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Pasaulis Laukia Didelių 
Šiomis Dienomis

Nuskandintas J a po- Komoj Eina Kery
nų Skraiduolis. bos Dėl Taikos?

Iš pietvakarių Pacifiko Tenai atvyko Papenas. Ber- 
alijantų vadovybė praneša, lynas viską užginčija.

Naciai Imsią Vartoti
Nuodingas Dujas.
“New York Times” kores

pondentas Joseph Levy praĮvykiu-------------- kad pereitą penktadienį A- Paskutinėmis dienomis ne^a Ankaros, kad atsa-
NUMATOMA ROOSEVEL-1 čiams daugiau baimė?: tada difn.L

Vokiečių Armija Ruošiasi 
Trauktis iš Lietuvos?

.. . ma« Solomonų apylinkę pa
SU busiąs pastatytas jiems ret- stebėjo ianonu skraiduoli 

kalavimas: Parduokit, o jei piaukįant St. George są-
Mancmi, kad Vokietijai bus Re’bUSlt ^nalkintl vlsai‘ smauka tarp New Britain ir 
pastatytas reikalavimas tuo-i Is Šveicarijos tuo tarpu New Iieland salų. Nieko ne

jau pasiduoti. pranešama, kad Papen. \ o- laukdamas musų orlaivis
" . i kietijos ambasadorius Tur- smigo žemyn ir paleido

Is Londono pranešama, kijai, šią sąvaitę buvo atvy- bombą, kuri pataikė 
kad siomis dienomis, gal dar kęs pas popiežių ir prašęs,
šią sąvaitę. pasaulis išgirsiąs kad šis patarpininkautų tarp 
nepaprastai įdomių daiykų. Vokietijos ir alijantu taikai smogo laiv 
kokio jie bus pobūdžio, tuo ivvkinti. Nelabai senai Pa- karo laivas

TO KONFERENCIJA
STALINU.

ninkas. kuris šiomis dieno 
kę alijantu ir vokiečių atsto- mis sugi-yžęs iš Vokietijos, 
vai ir veda derybas dėl karo painformavęs jį. jog greitu 
baigimo laiku vokiečiai pradėsią var-

“New York Times” korės- totĮ nuodingas dujas. Tos 
pondentas Brigham praneša dujos esančios naujausio is 

. iš Berno (Šveicarijoj), kad lądimo ir turinčios pasėlu- 
... . . Pa-I derybos da neprasidėjo, bet veikmę. \ oxiecių chemi-

įr prasęs, laivo vidun, pramušė jo sar- ptOjį,on atvykęs įFranz von kai lJgai jas bandę ir dabar 
pagarsėjus Vokieti- pradėję gaminti ant didelės

dai, kad Romoj esą susirin- LATVIJA IR ESTIJA 
TAIPGI BUS APLEISTOS.

i

pasinėrus po deniu pa n‘ 
aivo viduje. Japonų

buvo perplėštas na™*tvti Tas turkas klausęs nacių 
;adų, kodėl jie pasiiyžo var
toti nuodus dabar, kuomet 

M ____ _ - jiems nėra vilties kara lai-
siąs su Rusijos Stalinu. Toj buvįT Sm“Bomba“1 kuri atliko šita liojimu7 • Jis ’Ro' I"?11 ir ^°metu31*3^ **'
konferencijoj dalyvausi? SSai dėUo S ih vra darbu =vėrė 1 000 svart, mon. orlalv‘u >s M'uncheno 1. juos uz ta, nubaust,? 
taine-5 An^liios Churchilla= tai mlsUai nei to, Kad jis vra dalbą. . eiet.) .vari. pereitos subatos Bakų. Naciai atsakę taip: Aii-taipgi Anglijos vnurcmiia , p,omos katalikas ir turi? ge- Tai buvo jau 49-tas vapo- 1 rovi,.„.jc t. ‘i, nu- • . • . i - j . •Kinijos Čiankaišekas, Čeko- ra var(ja uas nooiežiu nn karo laivas nuskandintas , Bei lynas tuo «upu pa jantai tokių dujų da netun.
slovakiios Benešąs ir irai da 4 4 P popiežių. . nų karo laivas nuskandinta* ?kelbė per radiją. kad tie o jeigu jie ir susektu jų pa-dvieiu ar trim vahtvbiu va- Taip pat reikšminga yra ar sužalotas pei .lapkįicio gandai neatatinka tiesai. slaptį8 tai greitai jų nepaga- 
dviejų ai tujų xakt\oių va žinia kad Vengrijos parla- menesi Solomonų šiaurei. Vokietija nejieškanti taiko.- P * -

mente vienas atstovas pa?a- ~~ " „ . Bet Šveicarijoj e:

jos diplomatas, kuris noris

čių komitetai, kurie padeda 
vietos žmonėms organizuo
tis. Esą jau suregistruoti net 
ir ūkininkų arkliai.

Vokiečių Gestapo eksper
tams vadovaujant, esą orga
nizuojami vietos žvalgybos 
kadrai, kurių pareiga yra 
kovoti su kenkėjais ir sabo- 
tarais.

Visi ženklai rodą, kad 
atėjus paskutinei valandai, 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj 
busianti apskelbta tų kraštų 
nepriklausomybė, ir vokie
čiai tada pasitrauksią iš tų 
kraštų per Rygą, Liepojų ir 
kitus Baltijos uostus, palik
dami vietos gyventojams 
grumtis su rusų armija.

Šitoks vokiečių planas aiš
kiai buvęs paskelbtas Rygos 
universitete, kur lapkričio 
18 d. buvo švenčiama Latvi
jos “nepriklausomybės die
na.” Šitose iškilmėse latvių 
generolas Bangerskis pa
reiškęs: “Mes iškilmingai 
prisiekiam, kad jie (rusai) 
niekados nebeįkels savo ko
jos Latvijos žemėn. Mes ži
nom, ka bolševizmas reiš
kia.”

šitose iškilmėse viešai bu
vo sugrbtas Latvijos himnas, 
kuris iki šiol buvo vokiečių 
uždraustas, taip kaip ir prie 
bolševikų.

United Press agentūra sa
ko. kad visas šitas žinias su
rinkusi jos radijo klausymo
si stotis Londone, kur jos 
korespondentai >r svetimų 
kalbų žinovai dieną ir naktį 
klausosi ir analizuoja, kas 
yra skelbiama iš priešo sto
čių Europoje.

Pabalčio kraštuose dabar 
kuriasi tautinės armijos 

gintis nuo bolševikų.
United Press praneša bd- 

bai įdomių žinių iš Londono.
Ji sako, kad vokiečiu armi- ” *■ 
ja, kuri iki šiol traukėsi iš;
pietų Rusijos, dabar jau ruo 
šiasi trauktis ir iš Pabalčio 
valstybių. Lietuva. Latvija 
ir Estija busiančios paliktos 
vienos sau.

Rodos, nesinorėtų tikėti,’ 
kad vokiečiai norėtų palikti 
Ostlandą (Rytų Kraštą) be 
didelio spaudimo, sako šita 
žinių agentūra, o vis dėl to 
faktai parodą, kad taip yra.

Lietuvoje jau esanti ku
riama lietuvių armija po sa
vo tautine vėliava. Tokios 
pat armijos organizuojamos 
Latvijoj ir Estijoj. Jų tikslas 
—ginti savo žemes nuo bol
ševikų. jeigu tie pradėtų 
veržtis vokiečiams pasitrau
kus.

Visuose Pabalčio kraštuo
se vokiečiai pasidarę labai 
palankus vietos žmonėms ir
iii taiitiniarn ftontiinpri 111 i
Jie kelią jų ūpą. kad drąsiai 
priešintųsi rusų armijai, jei
gu ji norės juos iš naujo prie 
Rusijos prijungti.

Nelabai senai Latvijoj bu
vusi švenčiama “nepriklau
somybės diena,” kurios iš
kilmėse labai aktingai daly 
vavę ir vokiečiai. Jų kalbė
tojai aiškinę latviams, kaip 
svarbu yra turėti tautinę ar
miją savo krašto laisvei 
ginti.

Panašus mitingai buvę 
laikomi Lietuvoje ir Estijo
je, ir visur jie turėję didelio 
pasisekimo.

Apsigyvenusiems Pabal
čio kraštuose vokiečiams 
esą isakvta rašytis i vietos 
žmonių kuriamas aimijas. 
Esą sudaryti vietiniai vokie

EXTRA!
ROOSEVELTAS SKREN

DA PERSIJON PAS 
STALINĄ.

Einant “Keleiviui” spau- 
don atėjo žinių, kad prezi
dentas Rooseveltas, premje
ras Churchillas ir Kinijos 
vadas Čiankaišekas turėjo 
ilgą konferenciją Kairo mie
ste, Afrikoj, o dabar išskri- 
dę į Persijos sostinę Tehera
ną, kur jie susitiksią su Sta
linu. Šitokią žinią paskelbu
si Lisabona, Portugalijos so
stinė.

Iš Turkijos sostinės Anka
ros taip pat pranešama, kad 
alijantu vadų konferencija 
busianti Teherane.

mins. Pagaliau, vokiečiai ne
gali pasiduoti, nes gyveni- 

usios demokrati- 
• barbariško komuniz- 

jiems butų 
Todėl geriau 

kovoti iki galo ir mirti 
rriais už “kilniausi pa- 

aulio idealą—nacizmą.”

kad ji tuojau pasiduotų, nes 
kitaip jos miestai bus visiš
kai sunaikinti ir tuomet bus 
padaryta invazija.

Kad šitam reikalavimui bja jg t0 bjoko jau pasitrau- kiečių įtaisytą žydų skeray- sitarti, tai Hitlerio diktatūrą 
duoti didesnį spaudimą, jau kg? taį bjoko sutartis esanti nę. Esą, 1941 metų rugsėjo gjiėtų nuversti, kaip Italijoj 
dabar trečdalis Berlyno tapo įaa sulaužyta ir ji negalinti mėnesi vokiečiai išskerdė bavo nuverstas-Mus-rinri
sugriauta ir 500,000 gyyen- Vengrijeenšti.------ - Kijeve tarp 50,000 ir 80.000
tojų palikta be pastogės. Kiek šituose ganduose yra žydų vaikų, moterų ir vyrų.---------------Cnebbeb^c nesakė
Tuo pačiu laiku bombarduo propagandos ir kiek tiesos, Na. o kur jie tiek išžudytų pakėlė IR MINKŠTŲJŲ 
jamas Antverpas ir kiti \o- įuo tarpu sunku pasakyti, žydų padėjo? Kur jų lavo-

gana to, kad pasaulis tikisi r ai? Vai, lavonų tai nėra, 
šiomis dienomis išgirsti ne- nes dabar, 
paprastai svarbiu ivvkiu. tė. kad jie bus iš Kijevo

' • ' karo

kietijos centrai sprogdina
mi tūkstančiais aeroplanų: 
iš Europos pietų alijantu ar
mijos piadėjo ofensyvą per 
Italiją, o iš rylų vokiečiu* 
spaudžia rusai.

Visi šitie veiksmai dabar 
esą didinami daugiausia tuo 
tikslu, kad įvaryti vokie-

Lenkijos “Požemis” 
Suskilęs.

“Christian Science Moni- 
tor’o” užsienio skyriaus ve
dėjas sako, kad niekur kitur 
Europoje “požemio” veiki
mas prieš okupantus nėra 
taip gerai organizuotas, kaip 
Lenkijoj. O vis dėl to Mask
vos agentai ir lenkų vienin-

Kokie tie įvykiai galės bu- t?1 s.u\are _
ti. mes nesiimam pranašam belaisvius ir liepę\isu* la\li
ti : bet mes spėjam, jog pa- nu5 sudeginti. kad nebūni 
šauliui bus paskelbta ką nu
tarė Rooseveltas, Churchil- 
las, Stalinas ir kiti alijantu 
vadai susirinkę. Mes spė
jam, kad jie gali būt jau šio
je valandoje kur nors su
skridę ir sprendžia pasaulio 
likimą.

Goebbels Atkartojo
Kaizerio Kalbą,,

subatą Berlyne 
Hitlerio

jaunimui prakalbą, kuri la- 
ANGLIŲ KAINĄ. bai panaši paskutinei kaize-

k-ai naniai narna- Kainų Administracija lei- rio kalbai 1918 metais, prieš 
* j5. do minkštųjų anglių kasyk- pat \ okietijos susmukimą.

lėms pakelti anglies kainą Štai kaizerio žodžiai: “Die- 
17 centų tonui, nes pakėlus vas atkeršys Vokietijos prit- 
maineriams algas, brangiau šams paskutinėj kovos va-

-'I1L1' /ri'1 iięML< v ka;nuoja ano-liu oacamini- landoj. ’ Panašiai dabar sa- pedsaku. Po dvieju metų su- a j paganum ,JO.‘ o v sri mas. ko ir Goebbelsas. Butų se-
Kiek anksčiau kietųjų toniškas paradoksas, jeigu 

anglių kaina buvo pakelta už \ okietijos miestų naiki- 
apie 62 centu tonui. nimą nebūtų priešui atly-

Keista tačiau, kad kietu- ginta.
jų anglių maineriams algos Goebbelsas tvirtina, kad 
buvo pakeltos mažiau (70c. Vokietija niekados nepasi- 
į dieną), o anglių kaina pa- duosianti. Kaizeris irgi su
kilo daugiau, negu minkštu- kė: “Priešas supranta, kad 
jų anglių, kur maineriai ga- jis negali nugalėt nei vokie- 
vo daug didesnį pakėlimą čių aimijos, nei vokiečių 
(S 1.50 į dieną).

degino 50 ar 80 tūkstančių 
lavonu. Tikėkit, ar ne.

ITALIJOJ PASIRODĖ 
MONARCHITU PAR 

TIJ A.
Alijantu išlaisvintoj Itali- 

-------------- joj pasirodė “mėlinoji par-
RUSAI PAĖMĖ GOMELI, Wa’" kuri agituoja už mo-

. . T ... narchijos palaikymą. Ne-žygiu o d am i Lenkijos keigkim va£žiog *formos da_ 
kiyptimi, peieitą *ą\aitę iu- bartjnju ]ajku> skelbia šitos 
sai paėmė Gomeli, apie kun partjjos atsišaukimai, kurie 

vra lipinami ant sienų ir 
Mo

vokiečiai buvo įsitaisę
gumą suardė. Susidarė jau ^Ų^psigynimo pozicijų, si piatįnami tarp žmonių. 
dvi “požemio” frakcijos, ku- n enatheni žinios >ako, kad narcbįstu partija agituoja 
rios pradėjo kovoti tarp sa- i?831 l‘a,bar WP" ne už senį karalių Vikrią
vęs. Nors šitas konfliktas 
Lenkijoj nėra toks aštrus, 
kaip Jugoslavijoj, vis dėl to 
Maskvos palaikomi komu
nistai Lenkijoj kiek įmany
dami sabotažuoja “pože-

stip- 
Ši

KANADA SUVARŽĖ 
SPAUSDINIUS.

laivyno
Bet už kelių dienų vis 

buvo nugalėta ir pats kaize
ris turėjo bėgti iš Vokietijos.

lių taktika paimti Žlobino 
gelžkelių stotį ir tuo budu 
atkirsti kelią, kuriuo galėtų 
pabėgti vokiečiai, kurie pa
sitraukė iš Gomelio. Siekda
mi Žlobino. šį panedėli rusai

Emanuelį, bet už jo sūnų
Umberta.

Kanados Kainų ir Preky- Galimas daiktas, kad taip 
bos Taryba labai suvaržė bus ir Hitlerio gengei. 
spausdinius, kai kuriuos vi- ---------------

Kad apdumti Paėm« 40 kaim«' 
Lenkijos liaudžiai akis, šitie 
penktakojai nesivadina ko
munistais. bet “Lenkijos pa
triotų sąjunga.” Tai klikai

mio” veikla
FRANCUZAI KALTINA 
AMERIKĄ IR ANGLIJĄ.
Francuzijai Vaduoti Ko-

UNRRA POSĖDŽIAI 
BAIGĖSI.

UNRRA, kas reiškia Jung
tinių Tautų šelpimo ir atsta
tymo organizaciją, šią są
vaitę jau užbaigė tai organi

sai uždraudė gaminti, kad 
sutaupyti daugiau popieros. 
Knygoms ir kalendoriams 
spausdinti reikia gauti iš 
valdžios leidimas. Didelių 
kalendorių spausdinimas už
draustas. Pasveikinimo kor
to5 sumažinto5 perpus. Bet

KIAUŠINIŲ KO OPERA 
TYVU1 IŠKĖLĖ BYLĄ.

Kainų administratorius 
Chester Bovvles Ne\v Yorko 
valstijos vakaruose iškėlė 
G. L. F. Egg Marketing Ser
vice ko-operatyvui bylą dėl 
nesilaikymo nustatytų kiau-

Pašto Pranešimas.
Bostono pašto viršininkas, 

Patrick J. Connelly. prašo 
mus pranešti, kad kortos su 
Kalėdų pasveikinimais tuiį 
būt išsiųstos šią sąvaitę. 
Siuntiniams su Kalėdų do
vanomis laikas pasibaigė 
jau pereitą sąvaitę. Apie tai 
buvo irgi pranešta “Kelei
vio” skaitytojams iš kalno. 
Bendrai, visus Kalėdų siun
tinius šįmet reikia arba rei
kėjo išsiųsti trim sąvaitėm 
anksčiau, negu kitais me
tais, nes šįmet traukiniai, bu- 
sai, orlaiviai ir laivai užimti 
karo siuntomis.

Be to. pašto viršininkas 
pataria visas Kalėdų korta* 
siųsti uždarytuose vokuose, 
ir ant vokų dėti 3 centų 
štampas. Savo mieste užten
ka 2 centų stampos.

Giuodžio 13 bus paskuti
nė diena Kalėdų kortoms 
Bostonui.

zacijai istaius ‘ir palieka to- laikrascJ}J Slta< patvarkymas ainiams kainų. Jisai sako, 
a-, kr, nepaliečia. kad šitas ko-operatyvas lau

žo kainų administracijos nu
statytas kainas dviem atve
jais: taimeriams moka pi- 

nacių giau. negu valdžios yra nu- 
prieš statyta, o vartotojams pai- 

Danijoj nesiliauja. Iš duoda brangiau, negu vai-

limesnį dalbą pastovioms neI
diriguoja Maskvon pabėgusi miteto nekurie nariai buvo komisijoms. UNRRA konfe- nAMA, 77cpdnrnt- AMI’ 
Wanda Wasilewska, buvu- apkaltinę Ameriką ir Angli- įencijoj, kuri posėdžiavo prtiivf0
šio Lenkijos bolševikų komi- - -----—’—" 1 — * * -• • ’ ’ imu i.kis dikkiuvl.
sai ūko VVasileu skio pati.

Lenkai sako. kad šita

ją simpatizuojant kai ku
riems vichyninkams. Girdi, 
Amerika ir Anglija nelei
džia šitam franeuzu komite-“Maskvos fiakcija” Lenki- «zia sltam fra 

joj nėra skaitlinga, tačiau !U1 apsivalyt!

Atlanto Cityje, dalyvavo 41 "‘CUOS DIRBTUVĘ, 
tautų delegacijos. Ji nusta- Nežiūrint žiaurių 
tė dviejų metu planą nukers- represijų, sabotažas 
tėjusiems žmonėms šelpti po juos

nuo vichynin- karo. Vyriausiu UNRRA di- Stokholmo šią sąvaitę pra- d žios yra nustatyta. Ko-ope- 
labai veikli, nes Maskva pri- Amerikiečių organai Af- rektorium yra išrinktas ame- nešama, kad danai išsprog- ratyvui gręsia $300.000 pa
stato jai ir pinigų ir direkty- alkoje šitą kaltinimą atmetė, rikietis Herbert Lehman.

Ji varo tarp lenku agita- .---------------
NUDĖJO NICĖJOS MA LIETUVIS ŽUVO ORLAI 

JORĄ. VIO KATASTROFOJ.
vvciją, kad Lenkijos išgany 
mas esąs tik po Stalino dik 
tatura.

dę didžiausią rinklų ir amu- baudos, 
nicijos dirbtuvę.

SUSTREIKAVO IRIGACI 
JOS DARBININKAI.
Califomijoj

trijų iiigacijos įmonių dai-I

REIKALAUJA ATDARŲ
DURŲ PALESTINON.
New Yorko žydų organi- 

sustreikavo zacija, kuri rūpinasi Palesti
nos reikalais, nutarė reika-

Iš Barcelonos pranešama, Utah valstijoj, netoli nuo 
Tiki uju Lenkijos patriotų kad Nicėjos mieste. Francu Salt Lake City. anądien su- 

organizacija yra žinoma vie- zijoj. lapkričio 24 d. buvo dužo karo orlaivis su 8 ka
nu vardu — “požemis;” gi užmuštas majoras Tourtou, riais, ir visi iie žuvo. Jų tar- bininkai. Jie -skalauja uni- Jauti, kad Anglija atšauktu
Lenkijos pardavikų arba fiancuzu Liaudies Partijos pe buvo ir Vilimas Kalėda, jos pripažinimo. Irigacija'savo patvarkymą. kuris
komunistų organizacija- - Politbiuro narys. Ta partija aviacijos mokinys iš Maha- vadinasi dirbtinis laukų lais- draudžia masinę imigracija
“patriotai.” yra fašistų grupė noy City. Pa tymas, kur nėra lietaus. Palestinon

SUČIUPO DU FRANCU
ZŲ BANKININKU.

Alžyre buvo nubausti du 
Prancūzijos Banko Monikoj 
valdininkai, kuriuos sučiupo 
šmugeliuojant to banko auk
są į Vichy. Auksas buvo 

' siunčiamas per Portugaliją. 
Vichy valdžia Francuzijoj 
dirba išvien su Vokietijos 
naciais, taigi tiedu bankinin
kai turi būt pro-naciai.

PROTESTAI DĖL MOS 
LEY’O PALIUOSAVIMO.

Mes jau rašėm “Keleivy,” 
kad Anglijoj buvo paleistas 
iš kalėjimo buvęs fašistų va
das Sir Oswald Mosley. An
glų visuomenė pakėlė prieš 
tai didžiausį protestą, pra
dėta ruošti net demonstraci
jas. o Commonwealth Parti
jos lyderis Acland parla
mente šią sąvaitę pranešė, 
kad jis pasiūlys parlamentui 
nubalsuoti valdžiai nepasi
tikėjimą.



Antras PuslapisKo. £9. Gruodžio T d.. T943 m.

Amerikiečių Ofensyva Pacifiko Vidury DEMOKRATIJOS VIENINGUMASį

ANGLUOS DARBIEČIAI 
TARSIS SU RUSAIS DĖL
NAUJO INTERNACIO

NALO.

Anglijos Darbo Partijoj 
kilo sumanmas steigti nau
ją darbininkų Internaciona
lą ir tuo tikslu šiulenta siųsti 
Rusijon delegaciją pasitart 
su Rusijos komunistų lydė 
riais. Šitą sumanymą da 
svarstys Datbo Partijos vyk
domoji taryba. “Naujienos” 
rašo:

“Jeigu sumanymas bus pa
tvirtintas. tai britų darbinin
ku delegacija vyks i Maskvą 
tartis su Sovietų Sąjungos ko
munistų vadais. Komiteto dh- 
teiktas programas, dėl kurio 
britų darbo partijai siūloma 
susitarti su rusais, susideda iš 
sekančiųjų keturių punktų:

“1. Abi partijos pasižada ne
sikišti i viena kitos vidaus pro
blemas.

“2. Abi pripažysta. kad būti
nai reikia Įsteigti naują Darbi
ninkų Internacionalą, kurio 
uždavinys bus patarnauti, o 
ne diktuoti atskirų šalių parti
joms.

“3. Pageidaujama, kad drau
gingiems santikiams išvystyti 
tarp Britanijos ir Rusijos dar
bininku judėjimu butu suda
rytas tam tikras pastovus or
ganas.

“4. Abu judėjimai imas: vi
su reikalingu prievolių, kad 
po karo butų pašalinti pavojai 
demokratijai visose šalyse, ir 
kiekvienas jų pasižada šita 
kryptimi daryti spaudimą i 
savo valdžia.

“Programas labai idomus. 
ypač jo pirmas, antras ir ket
virtas punktai. Jeigu jisai pa
sisektų Įvykdyti gyvenime, tai 
daug laimėtų ne tiktai darbi
ninkų judėjimas kiekvienoje 
šalyje, o ir visa žmonija. Bet 
jisai yra paremtas iliuzija, 

kad darbininkų judėjimas Ru
sijoje esąs ‘laisvas.’

“Pagal komiteto planą. Ru
sijos darbininkai turės daryti 
‘spaudimą’ į savo valdžią, kad 
ji nekenktų demokratijai sve
timose šalyse! Ar tai ne sap
nas ?"’

Reikia pasakyti, kad A- 
merikc? darbininkai žiuri i 
Rusijos darbininkų padėti 
daug aiškiau, negu britai. 
Amerikos Daibo Federaci-

i’os paskutinė konvencija 
Šostbne ’pareiškė, kad lais

voji darbininkų klasė negali 
vienytis su Rusijos darbinin
kais, nes pastarieji nėra lais
vi žmonės. .Jie yra diktatū
ros iranki?.

tinis Lietuvos jaunimo laik
raštis. siekiąs vieningo Lietu
vos jaunimo veikimo.

