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Amerika, Anglija ir Rusija
Nutarė Sunaikinti Nacius

Submarinai Puolė
Aliantų Konvojus.

Jugoslavijos Komu DV METAI AME
nistai Sudarė UVai RIKOS KARO. Naciai
Ko netekome ir ką laimėjom
džią."
Gruodžio 7 d. suėjo du

Per 8 dienas ėjo kovos, pa
skandinti 6 submarinai.
Karaliaus Petro vyriausybė
metai nuo to laiko, kai buvo
protestuoja.
Anglijos vyriausybė pra.užpultas Perlų Uostas. Tą

ATLANTO ČARTERIS DA mą veikti išvien šio karo me- neša- kad

METAI XXXVIII

Bijosi, Kad Turkai
Neapskelbtų Jiems Karo

submarinai
Londone gauta žinių, kad dieną Amerikai buvo prida- ROOSEVELTAS IR CHUR niekas nežino, ir ne tas čia
tu
ir
paskui
taikos
metu.
pastaruoju
laiku
ėmė
smarSYKĮ PATVIRTINTAS.
Jugosiavijos partizanai, va- ryta daug nuostolių. Žuvo CHILLAS TARĖSI SU
svarbu. Svarbu tai, kad ry
“Kai dėl karo. tai diskusi- į^au pum aliantų laivus, ve dovaujami Tito-Broz. suda- daug kareiviu, paskandinta
TURKIJOS PREZI
šium su tuo nacių radijo pra
Japonai bus išvyti iš visų že jose dalyvavo ir musų gene- ?an91.us amuniciją, kareivius rė naują “vyriausybę.” Ji su- ir sužalota daug karo laivu,
CENTU.
nešimu leidžiami gandai
mių, kurias jie yra smurtu raliniai štabai, ir mes nuta- ir kitką. Gro ministerijos daryta neva Jugoslavijos in- per }Įsa laik^ po to Japoni
apie derybinę taiką. Tie
užėmę.
rėm suderinti savo planus pianesimas mini kovą su teresams ginti, nors Kairo jos karo laivvnas valdė Ra- Skleidžiami gandai, kad gandai leidžiami iš Berlyno.
“atsakingi asmenys” jau
Pereitą sąvaitę jvyko dvi Vokietijos spėkoms sunai- ^ubmarinais, kuri tęsėsi -8 mieste, Egipte, senai veikia ^uji vandenyną.
Pii miausia Ispanijoje, o da
derasi dėl taikos.
istorinės svarbos Jungtiniu kinti. Mes padarėm galutiną dienas.
Jugoslavijos vyriausybė, pnDabar padėtis kita. Japobar Argentinoje gauta žinių
Nacių submarinai puolė pazmta visų aliantų, kartu ir naj stumiami atgal. Amerika
Tautų konferencijos, nuo sutarti, kokiais budais ir koAssociated Press cituoja iš “labai atsakingų šaltinių.”
kurių priklausys karo baigi kiu laiku turės buti pradėti rris aliantų konvojus. Kova Ruį1J0S-v. - i
i!T pasistatė šimtus naujų laivų, labai budingą nacių radijo Jos sako, kad “labai itakinveiksmai
iš
Rytu,
Vakaru
ir;
bu
.
v
?
lr
.
sul
l
kl
,
bet
alianmas ir žmonijos ateitis po
11 anesimai sako, kad Ju- tukstancius lėktuvų ir kitko. pranešimą. Tas pranešimasi gi asmenys” veda pasitaripjetu
tai ją laimėjo. V įsi jų laivai goslavijos partizanai vedę
karo.
Bet visa tai daug kainavo. sako, kad Turkijos preziden- mus derybinės taikos klausi“Padalytas musų bendras pasiekė skirtas prieplaukas, “rinkimus” ir sudarę “par Kas mėnesi dabar išleidžia tas Ismet Inonu pereitą šeš- mu. Sako taip. kad išrodyPii rnutinė konferencija
buvo Kairo mieste, Afrikoj, susitarimas garantuoja, kad 0 na.ciai prarado sesis sub- lamentą” iš 140 “atstovų.” ma virš septyni bilionai do tadieni buvo nuvykęs i Kai- tų. jog tų “labai atsakingų”
marinus.
Tasai neva parlamentas ir lerių. Karo pastangoms vy ro. Egipto sostinę, tartis su asmenų tarpe gali but ir vo
kui- Amerikos, Anglijos ir pergalė bus musų.
“vyriausybę.
Kinijos vadai nutarė sunai “O kai dėl taikos, tai mes. Tris nacių submarmus pa- sudaręs