‘‘5. Laisvės Kovotojas’, užė
męs radikalinę krypti prieš 
nacių okupaciją.

“Visi tie laikraščiai sutaria 
dėl Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymu, nors kai kuriais 
klausimais jie turi ir skirtin
gų nusistatymų. Visi jie yra 
spausdinti, žmonėse jie turi 
didelės įtakos. Dėka jų vienin
gai propagandai, nieko vokie
čiams neišėjo su organizuoja
mu lietuvių legijonu. Komu
nistų platinamą literatūrą Lie
tuvos žmonės lengvai atskiria 
ir ji jokios didesnės reikšmės 
neturi.—Lietuviai perdaug ge
rai atsimena kruvinus bolševi
kų okupacijos laikus ir tebėra 
gyvos žaizdos šeimose dėl iš
tremtųjų artimųjų i Sibyra.“

Čia ypatingo dėmesio 
vertas faktas, kad pirmiau 
ėjęs Kaune dienraštis “Į 
Laisvę” buvo vokiečių užda
rytas. Komunistai sakydavo, 
kad tas dienraštis esąs “na
cių organas.” Iš to matome, 
kaip mažai iie žino apie Lie
tuva.

RKLkiviS, 50. BOSTON.
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Ši rr.apa parodo Pacifiko salas, dėl kuri dabar eina kova su japonais. Amerikos vėliavos 
parodo, kurios salos bei salynai yra mūsiškių kontrolėj, o vėliavos su tekančia saule paro
do japonų pozicijas. Vidury mapo yra žiedu apvestos Gilberto salos, kurias dabar ameri
kiečiai atakuoja. Tarawa ir Makinas jau mūsiškių rankose.
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. Karo audroms ii- diktatū
roms sugriovus Europą, pa
saulio demokratijos kamie
nu pasilieka Amerika. Poli
tikos, teisės ir žmonių lygy- 
ibės atžvilgiais Ameiika sto- 
j vi viso pasaulio demokrati
jos sargyboj.

Pasaulis pasidalino i du 
-kirtingus frontus. Iš vienos 
pusės, vergiją steigiantieji 
muitininkai stengiasi su

naikinti demokratiją, o iš 
kitos pusės — demokratinis 
pasaulis deda visas morales 
ir materiales pastangas, kad 
nugalėti žmonijos pavergė- 

i jus.
J šio konflikto kovą Ame

rika atėjo aiškiais tikslais: 
išgelbėti demokratiją. Ame
rika nekuomet nesvyravo. 
Visai kitaip elgėsi kitos ta- 
liamos demokratinės šalys. 
Politiniai vingiai išraižė ta
riamų Europos demokratijų 
kelius...

Vienok aukšta Amerikos 
kultūra, gilu? žmoniškumo

šiame kare, birželio 11 d., 
1943. Maskvoje komisai as 
Molotovas sui uošė dideli 
bankietą Standley pagerbi
mui, už Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos vieningumo su
stiprinimą pakėlė daug tos
tų. “Pravda” ir “Izviestija” 
pašventė ištisus puslapius 
Amerikos garbei.

Mums lietuviams dabar 
yia labai svarbu, ar trium
fuos Atlanto Čarterio dės
niai? Demokratijos vienin
gumas nugalės svetimų tau
tų pavergėjus, bet, nugalė
jus pavergėjus, turėtų trium
fuoti tie idealai, už kuriuos 
kovoja pasaulio demokrati
ja-

Didelėms ir galingoms 
tautoms tatai yra svarbu, bet 
dar svarbiau yra tai mums, 
lietuviams.’ Atlanto Čarteris 
yra svarbiausia musų viltis. 
Ir jeigu juo remiasi demo
kratijos kova prieš smurti
ninkus. tat jo obal-iai turėtų 
būti Įgyvendinti. O Įgyven-

Įausmas ir demokratijos ke- dinus juos, lietuvių tautu
, . PADĖKOS TELEGRAMA VALSTYBES * neprik‘aus°'
la^vo piebus-; SEKĮiET0RIVI CORDELL HULL. (sustiprinti visą demokratini! Taigi, lai triumfuoja de

turi būt išlaisvintos 
tuii būt leista
eito keliu apsispręsti. Ame
lika žino, kad visos tautos j ---------------
nori būt nepriklausomos, ir! Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas pasiuntė .
todėl Wa-hingtone Via lai-’ tokio turinio telegramą Valstybės Sekretoriui Cordell Huil. su-; valstijų 
komos jų atstovybės

VISI LIETUVOS LAIK
RAŠČIAI STOJA UŽ
NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Iš Wash ingtono anądien 
musų redakcija gavo žinių, 
kad Lietuvoje dabar nelega 
liai eina keliata? laikraščių, 
ir visi jie kaip vienas stoja 
už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Tą patį praneša ir LKP 
spaudos biuras, kuri? sako:

“Lietuvoje slapta leidžiamų 
laikraščių cirkuliacija siekia 
apie 50.000 egzempliorių. Da
bar yra net penki patrijotiniai 
Jaikrašiai:

“1. ‘Nepriklausomoji Lietu
va’ yra slaptosios Vyriausios 
Lietuvių Tarybos organas.

“2. ‘Į Laisvę* yra dvisavaiti
nis laikraštis, pradėtas leisti 
1943 m. sausio 1 d., kai naciai 
uždarė to paties vardo lietuviu 
laikrašti. Dabar slapta tęsia
ma ta pati kova. ta pati linija. 
Tai yra pats didžiausias iš 
slaptųjų laikraščių, jo spaus
dinama net iki 30,000 egz.

“3. ‘Lietuva’, berods, tai bus 
artimas anksčiau tuo pačiu 
vardu Lietuvoje leistam laik
raščiui.

“4. ‘Atžalynas’ yra patrijo-

“ABEJONIŲ MAIŠAS.”

“Tėvynė” mano, kad lie
tuvių tauta dabar “atsidūrė 
abejonių maiše,” ne? sunku 
pasakyt, koks bu? Lietuvos 
likimas po karo. Girdi:

“Po Maskvos konferencijom 
lietuviuose buvo pasireiškęs 
labai prislėgtas ūpas. Ir kurgi 
nesireikš: juk spauda rašė ir 
radijo komentatoriai neabejo
tinai sakė. kad Pabalčio valsty
bių. taigi ir Lietuvos, klausi
mas minimoje konferencijoje 
nebuvo svarstytas ir buk tas 
reikalas, greičiausiai, paliktas 
vieno Stalino ‘nuožiūrai’... Bet 
po lapkričio 16 dienos lietuvių 
ūpas gerokai atsigavo, nes 
sekr. Cordell Hull spaudos at
stovams pareiškė, kad tas rei
kalas konferencijoje nebuvo 
užmirštas ir pasakė, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos žmo
nėms bus leista po karo laisvai 
nubalsuoti, kokioje valdžioje 
jie nori gyventi, pridurda
mas, jog išvaduotose teritori
jose tvarkos palaikymu rūpin
sis sąjungininkų komisija, ku
ri taip pat prižiūrės, kad žmo
nių balsavimas butų laisvas.

“Iš po p. Hull pareiškimo 
mes jau galėjome suprasti, 
jog Lietuvos likimas dar nepa
laidotas. ir tuo pasidžiaugė vi
sa Amerikos lietuvių spauda. 
Džiaugėmės dėl to, kad pildėsi 
musų viltys matyti Lietuvą 
laisva ir nepriklausoma ir kad 
išlaikyti Atlanto čarterio 

principai, kuriais laiduojama vi
soms tautoms laisvė ir nepri
klausomybė. Tiesa, musų noru 
buvo. jog būt buvę kur kas ge
riau. jei jau dabar būt paskelb
ta. kad. pavyzdžiui. Lietuvai 
ar kuriai kitai pavergtai vals
tybei suteikiama laisvė ir ne
priklausomybė. Bet ir aukš
čiau minimas prižadas jau tei
kė mums daug ir džiuginančių 
vilčių.

“Savo pranešime kongresui, 
p. Hull jau nekalbėjo atskirai 
apie Pabalčio valstybes, bet 
tik bendrai pareiškė, kad visų 
—didelių ir mažų—valstybių 
žmonės po karo galės nusibal- 
suoti. kokios valdžios jie nori. 
Nors ir iš to pareiškimo mato
si. kad Lietuva turės lygias 

' teises prie nepriklausomybės, 
bet turint minty, kad gal visai 
netrukus Rusija užims Lietu
vą ir turės progos prirengti 
žmones prie balsavimo—Lietu
vos išlaisvinimas pasilieka
‘abejonių maiše’.”

Nors situacija neaiški, vis 
dėl to “Tėvynė” turi vilties, 
kad Amerika savo nusistaty
mo nepakeis, 0 jos nusista
tymas yra žinoma?: Lietuva, 
kaip ir kitos pavergtos šalys.

frontą. ! mokratijos vieningumas, At-
Kada Jungtinių Amerikos lanto Čarterio dėsniais pa- 

ministeris Sovie-1remtas? P. Barauskas, 
tuose, admirolas Standley, Redakcijos Pastaba: Su-

1943. pakritikavo rusų politiką, gryžęs iš Maskvos konferen- 
; pasireiškusią slėpime nuo cijos Jungtinių Valstijų už- 
'•avo gyventojų tos paramos, j sienio reikalų vedėjas Cor- 
' kurią Rusija gauna nuo A-' dell Hull pasakė, kad Atlan- 
merikos vyriausvbės. atro-: to Čarteri toj konferencijoj 

REJO1CING WITH- THE PEOPLE OI UNITED STATES • kad Standley turės ap- užtvirtino visos trys valsty- 
OVER 7HE GREAT ACCOMPLISHMENTS OP’ THE HIS-; leisti Maskvą. Bet ir čia bės: Amerika. Anglija ir

1 gryžusiam iš trijų valstybių konferencijos Maskvoje:
November 13.

KĄ RAŠO PABĖGĘS IŠ 
SIBYRO LIETUVIS.

“Naujienos” Įdėjo pabė- J 
gūsio iš Sibyro lietuvio laiš-j 
ką. kuiio turinys kalba pats 
už save. Štai jis:

“Lietuvaitės ir lietuviai!;
Esu Montvilas Jonas; gimiau ;
Mimainiu kaime, Ponoteriu * * «
vai.. Ukmergės apskr. 1941 į 
metais, birželio mėn. pradžio
je. su tūkstančiais mūsiškių 
‘išvažiavau’ Į Sibyrą. Irkutske 
pasisekė man pabėgti. Ban
džiau slaptai pereiti Kinijos! 
sieną—pagavo. Nuteisė 20 me-'

HONORABLE CORDELL HULL 
SECRETARY OF STATE 
WASHINGTON, D. C.

TORIC iRI-P ARTI TE MOSCOVV CONFERENCE. VVE VVISH j triumfavo Amerikos teisin- 
TO EXFRESS TO TtOU, MR. SECRETARY, OL R ADM1RA- į guma*5 Kai minint metine 

nukakti nuo Amerikos ben
dradarbiavimo su Rusiia

Rusija, ir kad Lietuvos žmo
nėms bus duota proga lais
vai apsispręsti ir valdžios 
foimą pasirinkti.

TION FOR YOUR SPLENDID CONTRIBUTION TO ITS 
SUCCESS, AND OUR GRAT1TUDE FOR YOUR FIRM 
STAND IN DEFENSE OF THE RIGHTS OF SMALL NA-į 
TIONS. WE HOPE THAT YOUR GREAT 1NFLUENCE IN į 
THE COUNC1LS OF THE UNITED NATIONS WILL HELP
LITHUANIA AND tuv rtrJT vi-™™*rrPA Nacių Vokietija turį “nau-,medžiaga. Iš čia seka pasku-
THEIR LIBERATION FROM THE CRLEL NAZI OCCUPA- „__ I_
TION. TO REGA1N THEIR FREEDOM AND INDEPEN- tQrpedą per kurį |aiką da.
DENCE. jyta nemenkų nuostolių ali-

MAGNETINE TORPEDA.

vu ruxixr».i
LBONARD SIMUTIS
n z'DIZ’AITIC

bet Dievas... man padėjo,—vėl. 
pabėgau. Antrą kartą buvau 
laimingas — perėjau Persijos J 
sieną, paskui per Pietų Indiją 
ir Pietų Afriką patekau į Ang
liją.

“Prieš porą dienų kaipo 
RAF kadetas atvažiavau Į Ka
nadą baigti savo mokyklą.

“Žinau, kad Amerikoje gy
vena daug lietuvių, bet aš ne
žinau nei vieno antrašo, o per 
tą ilgą laiką nesutikau nei vie
no lietuvio, neskaičiau laikraš
čių nei knygų. Gal būti. kas
nors manę pažysta? Bet jeigu ' ———~------------------------------------------------
ir ne—rašykite man laiškas. Atsiž teigiant į tą ' faktą, i DRG. STRAZDAS DIRBS
rašykite kuo daugiausia, visą kad ateivių laikraščių būklė PRIE “KELEIVIO," 
laiką tarp svetimų jaučiuosi Amerikoje yra sunki, ir to- 
labai vienas, bus man links- liau ji bus da sunkesnė, nes 
miau ir drąsiau.

“Kovo mėn. baigsiu mokyk- naujų eatvažiuoja, suva
lą ir važiuosiu Anglijon daly- žiavima? nutarė “Naujaja 
vauti karo operacijose. Turiu Gadynę likviduoti, 
vilties nors iš padangių pama
tyti Lietuvą.

“Laukdamas jūsų 
mo. aukštos pagarbos žodžiu 
reiškiu.—J. Montvilas.

M. VAIDYLA
EXECUTIVE BOARD OF THE LITHUANIAN 

AMERICAN COUNCIL 
1739 South Halsted St.

Chicago. Illinois.

jantams. Naujos “plieno 
ryklių” (submarinu) viikfci- 
nės ėmė pulti alijantų laivus, 
gabenančius amuniciją, gin
klus, maistą ir kitką. Susida- •

tinis “signalas” — sprogdi
namas TNT, ir baigta. Išne
šama laivo šonas, laivas ne
ria Į juros dugną.

Visa tai Įvyksta bėgyje 
kelių sekundžių.

Bet tai dar nepasako, kas
yra magnetinė torpeda, 

problema, į Magnetinės torpedos vy- 
kaip gintis. i riausioji savybė yra ta. kad

, . . , . _ .. . ................... .... ,.. .. . Berods, toji problema jau'taiko i laiY? jO
damieei kartu su Jungtinių Valstijų žmonėmis dideliais trijų sa- ^ct apjg ja nekalbė-i P*opelerą. Taikyklis—mag
ijų Maskvos Konferencijos pasiekimais, mes norime pareikšti | " ^jums SVarbu kas kita • i netJėga, kurią vilioja
Jums, p. Sekretoriau, musų pasigėrėjimą Jūsų puikiu pasidarba-! magnetinė torpeda Kas jį’Ptopelero vibracija. Pasie- 
vimu, kad ji butų sėkminga, ir musų padėką už Jūsų tvirtą nusi't Per viena7 .u- taikini, kaip sal
statymą ginant mažųjų tautų teises. Mes tikimės, kad Jūsų dideiė J1 t . / /JI-
Įtaka Jungtinių Tautų pasitarimuose padės Lietuvai ir kitoms L Oi peca ne nauja. a \
Baltijos valstybėms, kai jos bus išlaisvintos iš žiaurios naciu oku-L. a. VOJO amen e
pacijos. atgauti savo laisvę ir nepriklausomybę.'') ! IVTSiT"5 £ T

v ' į Robert Fulton, berods, pra-
šhntmečio.

(Telegramos tekstas, lietuvių kalbon išvertus, reiškia: “Džiaug-

Šią sąvaitę “Keleivio” re-
cenieii ^kaftvtoiai miršta n dakcij°J* Pradė= dirbti drau' .emeji skaitytojai miršta, o ga? §t Strazdas kuria iki

tė gana rimta

kaip sakyta, tor
peda eksplioduoja, sužaloja 
propelerą ir laivas lieka be
jėgis, negali plaukti. Jei nė
ra artimos pagalbos, karo 
laivo. su juo baigta, kanuo-

Savo6 S^ą-to7pėdtaį ar kita J!
laivą—jis pirmą kartą de-i ^ta i juros dugną, 
monstravo Hudsono upėje. Beje, turimu visokių tor- 
Vokiečių išrasta torpeda yra ;£edTh ^dosniu įrjniazesnių. 
nauja tuo, kad ji turi niag-! Sakoma, kad didžiausia tor- 
netinę traukoj jėgą—kąįšiol dirbo prie “Naujosio

Gadvnės” nors panašaus Į magnetinės. , , . . ,
Draugas Strazdas yra jau 'minos Tik magnetinė < Reda Tkamu_^a„?^00 „d°!?

L" - t 21 coli storio. Tos rūšie? tor-

rių. Jos varomasis meclia-torpeda daugiau sudėtinga
ties n?buvo- Bet tai ne pir-.yia dirbęs prie kelių laikraš-j £ labmu pavojinga laivui. 
mut’nkc “kapas” musų laik- čių ir gerai vartoja plukns-.Kitaip sakant, tai yia savo 

zod ra^tj1oj Turėjome rimtų ir na. Įiusies mazute submanna,,
stiprių laikraščių, kaip OI- Mes tikimės, kad “Kelei-!turi,?ti . labai komplikuotą 

Reikia Įsidėmėti, kad žodi ševskio Lietuva” Šernui ją vio” turinys dabar bus daug; cnanizmą. Pavyzdžiui, iš • • 4
“išvažiavau” Montvilas rašo redaguojant, turėjome “Ko- Įvairesnis ir Įdomesnis, negu; ukTnarinos_ paleista ton>eria /\(lminiStraClįOS 
svetimženkliuose. Tai reiš- vą,” turėjome “Kataliką” ir buvo iki šiol.
kia, kad jis ne ražiava bet visą eile kitą. bet vw jie pri- ..Ke)eWo„ jtabas džiau. 
buvo ištremta?. Tą liudija ir klauso jau istorijai.
tas faktas, kad Montvilas Anot tos lotinų patarlės o Bostono lietuvių kolonijai 
bego, nors žinojo, kad uz tai —gjc trangft gloria mundi! bus naudinga susilaukus

Gaila. kad kitokios išei- 'cenas laikraštininkas

pati savo jėga lekia Į taiki
ni; ją varo du propelerai.

..... . .50 mazgų (juros mylių) i
giasi susilaukęs naujo nario, valandą. Torpeda turi ir ki-

nizmas turi 400 arklio jėgų 
—keturis kartus daugiau, 
nei turi vidutinis musų auto-

K. Vs.

Pranešimas.

gręsia 20 metu katorgos 
Montvilo adresas toks: 

J. Montvill. 704317, 
No. 1 A. O. School, 
Course Nr. 89, 
Ontario, Canada.

tą mechanizmą, balanso pa
laikytoją. Paleista Į taikini

“Keleivio” Kalendoriaus
šimet nespausdinam, todėl 
prašom užsakymų nesiųsti. 
O kas jau prisiuntė už Ka-

PRUSEIKAI NEPATINKA veikėjo. 

VABALAS.

draugo Strazdo asmenyje! j j neria vandeniu nei kilda- i lendoriu užmokestį, tam

“AŠIS” TURĖS UŽMOKĖ 
Juozas Tysliava “Vieny- TI UŽ NUKENTĖJUSIŲ

ma virš jo, nei skęsdama že 
j miau reikiamo lygio. Pasie- 
j kus taikinį, torpeda spi ogs- 
į ta, irgi pagalba sudėtingo 
! mechanizmo.

Bendrai imant, torpeda

priskaitysim ją prie “Kelei
vio” prenumeratos, jei kito
kio nurodymo negaurim.

Pilnas Orakulas bei Monų 
Knyga jau pasibaigė.

bėj” pastebi, kad— ŠELPIMĄ.
“"i ra boiievikų, kurie pyks- Jungtinių Tautų Šelpimo!

ta, jei juos kas nors pavadina jr Atstatymo administraci- turi tris atskirus kompart-* Valgių Gaminimas taipgi
L/rlČ^il- r L - . t ki 1.. L. ... .. _ _ __ A._ _ _ __ Z  T Z — __ _ 1X w a z- L,

NAUJOJI GADYNĖ”
LIKVIDUOJAMA.

Pereitą šeštadienį BrooR
lyne Įvyko “Naujosios Ga-, *<-ika pyksta todėl, kad ‘Nau- kalauti, kad’už visą pašalpą ji medžiaga TNT; kitoj ran-įriuntinėsim visiems, kas 
dynės” šėrininkų suvažiavi- jienos ji pavadino pavarde. įr sugriautų triobesių atsta- dasi labai jautrus cheminis i buvo tą knygą užsisakęst 
mas kad nn«nre«:ti kaa Harv-1 “Mat. tikroji Pruseikos pa- tymą atlygintųi “Ašies” vals- mišinys, sujungtas sutorpe-l Draugiškai,

bolševikai*. 
“Bet. štai.

ja. kuri dabar posėdžiauja mentus bei skyrius. į vieną į buvo išparduotas, bet tiki- 
bolševikaH Pru- Atlantic Cityje, nutarė rei- dalį sudėta eksploduojamo-; mės tuoj gauti daugiau ir įš- 

•ii TNT- kitr»i ron- isiiuitinėsim visiems. k»<& tik

mas kad nuspręsti, kas dary 
ti su “Naujaja Gadyne.’’ ku
ri sustojo ėjus jau keliatas 
sąvaičių atgal. Suvažiavi
mas turėjo du pasirinkimu: 
(1) sukati daugiau kapita
lo ir leisti laikraštį toliau, 
aiba (2) likviduoti visą rei
kalą.

varde yra Vabalai*. tybės. Už Kinijos sunaikini-' dos nosyje esančia plieno
“Bet ar vienas Pruaeika yra turėtų užmokėti Japoni-; lazdele. Toji lazdelė, atsirė- 

pakeitęs savo pavardę? ja- už Rusijai padarytu?i mus Į laivo šoną, duoda pir-
---- i ’-=*■• majĮ “signalą” — sprogdina

cheminį mišinį. Savo keliu 
tas mišinys duoda “signalą” 
trečiam skyriui, kuriame

“Pavyzdžiui, tikroji Staline nuostolius turėtų užmokėti 
pavardė—Džiugašvili. Vokietija. Ir taip toliau.

“Hitlerio—Mtolgruber. -----------------
“Kodėl Pruaeika turėtų pyk- Geras knygų rinkinys yra gc- 

ti dėl Vabalo?” ra mokykla namuose. landasi smarkiai

‘Kel.” Administracija.

PASMERKĖ SUŠAUDYT 
13 DANŲ.

Stokholmo žiniomis, Da
nijoj vokiečiai pereitą sąvai
tę pasmerkė sušaudyt 13

degantį žmonių už sabotažą.

t k l



Trečias Puslapis KELEIVIS, so. BOSTON. No. 49. Gruodžio 1 <L 1943 n.

KAS SKAITO. RAŠO 
TAS DUONOS NEPMAftO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Iš Pittsburgho Lietuvių Draugijų Veiklos. Gen. Franco su Savo Generaliniu Stabu SKAITYTOJŲ BALSAI.
Įspūdžiai iš D*rės Baltrušai

tienės vakarienėj.

Dr. Balrušaitienės pager
bimo vakarienėje, kurią bu
vo surengęs SLA 3-čias ap
skritis lapkričio 7 d. Lietu
vių Mokslo Draugijos sve
tainėje. vakaio vedėja- SLA 
vice prezidentas J. K.. Ma- 
žukna perstatydamas kalbė
tojus perstatė ir Tareilą iš 
Wilmeiding, Pa., kaipo ‘‘se
ną, nenuilstantį SLA dar
buotoją.” Bet Tareila atsi
stojęs pasisako nesąs SLA 
naiys, bet dirbąs Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui.

Tiesa. Tareila pirm 13 
metų priklausė prie SLA 42 
kuopos, bet po 1930 metų 
Chicagos seimo ta- “senas 
SLA veikėjas” taip “pasi
darbavo.” kad SLA 42 kuo
pa buvo sugriauta ir nariai 
buvo nuvesti i bolševikų Su
sivienijimą, išskiriant V. 
Vainą su žmona, kurie nenu
ėjo su bolševikais, bet pasi
liko prie SLA, ir turbut nesi
gaili.

Gerai da. kad toje vaka 
įienėje nesirado kito tokio 
“seno SLA veikėjo,” būtent 
G. Urbono iš Braddock Pa., 
kuris yra sugriovęs SLA 152 
kuopą ir jos narius nuvedęs 
pas bolševikus. Trečias toks 
“veikėjas.” Domininkas Le
kavičius, kuris buvo toje va
karienėje, tik vakaro vedė
jas apgailestavo, kad dėl 
stokos laiko negali* Lekavi
čiaus perstatyti. Tiesa, Le
kavičius nėra tiek pasižymė
jęs SLA griovime, kaip Ta
reila cu Uibonu, nes jisai iš 
SLA 92 kp., Courtney. Pa., 
tik pats su savo sekėjais yra 
pasitraukęs, bet kuopos su-
rmriaiiti nPTIIlVvkfk

ši nuetrauka parodo Ispanijos diktatorių gen. Franco ir jo generalinį štabą. Visi šitie 
kraugeriai apkabinėti Vokietijos nacių medaliais. Jie čia nutraukti Madride laike Ispanijos 
fašistinio jaunimo parado, šalia Franko eina jo pati.

Tėvui ant Tabako ir 
“Očiičenos.”

Sveikinu visą “Keleivio” 
štabą ir linkiu jum? kuoge- 
riausio pasisekimo!

Pranešu, kad gavau nuo 
senio paviestką. Jis man 
praneša, kad jo pypkė jau 
užgeso ir džiogas išdžiuvo

ekstia 50 centų už pereitus 
metus, jis pridėjo prie jų 
prenumeratos 10 sąvaičių 
daugiau. Lž teisingumą rei
kia “nagrados,”

Praleido gerą progą.
Geib. Maikio Tėve;
G ii dėjau, kad t ui ėjai pi o-

iki pat dugno. Man pasida- «« ąVV1' “. ;,aš
.ė labai gaila senelio. Taigi, le' Wdel_noiee.au zmoti. ka
siame laiške siunčiu jam $3; me ?nezastls, I:“d n«apsiv< 
tegul nusiperka tabako ir Įsi
pila į džiogą “cčiščenos,”

neapsive-
dei. Kodėl praleidai gerą 
piogą? O gal tau buvo Lunį- 

įal tątvk jam bus lengviau P'n>«M .užmokėt, uz abu-
lankytis pis mus i Neu Ha- bV Jei ‘.“'P- ta.rę.ke.0 dau- 

J pJL giau paviestku įsnuntinei. O
Su aukšta pagarba, !gal J" iv?{8“> \ ^ūkiškų

jceph suk?p-vb« v,<lul,i.ai p,ad?)° p?::
_____  daug gurguliuoti ir ta nas e

pabūgo tos lopšinės melod:- 
ics? Mar. labai gaila, kad 
tu tą laimę ir tiltą narna pra- 
įadai. Siunčiu tau $3.00 gal

veną.

Be tavęs, generole, nenu
rimstu.

Gerb. Vyčių generole!
Pereitą sąvaitę aš tave jie pagelbės tau tą laimę at- 

misinau. tai įodos, kad kas gauti.

Slieku: jis da neišmokęs 
skaityti “studijavo geologi 
ją-”

Iš Lietuvių Mokslo Drau
gijos su brinkina?.

Lapkričio 14 d. buvo Lie
tuvių Mokslo Diaugijos su-' 
s įlinkimas, kur lietuviški 
burliokai labai skaudžiai 
pralaimėjo. Piimą smūgį jie 
gavo, kai buvo kalbama 
apie Amerikos Lietuvių 
Konferenciją. kui i buvo 
Pittsbuighe. Kai delegatas 
A. Vainoriu: paprašė atlygi
nimo už padalytas išlaidas 
konferencijoje, tuojaus visi 
penktakojai sukilo ant kojų 
ii šoko atakuoti valdybą, 
kad ji netui ėjusi teisės skir-J 
ri delegatus į Amerikos Lie
tuvių Konferenciją. Mat va- 
. aros metu draugija nelaiko 
susirinkimų, tai valdybai te
ko skirti ir delegatus į kon
ferenciją.

Tačiau bolševikų šokinė-1 
įima? piieš valdybą tuojau
buvo baigtas, kada pirmi- ' i
ninkas J. Pociūnas leido nu- Iš i apei to pasirodė, kad nuo /g LIETUVIŠKŲ KOLONIJŲ TRUMPAI. 
balsuoti, ar valdyba gerai prakalbų liko $30.06 pelno. __________
pasielgė pasiųsdama dele- Prakalbose buvo renkamos Pittsburgh, Pi.—Dakta- j vargonų šovė ugnis ir vargo-' 
gatus į konfeienciją. Baisa- aukos kad pakelti Tarybos rėš Baltrušaitienės 50 metų nai nutilo. Žmonės spėjo pa-
kad" vHdvbo? buaVXwm^ ižd«' Auk« surinkta $30.60. darbuotės sukakčiai pažy- bėgti ir niekas nenuke„tcjo.
aad valdybos pasielgimas vi |plaukų buvo $62.66. meti čia buvo surengtas po- . bažnvčia <ude-ė tik tuš-
buvo užgina? 37 baisau kilis Lietuvių Mokslo Drau- er Daz ycla/une^e’lu?
piI6Š 4 Tai buvo kaip Iš fin. raštininko A. Gu- gijos Žmonių prisiriii* ^os sienom liko.
oerkuno trenkimas i tuščias tausko ir ižd. O. Zdanienės ko pilna salė.
komunistų galvas. raportų pasirodė, kad Tary- ______

Kitas smutkas lietuviš- ^a ižde $140.00. Wilkes-Barre, Pa.—SLA
kiems burliokams buvo. ka- Taryba turėjo pasiuntus H5 kuopa čia buvo sulen
da buvo perskaitytas bolše- delegatą į Ameriko? Lietu- vakarienę, kuri gerai pa- 
vikų “demokratinio” seimo vių Konferenciją Pittsbur- vyko ir davė kuopai pelno, 
šaukimo komisijos laiškas
kuriuo buvo prašoma, kad
draugija išrinktų ir nusiųstų konferenciją su $20.00 au-.’ocnU sumai.
delegatus į tą jų penktaki*- ka. --------
jišką suvažiavimą; ir buvo šiame susirinkime dele-! Yovngstown, Ohio.

Roseland, III.—šiame Chi
cagos priemiesty 28 lapkri- 
čio buvo didelės prakalbos, 
kulia? rengė 12 draugijų. 
Prakalbu tikslas buvo: ?u-

s, <die apmokėjo delegatui ke- Ši kuopa turi savo ižde jau FažmdinĮi vietos lietuvius 
! paikino gC0 ir.uK nUpn-bu, bmo A^kosUeu,

Konferencija 
ghe. Kalbėjo Amerikos Lie

pia tuviu Tai y bos nariai ir tos

negerai man pasidarė. Aš be 
tavęs negaliu nurimti. Tai 
čia tau $3.00 ant batų ir mel
džiu kuogreičiausia vėl at-

Pasilik sveikas,
Kazimieras Bloaskis.

Šie draugai prisiuntė Mai-
keliauti, tik nepamiišk kad kio Tėvui po penkine ant 
aš ir vėl sugryžau Scranto- nauju batų: Petei Shopa,
nan.

Su godone.
Doichester. Mas?.: A. Ma-i- 
nauskas. Kearny, N. J.; Jur- 

Jonat Moskus. eds Klimas, E. Rocherter, 
----- N. Y.; A. Blazevich. Chica

go. III.: J. B. Narmont. Det
roit, Mich.: John Minute, 
Fountain, Mich., o Charles 
Žilaitis iš New Jeisey pri-

Ne įtariu SLA vice prezi
dentą, kad jisai butų suži- 
niai perstatę? Tareilą kaipo 
“seną SLA narį ir veikėją,” 
greičiausia tai atsitiko per 
klaidą.

Apgailėtina tačiau, kad 
SLA vice prezidentas, senas 
SLA veikėjas, nežino kas 
yra tos organizacijos drau
gai, o kas ne.

Iž didelio rašto išėjo iš 
krašto.

Toje pačioje D-rės Baltru
šaitienės pagerbimo vaka
rienėje sėdėjo už garbės sta
lo ir žinoma? komunistų vei
kėjas J. D. Sliekas, kuris vi
sur ir visada nuduoda labai 
“mokytą vyrą.” jisai irgi 
buvo pakviesta? kalbėt', tai
gi ir čia bandė pasirodyti la
bai “mokytu.” Gana ilgoko
je kalboje bandė atpa-akoti 
daktaiės Baltrušaitienės ir 
velionio Juozo Baltrušaičio 
daibutę tarpe Pittsburgho 
lietuvių. Prisiminęs “raganų 
gaudymo” laiku?, jis pradė
jo pasakoti, kaip ji? ir kiti 
jo di augai ėję pas Baltru
šaičiu? mokytis skaityti ir 
rašyti ir studijuoti geologi
jos.

Klausantis to “mokyto” 
vyro kalbos pasidarė Įspū
di?, kad lankant Baltrušai
čių mokyklą, dar neišmokus 
skaityti ir rašyti, jau galima 
buvo studijuoti geologiją. 
Bet kiek aš žinau, tai nieko 
panašau- nebuvo; jei kas 
mokinosi skaityti ir rašyti, 
tai dar labai toli buvo nuo 
geologijos studijų.

Tos “drg.” Slieko pasa
ko® apie geologijos studijas 
man priminė tūlo davatkino 
pasaką Lietuvoje, Veliuonos 
miestelyje, kur tas davatki- 
nas buvo žinomas kaipo 
“Dievo švogeris.” Jo tikra 
pavardė buvo Motiejus Ve
lička. Tas “Dievo švogeris” 
visiems girdavosi, kad jo 
vaikai dar neišmokę kalbėti 
jau poterius gerai sukalbė
davo. Taip ir su “draugu”

išstato™ bad delegatai gatas A. Gutauskas Datiekė ®^A 157 kuopi rengia kor- konferencijos delegatai, 
važiuotų savomis lėšomis, raportą iš minimos konfe-jtavimo vakarėlį o gruodžio. !^well Mass—I) L. K.
jei tik draugija duotų man- rencijos. Raportas priimtas. , . . Vvtauto_’ Kbuba- 7įi rinkodatus, o mandatų davimas -- -- Detroit, Mich. — Šiomis Vytauto Kimba .s.innKo
juk nieko nekainuoja. Bet

Detroit, Mich. _____
Nutarta minėti Lietuvos “dienomis čia įsikūrė Detroi- va’dybą 1944 metams, 

tas laiškas buvo atmestanepriklausomybės dieną va-.to Lietuvių Draugijų Cent statas toks: S. Kund 
balsai- prieš 5 balsus. ?ano 16 d. Visi atstovai da-’ras> į kurj įneina visos orga-

, . lvvavę susirinkime pasiza-j nizaciins ič?kvrn<; bolševi-vaklvhT 1944OmpntaminU^ ^ėjo savo draugijose daryti! ki^kasJ Centro\aldvbon in- 
vaklyba 1944 metam,, ta- viską, kad paminėjimas bu-' ėįc šie asmenys: Medonis. 

įsvisų nominuotų as tų pasekmingas. Toliau nu- Medonienė. J. Ambrozas, F.
- ... , , ... i tarta, kad visos drauguos (Motuzas, M. J. Šimonis ir

-įlinkime balsuoti uz ceka- bei kuopos stengtųsi išrinkti D-ras j. Jcnikaitis. Tai bus

ciau 
siulau

už Poviląmus kandidatus: po 3 aT?t0VU5 j raryoą, nes autoritetas, kuri? galės
Mai moką ant pirmininko. dabar nekunos draugijos tu- bėti visu Dėti oito lietuviu 
uz. Ą. Vamorių ant Mce pn rj po 2 atstovu; tada bus:varfju
mininko, už V. Rūką ant .?kaitlingesni susirinkimai iri --------
protokolų sekretoriaus už bus ?aiima daujriau ir pa.; £lst Sf Louis Mo._sio.
A. Rūką ant finansų seki e- sėkmingiau veikti. ;mįs dienomis čia sudegė lie-
tonaus. uz Joną Girdžių ant; • „ M t jVJvių bažnvčia Ugni? kįlo

kai

Jos
Kundrotas, 

S. Kučinską?. R. Ainorius, 
S. Saulinas, B. Baumila® J. 
Daugirdas, M. Jankevičius. 
P. Saulinas, J. Rusas ir K. 
Dzedulioni?.

REDA KCUOS
ATSAKYMAI

S. Kprui. —Ačiū už laišką 
ii plafe-ni paaiškinimą apie 
savo išradimą.

iždininko.
Direktoriai? pata r ti na 

rinkti: J. Kurauską, J. Ki- 
vinską ir J. Mikėną. Gaspa- 
doiium—K. Šinkūną, o mar
šalka—tai J. Bugailiškį.

Visi yra geri vyrai, ir jei 
me? juos išrinksim, klaidos 
nepadarysim.

Bolševikai į savo šaukia
mą seimą negavo nei vieno 
delegate ir iš kitų Pittsbur- 
gho didžiųjų draugijų. Tu
lės pasitenkinti vien tik sa
vo popierinių “organizaci
jų” delegatais.

LMI). Sena? Nary*.

V. T. Nevsrauska?.
--------------------------------  i vargonų

, Pirkit Karo Bondsus ir Stam- . Vargonai 
pas. Kas sąvaitę įdėkit Į juos elektrjgku 
nemažiau kaip dešimtą
uždarbio dalj.

AKRON, OHIO.
Buvo vietos lietuvių Tary

bos susirinkimas.
Lapkričio 7 d. Įvyko Ak- 

icno lietuvių draugijų Tary
bos Lietuvai remti susirinki
mas. Tarybos pirmininkas 
B. Versackas atidarė susi
rinkimą ir pakvietė prot. 
raštininką J. Seba tiną, kad 
peršauktu delegatus. Pasiro
dė, kad 3 delegatai nedaly
vauja susirinkime. Vėliau 
perskaitytas protokolas iš 
peieito susirinkimo, kuri? 
tapo priimtas vienbalsiai. 
Komisijos narys A. Gutaus
kai patiekė raportą iš pra
kalbų. kurias rengė Taryba 
spalio 24 d.

Kalbėtojai buvo iš Pitts
burgho, “L. Ž.” red. adv. S. 
Gabaliauskas ir 9. Bakanas.

U

S. Miliui. — Sustabdyti 
obuolinės giro= (ciderio) 

laike pamaldų, lugimą galima tik laikinai, 
buvo operuojama pastatant bačkutę į šaltą vie- 

motoru. Vargo- ta. Bet kai ora^ atšils, gira 
savo nams groiant ir kunigui vistiek rūgs ir galų gale pa- 

Deksniui laikant mišias, iš. virs į uksusą.
i

KELEIVIS”
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

Užrašykit jį Savo Draugams ir Giminėms

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungtinėse Valstijose kainuoja metams $2.50. 
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduoti aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy 
mėti, jog tai “Kalėdų Dovana.
Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam ak
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume- 
įį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinėji
me “Keleivi” ištisus 1944 metus.

“KELEIVIS”
S36 Broadicay, South Boston, Maus.

Chicagietis atsilygina 
tėvui skolą.

Geib, “Kel.” Adm.:
Šiuomi noriu atsiteisti

sta.su Vyčiu generolu, nes Jenkjn? j5 ARron Qhi» rf.
as pet visus metus jaučiaus, fiunt. (|u senu jf
jam skolingas penbtas de nau( baitvt -a; M šiliu.
simts kapeikų uz pereitu me- g C|’velan(,0 už fena ir nau.
tų pienumeratą. Sems pasą ją. A Barakau5kas iš Phiia.
lede gaila kantrus n lauke ?kaitvtoju;
nieko nesakydamas. Taigi, v/Makauskas iš Millino-
c,a nnsiunciu $2.a0 uz atei- cke, Mp $6 n0 už (]u ,kai.
rančius metus ir oO centų uz tvtoju; Maly Waitkus $5.O0
peieitų metu skolą. uk dvi prenumeratas ir W.

“u Pasa™’ . Sabutis iš Brighton, Mass.,Martin Zdankut. J4 ;av0 p%numerata.
Nuo Tėvo: štaišas Vyčių P. Kauni? iš Brighton, Ma-s. 

generolą? praneša, kad vi- aplankė iedakciją ir užsimo- 
siems savo teisingiem? fren- kėjo net už du metu $5.00. 
tams, kurie jam prisiuntė- Ačiū visiems’

Kas Mums Rašoma dangi jis žinojo daug kalbų 
į (kalbėjo gerai lenkiškai, ru-

. _ -----—.. siškai, vokiškai, franc-uziš-
Apie Steponą Dehmkaitj. angbškai jr lietuviškai),

Lenkų Związko organas jis gavo labai gerą tarnybą 
“Zgoda” išspausdino iš Pitts- Meliono Banke, taip vadina- 
burgho šitokią žinią apie mam Tarptautiniame Sky- 
Steponą Delinikaitį, kurs bu- riuje. kur jis tarnavo iki pir- 
vo tikra? lietuvis, bet jautėsi mojo pasaulinio karo.” 
tiktai lenkas. F Tam karui pasibaigus,

“Zgoda” sako:' I?*6??1“5 Delinikaitis sugry-
“Iš Pittsburgho atėjo liud-Vaisuvon, guaše į gene 

na žinia, kad tenai Sžbaigė ro1®.?e',«ovs*ao ,.|-‘“.tel,(u.’ 'V
gyvenimą plačiai toj kolom bandlt?J atlm‘1

Vilnių i? Lietuvos. Vadinasi, 
buvo lietuviujoj žinomas Stefan Belini. 

Deliui via Delinikaičio pa
vardės sutrumpinimas. Deli- 
ninkąiti? buvo lietuviškos 
kilmės bet išauklėtas Var
šuvoj, kur jo tėvas persikėlė 
iš Lietuvos su visa šeimyna, 
kuomet Steouka? buvo tik 
10 metu amžiaus. Kaip gy-

tas žmogų? 
tauto= išgama. K. K.

CHICAGO, ILL. 
“Keleivio” skaitytojų”v • • •

žiniai.

“Keleivv” buvo iau rašy
ta, kad gruodžio 5 d. Chica- 

dytojas ii didelis medicinos goję yra šaukiama* “Kelei- 
mokslo žinovas, senis profe- vio” skaitytojų susirinkimas 
šoriu® Delinikaitis džiaugėsi pasitarti bendrais vietos rei- 
didellu populiaiumu Vaišu- kalai*.
voje. ši susirinkimą nutarė

“Steponas Delinikaitis, šaukti skaitytojų grupė. Nei
kuris dabar mirė Pittsbur- “Keleivio” redakcija, nei 
ghe. baigė Varšuvoj gimna- administracija nieko su ruo 
ziįą paskui mok'no-i Vo- neturi, mes tik prašėm, kad 
kietiioi i» baigė Komercfio? ledakciia įdėtu musu piane-
Akadcmiia Hamburg?. Tun- šuva. už ką jai tariam ačiū. 
met ji- atvyko Amerikon ir čia vėl nerim pakartoti, 
apsigyveno Pitt burghe. Ka- kad u įlinkima® vra šaukia

ma® Mildo svetainė ie. 1342 
R.. Halsted st.. uruodžio 5 d.. 
2 valanda popiet. Prašom 
“K.” skaitytom® atsiiankvti. 

“K.” ."kaitytoiv ęrupė.

VORCESTER m \SS

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų. Alau*, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia gaunama ir “KP.LKrVlS" 

patw«'<«.s RUiiianait,

&O M1LLBURY STREET
Mada

PADIDĖJO GAISRŲ 
NUOSTOLIAI.

Draudimo nuo ugnies 
kompanijų taryba praneša, 
kad per 10 mėnesių šiart 
metais gaisrai padarė Ame- 

' riko j $300,872,000 nuosto
lių. Tai esą $46,636.000 
daugiau, negu pernai buvo 
per tą patį laiką.

r

Wdel_noiee.au
ir.uK
sta.su
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Perkelia Sergantį Jurininką

čia matosi, kaip Pacifiko vidury iš vieno laivo i kitą yra 
perkeliamas sergantis jurininkas. Po keltuvu galima maty
ti lovelę—tenai randasi ligonis.

VIDA US FRONTAS
(Office of War Information)

JAPONIJA JAU PAMATĖ
VOKIETIJOS GALĄ.
Japonijos radijas šią są

vaitę pranešė savo žmo
nėms. kad jie butų pasiruo
šę kai iaut prieš augančią ali
jantų galybę vieni patys, nes 
Vokietija tikrai busianti nu
galėta. Japonijos propagan
dos viršininkas pareiškė 
trumpai ir aiškiai: “Mes tu
rim vesti karą vieni patys."

NETEKO “IMPERATO
RIAUS” TITULO.

Fašizmo laikais Italijos 
karalius buvo Įsigijęs “im
peratoriaus” titulą—"Etio
pijos ir Albanijos imperato
rius.” Dabar laikinoji Itali
jos valdžia šitą titulą jam 
atėmė ir paliko tik “Italijos 
karalius.’’

Neatsargios kalbos. ! Užsienių nuosavybės turi 1
... -- . but panešto'.

keiiatas milijonų karių gryš Visi air. ikiečiai, turį 
iš apmokymo stovyklų, iš svetimų bor.. bet kuriai su- 
užjuiių bazių ir kovos zonų mai, ar užsi nių nuosavybių 
i namus atostogoms. Pagun- vertės $10,1 0 ar daugiau, 
<la kalbėti apie tai. kur jie yra reikak. įjami pranešti 
buvo. ką darė, kokias rūšies apie tokias nuosavybes iki 
apmokymą gavo, bus didelė, giuodžio 1 d. artimiausiam 
ypatingai kada jie bus kiau- Federal Re> rve bankui, 
sinėjami geros valios, bet Šitoji infomacija paleng- 
r.egalvcjaneių. šeimos narių vins vyriau- bei apsaugoti 
ir draugu. savininkų interesus ir bus

Šitie vyrai yra išmokyti S™>'binž >i’!aIba ve-,
atskilti naudingas priešams ^ikia 
infoimacijas nuo nesvarbių. kiekvienoeP -
Jie. greičiausia, nebus kalti £ •
dėl rp«T<aro-in kalbu Ir mes - apie nekilnojamąjį del neatsaigių kalbų, n mes . pinic. s, svetimą va- 
neturetume vargint juos ne- L*’ ,7! ’ „JLrC *
įeikalingais klausinėjimais, uz-le
režhiiint kain nesvarbus pienus’ užsienių bendrovių 

,, - • r . a V- sėius, sutari.s ir susitarimusmuS,k‘“ ™ Ženk’U

netyčia isslvdusia infoirna- v .i.*.,V- '~ . Valstvbė? iždas praneša,viją isgirsime musų pareiga kad tyarka ?ali
nepa ai o 1. čiau 3^^^...^' teritorijas re-

Visa tai labai svaibu dėl okupuojant, jeigu musų ka-! 
to. kad mes esame puolimo 10 vadovybė turės tokių in- 
kovos fazėje. Musų jėgos foimaciju p ranka. Visos 
kiekviename mūšio lauke informacijos bu? laikomos 
puola—ir jei musų kariuo- paslapty ii bus pi įeinamos 
menė turi stumtis pirmyn, tiktai akredituotiems Iždo 
tai turi priklausyti nuo neti- atstovams. Kito? Įstaigos 
kėtumų — staigių puolimų gaus tik tokių informacijų, 
ir musų paslapčių saugoji- kurios bus ?ikalingos karo

beveik 
i ašies nuosavv-

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

(Tęsinys)

Moterys lėkė ir staugė, kiti net gaiv 
mi? ėjo. šaukdami, jog to reikalaujanti 
šventoji Dvasia. Vyrai, moterys, vaikai, se
ni ir jauni įaitė i, rangėsi ir šaukė Įvairiau
siais balsais. Vieni didžiu balsu pranašavo, 
kiti giedojo, kiti tiesiog bliovė, dejavo, 
švilpė ir net kniaukė. Tokiose aplinkybėse

PARAŠĖ N. RL’BAKINAS 
LAISVAI VERTĖ S. B.

vaistas dėl to, kad Vasilisa vienuole tikėjo. 
Ir Vasilisai kurį laiką tikrai paliko geriau. 
Ret. tiktai ku.į laiką. Paskum Vąsilisa^ąp- 
. itiko vienuoli Marką, kuri s skaitydavo 
isterikėms egzortus. Tas jai pasakė, kad

x-i - u y 1 . jos liga išeisianti žaizdomis, ir taip patfati ligony? netik nepultai-rydavo bet dar į if; , į ; g tį ko,.; šJeIįte.
labiau aisngoayo Būdavo net taip: pa, w - R , j,-,., j - jtik
diakono kapą a eidavo ligonys, kuriem-g- Vafi|isai rigrvžus g vicnuolvno, visoj kal
davo, pavyzdžiui, nemiegu, galvos skaude- r(?j k irodž skalelės.
jimu ir kitokiomis visai nepavojingomis L- JE(.zoi;aPj „gelbėjo. Jie Vasilisai tik 

matant moteris ir vyrus, kurse s . •*.. ,.nnm’A bmnnmi tvutmo tikei mą, jog ji pagadinta. V dilgėmis. Bet
įaitosi mėšlungio tampomi, juo? pac-11 
pradėdavo tampyti mėšlungiai. .Jie patys 
nebegalėdavo tverti ir imdavo lėkti, šokti, 
siusti, žiūrėdami, kaip tai daro kiti. Atsi
tikdavo. kad ateidavo sveiki, o prie kapo 
atimdavo jiems pusę kūno, arba ištindavo 
pilvas, aiba staiga pradėdavo traukti ran
kas ir kojas. Kartais žmonės apakdavj ir

sa šaukė: “Mane kankina! Daug daug pa
vasari bus tokių žmonių, kaip aš!” Tie žo
džiai vėl veikė visus nervingus kaimo žmo
nes.

Ir štai pavasari tikrai ėmė sirgti isterija 
moterys. Po Velvkų 1S98 m. viename tik 
Aščepkovo kaime pasirodė dešimt isteri
kių ir du isteriku. Be to, ta liga ėmė sirgti\To-

SPROGIMAS KARO 
DIRBTUVĖJ SUŽEI

DĖ 50 ŽMONIŲ.
Western Electric kompani

jos dirbtuvėj. New Yorke, ši 
panedėlį Įvyko smarkus spro
gimas. sužeisdamas apie 5o 
žmonių. Dirbtuvė įandasi 
prie Hudsono gatvės ir ga
mina karo reikmeni?. Ka
tastrofos vieton tuojau atvy
ko 20 daktarų, 20 slaugių ir 
keli ambuliansai.

JAU PRADEDA MIRTI 
NUO MUNŠAINO.

New Yorke šią sąvaitę 3 
žmonės mirė jau nuo mur.- 
šaino. Prohibicijo? laikais 
New Yorke kas savaitė nu
mirdavo po 20 žmonių.

mo.
S vai bumas išlaikyti karo 

infoimacijas nuo priešo di

darbui.
M7istas kovoja už laisvę. 
Maistas vra iabai svarbidės tiesiogmeje proporejo- medži - <avo iis

•e su musu karo veiksmai?.

SPALIŲ MĖNESI BUVO 
290 STREIKŲ.

Washingtono Darbo Sta
tistikos Biuras sako, kad šį
met per spalių mėnesi Jung
tinėse Valstijose buvo 290 
streikų, kuriose dalyvavo 
215,000 darbininkų, sugai
šinę per tą mėnesi 975,000 
darbo dienų. Pereitais me
tais per tą pati mėnesi buvę 
sugaišinta tik 243.700 žmo
gaus darbo dienų.

TIRS DEGTINĖS STOKĄ.
Senatas W ashingtone nu

tarė paskirti komisiją, kad 
ištirtų, kodėl staiga pristigo 
degtinės, ir tai investigaci- 
jai paskyrė $10.000. Mano
ma. kad degtinę _ supirko ir 
paslėpė “juodos rinkos” 
spekuliantai, kad vėliau ga
lėtų parduoti ją aukštomis 
kainomis.

Kanu Į tuos puolimus bus 
Įjungtas ir musų vidaus 
frontas, būtent ginklu gamy
boje. medžiagos ir kareivių 
siuntime. Kai didesnis skai
čius žmonių artėja prie karo

lyginasi su plienu, guma. 
alyva. Musų modernioji 
strategija maistą vartoja 
kaipo ginklą pergalei—pa
laikyti musų kovojant'iu- 
kaiius aukščiausiam pajėgu
me, paremti musų sąjungi

apkursdavo, jiems sutraukdavo kojas. , . o . , . .\. , .’. .... o apviinkes kaimai. Susirgdavo ir vyrai. Ne-
\uo ko gi taip atsitikdavo. Nuo aplm- laiminga jai Siklitinjai visi prikaišiojo, kad 

kybių, kurios taip stipnai \eike 11 veikia ,aį - žmones gadinanti. O liga tikrai išsi- 
nervingus žmones, ypač įsteringus. Vieni plėtė dėl to, kad kaimuose nervingų žmo

nių nemaža: neturtas, maža žemės ir, ap
skritai vargingas-nelaimir.gas gyvenimas 
—gera dirva visokioms ligom?. Susirgda-

_ ,. .... , t t . vo vyrai, kurie iš pažiūros buvo labai svei-
Tcaių atsitikimų buvo ir Lunde ir Lehasoj, ki Ir štai ka? jdomu. kai kurie sumirgdavo 
11 ;l4?se ?lenucivaiuose, pi ie stebuklingų tornjs pačiomis ligomis, kurios išgydavo, 
įelikyijų ir pne stebuklingų šventųjų pa- pavyzdžiui, ant diakono de Pari kapo, kaip 
veikslų. Taip pat atsitinka ir prie mahome- antai: priepuoliai, dusuliai, pilvo išputi- 
tonų ir budistų šventųjų kapų. jias pat da- ^3^ rankų ir koiu atėmimas, žaizdos. Ki

ti dūko. nertėjo, plėšė nuo savęs rubus. ro
vė plaukus, puldinėjo nuo suolų ant žemės. 
Moters, ištiktos priepuolio, turėdavo tiek 
jėgos, iog šeši tvirti vyrai negalėdavo jų 
suvaldyti. Po priepuolio ligonvs krisdavo 
ir gulėdavo tartum numirėliai, beveik be 
gyvybės ženk’o. Vieni vemdavo, kiri šauK- 
davo: “Siklitinja, kam tu mus pražudei!”

įsgyja, kiti suserga—dėl tes pačios prie
žasties.

Bet tas, kas kitados dai ėsi prie diakono 
kapo, kai kada atsitinka ir kitose vietose.

TURKIJOJ BUVO DIDE
LIS ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Tui kijos radijas pranešė, 
kad pereitą subatą apie Juo
dąją Jurą Turkijoj smarkiai 
drebėio žemė ir kad nema
žiau kaip 1,000 žmonių bu
vo užmušta, o 700 sužeista. 
Turkijos valdžia nusiuntė 
keli? specialius traukiniu? u 
pagalba.

GENEROLAI PAŠALINO 
RIBBENTROPĄ.

Šveicarijoj gauta iš Veng
rijos žinių, kad šią sąvaitę 
įezignavę; Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris Rib- 
bentrepas. Jo rezignacijos 
pareikalavę armijos gene
rolai.
TRAUKINIO KATASTRO 

FOJ SUŽEISTA 50 
ŽMONIŲ.

Ohio valstijoj, netoli nuo 
Nevvton Falls, pereitą sąvai
tę susikūlė du prekių trauki
niai. Paskui atbėgo greitasis 
traukinys ir tas smogė Į tą 
kiuvą laužo. Šitoj trijų trau
kinių katastrofoj du kelei
viai buvo užmušti ir apie 50 
sužeista.
YOTKTOWNO SPROGI

MAS UŽMUŠĖ 6 ŽMONES
Pereitą sąvaitę rašėm, 

kad Yorktovvne, Virginijoj, 
sprogo laivyno minų sandė
lis. Dabar jau paaiškėjo, 
kad šito i nelaimėj buvo už
mušti 6 žmonės. Sprogimas 
buvo jaučiama- net už 30 
mylių.

MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Mėsai ir sviestui pirkti da
bar geros rudos stampos iš 
Trečicsics Knygutės su rai
dėmis G, H. J ir K. Jos ga
lios iki 4 gruodžio. Stampa 
su raide L yr a gera iki Nau
ju Metų. Nuo šio panedėlio. 
29 ’apkričio, jau gera ir M 
stampa.

Kenuotoms diržovėms
dabar galioja žalios stam
pos iš Ketvirtosios Knygu
tės su raidėm A. B ir C. Jos 
bus geros iki gruodžio 20 d. 
D. E ir F geios nuo 1 gruo
džio.

Cvk: ui skiriama juoda 
f tampa Nr. 29 iš Ketvirto
sios Knygutės.’ Ji gera iki 
sausio 15 d. ir duoda 5 sva
rus cukraus.

Čeverykams stampa Nr. 
18 iš Firmos ios Knygutės 
pasilieka gera neribotam 
laikui. Iš Ketvirtosios Kny- 
gu.es čeverykams skiriama 
stampa su orlaiviu. Jai lai
kas taipgi neribotas.

Karo aliejui dabar varto
jami pi mojo periodo kupo
ną’. kurie galioja iki sausio 
4#1 ienos. Ketvirtos klasės 
kuponas duoda 10 galionų 
aliejaus, o penktos klasės— 
50 galionų.

Gazolino kuponai Nr. 8 iš 
“A” krygytės duoda 3 ga
lionu- gazolino ir galioja iki 
vara- io S d. Kuponai “B” ir 
“C” duoda tik po 2 galionu 
gazolino. Ant kiekvieno ku
pono viršutinės pusės turi 
but rašalu įrašytas automo
biliaus registracijos numeris 
ir valstijos vardas.

Padangų inspekcijai “B” 
automobi 1 i a m s paskutinė 
diena bus 29 vasario; “A” 
automobiliams—31 kovo.

Šitos informacijos yra ofi- 
cialės. Jas skelbia OPA In
formacijų Departamentas.

pastangų galimybes isple- ; k£ jr glaikyti iš
pet. karo mfcraiaeiia? neat- žmones,
sargiom kalbom didėja. pe[(1?ug pa3aky..a,

savo neatsargio- kad karo j^ąerikię-
mis kalbomis per ateinan- čių gyvybės kaina gali pri-. 
čias šventes sumažinti ka- klausyti nuc to, kaip pasek-' 
riams galymvbę buti namuo- mingai mes gaminsime mai
še per kita? Kalėdų šventes, stą ir kaip sumaniai vartosi

Valgykit daugiau bulvių. ką ?J™e- . ... . ,
s - Mes negalime turėti vis-j

Karo Maisto Administra- ką. ko norime. Bet mes gali- 
torius, Man in Jonės, pareis- me turėti akankamai mais- 
kė, kad “Didesnio kiekio to pagrindiniam.? sveikatos 
bulvių susikrovimas neįeis- jr maistir gurno reikalavi- 
kia nelegalų bulvių atsargų mams ir dar aprupinti.reika- 
sudaryme.” Bulvių derliu? lir.giausiu maistu kaiiuome- 
šiais metai? yra milžiniška? nę. jeigu mes visi suprasime 
ir sandėliai \Ta perpildyti, dabartinę maisto situaciją ir 
todėl busit patriotai ir ap- darysime ' iską, kad ir mais- 
suktuL jeigu turėsit bulvių tas kovo u už laisvę, 
perviršį namuose. Amerikiečiai gali daugiau

. Bulvės laikyti yra lengva, pagaminti, daugiau sutau-
Jc išsilaiko mėnesiai? bet pyti, piotingiau valgyti,
kultoje causoje vietoje, kur vengti ei vojimo, pritaikyti
terr pei atu: a laikosi taip 40 mi-yba prie besikeičiančiu.
ir 60 laipsnių. Skiepas, gara- gyvenim sąlygų, ir padėti
žas ar porčius yra gera vieta palaikyti žema? mai?-o kai ;
bulvėm?. Valgydami dau- nas, nemokėdami daugiau
giau bulvių ir laikydami jų kaip valdžios nustatytos kaj-
atsargoj, padėsime tiek sau, nos. Visa tai gali but išreikš-
tiek vyriausybei. ta vienu cbalsiu: gamink ir

u- 1 •. v , taupyk, dalink’s mirtų f uPirkit Karo bonus. »• -vi t.,kitais ir buk sąžininga*, la-
Čia pat namuose eina ko- čiau šio? programos pasice- 

va, kurią turime laimėti— kimas priklausys nuo to. 
jeigu mes norime kad Ame- kiek mes suprasime maisto 
rika butų geras kraštas mu- reikšmę šiame kare ir pri 
sų kareiviams sugryžti. Mes prasime galvoti apie maistą, 
turime kovoti prieš infliaci- kaipo apie ginklą pergalei 
ją, o vienas geriausių būdų laimėti.
tai daiyti. tai Įdėti kiekvieną Per ši mėneri amerikie 
atliekamą doleri Į karo bo- čiai bu; prašomi imti’ eilės 
nu?. Jeigu mes nelaimėsime priemonių, kurios reikalin- 
prieš infliaciją, mes apvils!- go? padėt: maistui kovoti už 
me savo sunus. lygiai taip laisvę, šios p išmonės—tai 
kaip atsisakydami siųsti kiekvieno amerikiečio «ava- 
jiem? karo medžiagą kovai noriška« sutikima? taupyti 
su ašim—nes infliacija gali maistą. neeik*-ot’ jo. dalintis' 
buti taip pat pragaištinga, juo su kitais, buti sąžiningu 
Nepirkit nei vieno daikto, ir perkant m.cris^a nemokėti j 
kurio būtinai nereikia. Jdė- aukščiau of^i diu kainų, ic 

kit kiekvieną atliekamą do- niekam r.eat?’uoti ir nepri-, 
leri į Karo bonus. Jus gausit imti racionavimo ženklų.
savo pinigus atgal už dešim- —>-----------
ties metų su gerais nuošim- NUMATO ^VELNIĄ 
čiais—gi tuo tarpu apsaugo- ŽIEMA,
šit savo ateitį, Amerikos at- Nuo senų laiku Naujoj 
eitį ir ateiti musų kovojan- Anglijoj vra leidžiama* far- į 
čių vyrų. Taigi pirkit dau- meriam? almanachas, kuris 
giau Karo bonų. Užsisakykit susideda iš visokių info:nu
rytoj dar bonų per Payroll cijų ir tarp kitko *pėja orą! 
Savings Plan. Duokit Karo visiem? metam? iš kalno, ši-j 
bonų Kalėdų dovanoms... i met jis pranašauja lengva 
tai dovanos su ateitim. žiema. Well, pamatysime 1

rėsi net ir šiais laikais netoli Peterburgo 
Kronštadto mieste, aplink Kronstadto tė
vą Joną. Tikėjimas tuo šventiku taip pat 
gydė nervingus ir isteringus ligonius, pana
šiai. kaip tikėjimas katalikų, mahometonu 
ir kitai? stebukladariais. Bet būdavo ir 
taip, kad nuo tėvo Jono ir sveiki susirgda
vo. Apie tą šventiką nuolatos būdavo bu
liai ligonių ir isteringų moterų, nuomaru 
sergančių ir velnių apsėstų. Užtenka tik

ir st ii La idomu : kai kurie susirgdavo ta-
... x . . - - . kada atsimindavo, jog kadaise jie nuo

sveikai moteriai pagyventi tarp sergančių Siklitinjos via gavę kas raguolį, kas ries- 
nuomaiu ir n pati gari Įgauti nuomarą, tainį, ka? duono? riekelę. Net atsiminimas 
Taip kartais ir atsitikdavo Kronstadte. anie tokias priepuolamai ir senai duotas

hionja vienos ligo®, ištikusios tiki- dovanas nervingus žmones veikė kaip nuo- 
jimo dėka. dai. Is tu dovanų išėjo tas pat, ka« iš duo-
. _ , 1. - r*o? Piliulių, apie kuriuos buvo kalbėta, ar-

Štai kas buvo 1895 m., Ascepkovo kai- p,a iš žemės saulelės ir sverto vandens, 
me, Mokrino valsčiuje, Gžatsko apskrity, Duonos piliulės ir vanduo veikė ligonį to- 
Smolensko gubernijoj. ... dėl. kad nervingi žmonės tikėjo iuos taip

Vasarą po visą apylinkę valkiojasi kažin veikiant, ir tikėio. kas juo? davė. Taip pat 
koks Zacharas—pusgalvis, ūkininkas, gi- Įr čia žmonės tikė jo, kad Siklitinja gadina, 
mę? toj pačioj apylinkėj. Ji pamate Mena ir kafj j^g dovanos—ne paprastos dovanos, 
nervinga moteriškė, ūkininkė L asilisa. Ne- Isterija Aščepkovo kaime siautė keletą 
žinia kodėl, ji labai išsigando, griebėsi uz metų, o tarp tamsių žmonių, kurie tvirtai 
galvos ir ėmė šaukti: “vagis, vagis. Jos +-;kj gadinimu ir įvairiomis stebuklingomis 
sauk.-mas sukurstė minią, kuri sugriebė ne- jėgomis, tebesiaučia ir lig šiol. 
laimingąjį Zacharą ir užmušė. Dėl to auyi-j jj —og jctOnjcs matome, jog jei kaltais 
tikimo tarp moterų kilo vaidai. Labiausia nen-įngU5 žmones, jų tikėjimas labai grei- 
nesutiko su Vasilisa kažin kokia Siklitm’a. k. vjcigkaj išgydo nuo Įvairių*tų ligų pa- 
moteris tvirta ir sveika, \asilisa, jau ir oe (iarinpj Įa(j kjta kaitą ta,pati priežastis šu
to nesveika, dar labiau susirgo nu(> c-^rgina juo; tokiu pat budu labai sunkio-
rietvnių. -Jieskodama sveikatos, v asilisa mjs ligomis. Ir nei tuo, nei kitu atveju, aiš- 
pradėjo lankyti sventasias vieta^ ir tarp kv nesti nieko stebuklingo. Visa tai atsi- 
ki-ko an’ankė Kolocko vienuolyną, ku: ie tinka visai natūraliai.—visai nesikišant 
yra Gčatsko apskrity, per dvidešimti - slaptingom? ir negamtiškoms jėgoms, 
tu r.uo Aščepkovo. J Kolocko vienuolyną is .
visur prieina daug “pagadintų” ir isterin- SteEuLFrgasis tikėjimas re visokias 
gų moterų.-Vienuolyne vienuoliai ioms pa- ligas išgydo.
skaito, duoda pabučiuoti ikoną (šventojo Bet ar visokias ligas galima išgydyti ti- 
ua'.eik.-ia). Ii kai ki.iio._- ligotos moteris kgiimo įtaigos ir vaizduotės pagalba? Ar 
kės išgyja, panašiai, kaio tat buvo ant ka- ' tuo pačiu budu išgydyti, pavyz-
taiikų diakero kapo. Todėl ir Kolocko, džiui baisia ja vėžio liga? O džiovą? O si- 
šventejo paveikslas taip pat laikomas ste- £jjj?
buklingu. _ _ i Yra daugelis Įvairių ligų. kurios tokiam

\ asrii-a nuomario neturėjo. Ret štai prydyrrui visiškai nepasiduoda. Apie tų 
1897 m. liepo; 9 d. ii nuėjo Į Kolocho vie; baisiuių liou iigvdvmus tuo pačiu budu pa- 
ruolyna Į šventę. Tą dieną ten ypatingai praGtai ‘ c.jra tik vieno? neaiškios kalbos, 
daug atvyksta moterų, sergančiu nuoma- Apie tai ka}bama iš kitu žodžiu. Daug kar
nų. Matydama jas tampant, \ asilisa pati tu‘tokju išgijimu atsitikimai tik-liai buvo

rusi.” Siklitinja at?akė Vasilisai: “Nuode- gtabai ištinka dėl įvairiu priežasčių. Suau- 
mė tau, kad tu tain ant mane? kalbi.” “Ap- oUCjUc žmones jie ištinka todėl, kad plyšta
leidai tu mane velniais,”—atsakė Vasilisa. 
Paskum ii daug kartų šaukdama atkarto-

plonutės kraujo gysle- 
todėl. kad tose senių

cmegenvse
ra?Kum 11 oaug Karių saunuama ai Kario- aptinka todėl, kad tose senių
jo. kad Siklitinja ir ią “pagadinusi” ir dar kralJ;o ^sieliu sienelėse reretai prisidaro
septynis apleidusi velniai?. “Ir iie susirm?!” krjkp, fiėl to kraujo gvslelės,lieka labai 
__ Valkai/' V'acili«Q___“Ap notiUito? Tun . • • 1-------* :—kalbėio Vasilisa. — “Ar netikite? Tuo !tiapios jr negali išsitempti, kuomet į jas 
met Dažiu’ėsime!” Vasilisos pranašavimas patenka daugiau krauto. Kada siela di- 
paveikė visa Raima. Daugelis ėmė tikėti f'žiai susijaudina, tad širdis stipriau plaka 
jos pranašavimais. Daugelis nervino^ mo- jr .cmarkiau varinėia no kuna kraują. To- 
teru ėmė nerimauti ir rūpintis, ar tik neat- dėl atsitinka, kad i galvą patenka daug 
ritiks joms priepuolis. Varilisą ėmė vežioti kralJio. Nuo to trapios kraujo gyslelių sie
ra? vienuolius i vienuolynus, maudė, skai- neiės dažnai ir plyšta. Tuomet smegenis 
tė egzortus, vedė prie komunijos. Semeno- apipl’iia kraujas, o krauia- trukdo jam tei- 
vo v’enuolvne .vienuoliai jai palakė, kadįcjngaj veikti.'Jei tat atsitiko toje smegenų 
jos l’ga ištikru’u “pagadinimaV’ Visą tat vietoje, kuri va’do kūno judėsiu?, jis nu- 
dar labiau sutvirtino jos tikėjimą, kad .ią sto;'a judėię*. Kai kada žmogus netenka 
pagadino Siklitinja. žado. jei tat Įvyko toje smegenų vietoje.

Bet štai kas įdomu: Vasilisą nuvežė pas į kur via kalbos centras.
vieną vienuole i Voznesensko vienuolyną. I (Bus daugiau)

9
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KAIP GYVENA URUGVAJUJE 
LIETUVIAI “BICIKOMAI.” I

(Nuo musų korespondento)

Mcntevideo.—Daibo žino- pasiektas, todėl apleidęs te
gaus keliai vingių vingiais vynę ir atvykęs į Urugvajų 
išvingiuoti, likimo išraizgy- laimės jieškoti. Būdamas 
ti. Eini, žmogus, ir galvoji, šiek tiek pamokytas ir ener- 
kur nueisi ir ko'usilauksi? gingų vilčių kupinas, čia jis 
Visi einame geresnio gyve- gavo daibą spaustuvėje ir 
nirro jieškoti, bet ne visiems gyveno įimtą ir tvarkingą 
pa-iseka tai surasti, nes žiau- gyvenimą. Vėliau, gyveni- 
nisis likimas pastoja kelią ir mo audroms siaučiant ir, pa-' 
diožia skaudų fmugį. Dau- iak io draugų, nepasiseki ; 
guma iš pažemintųjų stip- mai meilėje Gužausko ne -; 
riai ir atkakliai su likimu vys pakiikdė ir jis liko “bi-j 
grumdamiesi, gyvenimo h g- cikomu,” liko gamtos prie- 
ivarą išlaiko, o paaukštintie- žiuioje.
ji. puikybių nadrąsinti. pa- Gal pasikeis laikai, gal 
slvria—ir likimas juos par- ateis ta diena, kada žila Gu- 
bloškia. žausko zodybos obelis, nore’

Karta, po sunkios ir ilgos v<° linguojama, paguos 
daifco jungo išvilktos die- «en «“»«»»ir “ęispa-!
nos, susitikęs draugą, užsu- G0-u^4 ; gal lengva Lietu-; 
kau kavinėn-ka čiamon, iš- vos žemelės velėna priglaus 
gerti stiklą alaus, “dulkes po svetimus pasaulio kraštus 
dugnan nustumti” ir vargo ^blaškytą savo sūnų. O gal 
mintimis pasidalyti. Kaip Piisieis čia pat Urugvajaus' 
iau žinoma, karčiamų vaiz
das nepavydėtinas: šauks
mas. riksmas, ūžesys, loši
mai, cigarų durnai ir tt. Ma
žumą galima priskaityti prie 
musų klasės pilkųjų darbi
ninkų, o dauguma—tai “pi 
tukai”
narni 
tai”).

Viso čia sakyto vaizdo • ^vi dukteris ir sūnų, bet šie,
♦ paįvairinimui, karciamon perdaug alkoholį var-
įlenda inteligentas su į jojant, nuėjo savo keliais, o 

smokingu ap\ Jktas. dėvi jj5 lįko miegoti po giedriu1 
baltas pirštines ir pan. Jo i dangum. Renka senus po

uolėtoj žemėj niekeno ne 
trukdomam poilsiui pasilik
ti...

Apart Gužausko, yra dar; 
ir daugiau lietuvių, kurie 
gyvena “gamtos priežiuro- j 
je.” Štai: Adomonis (vardo! 

(“pitūkaiš” čiavadi-; nepamenu), berods yra kau-;
“šiaudiniai inteligen- P15*15/ Leonas Kazlauskas 

; ir Petras Jasinskas. Pastara
sis yra vedęs, turi žmoną.

veidas labai skaudaus likt- pierįus nuo gatvių, juos par 
mo išvagotas, nesenai nu- ^uo(ja. išgeria ir miega kur 
skustas, palikta tik maža . .. -papuola: šalygatvėje ar ki-

Čia Buvo Baisiai Kruvina Kova
KELEIVIS, SO. BOSTON.

šiame vaizdely yra parodyta Tarava sala Gilberto salyne, kur pereitą savaitę išlipo Ameri
kos marinai. Kova buvo baisiai atkakai ir nuostolinga. Amerikiečiams išlipus iš laivų ir 
brendant j pakraštį, japonai šaudė kaip pašėlę, ir daug musų karžygių krito. Bet mūsiškių 
laivų ugnis ir smingamieji orlaiviai galų gale japonus išblaškė. Jie pasitraukė į kitą pa
kraštį ir dabar mūsiškių atakuojami žudosi, darydami sau “hara-kiri,” tai yra. persipiau- 
dami sau pilvus ir išleisdami žarnas. Toks žudymosi būdas pas tuos barbarus skaitosi di
delė “garbė.” Vaizdelio viršuje parodytas apskritas plotas, tai japonų skraidykla, o balti 
taškai aplink ją, tai sprogstančios bombos iš mūsiškių bomba nešiu, šitos salos guli vidury 
Pacifiko.

Iš Pietų Amerikos
Brazilijoj veikia 5 lietuvių iė iis širdies liga, važiuoda- 

mokyklos. mas iš daibo. Didžiuasiame
Sao Paulo.—Lietuvos lė- ruliudime Argentinoje liko 

šomis Biazilijoje tapo pa- į žmona Ona Pupelytė-Baltru- 
statylos 5 mokyklos. Tre-’nienė, duktė Felicija, sekan- 
juose rūmuose dabar veikia jį metą baigianti pedagogi- 
p.andskiecių davatkų veda- • moksl ; Monika 
mos lietuviu mokyklos, o , . , • . , .
dviejuose—Lietuvių Sąjun-. £kyi}au-= mokine, kanos ma
ges Brazilijoje. ;mvte savuos* na-

Vieną mokyklą vadovavo 
kvn. S. Grigaliūnas, bet jis 
jau išvyko Urugvajum

, mytė gyvena 
muose Bernse.

Darbe sužeistas mirė Ed
vardas Šavelis.

' “A. L. Balso” pranešimu,
Buenos Aires mieste prie 

4 darbo buvo miltinai sužeis-
Argentina randasi antra- tas jr miiė lietuvis Edvardas 

me žemės kamuolio gale. to- Gavelis
dėl kai pas mus būna vasa-

Argentinoj prasidėjo 
pavasaris.

ĮVAIRENYBĖS. Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.

Velionis buvo 32 metų 
amžiaus, kilęs iš Utenos ap-I 
skrities, Malėtų valsčiaus, 
Palajų vienkiemio. Argenti- 

T _ , „ noje liko pusbrolis ir daugy-
.. Ju?zas Rutkauskas rašo draugų, kurie jį palaido- 
įs Ibicuy salų, kad tenai da- j0 Chacarita kapuose.
bar pavasario pradžia atne- __________ ;
šė devynias gamtos grožy
bes. Medžiai pasipuošė įvai
riaspalviais žiedais. Kelioli
ka lietuvių ūkininkų šioje Petras Simonavičius ir ke- 
Entre Rios dalyje, galima lioliką kitataučių Argenti- 
? a Ryti prie pat Buenos Ai- nos valdžia ištrėmusi į teri- 
įes, puikiai verčiasi paukš- toriją Santa Cruz. nes dėl 
tininkvste. daržovėmis, vai- karo neįmanomas jų depor- 
siais, bitininkyste, žuvinin- tavimas dėl prasižengimų 
kysteirtt Visas susisieki moralybės įstatymams.
mas palaikomas valtimis: i ---------------
krautuvėn, mokyklon, kapi-i Sveikata—Brangiausi*
nynan, paštan, policijon 
taip toliau.

įa. tenai būna žiema: o kai 
daba’’ pas mus ateina žiema, 
tai pas juos pavasaris, atei
na vasai a.

Ištrėmė Petrą Simonavičių.r
“A. L. Balsas” rašo, kad

Tortas.
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių ligų Šaknimis, 

A memeni 'iis, Žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti^ 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųst. Money Oderiu, arba 

iras Baltrūnas. 43 metų am- oopierinį doleri laiške. Adresas: (-, 
ižiaus, kilęs iš Viduklės vah-| ^3^- ’Į’JKalauskas 
ciaus, Domeikių kaimo. Mi- so. boston. mass.

ir,Nigerija. Britanijos pose-i Suaugusio žmogaus sme- Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostį
i • i x t . / r- v - nu<> Reumatizmo. Kūne tunte kokiu*. j sija Afrikoje, yra, septynias genu įasteily (cehij) nėra nesveikumus, kreipkitės, duosiu gen> 
kartus didesnė negu pati nei kiek daugiau, kaip kad patarin^.j,r ^AMSARGrENf (> 
Anglija. buvo pas užgimusį kūdiki. PET. LAMSARGIENB 

1814 S. W>ter SU Philadelphia. Pa
Nigerijos žemės plotas uz ,

|ima 372,674 keturkampes Kad pagambus vieną sva- 
gu. Ji lydi būrys laikraščius L- Kazlauskas, berods, iš Į mylias. O Anglijos tik 50,- T* a?^n’
pardavinėjančiu vaikėzu ir Lietuvos atvyko į Braziliją, 814 keturkampių mylių. b'P 6;00^000 žiedų, tuim-
vienas “ponas.” “Svetys” i o iš ten į Urugvajų. Buvo ir Nigerija turi 20.762,000iClų neKtai^______
stojasi prie bufeto, nusimato '\la “smarkus” komunistinės gyventojų, gi Anglija prieš

karą turėjo 38.173,950. kilimo iki žemiausio žemės

“ožio barzdele. vaizduoja tur kur radęs žemesnę vietą, 
atsiskyrėli, nepaprastą zmo PAJIESKOJIMAI

na vieną pirštinę ir ima guo- 
džiai valgyti sanvičiu;. Pa
galiau išgeria stiklą kavos su 
pienu ir išeina. Padarytąsias 
išlaidas apmoką jį lydėjęs 
“ponas.” ''

Vieni karčiamos klijentai

lileiaturos platintojas ir agi
tatorius, bet... platina ir nu- 
platina, agituoja... ir nuagi- 
tuoja.

Adomonio nelaimės prie
žastimi esanti nenusisekusi 
meilė.

1 šio "svečio 7 atsilankymą . ^lsl J1? gyvena likimui at- 
visai dėmesio nekreipė; kiti £1(^av^,. įr mir\ta- kaip _Ve 
gi gardžiai juokėsi; treti iš- paukščiai, kurie ‘ nei sėja. 
tvirkimu apkaltino jį. bet •nei Pjauna, bet zyvnasn 
mudviejų su draugu mintvs ?auna- -
apsiniaukė, širdys suskaudo Tai tokia žmogaus dalia 
todėl, kad jo veidas labai na- kapitalistinei sant v a r k a i 
žystamas mums buvo. Tai viešpataujant: nuo vilko
lietuvis: Stasys Gužauskas. 
gruzdietis. Jaunas, gal apie 
30 metu amžiaus vyras, St. 
Gužauskas yra gimęs ir au
gęs pasiturinčio ūkininko 
šeimoie. Kai kas pasakoja, 
kad Gužauskas ėjęs mokin- 
ti= kunigystė'', bet dėl tam 
tikiu priežasčių tikslas ne

bėgdamas ant lokio pataiko.
Smilius.

Taip vadinama^ Potato mylios skirtumo, 
upe, kuri teka per Britų Gvi
nėją Pietų Amerikoje, turi Paprastai vadinami “Ca- 
30d pėdų pločio kroklį (van- mels haii” šepetukai yra da- 
dens kritimą), kuris krinta romi iš voveraitės uodegos 
840 pėdų žemyn ir perplau- plaukų.

Į kęs per girias išsilieja į Ka- 
ribėjos jurą.

Pajieškau savo pusbrolių Jono, Ka- 
z:mie:o ii Kajetono Kaberų. Jie kilę 
iš Kainsgralų sodžiaus. Kauno guber-

----------------- rijos. Aš esu kilusi iš Mitašunų so-
Nuo aukŠČiaU';O Žemė*5 iš- džiaus.. Subačiaus parapijos. Labai 

n< rėčiau su jais susižinoti. Kas juos 
žino, malonės man pranešti jų adre-

idubimo esą 12’.. vertikalės ar£a j?e Pat/? prašomi atsiliepti 
1 - Zofija Andnukonyte, (4d)

4040 Toxedo, Detroit, Mich.

Pajieškau Justino Ovžiuno-Bauk. 
Pirmiau jis gyveno Pittsburghe, Pa. 
Iš amato rufcsiuvys, buvęs baltimo- 
rietis. Jis pats ar kas apie jį žinote, 
malonėkite suteikti man žinią, už ką 
busiu labai dėkingas. (50)

Antanas Kurelaitis 
6S2 'V. Lombard st., Baltimore, Md.

Parvažiuodamas iš darbo 
mirė lietuvis J. Baltrūnas.

“A. L. Balso” korespon- 
! dentas praneša, kad Beri-so 
■ mieste, Argentinoje, iškil
mingai tapo palaidotas Jo

_________ lėtekis
Berlyno radijas paskelbė 'mas ^a^ne

Vėžlys (čerepokas) 
sudėti 150 kiaušinėlių 
se valandos laiko.

g-1
Į

' Belgijos Kongoje, Afri- _
koje, yra Waturi vardu Senovėje gintaras buvęs 
juodveidis. kurio ūgis yra 8 žmonių nešiojamas tam. kad 
pėdų. apsaugotų juos nuo apraga-

--------- . navimo ir nuo ligų.
Jungtinėse Valstijose sau-

Namas Parsiduoda.
3 .-eimynų. 5-6-6 kambarių, 3 h. -.v. 

heateriai. arti Franklin Parko. Dor- 
chesteryje, S5JK)0, lengvos išlygos. 

Savininkas: A. Landau. (4d)
5S2 Blue Hill avė., Roxbury 

Tel GAR 1737

kad “aDvalant” vokiečiams •tohdino apskrity.
Dalmatijos pajūrį, buvo už-; Buliai. esą, neatskiria 
mušta 1,000 Jugoslavijos j cpajvos. Raudona vėliava 
part’zanų, kūnų tarpe racti j bupo neerzina daugiau, kaip 
3 britų karininkai. j juoda, sako žinovai.

pirmiausia pamato- Kanadoje randasi upė vai- 
ine’o valstijoj, Ka- du Churchill. Ji įteka i ta p 

vadinamą Hurlson Bay, prie 
Fort Churchill

PARSIDUODA FARMA
55 akrai žemės, 20 dirbamos, o kit

kas gražaus miško. Keturių kamba
rių stuba 5r didelis garažas, du višti- 
ninkai. Parsiduoda pigiai. (43)

Adam Waitkunas,
112 A, Cantenbury, Conn.

Austrijos Vaidmuo Invazijoj

Maskvos konferencija prižadėjo Austrijai pilną laisvę ir 
atvirai pasiūlė jos žmonėms sukilti prieš nacių diktatūrą. 
Iš to kai kas daro išvadą, kad alijantai gali planuoti verž- 
ti'i per Austriją į Vokietiją. Kaip parodo dvi baltos rodyk
lės. alijantai galėtu tai padaryti eidami dviem keliais— 
per Italiją ir per Balkanus.

Jungtinėse Valstijose če- 
; verykai gaminami 142 skir- 
i tingų didžių.

Aosaugojimui nuo žiur
kių Windsoro rūmų Anglijo
je. yra užlaikomas specialis 
ir gerai apmokamas žmo
gus.

Šv. Onos de Beaupre mal
da namis, kurk randasi už 
22 mylių nuo Quebec’o, yra —

Goifštromas (šiltoji jūrių 
rriovė). kuris teka At’antu 
pro Jungtines Valstijas, da
ro 5 mylias per valandą.

Minneapolio viešasis kny
gynas yra pirmutinis Ame
rikos knygynas, kuri? įrengė 
specialų vaikams skyrių.

Alaskos indėnai ir eski- 
mosai per metus užmuša 
apie 35,000 briedžių, iš ku
lių jie tun maisto ir ap-i-
rengima.

J. D. T.

bokis nepaprartas Sako, Pramonė Sic-
kad tukrtanca, an.enk.ecn, feffl
aplanko jį kas metas.

Buvę? 
elektros

s Tennessee valley 
Įmonės pirminiuBorneo saloje esą tokių 

gyvačių, kurios laipioja me-įkas, Dr. Aithu Morgan, kan
džiais kaip voveraitės ir j bedama? Baitimorėj pasakė, 
žmomu pamačiusio? šoka iš'jog Amerikos industrija ve- 

! medžio ir ii užnuodija. i danti kraštą Į totalitarizmą.
Ne valdžia, bet, . , .. ■ pramone

Giaikų naktaras Akron. stumia S;a M į totalitariz 
pradėję praktikuoti fiumi- „ jis
gaerą dar 473 m. prieš Kris- ’ Vla u talitarizmas?
tų. Jis degindavęs tulus au- Taį Vla įokia santvarka, kur 
galus, turinčius aromatų. i vįska^ turi būt aukojama 

atskiro

Šv. Jor.o Evangelija.
Ir daug kitų gerų skaitymų veltui, 

už prisiuntimą antrašo. Rašykit: 
H. Miller, 1816 Wel!ington, Chica- 
go 13, II!. (52)

raumenų

SKAUSMU
GAUK

PAiN-oreura
nuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas I

i Lithuauion • Ą2

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

, padarytas iš tikro-
• io Ca-tile muilo. 
J IJ. S. P. Išplauna
• pleiskanas ir vi»o-
• kins kitus neš.aru-
{ mus ir sustipnna

Proporcionaliaį palyginus valstybei, kui atskno a » 
f u kitais gyvūnai?, krokodi- 171 ens reiktai r.etun jokios. ♦

LZ* _ 7 1 r rnr. t v o vlzo « .turi ma- svarbos, i . .
šiandien vra \ i kietijoi. Rudus ir aligatorių? 

žiauria smegenų sulvg savodvdžio. ■ ,woj. Japonijo. .r k.tose
--------*—- i diktatui o?e. Kalbėdamas

Marcv k?lna«. kuris ran- apie .'nvri'.;i. kalbėtoja? 
i dari New Yorko valstijoj, sako: “Čia adv valdžia pa-
Įturi 5,344 pėdas aukščio ir ims i .-a. » n- t pramonę, 
i yra aukščiausias kalnas toje arba niai; ainis i ?av->

(valstijoje. iank<a- \: ''I

, r>dą. 60c. už bonką.
ALEXANDER*S H AIR

santvarka j J REFRESHING TONIC 
’ - V«iwtJ Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų 

\U>irys. Pažymėtina gyduolė dėl
• .plaukų sa’.rima ir Odo» gydymui, 

j ♦ 50 centų už bonką.
, Pasižymi savo gerumu. Priaiun-
• :iam p*'*- Paštą i visa.* dalia So-
• vienytų Valstijų.
I 
I 
t

ALEXANDER’S CO.
0 4 W. BRO\DWAY

♦_____ XSOUTH BOSTON. MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietavių trnyėia

Ypatingai dabartinės krikScionybes gadynejs kiekvienas turėtų 
perskaityt, nea tik tada gale* aiikiai supranti bievo būvi asų.

Knyga didelio formato, ton 271 poslapį. Kaina popieros apdarais 
—I imi audimo and.—SI 2b Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderi”. A<b»sookk sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

K Europoj e
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
Įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos“ yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), 96.00. Chicagoje ir Europoje—>8XXk 
Money Orderį ar čekj siųskitės

“NAUJIENOS”.
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
ttutfaUnimat lropi,Ą patlųtOnt eeMat

aras
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7V1«te r i ms Pasiskaityt
Vėliausios Mados Apsiaustai

ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEIBONIENĖ. *i

j

BUKIME RAMUS.
Proto ramumas yra išmin

ties pažiba. Tai yra pasek
mė ilgos ir kantriom pastan
gos savęs valdyme.

Žmogus, kaip išmintin
giausia esybė, būna ramus 
pagal savo išsitobulinimą ir 
kitu supratimą. Kuomet jis 
išvysto teisingą supiatimą ir 
mato vis aiškiau ir aiškiau 
vidujini dalykų sąryši, jis 
suoianta priežasties veik
me ant pasekmės. Tuomet 
jis paliauna triukšmavęs, 
kvailystes daręs, sielvarta
vęs ir savo nervus bereikalo 
kankinęs. Jis palieka lyg 
svarus, pastovus ir rimtas.

Ramus žmogus, išmokęs 
save valdyti, žino kaip prie 
kitų prisitaikyti ir kaip su 
jais apsieiti. Toki žmogų ki
ti gerbia ir žino kad iš jo 
ramaus budo ir rimto užsi
laikyme galima daug ką pa
tilti ir pasimokinti. Juo žmo 
gus tylesnis, juo jis mažiau 
ir tyliau kalba, tuo didesnė 
jo itekmė, didesnis pasiseki
mas. Rimti, gerai išlavinę 
ir kultūringi žmonės nekuo- 
met nešikai ščiuo ja, nešu- 
kauja ir demonstruodami 
garsiai nekalba. Net ir pa
prasti biznieriai pamato, 
kad geiiau kontroliuojant 
liežuvi ir daugiau toleruo
jant kitų nuomonę, jų biznis 
pagerėja.

Rimtas, ramus ir manda
gus žmogus yra netik visų 
gerbiamas, be? kaitų ir my
limas. Jis yra. tarsi pavėsi 
duodąs medis vasaros kaiš
ty, arba prieglaudą duodan
ti ola laike audros. Nes kam- 
gi nepatinka balansuotas gy
venimas, malonus būdas? 
Visiems. Panašaus budo 
žmonėms nedaro skirtumo, 
ar lyja, ar giedra, ar kitokios 
gyvenimo permainos juos 
sutinka, jie visuomet užsi
laiko ramiai, šaltai. Ta bran
gi charakterio lygsvara, ku
rią paprastai vadinam rim
tumu, vra tikrai kultūros at- 
spindis. Toks charakteris 
yra taip pat brangus, kaip ir 
išmintis: jis yra labiau pa
geidaujamas negu auksas.

Kaip daug žmonių suter
šia ir suardo savo gyvenimą, 
nugramzdina laimę ir viską 
kas tik gyvenime yra malo
nu, per savo nesuvaldomą 
liežuvį, per eksploduojantį 
savo pobūdi! Jie Isunaikina 
charakterio lygsvarą ir daž
nai pralieja daug nekalto 
kraujo. Gal didesnė dalis 
visos žmonijos sugriauna sa

vo gyvenimą dėlei susival- 
dvmo stokos. Ji grumiasi su 
nesuvaldomu užsidegimu.1 
yra nekantri, apimta abejo-Į 
nes ir nerimasties.

Audringos, nesuvaldomos 
sielos, žinokite, kad tik pro
tingas žmogus, kurio mintys 
yra valdomos, gali savo aist- 
i.as sukontroliuoti. Imkite iš 
:o pavyzdi ir visuomet buki
te ramus. J. A.

CHICAGOS MOTERŲ 
VEIKLA.

Mes, chicagietės. turbut 
pralenkiam visų kolonijų 
moteris savo veiklumu.. Be
veik visų srioviu laikraščiuo- 
e pilna žinių apie musų nu
peiktus bei užsibriežtus dai
rus. O gal ir kitų kolonijų 
ietuvės daug ką nuveikia, 
ik nėra kam jų nuopelnus 
prašyti. Tai yra labai ap

gailėtina, nes mums. Mote- 
ų Skyrių skaitytojom, yra 
abai Įdomu žinoti ką kitų 
tolonijų moterys veikia.

Musų. chicagiečių velki
no centras yra Lietuvių Au- 
litcrijoj. Veikliausia gi mo
terų grupė, tai Lietuvių šei
mininkių Raudonojo Kry
žiaus Vienetas, kuriam va
dovauja gerai žinoma radijo 
vedėja. Sophie Barčus. Čia 
kiekvieną antradieni susi
renka šeimininkės, pašvęs- 
damos dieną Raudonojo 
Kryžiaus darbams. Apart 
bandažų vyniojimo, maskų 
iuvimo ir kitų dalykų gami

nimo, vieneto moterys ruo
šia visokius parengimus. Da
bar yra nutarta gruodžio 12 
dieną Lietuvių Auditorijoj, 
'.engti Raudonojo Kryžiaus' 
naudai vakarą. Pirmą pro-
< ■»» --M-k y-k. zT 11 <1 +■ X T *■» 1/T Xvi<xii divaiums mac
kolaičių grupė, o antra dalis 
bus pašvęsta koncertui. A- 
nart vieneto choro dalyvaus 
ir kiti chorai, solistai, muzi
kantai ir šokėjos. Visas pel
nas skiriamas Raudona iam 
Kryžiui. Chicagictė.

KARO IŠLAIDOS SU
MAŽĖJO.

Washingtcno valdžio pra
nešimas rodo, kad per spa
lio mėnesi karo reikalams 
buvo išleista §7.105.000,000. 
Taj yra 107 milionai doleriu 
mažiau, negu mėnesi prieš 
tai išleista. Bendrai imant, 
per spalio mėnesi karo išlai
dų buvo po $273.300,000 
kiekvienai dienai, kas reiš
kia §4,100.000 mažiau negu 
buvo mėnuo nrieš tai.

Iš Hollyicoodo Gyvenimo

Kairėje matosi Hollywoodo aktorka Lana Turner, kuri per 
ištisus metus buvo pasitraukusi iš filmų. Per tą laiką ji ta
po metina. Dabar ji vėl sugryžo filmų gamybon. Iš dešinės 
parodyta aktorka Marlene Dietrich.

fį*-

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Reletristika, poezija, Jumo- 
r’-stika ir kitos. Visos geros, visos {domios ir naudingos.

Nušautojo Atsiminimai
Tikras atsitikimas iš laikų rusiškos revoliucijos. 

Parašė Aleksandras Amfiteatrov.

! jau po ranka revolverio. Na, 1 kartu... tamsuma. Tokiu bu- 
gerai, nėra ko gelbėtis. Aš du nemačiau n< negird ė jau 

Įeinu, Kazokas nuvedė mane kaip mane nuš< 
pas vyresnyjĮ. Buvo tai labai nau kokiu budu 

Į simpatiška terlė. Priimnus, gyvėliu, bent oi

ve ir nezi-
likau. i ne- 

ci jališkai.

Japonams Darosi Karšta Paeiti ;o Salose

Iš kairės matosi juodo aksomo apsiaustas; vilurv parodytas vatinis apsiaustas su kinietiš- 
ka Įtaka; dešinėj—palaidas juodo aksomo apsiaustas. Tie apsiaustai gariausia tinka va
karui.

VĖLIAUSI IŠRADIMAI. 
Nedužtami “stiklai.”—Ce

SVEIKOS VISOS BAR- 
BORELĖS!

lanese Corporation of Ame
rica praneša išradusi būdą 
gaminti iš plastikos puodus 
ir kitokius indus, kurie per
sišviečia kaip stiklas, tačiau 
nedūžta ir nesusprogsta nuo Į 
šalčio bei karščio. Tas išra
dimas jau užpatentuotas.

Vitaminas B. — National i 
Health Institutas skelbia. į 
kad bandymai parodę, jog į Ramybę jai ardo: 
vitaminas B gydo anemiją' Barbe tik vadina, 
(mažakraujystę) ir atstato! 
baltas celes, kurias naikina 
vadinamieji “sulfa’’ vaistai.:

Ta musų Bu borą. 
Nei plona, nei stora; 
Sau viena r.ašlauna. 
Nes vyro negauna.
Ners visos Barboros 
Paprastai yr storos, 
Bet šita laibutė 
Ir nosis smailutė. 
Kad gavo tą vardą,

Jos garbę gadina.
Sako, tai se.niausis,
Tas vardas prasčiausis;
GeriaU oanūinytuzii,

& Ccmpany pradėjo gamin-j j0 nusikratytum.
- ▼▼ įievu

ti dehydruotą (džiovintą) 
mėsą, kurią užtaiso visai s į 
sveikatai reikalingais vita- į 
minais. Toks maistas esą- 
labai patogus armijai, nes j 
neužima daug vietos. Dėžu
tė kaip kortų kaladė gali būt, 
atmirkyta ir jos užteks pen-i 
kiem.s kareiviams pavalgyti.

Stiklams šluostyt popiera.
—Union Oil of California! 
išvystė valomąją popiera. 
iš kurios gaminami abrusai 
stiklams šluostyt. Jie labai 
gerai stiklą nuvalo ir nep'..-! 
lieka jokių pūkų.

Vaistas nuo džiovos.—Iki į
šiol aiškaus vaisto nuo džio- 

! vos nebuvo. Bet dabar Ab-! 
bott Laboratorius išvystė 

• vaistą, kuris galėsiąs džiovą 
sukontroliuoti. Laboratorija; 
pavadino ji “sulfone” (neĮ 

i“sulfa”). i

Bet mano mamytė 
Buvo Barboryte—
Tą vaidą mylėsiu.
Nors dėl o kentėsiu.
Mama sugalvojo.
Man ji dovanojo.
Prie krikSto uždėjo,
Nes labai mylėjo.
Tat šiandien Barbutės 
Jau buki: linksmutės,
Kaip pūkai sniegelio,
Ką guli ant kelio...
Dėl šito vardelio 
Baltai puoš takelį,
Kur vaikšto Barboros.
Kaip plonos, taip storos.
Kad jos būt garbingos 
Ir meilios laimingos.
Kad vyrai godotų.
Prie save* vyliotų.

Barbora Gurskienė.

TĖVYNĖS ILGESYS.
Ilgu. ilgu man be tavęs. 
Brangioji tėvyne;
Tu buvai linksmybė mano, 
Gimtine šalele.
Ilgu, ilgu man be jūsų, 
Paukščiai čiulbuonėliai.
Jus mane ten nuraminot. 
Kada aš budėjau.
Taipgi ilgu man be jūsų. 
Valstiečių dainelės.
Jus aidai linksmai skambėjo 
Vėlai vakarėly.
Ir tavęs ašen ilgiuosi,
Lygioji lankelė;
Kaitrią dieną šieną pioviau 
Plienine dalgele.
Pasiilgau taipgi savo 
Juodbėrio žirgelio,
Kuri gražiai pabalnojęs 
Jojau pas mergelę.

Jonas Kubilius.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o niuks
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
ctaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
želiąs dienas visų veislių gyvūnus, 
■iurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
-zamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalointi? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 
bar yra ? Kaip iš Nojaus šeimynos 
talėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
r kitų veislių žmonės? šitie ir šim

tai kitų klausinių, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
r aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi Kas žodis—tai 
raktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................. 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 

I Audeklo apdaruose .................... 75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ................................................ 10c.

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygele aiškina proletariato fi- 
■ lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę, 

j Kalba labai lengva Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti
pakeistas kapitalizmas. Kaina

BALTAS MANO ŽIRGAS.
Baltas mano žirgas, 
šilta vasarėlė, 
dunda kelias vieškelėlis— 
tai valia, valužė!
Man valia mylėti, 
man valia dainuoti— 
skamba dainos, meilės

dainos,!
viesulus pralenkia.
Jei pralenkt—didingai, 
jei prapult—garbingai! 
Dumk; žirgeli aitvarėli— 
mums toli dar joti! .

Kazys Inčiura.

25c

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt New Yorke papiovė 
savo meilužę, Oną Aumu’Icr’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ...................................... 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-

j.ENGVAS BUDAS 
I IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
asikalbėjimų. ši knyga sutaisyta 
aip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 
e.nas gali greitai išmokt kalbėt ang. 

i šitai. Joje telpa netik atskiri žo- 
ziai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
.ors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
as barzdaskutį, pas kriaučių ir tą 

■?u fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ...................................................86c

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
tai su reikalingais klausiniais ir at- 
akymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mitra peržiūrėta ir pagerinta SmI*. \s,r>a......................................25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
VIETŲ.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla- 
>:ai. Kaina ...................................... 50c.

.KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

>opiež;aus kunigai nesipačiuoja. čia 
saiškinta visa jų bepatystės istorija, 
os pasekmės ir doriškas dvasiški jos 
-.□puolimas. Šią knyga turėtų per- 
,kaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
aunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
erįs, dukterįs ir mylimosios nepa- 
jultų į tokią kunigų globą. Parašė 
ain. Geo. Townsend Fox, D. D., su- 
etuvino Ferdinand de Samogitia. 

■varna •■•.■•••••■*••••••*••* 25c.

KODĖL AŠ NETIKIU 
J DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
-įesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .......................................... 20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so- 
-ialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ...................................... 10c

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Audimo apdarais ... $1.50 

BIBLIJA SATYROJE.
to*A OI JJJVIIJVD r -. į — — —

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. {gijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 332 puslapiai. Kaina ____ $1.00

“Tamista klausi manęs, 
kaip aš praleidau pereitąsias 
Kalėdas? Drauge, praleidau 
jas labai blogai. Gulėjau 
tuomet kape.”

“O kaip tamista ten pate
kai?”

“Labai paprastai, ii dargi

jaus pareigas, stengiausi iš- 
i iškinti savo vientaučiams, 
latviams, kad “Tiktai kovoj 
Įgysi tu savo
pasakyta toje 
u revoliucionieriumi, kokiu

‘ iandien esu, nebuvau dar 
uomet ir nei nesiskaičiau 
avė tokiu. Aš buvau tiktai 

buvau pilie-
pagal Įstatymus. Tamista 
juk žinai, kaip žmogus kape prijaučiantys, 
atsiduria? Kaipo numirė i ;iu. dainuojančiu revoliuci- 
lis!” ines dainas ir nešančiu rau-

į riebus. Jis buvo. gal, labai 
geras šokėjas, o gal labai ge-: - 

• ras vargonininkas. Labai į 
mandagus.

“Kuom galiu tamistai pa-,, 
tiesas,’ kaip) tarnauti?” 
dainoje... Tik- “Nežinau,' man prisakė, o 

tamisto* kazokas atvedė 
mane čionai.”

“Tamistos vardas?”
“Aš vadinuoti...”
“A-ha! Tai tamista ta-

“Atleiskite, gal turiu gar- j doną vėliuką. Garsiuose 
bę su dvasia kalbėti?” Į •“laisvės metuose” dainavau

“Ne, timista nekalbi su'aš, gal, kiek garsiau už ki- 
dvašia, nors gana daug žmo-jtus; nešiau augščiau iškėlęs 
nių yra, kurie nieko daugiau ir su didesniu karžygiškumu

sai
i cii as tasai!

ia . avo adjutantui

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

NUMATO DEMOKRATIJOS JĖGŲ SU 
KOMUNISTAIS SUSIKIRTIMĄ.

Tūlas J. Y. Richfield Bos
tono “Heraide” rašo, kad 
tarp demokratijos ir komu
nizmo tuiės Įvykti didelis 
konfliktas. Jis sako: “Su
glaudus, mano tėzis yra 
toks, kad mu-ų karo tikslas 
via išnaikinti žemės paviriy 
tas jėgas, kurios priešinami 
teisėtai a men* laisvei, ir 
nėra skirtumo, ar tos piktos 
jėgęs randami Vokietijoj. Ja- 
penijej, Italijoj, Ispanijoj, 
Rusijoj ai net Jungtinėse 
Valstijose — vi- tiek jos yra 
t’kiaris demokratijos

Aš pabudau
.i čt... > ■ ei»?? ėi ‘
lo aš išfcudai

kie tai 
Pakiut 
piau ki 
keją, 
Christe

vo iamsu. 
r... rodosi, 
to šalčio... 

kad aš geliu aukšti? 
o ant manęs guli ko- 
ląsėai a: pliauskai, 

nau aš ranką, ručiuo- 
jakrutinau

dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

LIETUVA.
Tu buvai išdidi ir galinga,

I Kunigaikščiu plati Lietuva;
Ir drebėjo totoriai, Maskva 

į Ir kiti musų priešai gausingi. 
Ta galybė išsprūdusi dingo,

Pekla
Šitoj temcj yra daug me- Nukamavo nelygi kova.

džiago* <kusijoms.

Francuzijoj Eina 70 
Slapių Laikraščių.

Ir buvai prislėgta, nelaiminga 
Kruvinų baudžiavų Lietuva. 
Atsikėlei graži ir džiaugsminga. 
Nors paplūdus kraujuos,

bet laisva.
Iš vergiją išėjus gyva—
Taip. tu esi gyvenimo vingiais 
Vis laisva, išdidi ir galinga

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Jie turi aųie 10,000,000 
skaitytojų.

Associated Press Žiniomis. Amžinu amžina Lietuva
vokiečių kupuotoj Francu
zijoj da’ ar eina apie 70 
“požemio” laikraščių. Žodis 
“požemio” reiškia, kad tie 
laikraščiai yra leidžiami ne- 

prie- legaliai, slapta. Jie turi apie
ša*. Todėl, anksčiau ar vė- 10,000,00< skaitytojų.

Ir išrodo, kad šita “pože- 
spauda Francuzijoj

J. Aistis.

JUOKAI.
PRIE JOS BUTŲ GERIAU.
Ponas Zet: Ar tamsta girdė- 

; jai. kad mano draugas Sriubas 
‘nusišovė dėl nelaimingos mei-{ 
‘lės?

Senmergė: Et, jau sakau, tie

liau. mes turėjime su komu 
nizmu susiremti, ir rezulta- mio
tas tuiės būti toks. kad arba yra getai organizuota, nes 
Rusija tuiės pripažinti tei- nuo jo* yra paskirta s vienas . . , . 
etą asmens laisvę, arba An- atstovas' prie Patariamojo "J“1 " nez,n0 pne katr0’ 

gli.ia ir Jungtinė* Valstijos Francuziios Vadavimo Sei eip 15"‘ 
tuiės Įsileisti totalitarizmą, mėlio Alžyre. Jis yra profe- 
Ncs šiai« laikais pusė pašau- sionalu- laikraštininkas.
iio negali būt vergijoj, o ki- -----------------
ta pu-ė laisva, taip kaip Kas yra nematomas mėlynu-

JOS GEROJI PUSĖ.

Jungtinės Valstijos negalėjo mas? Policistas, kada tave už- 
buti Lincolno laikais.” puola bomai.

Motina: Gaila, kad mano duk
tė netokia kaip aš...

Busimas žentas: Už tai gi aš; 
ją ir pamylėjau.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnr.se. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nea peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai an
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas; “KELEIVIS” 
636 BROADWAY,

SC. BOSTON, MASS. 

Taipei ir pas 
A. M. METELIONJ 

7747 Navy Avenne,
Detroit, Mieh.

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
laibai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ......................... 25c

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuc 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
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 pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
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

DŽIAN BAMBOS SPtCIAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. 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 apvaikščiojimame, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ns- 

užaitikintia Vyras; (21 žydinti Giria; 
<3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į 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 .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nori 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šita knygute. Kaina 10c. 
“Keleiria,” 636 Bro*dway,

South Boston, Masg.

nenorėtų, kaip tą. kad aš bu 
č.’au dvasia. Dalykas yra ta
me. kad aš prieš Kalėdas, tai 
yra, 24 d. gruodžio, 1905 m., 
ketvirtą valandą po pietų, li
kausi nušautas aikštėje prieš 
Katedrą, Jakutsko mieste; 
nušovė mane pulkas karei
viu, saugojantis prasikaltė
lius...”

“Nušautas?...’’
“Tai tamista netiki?” 
“Teisybę sakant, tokį atsi

tikimą mačiau ikišiol tiktai 
ant scenos, lošiant melodra
mą ‘Don Caesar de Basan’.”

“Vienok dalykas su ma 
nim yra taip kaip tamistai 
pasakoju: likausi nušautas 
—gyv4 Įmetė mane i kapą— 
o šiandien sėdžiu prieš jus, 
linksmas, imagus, geriu ka
vą ir rukau cigaretus...”

“Tai tamistą, matyt, blo
gai nušovė...”

“Ne. nušovė mane neblo
gai; kodėlgi turėčiau peikti j 
tuos karžygiškus vaikėzus? 
Nušovė mane tikrai, prisie
kiu. Mane pervėrė keturios 
kulkos. Tingiu tiktai išsirė- 
dyti, o parodyčiau tamistai 
visas keturias žaizdas, neti
kėli Tamošiau! Bet, tiesą sa
kant, buvau laimingas, žaiz
dos buvo tiktai minkštimo- 
se. o kulkos buvo perlindu- 
sios kiaurai: puikiųjų orga
nų nesužeidė, o kaulų irgi 
nepalaužė. Bet užtai nute
kėjo kraujas! Baisu ir atsi
minti! Pilnas viedras!

Dalykas atsitiko' štai kaip: 
gyvenau aš tuomet ramiai 
kaipo mckvtojas Jakutske. 
Pildvdamas

’audoną vėliuką. Ginkluotas 
maištas nepasiekė mus, tuo- 
tarpinės valdžios nejsteigė- 
me, respublikos neapšaukė
me. Mes kėlėme revoliuciją 
tiktai žodžiais miesto val
džios ribose, tai viskas. Vie
nok nepaisant to, likausi aš 
ir dvylika mano draugų, ku
rie vaikščiojo kaitų su rau
donu vėliuku, nušauti, vaka
re 24 d. gruodžio, ir Įmesti 
i grabę ant katedros ple- 
ciaus. Aš prisikėliau iš nu- 
miiusių. bet dvylika mano 
draugų liko aname sviete. 
Taip, toki tai istorija.

Atsimenu dar gana gerai 
tą atsitikimą. Sėdėjau tuo
met ramiai sau namieje ir 
peržiūrinėjau sąsiuvas mano 
mokinių. Staiga pasirodė 
prieš mane baidyklė—kazo
kas.

“Tamista. turbut, esi mo
kytoj um?”

“Taip. aš esu mokyto- 
jum.”

“Eik šian!”
“Kur?”
“Valdžia prisako, eik 

šian!”
“Kokia valdžia?’’
“Nežinau. Eik šian!”
“Tamistos valdžia?”
“Ne. Eik šian!”
“Bet jeigu aš neklausy-

Jis
“Nuve-k ji prie tujų!

Adjutantas atsako: “Pil
dau!” ii mostelėja karei 
viams, kad mane apsuptų.

Kaip bematant atsirado 
keturi aniuolo saigai. Vie
na? tvirtesnis už kitą. Tada 
atsikreipė vyresnysis i mane 
ir tarė tuo pačiu mandagu
mu:

“Gali tamista eiti. Nelai
kau.” Einu aš sau prakilniai, 
šventa: su aniuolais sargais 
ir man rodosi, kad tas vis
kas tiktai sapnas... Nesu
prantu nieko... Kodėl esu aš 
“tasai?” Kas yra “tieji?”

i”

i ęs.. 
c ji. 
dvv 
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.take

itą lanka, 
pajutau 

enoeser :
"kei sai... 
jukų as \ 
vi.* i ant r 
a, ’vginy' 
ta turėdav

.■ganiu, ne

3 koją. 
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išas pasty- 
ai apačioj, 
anę?, visa 
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i gera ken
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No. 49. Gruodžio 1 d., 1913 m.

Čia da vienas žemėlapis, kuris parodo, kaip Amerikos ginkluo .s spėkos pradėjo mušti ja
ponus Paeifiko salose. Dešinėj pusėj amerikiečiai atakuoja C ;berto grupės salas Makiną 

Amerikos bombanešiaiir Taravvą. o toliau i Paeifiko vidur; tuo tarpu iš lėktuvų la i 
skrenda bombarduoti Wotje salą. Viscs japonų bazės sprogd

bet čia yra degtinės!”
“Tai nieko; duok šian.

Kada atsimenu apie tąją va
landą. tai mane perima šiur
puliai ir liežuvis pastyrsta._________________ ________________________________

Dvylika žmonių, su- .. ,
omis rankomis ir kojo- -Ą^ne_apeme baime ir pasi “Buvo sargyba, net du vy- 

mis. lyginai stogo sąsparos 5^ ^v.onU’. ^.et tai. Vienok, rodosi, nelabai;
ar rąstai, o pef spragą tų gailėjausi jų. širdis, į £magUg dalykas sergėti nak-i
žmogišku rastu blizga i ma- r94°r’ ketino plyšti. Jie vis'it;es ja;ke trviika

lamos is visų pusių.
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Taip 
kei s policiją ir visus genero

le už nosių vedžiojo. Tokiu 
udu aš atsigavau; komite- 
is davė man kelionei du 

pas-
kaipo 
rube- 

zalkio-
} jausi po New Yorką ir Ame^nadai'baUiaTn^fffe’ pVakytl' Ir kokiais jfe buvo i girdėjau ginklų žvangėjimą. |1į'ką';tienokaš'iigėjaUsi"EG-

-tau kekių buriu aš išlikau revo'*u<;*on>er‘a's’ Tei^bę i Tie gerieji mat, buvo atsi- i opos ir šiandien esu čia pas .tau kokiu bubu as išlikau £akant> mane padar_ tjkm davę ])neglobaį dievnamio...;laį,ist.
revoliucionierium tiktai toji Slinkau kaip gluotena ar • n
skylė ir ta naktis, kada su- žaltys iš vienos gatvės Į ki- A? tumsta manai čia Pa
šalęs, netekęs kraujo iš ke- tą; ant mano laimės nesuti- Į tyziuje apsibūti. 
turiu žaizdų, pamačiau per kau nei vienos patrolės;: “Ne, laukiu tiktai iki bis- 

smes, kita iš kairės pusės... kad tokiu budu paskaitė ma- įkeistų ''anky ir ko- miestelis tas buvo mažas !;utj a,8įgausiu. O paskui
rankų mu’kulaii... Akvs že- ne kareiviai, matvdami dar- Irusių draugų žinojau kiekvienų skylę ja !?ysiu tėvynėn, nes jau auks
rėjo lėkė kibirkštys m mano žaizdas, už užmuš- ta^ bhzSanci3 padangėse me, lyginai mano kiseniuje. į clauslas laikas...’.vjtt, eite niun&fciyb. e1 ...ano zaizua.., uz uzmu& žvaigžde Tamrita nori ma- T z desimti minučių buvau

Ga ų gale priėjom kated- tą ir irnete mane į tąją gra; | klausti? šįitoj stuboj pas gerus drau-
ios plečiu. Ziuriu. štai stovi bę. Rodei mu* neuzkase, tai _ . gus. Ant rytojaus išvežė ma-
Endnus (Jlsen ir Chnstenoe- tą patyriau tiktai vėliau. Man įstabu. Kokiu budu ne draugai iš Jakutsko šieno 
?er ir kiti mūsiškiai, kurie Mat. kaip ryloj buvo Kalė- galėjai tamista pasiliuosuoti vežjme lyginai kaiD išvežė 
nešė raudoną vėliavą ir dai- dos. Užtai išrado neramiems iš po dvylikos lavonų, nepa- gakunina iš Bologno® Iki 

.TakiiNkn nilipčiam^ nnikia darvdflmas iokin <rarsn? Juk i » mano -

Kodėl, jeigu aš esu “tasai,’ 
turiu eiti prie “tujų?’’

Aš atsikreipiau i savo sar- gyvu. Ir ant galo persitikri 
gus ir klausiu: “Kur vedate nau, kad. gal, momente ma 
mane?” Bet vietoj atsakymo no nušovimo, netekau sąmo 
suteikia man du smugiu i nės iš priežasties tokių dide 
bumą. Tyliai... vieną iš de- liu netikėtų perversmų, ir 

d ' '

navo revoliucijines dainas. 
Visi jie sergiami. Apart mu
sų ir kareivių nebuvo nei 
gyvos dvasios ant tojo ple- 
ciaus. Visų namų langai bu
vo uždaryti. Aš bijojausi. 
nes maniau., kad mus suka
pos nagaikomis

“Tamista! Gryši tėvy
nėn? Ar tamistai neužteko 
dar. kad tamistą nušovė, tai 
dabar nori dar, kad tamistą 
r pakartų?”

“Mano močiutė man visa
da du dalyku pranašavo... 
Mes latviai, mat, jau taip

Jakutsko piliečiams puikių darydamas jokio garso, juk ko, mano uz
morališkų bausmę. Žiūrėki- tai maždaug taip, lyg kad ffu|gjau ma)une apie 50
te. kitur švenčia šiandien sugriautum malkų stirtą.” viorstu nu0 Malu-
Kalėda*, c pas jus, nenuora
mas, guli maita vidurmies- garso

“Ir kaip neišgirdo tamista garsėjęs kaipo rusiškas šni- 
pastatytoji sargyba? O gal pas. Bet, jeigu tamista nori. 
jos visai nebuvo? Vienok jis buvo šnipu... vienok ne 
nesuprantu kaip tai galėtų valdžios, bet musų. Ištiesų 
nepastatyti sargybos prie galima net juokais leibtu

ty... Pasidžiaugkite reginiu, 
žiuiėkite Į nušautuosius sa
vo draugus ir pasimokinkite

Vienok neilgai buvau ne- iš to apspręsti laisvės die- 
i zmėje. Pas mus Jakutske į nas... Ištiesų, negalima nusi-

‘Teisvbė. be padarymo nphnvn nnžinrpta<5 • ♦ ’ - ’ 7- -•r«o nebalčiau anrieiti*” nnRn?>as nebuvo nužiūrėtas pnpratę: verčiau tėvynėjenegalėjau apsieiti. valdžios, jis buvo. mat, pa- kaboti, negu po svietą vend-

Tada nuvalysiu tamistą! yj,a ant katedros pleciaus! skųsti: Jakutsko gyvento- nušautųjų lavonų??.
gana gili rinė, jąją butų ga-. jams parengė valdžia puikų ______________su nagaika. Eik šian!”

Rustus žmogus... rusti, bma teisingiau grabe pava- i Kalėdų medi... Pavelykite 
kalba... rusti nagaika... Tai dinti. Mus sustatė visus vie- man tamsia dar vieną burną 
argumentai, ant kurių gali- noj eilei, ant kranto tos gra-i išmesti. Kad mano sužeidi
mą atsakyti tiktai su revol- bės, su nusuktais veidais, o i mas nebuvo mirtinas, ir gal 

savo, mokyto- veriu rankoje. Bet aš neturė- j prieš mus atsistojo karei- būt nelabai pavojingas, jei-
__________ Z______________________________ Įviai su šautuvais... Atsikrei- gu pasisektų man išsigauti

piau aš i Olseną ir užklau- iš tos skylės, tai tą nuspren- 
*iau: “Endriau, ką tas reiš- džiau tuojau apsičiupinėjęs. 
kia?” Vienok jojo liežuvis. Bijojau tiktai sušalti. Nebu- 
rodori. kaip ir pastiręs ir tik- , vo tai speigas, vienok aš gu- 
tai pro vieną buimos krašta Įėjau ant Įšalusios žemės, 
tįsta seilės... Atsikreipiau aš netikusioj pozicijoj, o ant 
nas Christenoeser. Bet šitas manęs gulėjo sustyrę lavo- 
braukė su ranka per savo nai lyginai rąstai. Mėginau 
kepurę lyg per plaukus, o pasiliuosuoti... Baisus daly
tojo keliai dreba... Kas nors kas... Man rodos, kad nėra 
priėjo prie musų ir pasakė sunkesnio daikto kaip susty- 
ką nors... Bet aš nieko nesu- ręs lavonas. Numirėliai, ro- 
pratau. Aš nepamenu nieko, dos, laiko tave ir šaukia tau:

, nematau nieko, negirdžiu tu esi mūsiškis, pasilik prie 
nieko, o tada apima mane musų... Aš lindau ir lindau...;

AR ROMOS

Kristaus iopiezius yra 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

darnai 
Ink viz.i

SKYRIUS I. Aiškinama laidai ir aplinkybes kada į Pašau!j atėj»- 
Kristus. Pagoniška tų laikt] vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teolosrija, aiškino kokiu 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for 
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio 
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
.SKVRH'» V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popierius Urbonas Ii. 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai J.*u»i m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucija iššaukė 
Rom<-» bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių

bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja ihevo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leor.as X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų peraluaityt tą 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai Kaie« 
susipažint su visa katalikišku* bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienok) ar kitok) au 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų <r tam 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoj* sun. M Valadka

KDyira apie 230 poslapių, didelio formatu, spau.i* ai*k<
Audimo virbeliais, gražiai sidabrinėm raidėm japauMas kny 

gos vardas, KAINA 42.00.
Tvirtais po pievos viršeliais, kaina 41.25.
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ravoti.”
Pirkit Karo Bondsas ir Štam

pas. Kas sąvaitę Įdėkit Į juos 
nemažiao kaip dešimtą savo 

kada klausaisi, kaip puikiai1 uždarbio dalį.

TEISINGAS PATARĖJAS
"Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lj ties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. 1 •

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa s ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o 1-o nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net Į lokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
iš kur ji pa-

Fili pinų Kvislin gas
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Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu. 
M. VALADKA, R. D. 2, D ALTON. FA
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Čia matosi filipinietis Joseph Laurel, kur 
nams ir jie apskelbė jį Filipinų “prezidentu, 
rodytas skelbiant Filipinų “nepriklausomybe, 
tikrųjų Filipinų salos yra japonų užimtos. Ta 
išdavikas, kvislingas.

parsidavė japo- 
Jis čia pa- 
kuomet iš

yra Filipinų

Kų reiškia meilė ir 
reina ?

Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šlinbinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepa.-ako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar Delaimė. Bet kų 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą Jausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys reprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, au paveikslais. 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

ilsia. 22 
apdarai:

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėjų.”
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BUKIME RAMUS.
Proto ramumas yra išmin

ties pažiba. Tai yra pasek
mė ilgos ir kantriom pastan
gos savęs valdyme.

Žmogus, kaip išmintin
giausia esybė, būna ramus 
pagal savo išsitobulinimą ir 
kitu supratimą. Kuomet jis 
išvysto teisingą supiatimą ir 
mato vis aiškiau ir aiškiau 
vidujini dalykų sąryši, jis 
suoianta priežasties veik
me ant pasekmės. Tuomet 
jis paliauna triukšmavęs, 
kvailystes daręs, sielvarta
vęs ir savo nervus bereikalo 
kankinęs. Jis palieka lyg 
svarus, pastovus ir rimtas.

Ramus žmogus, išmokęs 
save valdyti, žino kaip prie 
kitų prisitaikyti ir kaip su 
jais apsieiti. Toki žmogų ki
ti gerbia ir žino kad iš jo 
ramaus budo ir rimto užsi
laikyme galima daug ką pa
tilti ir pasimokinti. Juo žmo 
gus tylesnis, juo jis mažiau 
ir tyliau kalba, tuo didesnė 
jo itekmė, didesnis pasiseki
mas. Rimti, gerai išlavinę 
ir kultūringi žmonės nekuo- 
met nešikai ščiuo ja, nešu- 
kauja ir demonstruodami 
garsiai nekalba. Net ir pa
prasti biznieriai pamato, 
kad geiiau kontroliuojant 
liežuvi ir daugiau toleruo
jant kitų nuomonę, jų biznis 
pagerėja.

Rimtas, ramus ir manda
gus žmogus yra netik visų 
gerbiamas, be? kaitų ir my
limas. Jis yra. tarsi pavėsi 
duodąs medis vasaros kaiš
ty, arba prieglaudą duodan
ti ola laike audros. Nes kam- 
gi nepatinka balansuotas gy
venimas, malonus būdas? 
Visiems. Panašaus budo 
žmonėms nedaro skirtumo, 
ar lyja, ar giedra, ar kitokios 
gyvenimo permainos juos 
sutinka, jie visuomet užsi
laiko ramiai, šaltai. Ta bran
gi charakterio lygsvara, ku
rią paprastai vadinam rim
tumu, vra tikrai kultūros at- 
spindis. Toks charakteris 
yra taip pat brangus, kaip ir 
išmintis: jis yra labiau pa
geidaujamas negu auksas.

Kaip daug žmonių suter
šia ir suardo savo gyvenimą, 
nugramzdina laimę ir viską 
kas tik gyvenime yra malo
nu, per savo nesuvaldomą 
liežuvį, per eksploduojantį 
savo pobūdi! Jie Isunaikina 
charakterio lygsvarą ir daž
nai pralieja daug nekalto 
kraujo. Gal didesnė dalis 
visos žmonijos sugriauna sa

vo gyvenimą dėlei susival- 
dvmo stokos. Ji grumiasi su 
nesuvaldomu užsidegimu.1 
yra nekantri, apimta abejo-Į 
nes ir nerimasties.

Audringos, nesuvaldomos 
sielos, žinokite, kad tik pro
tingas žmogus, kurio mintys 
yra valdomos, gali savo aist- 
i.as sukontroliuoti. Imkite iš 
:o pavyzdi ir visuomet buki
te ramus. J. A.

CHICAGOS MOTERŲ 
VEIKLA.

Mes, chicagietės. turbut 
pralenkiam visų kolonijų 
moteris savo veiklumu.. Be
veik visų srioviu laikraščiuo- 
e pilna žinių apie musų nu
peiktus bei užsibriežtus dai
rus. O gal ir kitų kolonijų 
ietuvės daug ką nuveikia, 
ik nėra kam jų nuopelnus 
prašyti. Tai yra labai ap

gailėtina, nes mums. Mote- 
ų Skyrių skaitytojom, yra 
abai Įdomu žinoti ką kitų 
tolonijų moterys veikia.

Musų. chicagiečių velki
no centras yra Lietuvių Au- 
litcrijoj. Veikliausia gi mo
terų grupė, tai Lietuvių šei
mininkių Raudonojo Kry
žiaus Vienetas, kuriam va
dovauja gerai žinoma radijo 
vedėja. Sophie Barčus. Čia 
kiekvieną antradieni susi
renka šeimininkės, pašvęs- 
damos dieną Raudonojo 
Kryžiaus darbams. Apart 
bandažų vyniojimo, maskų 
iuvimo ir kitų dalykų gami

nimo, vieneto moterys ruo
šia visokius parengimus. Da
bar yra nutarta gruodžio 12 
dieną Lietuvių Auditorijoj, 
'.engti Raudonojo Kryžiaus' 
naudai vakarą. Pirmą pro-
< ■»» --M-k y-k. zT 11 <1 +■ X T *■» 1/T Xvi<xii divaiums mac
kolaičių grupė, o antra dalis 
bus pašvęsta koncertui. A- 
nart vieneto choro dalyvaus 
ir kiti chorai, solistai, muzi
kantai ir šokėjos. Visas pel
nas skiriamas Raudona iam 
Kryžiui. Chicagictė.

KARO IŠLAIDOS SU
MAŽĖJO.

Washingtcno valdžio pra
nešimas rodo, kad per spa
lio mėnesi karo reikalams 
buvo išleista §7.105.000,000. 
Taj yra 107 milionai doleriu 
mažiau, negu mėnesi prieš 
tai išleista. Bendrai imant, 
per spalio mėnesi karo išlai
dų buvo po $273.300,000 
kiekvienai dienai, kas reiš
kia §4,100.000 mažiau negu 
buvo mėnuo nrieš tai.

Iš Hollyicoodo Gyvenimo

Kairėje matosi Hollywoodo aktorka Lana Turner, kuri per 
ištisus metus buvo pasitraukusi iš filmų. Per tą laiką ji ta
po metina. Dabar ji vėl sugryžo filmų gamybon. Iš dešinės 
parodyta aktorka Marlene Dietrich.

fį*-

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Reletristika, poezija, Jumo- 
r’-stika ir kitos. Visos geros, visos {domios ir naudingos.

Nušautojo Atsiminimai
Tikras atsitikimas iš laikų rusiškos revoliucijos. 

Parašė Aleksandras Amfiteatrov.

! jau po ranka revolverio. Na, 1 kartu... tamsuma. Tokiu bu- 
gerai, nėra ko gelbėtis. Aš du nemačiau n< negird ė jau 

Įeinu, Kazokas nuvedė mane kaip mane nuš< 
pas vyresnyjĮ. Buvo tai labai nau kokiu budu 

Į simpatiška terlė. Priimnus, gyvėliu, bent oi

ve ir nezi-
likau. i ne- 

ci jališkai.

Japonams Darosi Karšta Paeiti ;o Salose

Iš kairės matosi juodo aksomo apsiaustas; vilurv parodytas vatinis apsiaustas su kinietiš- 
ka Įtaka; dešinėj—palaidas juodo aksomo apsiaustas. Tie apsiaustai gariausia tinka va
karui.

VĖLIAUSI IŠRADIMAI. 
Nedužtami “stiklai.”—Ce

SVEIKOS VISOS BAR- 
BORELĖS!

lanese Corporation of Ame
rica praneša išradusi būdą 
gaminti iš plastikos puodus 
ir kitokius indus, kurie per
sišviečia kaip stiklas, tačiau 
nedūžta ir nesusprogsta nuo Į 
šalčio bei karščio. Tas išra
dimas jau užpatentuotas.

Vitaminas B. — National i 
Health Institutas skelbia. į 
kad bandymai parodę, jog į Ramybę jai ardo: 
vitaminas B gydo anemiją' Barbe tik vadina, 
(mažakraujystę) ir atstato! 
baltas celes, kurias naikina 
vadinamieji “sulfa’’ vaistai.:

Ta musų Bu borą. 
Nei plona, nei stora; 
Sau viena r.ašlauna. 
Nes vyro negauna.
Ners visos Barboros 
Paprastai yr storos, 
Bet šita laibutė 
Ir nosis smailutė. 
Kad gavo tą vardą,

Jos garbę gadina.
Sako, tai se.niausis,
Tas vardas prasčiausis;
GeriaU oanūinytuzii,

& Ccmpany pradėjo gamin-j j0 nusikratytum.
- ▼▼ įievu

ti dehydruotą (džiovintą) 
mėsą, kurią užtaiso visai s į 
sveikatai reikalingais vita- į 
minais. Toks maistas esą- 
labai patogus armijai, nes j 
neužima daug vietos. Dėžu
tė kaip kortų kaladė gali būt, 
atmirkyta ir jos užteks pen-i 
kiem.s kareiviams pavalgyti.

Stiklams šluostyt popiera.
—Union Oil of California! 
išvystė valomąją popiera. 
iš kurios gaminami abrusai 
stiklams šluostyt. Jie labai 
gerai stiklą nuvalo ir nep'..-! 
lieka jokių pūkų.

Vaistas nuo džiovos.—Iki į
šiol aiškaus vaisto nuo džio- 

! vos nebuvo. Bet dabar Ab-! 
bott Laboratorius išvystė 

• vaistą, kuris galėsiąs džiovą 
sukontroliuoti. Laboratorija; 
pavadino ji “sulfone” (neĮ 

i“sulfa”). i

Bet mano mamytė 
Buvo Barboryte—
Tą vaidą mylėsiu.
Nors dėl o kentėsiu.
Mama sugalvojo.
Man ji dovanojo.
Prie krikSto uždėjo,
Nes labai mylėjo.
Tat šiandien Barbutės 
Jau buki: linksmutės,
Kaip pūkai sniegelio,
Ką guli ant kelio...
Dėl šito vardelio 
Baltai puoš takelį,
Kur vaikšto Barboros.
Kaip plonos, taip storos.
Kad jos būt garbingos 
Ir meilios laimingos.
Kad vyrai godotų.
Prie save* vyliotų.

Barbora Gurskienė.

TĖVYNĖS ILGESYS.
Ilgu. ilgu man be tavęs. 
Brangioji tėvyne;
Tu buvai linksmybė mano, 
Gimtine šalele.
Ilgu, ilgu man be jūsų, 
Paukščiai čiulbuonėliai.
Jus mane ten nuraminot. 
Kada aš budėjau.
Taipgi ilgu man be jūsų. 
Valstiečių dainelės.
Jus aidai linksmai skambėjo 
Vėlai vakarėly.
Ir tavęs ašen ilgiuosi,
Lygioji lankelė;
Kaitrią dieną šieną pioviau 
Plienine dalgele.
Pasiilgau taipgi savo 
Juodbėrio žirgelio,
Kuri gražiai pabalnojęs 
Jojau pas mergelę.

Jonas Kubilius.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o niuks
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
ctaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
želiąs dienas visų veislių gyvūnus, 
■iurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
-zamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalointi? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 
bar yra ? Kaip iš Nojaus šeimynos 
talėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
r kitų veislių žmonės? šitie ir šim

tai kitų klausinių, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
r aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi Kas žodis—tai 
raktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................. 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 

I Audeklo apdaruose .................... 75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ................................................ 10c.

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygele aiškina proletariato fi- 
■ lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę, 

j Kalba labai lengva Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti
pakeistas kapitalizmas. Kaina

BALTAS MANO ŽIRGAS.
Baltas mano žirgas, 
šilta vasarėlė, 
dunda kelias vieškelėlis— 
tai valia, valužė!
Man valia mylėti, 
man valia dainuoti— 
skamba dainos, meilės

dainos,!
viesulus pralenkia.
Jei pralenkt—didingai, 
jei prapult—garbingai! 
Dumk; žirgeli aitvarėli— 
mums toli dar joti! .

Kazys Inčiura.

25c

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt New Yorke papiovė 
savo meilužę, Oną Aumu’Icr’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ...................................... 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-

j.ENGVAS BUDAS 
I IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
asikalbėjimų. ši knyga sutaisyta 
aip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 
e.nas gali greitai išmokt kalbėt ang. 

i šitai. Joje telpa netik atskiri žo- 
ziai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
.ors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
as barzdaskutį, pas kriaučių ir tą 

■?u fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ...................................................86c

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
tai su reikalingais klausiniais ir at- 
akymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mitra peržiūrėta ir pagerinta SmI*. \s,r>a......................................25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
VIETŲ.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla- 
>:ai. Kaina ...................................... 50c.

.KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

>opiež;aus kunigai nesipačiuoja. čia 
saiškinta visa jų bepatystės istorija, 
os pasekmės ir doriškas dvasiški jos 
-.□puolimas. Šią knyga turėtų per- 
,kaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
aunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
erįs, dukterįs ir mylimosios nepa- 
jultų į tokią kunigų globą. Parašė 
ain. Geo. Townsend Fox, D. D., su- 
etuvino Ferdinand de Samogitia. 

■varna •■•.■•••••■*••••••*••* 25c.

KODĖL AŠ NETIKIU 
J DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
-įesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .......................................... 20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so- 
-ialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ...................................... 10c

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Audimo apdarais ... $1.50 

BIBLIJA SATYROJE.
to*A OI JJJVIIJVD r -. į — — —

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. {gijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 332 puslapiai. Kaina ____ $1.00

“Tamista klausi manęs, 
kaip aš praleidau pereitąsias 
Kalėdas? Drauge, praleidau 
jas labai blogai. Gulėjau 
tuomet kape.”

“O kaip tamista ten pate
kai?”

“Labai paprastai, ii dargi

jaus pareigas, stengiausi iš- 
i iškinti savo vientaučiams, 
latviams, kad “Tiktai kovoj 
Įgysi tu savo
pasakyta toje 
u revoliucionieriumi, kokiu

‘ iandien esu, nebuvau dar 
uomet ir nei nesiskaičiau 
avė tokiu. Aš buvau tiktai 

buvau pilie-
pagal Įstatymus. Tamista 
juk žinai, kaip žmogus kape prijaučiantys, 
atsiduria? Kaipo numirė i ;iu. dainuojančiu revoliuci- 
lis!” ines dainas ir nešančiu rau-

į riebus. Jis buvo. gal, labai 
geras šokėjas, o gal labai ge-: - 

• ras vargonininkas. Labai į 
mandagus.

“Kuom galiu tamistai pa-,, 
tiesas,’ kaip) tarnauti?” 
dainoje... Tik- “Nežinau,' man prisakė, o 

tamisto* kazokas atvedė 
mane čionai.”

“Tamistos vardas?”
“Aš vadinuoti...”
“A-ha! Tai tamista ta-

“Atleiskite, gal turiu gar- j doną vėliuką. Garsiuose 
bę su dvasia kalbėti?” Į •“laisvės metuose” dainavau

“Ne, timista nekalbi su'aš, gal, kiek garsiau už ki- 
dvašia, nors gana daug žmo-jtus; nešiau augščiau iškėlęs 
nių yra, kurie nieko daugiau ir su didesniu karžygiškumu

sai
i cii as tasai!

ia . avo adjutantui

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

NUMATO DEMOKRATIJOS JĖGŲ SU 
KOMUNISTAIS SUSIKIRTIMĄ.

Tūlas J. Y. Richfield Bos
tono “Heraide” rašo, kad 
tarp demokratijos ir komu
nizmo tuiės Įvykti didelis 
konfliktas. Jis sako: “Su
glaudus, mano tėzis yra 
toks, kad mu-ų karo tikslas 
via išnaikinti žemės paviriy 
tas jėgas, kurios priešinami 
teisėtai a men* laisvei, ir 
nėra skirtumo, ar tos piktos 
jėgęs randami Vokietijoj. Ja- 
penijej, Italijoj, Ispanijoj, 
Rusijoj ai net Jungtinėse 
Valstijose — vi- tiek jos yra 
t’kiaris demokratijos

Aš pabudau
.i čt... > ■ ei»?? ėi ‘
lo aš išfcudai

kie tai 
Pakiut 
piau ki 
keją, 
Christe

vo iamsu. 
r... rodosi, 
to šalčio... 

kad aš geliu aukšti? 
o ant manęs guli ko- 
ląsėai a: pliauskai, 

nau aš ranką, ručiuo- 
jakrutinau

dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

LIETUVA.
Tu buvai išdidi ir galinga,

I Kunigaikščiu plati Lietuva;
Ir drebėjo totoriai, Maskva 

į Ir kiti musų priešai gausingi. 
Ta galybė išsprūdusi dingo,

Pekla
Šitoj temcj yra daug me- Nukamavo nelygi kova.

džiago* <kusijoms.

Francuzijoj Eina 70 
Slapių Laikraščių.

Ir buvai prislėgta, nelaiminga 
Kruvinų baudžiavų Lietuva. 
Atsikėlei graži ir džiaugsminga. 
Nors paplūdus kraujuos,

bet laisva.
Iš vergiją išėjus gyva—
Taip. tu esi gyvenimo vingiais 
Vis laisva, išdidi ir galinga

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Jie turi aųie 10,000,000 
skaitytojų.

Associated Press Žiniomis. Amžinu amžina Lietuva
vokiečių kupuotoj Francu
zijoj da’ ar eina apie 70 
“požemio” laikraščių. Žodis 
“požemio” reiškia, kad tie 
laikraščiai yra leidžiami ne- 

prie- legaliai, slapta. Jie turi apie
ša*. Todėl, anksčiau ar vė- 10,000,00< skaitytojų.

Ir išrodo, kad šita “pože- 
spauda Francuzijoj

J. Aistis.

JUOKAI.
PRIE JOS BUTŲ GERIAU.
Ponas Zet: Ar tamsta girdė- 

; jai. kad mano draugas Sriubas 
‘nusišovė dėl nelaimingos mei-{ 
‘lės?

Senmergė: Et, jau sakau, tie

liau. mes turėjime su komu 
nizmu susiremti, ir rezulta- mio
tas tuiės būti toks. kad arba yra getai organizuota, nes 
Rusija tuiės pripažinti tei- nuo jo* yra paskirta s vienas . . , . 
etą asmens laisvę, arba An- atstovas' prie Patariamojo "J“1 " nez,n0 pne katr0’ 

gli.ia ir Jungtinė* Valstijos Francuziios Vadavimo Sei eip 15"‘ 
tuiės Įsileisti totalitarizmą, mėlio Alžyre. Jis yra profe- 
Ncs šiai« laikais pusė pašau- sionalu- laikraštininkas.
iio negali būt vergijoj, o ki- -----------------
ta pu-ė laisva, taip kaip Kas yra nematomas mėlynu-

JOS GEROJI PUSĖ.

Jungtinės Valstijos negalėjo mas? Policistas, kada tave už- 
buti Lincolno laikais.” puola bomai.

Motina: Gaila, kad mano duk
tė netokia kaip aš...

Busimas žentas: Už tai gi aš; 
ją ir pamylėjau.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnr.se. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nea peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai an
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas; “KELEIVIS” 
636 BROADWAY,

SC. BOSTON, MASS. 

Taipei ir pas 
A. M. METELIONJ 

7747 Navy Avenne,
Detroit, Mieh.

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
laibai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ......................... 25c

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuc 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
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 pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
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

DŽIAN BAMBOS SPtCIAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. 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 apvaikščiojimame, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ns- 

užaitikintia Vyras; (21 žydinti Giria; 
<3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į 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 .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nori 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šita knygute. Kaina 10c. 
“Keleiria,” 636 Bro*dway,

South Boston, Masg.

nenorėtų, kaip tą. kad aš bu 
č.’au dvasia. Dalykas yra ta
me. kad aš prieš Kalėdas, tai 
yra, 24 d. gruodžio, 1905 m., 
ketvirtą valandą po pietų, li
kausi nušautas aikštėje prieš 
Katedrą, Jakutsko mieste; 
nušovė mane pulkas karei
viu, saugojantis prasikaltė
lius...”

“Nušautas?...’’
“Tai tamista netiki?” 
“Teisybę sakant, tokį atsi

tikimą mačiau ikišiol tiktai 
ant scenos, lošiant melodra
mą ‘Don Caesar de Basan’.”

“Vienok dalykas su ma 
nim yra taip kaip tamistai 
pasakoju: likausi nušautas 
—gyv4 Įmetė mane i kapą— 
o šiandien sėdžiu prieš jus, 
linksmas, imagus, geriu ka
vą ir rukau cigaretus...”

“Tai tamistą, matyt, blo
gai nušovė...”

“Ne. nušovė mane neblo
gai; kodėlgi turėčiau peikti j 
tuos karžygiškus vaikėzus? 
Nušovė mane tikrai, prisie
kiu. Mane pervėrė keturios 
kulkos. Tingiu tiktai išsirė- 
dyti, o parodyčiau tamistai 
visas keturias žaizdas, neti
kėli Tamošiau! Bet, tiesą sa
kant, buvau laimingas, žaiz
dos buvo tiktai minkštimo- 
se. o kulkos buvo perlindu- 
sios kiaurai: puikiųjų orga
nų nesužeidė, o kaulų irgi 
nepalaužė. Bet užtai nute
kėjo kraujas! Baisu ir atsi
minti! Pilnas viedras!

Dalykas atsitiko' štai kaip: 
gyvenau aš tuomet ramiai 
kaipo mckvtojas Jakutske. 
Pildvdamas

’audoną vėliuką. Ginkluotas 
maištas nepasiekė mus, tuo- 
tarpinės valdžios nejsteigė- 
me, respublikos neapšaukė
me. Mes kėlėme revoliuciją 
tiktai žodžiais miesto val
džios ribose, tai viskas. Vie
nok nepaisant to, likausi aš 
ir dvylika mano draugų, ku
rie vaikščiojo kaitų su rau
donu vėliuku, nušauti, vaka
re 24 d. gruodžio, ir Įmesti 
i grabę ant katedros ple- 
ciaus. Aš prisikėliau iš nu- 
miiusių. bet dvylika mano 
draugų liko aname sviete. 
Taip, toki tai istorija.

Atsimenu dar gana gerai 
tą atsitikimą. Sėdėjau tuo
met ramiai sau namieje ir 
peržiūrinėjau sąsiuvas mano 
mokinių. Staiga pasirodė 
prieš mane baidyklė—kazo
kas.

“Tamista. turbut, esi mo
kytoj um?”

“Taip. aš esu mokyto- 
jum.”

“Eik šian!”
“Kur?”
“Valdžia prisako, eik 

šian!”
“Kokia valdžia?’’
“Nežinau. Eik šian!”
“Tamistos valdžia?”
“Ne. Eik šian!”
“Bet jeigu aš neklausy-

Jis
“Nuve-k ji prie tujų!

Adjutantas atsako: “Pil
dau!” ii mostelėja karei 
viams, kad mane apsuptų.

Kaip bematant atsirado 
keturi aniuolo saigai. Vie
na? tvirtesnis už kitą. Tada 
atsikreipė vyresnysis i mane 
ir tarė tuo pačiu mandagu
mu:

“Gali tamista eiti. Nelai
kau.” Einu aš sau prakilniai, 
šventa: su aniuolais sargais 
ir man rodosi, kad tas vis
kas tiktai sapnas... Nesu
prantu nieko... Kodėl esu aš 
“tasai?” Kas yra “tieji?”

i”

i ęs.. 
c ji. 
dvv 
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.take

itą lanka, 
pajutau 

enoeser :
"kei sai... 
jukų as \ 
vi.* i ant r 
a, ’vginy' 
ta turėdav

.■ganiu, ne

3 koją. 
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išas pasty- 
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i gera ken
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Čia da vienas žemėlapis, kuris parodo, kaip Amerikos ginkluo .s spėkos pradėjo mušti ja
ponus Paeifiko salose. Dešinėj pusėj amerikiečiai atakuoja C ;berto grupės salas Makiną 

Amerikos bombanešiaiir Taravvą. o toliau i Paeifiko vidur; tuo tarpu iš lėktuvų la i 
skrenda bombarduoti Wotje salą. Viscs japonų bazės sprogd

bet čia yra degtinės!”
“Tai nieko; duok šian.

Kada atsimenu apie tąją va
landą. tai mane perima šiur
puliai ir liežuvis pastyrsta._________________ ________________________________

Dvylika žmonių, su- .. ,
omis rankomis ir kojo- -Ą^ne_apeme baime ir pasi “Buvo sargyba, net du vy- 

mis. lyginai stogo sąsparos 5^ ^v.onU’. ^.et tai. Vienok, rodosi, nelabai;
ar rąstai, o pef spragą tų gailėjausi jų. širdis, į £magUg dalykas sergėti nak-i
žmogišku rastu blizga i ma- r94°r’ ketino plyšti. Jie vis'it;es ja;ke trviika

lamos is visų pusių.
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Taip 
kei s policiją ir visus genero

le už nosių vedžiojo. Tokiu 
udu aš atsigavau; komite- 
is davė man kelionei du 

pas-
kaipo 
rube- 

zalkio-
} jausi po New Yorką ir Ame^nadai'baUiaTn^fffe’ pVakytl' Ir kokiais jfe buvo i girdėjau ginklų žvangėjimą. |1į'ką';tienokaš'iigėjaUsi"EG-

-tau kekių buriu aš išlikau revo'*u<;*on>er‘a's’ Tei^bę i Tie gerieji mat, buvo atsi- i opos ir šiandien esu čia pas .tau kokiu bubu as išlikau £akant> mane padar_ tjkm davę ])neglobaį dievnamio...;laį,ist.
revoliucionierium tiktai toji Slinkau kaip gluotena ar • n
skylė ir ta naktis, kada su- žaltys iš vienos gatvės Į ki- A? tumsta manai čia Pa
šalęs, netekęs kraujo iš ke- tą; ant mano laimės nesuti- Į tyziuje apsibūti. 
turiu žaizdų, pamačiau per kau nei vienos patrolės;: “Ne, laukiu tiktai iki bis- 

smes, kita iš kairės pusės... kad tokiu budu paskaitė ma- įkeistų ''anky ir ko- miestelis tas buvo mažas !;utj a,8įgausiu. O paskui
rankų mu’kulaii... Akvs že- ne kareiviai, matvdami dar- Irusių draugų žinojau kiekvienų skylę ja !?ysiu tėvynėn, nes jau auks
rėjo lėkė kibirkštys m mano žaizdas, už užmuš- ta^ bhzSanci3 padangėse me, lyginai mano kiseniuje. į clauslas laikas...’.vjtt, eite niun&fciyb. e1 ...ano zaizua.., uz uzmu& žvaigžde Tamrita nori ma- T z desimti minučių buvau

Ga ų gale priėjom kated- tą ir irnete mane į tąją gra; | klausti? šįitoj stuboj pas gerus drau-
ios plečiu. Ziuriu. štai stovi bę. Rodei mu* neuzkase, tai _ . gus. Ant rytojaus išvežė ma-
Endnus (Jlsen ir Chnstenoe- tą patyriau tiktai vėliau. Man įstabu. Kokiu budu ne draugai iš Jakutsko šieno 
?er ir kiti mūsiškiai, kurie Mat. kaip ryloj buvo Kalė- galėjai tamista pasiliuosuoti vežjme lyginai kaiD išvežė 
nešė raudoną vėliavą ir dai- dos. Užtai išrado neramiems iš po dvylikos lavonų, nepa- gakunina iš Bologno® Iki 

.TakiiNkn nilipčiam^ nnikia darvdflmas iokin <rarsn? Juk i » mano -

Kodėl, jeigu aš esu “tasai,’ 
turiu eiti prie “tujų?’’

Aš atsikreipiau i savo sar- gyvu. Ir ant galo persitikri 
gus ir klausiu: “Kur vedate nau, kad. gal, momente ma 
mane?” Bet vietoj atsakymo no nušovimo, netekau sąmo 
suteikia man du smugiu i nės iš priežasties tokių dide 
bumą. Tyliai... vieną iš de- liu netikėtų perversmų, ir 

d ' '

navo revoliucijines dainas. 
Visi jie sergiami. Apart mu
sų ir kareivių nebuvo nei 
gyvos dvasios ant tojo ple- 
ciaus. Visų namų langai bu
vo uždaryti. Aš bijojausi. 
nes maniau., kad mus suka
pos nagaikomis

“Tamista! Gryši tėvy
nėn? Ar tamistai neužteko 
dar. kad tamistą nušovė, tai 
dabar nori dar, kad tamistą 
r pakartų?”

“Mano močiutė man visa
da du dalyku pranašavo... 
Mes latviai, mat, jau taip

Jakutsko piliečiams puikių darydamas jokio garso, juk ko, mano uz
morališkų bausmę. Žiūrėki- tai maždaug taip, lyg kad ffu|gjau ma)une apie 50
te. kitur švenčia šiandien sugriautum malkų stirtą.” viorstu nu0 Malu-
Kalėda*, c pas jus, nenuora
mas, guli maita vidurmies- garso

“Ir kaip neišgirdo tamista garsėjęs kaipo rusiškas šni- 
pastatytoji sargyba? O gal pas. Bet, jeigu tamista nori. 
jos visai nebuvo? Vienok jis buvo šnipu... vienok ne 
nesuprantu kaip tai galėtų valdžios, bet musų. Ištiesų 
nepastatyti sargybos prie galima net juokais leibtu

ty... Pasidžiaugkite reginiu, 
žiuiėkite Į nušautuosius sa
vo draugus ir pasimokinkite

Vienok neilgai buvau ne- iš to apspręsti laisvės die- 
i zmėje. Pas mus Jakutske į nas... Ištiesų, negalima nusi-

‘Teisvbė. be padarymo nphnvn nnžinrpta<5 • ♦ ’ - ’ 7- -•r«o nebalčiau anrieiti*” nnRn?>as nebuvo nužiūrėtas pnpratę: verčiau tėvynėjenegalėjau apsieiti. valdžios, jis buvo. mat, pa- kaboti, negu po svietą vend-

Tada nuvalysiu tamistą! yj,a ant katedros pleciaus! skųsti: Jakutsko gyvento- nušautųjų lavonų??.
gana gili rinė, jąją butų ga-. jams parengė valdžia puikų ______________su nagaika. Eik šian!”

Rustus žmogus... rusti, bma teisingiau grabe pava- i Kalėdų medi... Pavelykite 
kalba... rusti nagaika... Tai dinti. Mus sustatė visus vie- man tamsia dar vieną burną 
argumentai, ant kurių gali- noj eilei, ant kranto tos gra-i išmesti. Kad mano sužeidi
mą atsakyti tiktai su revol- bės, su nusuktais veidais, o i mas nebuvo mirtinas, ir gal 

savo, mokyto- veriu rankoje. Bet aš neturė- j prieš mus atsistojo karei- būt nelabai pavojingas, jei-
__________ Z______________________________ Įviai su šautuvais... Atsikrei- gu pasisektų man išsigauti

piau aš i Olseną ir užklau- iš tos skylės, tai tą nuspren- 
*iau: “Endriau, ką tas reiš- džiau tuojau apsičiupinėjęs. 
kia?” Vienok jojo liežuvis. Bijojau tiktai sušalti. Nebu- 
rodori. kaip ir pastiręs ir tik- , vo tai speigas, vienok aš gu- 
tai pro vieną buimos krašta Įėjau ant Įšalusios žemės, 
tįsta seilės... Atsikreipiau aš netikusioj pozicijoj, o ant 
nas Christenoeser. Bet šitas manęs gulėjo sustyrę lavo- 
braukė su ranka per savo nai lyginai rąstai. Mėginau 
kepurę lyg per plaukus, o pasiliuosuoti... Baisus daly
tojo keliai dreba... Kas nors kas... Man rodos, kad nėra 
priėjo prie musų ir pasakė sunkesnio daikto kaip susty- 
ką nors... Bet aš nieko nesu- ręs lavonas. Numirėliai, ro- 
pratau. Aš nepamenu nieko, dos, laiko tave ir šaukia tau:

, nematau nieko, negirdžiu tu esi mūsiškis, pasilik prie 
nieko, o tada apima mane musų... Aš lindau ir lindau...;

AR ROMOS

Kristaus iopiezius yra 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

darnai 
Ink viz.i

SKYRIUS I. Aiškinama laidai ir aplinkybes kada į Pašau!j atėj»- 
Kristus. Pagoniška tų laikt] vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teolosrija, aiškino kokiu 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for 
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio 
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
.SKVRH'» V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popierius Urbonas Ii. 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai J.*u»i m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucija iššaukė 
Rom<-» bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių

bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja ihevo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leor.as X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų peraluaityt tą 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai Kaie« 
susipažint su visa katalikišku* bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienok) ar kitok) au 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų <r tam 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoj* sun. M Valadka

KDyira apie 230 poslapių, didelio formatu, spau.i* ai*k<
Audimo virbeliais, gražiai sidabrinėm raidėm japauMas kny 

gos vardas, KAINA 42.00.
Tvirtais po pievos viršeliais, kaina 41.25.

REV.
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ravoti.”
Pirkit Karo Bondsas ir Štam

pas. Kas sąvaitę Įdėkit Į juos 
nemažiao kaip dešimtą savo 

kada klausaisi, kaip puikiai1 uždarbio dalį.

TEISINGAS PATARĖJAS
"Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lj ties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. 1 •

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa s ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o 1-o nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net Į lokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
iš kur ji pa-

Fili pinų Kvislin gas

: ■ M'
i

K _____________:....................

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu. 
M. VALADKA, R. D. 2, D ALTON. FA

Taipgi galima gaut t« knygų nuordyta kaina ir

^KELEIVIO" KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

J
1

Čia matosi filipinietis Joseph Laurel, kur 
nams ir jie apskelbė jį Filipinų “prezidentu, 
rodytas skelbiant Filipinų “nepriklausomybe, 
tikrųjų Filipinų salos yra japonų užimtos. Ta 
išdavikas, kvislingas.

parsidavė japo- 
Jis čia pa- 
kuomet iš

yra Filipinų

Kų reiškia meilė ir 
reina ?

Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šlinbinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepa.-ako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar Delaimė. Bet kų 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą Jausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys reprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, au paveikslais. 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

ilsia. 22 
apdarai:

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėjų.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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JEI KARAS NEBUS PASI 
baqg)ęs, ROOSEVELTAS 
BUSI'IŠRINKTAS PREZI- 

DĘNTU KETVIRTAI 
g į TARNYBAI.

Šiflhip pranašauja Roger 
W. Babson.

Roger W. Babson. plačiai 
žino|rtis ekonomistas ir biz 
nio stas, tu i įdomių pa
žiurto dabai tini kaią ir atei
nančius Amerikos pieziden- 
to i Ui timus. Jisai sako, kad 
jeigf -taras su Vokietija ne
bus liti rinkimų pasibaigę', 
tai ŠMoseveltas tiki ai bus iš
rinktas ketvirtai prezidento 
tampiai. Bet jeigu karas -u 

ija iki rinkimų pasi
tai i prezidentus galės 
aeiti ir republikonas. 
Europai, ypač Angii- 

labai svarbu, kad 
eitas butų Amerikos 

pre2d(įentu ir po karo, todėl 
galifnšs esąs daiktas, jog 
ChujMhillas tyčia nesisku- 
binšiifcuropos karą “pušyt,” 
kad j Rooseveltas laimėtų 
rinKirtius. Galimas esąs daik
tas. kad šituo žvilgsniu 
Churihillui pritaria ir Stali
nas, sako Babsonas.

Karo dalykų žinovai esą 
Įsitikinę, kad Vokietijai par
blokšti būtinai esanti reika
linga alijantų invazija Fran- 
cuzijdn. Todėl Churchillas 
lengvai galįs kaią pratęsti 
iki po rinkimų, jeigu nesi
skubins su invazija.

Invazija Francuzi jon rei
kalaus labai daug kraujo au
kų, sako Babsonas, todėl ir 
Anglijos žmonės pritarsią 
Churchillui. kad su tuo žy
giu nesiskubinti, nes mirti 
niekas nenori.

Toliau p. Babsonas pra
našauja. kad prezidentas 
Rooseveltas statysiąs savo 
kandidatūrą tik tada; kada 
jis busiąs tvirtai įsitikinęs, 
jog karas bus laimėta* Ei
damas į rinkimus šitokiom 
sąlygom, jisai norėsiąs, kad 
kandidatas į vice-preziden- 
tus butų stiprus asmuo, taip 
kad karui pasibaigus Roose
veltas galėtų užleisti jam sa
vo vietą, o pats priimti 
•‘Naujos Pasaulio Organiza
cijos” prezidento pareigas,

jai,
Rooi

jeigu jos butų jam pasiūly
tos. Dabartinis vice-prezi- 
dentas Wallace nebūtų no
minuotas.

Republikonai neabejoja, 
sako Babsonas. kad Kongre
se jie sudarys didžiumą, ir 
veikiausia taip busią, bet jei
gu karas su Vokietija nebus 
da pasibaigęs, tai preziden
tu žmonės išrinksią Roose
veltą.

Apie biznio prospektrs 
1944 metais Babsonas pa
našauja taip:

“Nuo Naujų Metų iki Vo
kietijos susmukimo biziJ> 
Amerikoje eis maždaug to
kiu pat tempu kaip daba-, 
gal truputi silpniau. Vokieti 
jai susmukus, galima tikėtis 
suirutės, kuri tesi* kelis mė
nesius. Po to biznis turėtų 
atsigauti ir bujoti kokį dve- 
jatą. trejatą metu, nežiūrint 
kokia bus situacija su Japo
nija.”

Taip Babsonas pranašavo 
anądien Bostono biznierių ir 
f inansinin kų konferencijoj. 
Jis yr a skaitomas tokių daly
ku žinovas.

Plėšrus banditai.
Cambridge’aus. Somervil 

lės ir Medfordo apylinkėse 
paskutinėmis dienomis buvo 
apiplėšta daug krautuvių ir 
biznierių. Plėšikauja du 
ginkluoti banditai, kurie vi
sados turi savo veidus užsi
dengę kaukėmis. Pereitą 
pėtnyčią ir subatą jiedu iš
plėšė 4 krautuves, o nedėl
dieni užpuolė kepyklą ir 
vaisių parduotuvę. Kepykloj 
buvo du kostumeriai ir savi
ninkas. Banditai liepė vi
siems sugulti veidais į žemę 
ir nejudėti, ne? kitaip busią
nnooui i 
uueauu.

itoi
stalčių su pinigais ir pabėgo. 
Tai buvo Medforde. Somer- 
villėj vaisių krautuvės savi
ninkas norėjo pasipriešinti, 
tai banditai iam pramušė 
galvą revolveriu.

Tūla Anna Marcucilli pra
nešė policijai pametusi 
South Statione rankinuką, 
kuriame buvę $500 pinigų, 
$2,000 deimantinis žiedas ir 
auksinis šliubinis žiedas.

NUPIRKO 2 SVARU BA
NANU IR GAVO $100.

Bostone buvo toks atsiti
kima,-: tūla Mrs. Bennett žolėj 
nt.sipirko pas L. Katz’ą 1 
svarą bananų, už kurias jis 
paskaitė jai 18 centų. Pini- vietos, 
gu ji jam užmokėjo, bet nu žiuoja 
ėjo į kainų administracijos 
ofisą ir apskundė Katz’ą, 
kad jis ima aukštesnes kai
na . negu valdžios yra nu
statyta (valdžios kaina ba- 
nancms via 14 centų už šva
ra). Kainu kontrolės valdi

Rado moteries lavoną žolėj. į
Pereitą nedėldienį Wal-1 

thame vaikai ado didelėj 
moterie.' lavoną. Jis 

gulėjo netoli prie Charles 
upės kranto, netoli nuo tos 

kur vakarais suva- 
autoimbiliais viso

kios porelės myluotis.
Policija tuojau apvedė tą 

vietą virvėmis, kad nesusi
naikintų pėdsakai, jeigu ko
kių buvo. nuimtos antspau
do^ nuo smėlio, kur rasta 
įsispaudusias automobiliaus

Tautų vieny!
Pereitą n 

phony salėj 
tautų vieny 
kalbėjo, žydi 
kitokių tiky 
Visi jie sme 
mą, kuris gin 
tautų tarpe, 
tizmą. Amer L 
apykantą k 
Klanas, “Kr 
tas” su kun. 
šaky, ir kitos 
ninku grupės.

Mitinge brninkas patarė jai nueiti pas padangas.
Katz’ą ir nupirkti kitą sva-į Moteries galva buvo labai žmonių.
ra bananų. Ji nuėjo, ir Katz-sudaužyta ir rankos apdras 
vėl paėmė 18 centų. kytos. Tas pa: >do. sako po-

Ka*z buvo patrauktas teis- licija, kad moteris kovojo, 
man ir apkaltintas už laužy- Be te, ant virš. tinių jos dra
ma valdžios uždėtų “lubų” panų rasta moiio, kurio ši- 
bananų kainoms. * Kainų toj apvlinkėj nėra. Tai ver- 
Kontrolė- Įstatymas sako, čia manyti, kad moteris gu- 
kad kaltininkas* turi užmo- Įėjo kur nors molėtoj vietoj, 
keti skundėjui 3-kart dau- ir gal tenai b. vo užmušta, 
giau kaio buvo iš jo paėmęs, tik čionai atvežta ir išmesta, 
arba $50. atsižiūrint kuri su- Netoli nuo lavono gulėjo 
ma didesnė. Kadangi Mrs. viena jos drapanų dalis. Po- 
Eennett pirko bananas du licija spėia. kad ta dalis bu
kai tu. tai Katz turėio užmo- vo numesta į žolę jau po to, 
keti jai dukart po S50. iš vi- kaip lavonas buvo išverstas, 
so $100. Be to da jam buvo1 Tardymas nustatė, kad ji 
uždėta už kožna pirkini po vadinosi Mrs. Lillian Parent, 
$5 pabaudos ir dusyk po'$25 37 metų amžiaus, trijų vaikų 
advokatui. motina iš Wakhamo.

Kai žmogui biznis nesise- --------------
ka. tai lietuviai sako: “Lai i Tardo algų šmugelį laivu 
mėio kaip Zablackas ant dirbtuvėse,
muilo.” Dabar butų galima į Slaptoji Jungtinių Valsti- 
sakyti: •'Laimėjo, kaip Katz jy policija (F. B. I.) susekė, 
ant bananų.” kad Bethlehem. plieno kor-

---- ;—2-----  poracijos laivų dirbtuvėse,
Vaikas peršovė savo sesutę, kurios buvo pastatytos Hin- 

Leommsterio miestely, ne- ghame, netoli nuo Bostono, 
toli nuo Bostono, buvo toks daromas dideli- algų šmuge- 
atsitikimas pereitos subatos1 lis. Sakoma, kad bosai ir
vakara. Du vaikučiai Tho- 
masų šeimynoj žaidė lovoje, 
kai trečias paėmė tėvo šau
tuvą ir paleido į juos šūvį. 
šūvis pataikė 9 metų mer
gaitei krūtinėn ir ji buvo nu
vežta ligoninėn be žado. Tai 
skaudi pamoka, kad šauja- 
mų ginklų nereikia laikyti 
kur Vaikai gali prie jų pri
eiti.

Bus policijos valdininkų 
teisinas.

Pašalinus iš pareigų buvu
si policijos viršininką Timil- 
ty, šią sąvaitę bus nustaty
ta* laikas kitų policijos val
dininkų teismui. Jie yra kal
tinami tuo. kad susitarę leis-

Valdžia paė
Šį utarnin 

ėmė savo gi 
nių Naujoj 
darbininkai 
vę.

Žvejų laivi 
ko, kad at( 
jau nebusią 
jai streikuo jai

Ą^airr čt

p mitingas.
Mdienį Sym- 
įvo suruoštas 
įitingas. kur 

jprotestonų ir 
dvasiškiai, 
nacionaliz- 

neapykantą 
ič anti-semi- 
)je tokią ne
to Ku Klux 
’ionių Fron- 

iughlinu prie- 
įnašių reakci- 

apie 3.000

garbarnes.
valdžia pa- 

Įn 13 garbar- 
Lnglijoj, kur 
Ivo sustreika-

favininkai sa
mčių sąvaitę 

iries. nes žve-

Z6H
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Įsakė areštuoti gandų 
skleidėjus.

Bostono policijos viršinin
kas įsakė areštuoti žmones, 
kurie skleidžia
gus

KALĖDINIS BANKETAS.
So. Boston, Mass.

Amerikos Legijono Ste
la x.niuiiea, pono Dai įaus Postas No. 317

enksmi šaunų bankieą sek-
karo pastangoms gan- - * --- “• _   -

1943 m., South Bostono Lie-
gu* tunu gan madienį ^uodžio 12 d.,
dus. Jie bus perduodami fe- tdPtalinpi valdžiai kad 4tir 1943 8011111 Bostono ke‘aei alinei valdžiai, kad istir- ,t į Svetainėje, 309 E st., 
tų, kas jie per viem ir ko- J vakaro
kiais tikslais jie tokius gan- R *. uai)rasta; tail) «. « dus skleidžia. L ? paprastai,, taip u sį

_____ ;kartą Įęgyonjeuat.yra pasi-
Norwoode kalbi. “Kelei- "P™?“!? t‘S 

vio- redaktoriui ’?uu uzeąnedmt.. Apart sfa- 
mų valgių ir gennrų, turėsi—. 

Lietuvių Socialistų Są- me įdomią muzikos ir kalbų 
jungos 133 kuopa Norwoo- programą. Čta galėsime visi 
de rengia dideles prakalbas kartu pasikalbėti, pasižmo- 
Lietuvos-Rusijos klausimu, nėti ir, taip sakanti turėti 
Kalbės “Keleivio” redakto- “good tįme.” Motinos, kurių 
rius S. Michelsonas. Kas no- vaikai vra tarnyboje, gaus 
rėš. galės įstoti į “Keleivio” tam tikru dovanėliu, 
skaitytojų garbingą šelmy- Pelnas*, kiek jo liks, bus 
ną ir gauti laikraštį per me- sunaudotas paruošimui lie- 
tus- . tuvių vaikučiams Kalėdinės

Prakalbos įvyks nedė.die- Eglaitės ir pasiuntimui kalė- 
nį. gruodžio 5 d., 3 valandą <ųinių dovanų sužeistiems
popiet, Lietuvių Svetainėj, kareiviams ligoninėse.
13 St. George ave.

Visus Norvvoodo ir apy
linkės lietuvius rengėjai pra- ūV-auti 
šo atsilankyti ir išgirsti koks 
gali but Lietuvos likimas po 

j šito karo. įžanga nemoka
ma. Rengėjai.

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami šiame bankete da-

Reng’-mo Komisija.

formanai prirašydavo dau
gybę algų už visai nebūtus 
darbus., ii' valdžia tas algas 
išmokėdavo. Sakoma, kad 
tuo budu pavogta labai daug 
pinigų iš valdžios. Šią sąvai
tę prasidėjo šito skandalo 
tyrinėjimas.
Policijos viršininkas Timilty 

pašalintas.
Prokororo Rushnello pra

dėta kampanija prieš polici
jos viršininką Timilty ir ki
tus policijos valdininkus pa
sibaigė jo laimėjimu. Nors 
teismai atsisakė poną Timil
ty teisti, bet gubernatorius 
jį vistiek pašalino ir jo vie
ton paskyrė pulkininką Tho-

Boston Edison Company sako 
...ne spėliok kiek reikia vandens 
elektriškam skalbtuvui. Perdaug 
sumažina veiklumą. Permažai ne
duoda gana putų. Daugumas skalb- 
tuvų turi nustatytą vandens liniją. 
Laikykis jos.

Boston Edison Compony

NE eikvokit elekir

Boriso Edam Cosipeey li,«,»wd
iiasie Tk« Toupjrao Va;e> ir pnie luetr 

"o-l ^rr-

davo visokiems sukčiams ir mą Sullfvaną. kuris pereitą 
«rpmhlpri>im<i bizni rlarvt! savaite iau nraHairt olti o-jvngembleriams 
Bostone.

dan t sąvaitę jau p adėjo eiti savo 
pareigas.

VARTOKIT kiek reikia 

BE REIKALO nevartokit

Del PICKWICK ALE
Kostumeriu..

c

• Dabar stinga butelių

• Esamų butelių turi užtekt lig 
karas pasibaigs

• Grąžink bonkas, kad galėtume 
pristatyt PICKVVICK’O

v v

GRĄŽINKIT TUSCIAS BONKAS
haffenreffer & CO., INC.
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Bostono žvejų streikas tę
siasi. Prie jų žada prisidėti 
ir Gloucesterio žvejai, kurie 

Radijo programa. I iki šiol da nestreikavo.
Lietuvių Radijo Korpora- Charlestowne šį panedėlį

^^Progra.ma 1 gatvėkaris užmušė 4 metų\\ ORL stoties, 9o0 kilocik-; amžiaus vaiką.
iš

sekantį sekmadienį, gruo
džio 5 dieną, nuo 9:30 iki 
10:30 iš ryto programa bus:

, tokia:
1. Muzika.
2. Dainininkės Emilija

Burbulienė iš So. Bostono ir 
Elena Yuknevičiutė iš Re-

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

ir nao 7 iki S.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132*
vere.

G- G. KILLORt
savo įspūdžius ir prisiųsti 
šiuo adresu: W0RL, Lith
uanian Program. 216 Tre- 
mont st., Boston. Mass.

S. Minku*.

Pieno perkupčiai Bostone 
sako, kad faririeriai jlabar 
gauną tokias aukštas kairias 
už pieną, kokių negaudavo 
jau nuo 1920 metų.

Jau trečia sąvaitė kaip 
Peabody je streikuoja odų 
pramonės darbininkai, 
streikui galo da nesimato.

ir

60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

, Ši panedėlį Bostonan atė
jo da 4 žvejų laivai su žuvi
mi, kurie buvo juroje žvejų 
streikui prasidėjus. Da vie-j 
nas laivas tebėra juroj.

Reikalingas Darbininkas
Restorane apvalyti stalus ir vietą. ;

Darbas nuo 8 v. ryto iki 6 v.vakaro. 
Atlyginimas: $27 su valgiu, arba $30 
be valgio. Turi but blaivas žmogus. 
Kreiptis: Blinstrub’s Village & Grill. 
300-308 V\. Broadwav. South Boston.

(51)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 lr 6-8 

Nedčliomis ir Šventadieniam; 
nno 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE. MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių. Vidurių Ligų, 
Angų, Nosies ir Gerklės, 

vėliausios konstrukcijosVartoja
X-RAY Aparatų.

Pritaiko AUaim. 
VALANDOS: nuo 2-4 

534. BROADWAT, 
SO. BOSTON, MASS.

7-a

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININK1 
LIETUVIŲ GRABORIUS H 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

• Tel. SOUth Boston 2596 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Ave.
TeL COLumbia 2537

1

Dr. Lęo J. Podder
H - -

Yyriib, 
e. Gyvenimo 
Motėm ir Vym 

Kraujo ir Odos Liga*. 
Valandos: ano 10 iki 12 
■no 2 iki 4, nno 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVK.
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570.

ailpaėji

TeL ŠOU 2SO*

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto lkl 7

Nno 9 ryto ild 12 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL 28624 Gyv. 81189

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 18 
nno 2 iki ■. 
nno 7 iki 8.

Seredom • iki 18 
rr susitaria.

AKIŲ DAKTARAS /
litaiso defektuotas akis ir tinka- 
mu laiku sugrąžinu šviesą. Uag* 

i zaminuoju ir priskiriu 
U4S«mme.

♦ LAWRENCE. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Bea. 87 ORIOLE STREET

Weet Reabnry, Maaa.
TeL Parkvvay 12SS-W

L THUANIAN 
CO.g: • t/

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Moven)

’2l
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Perkraustom 
čia pat ir j to- 

•fetaa 
oriežinra.

826 BR0ADWAY.
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOUth Boston 4618




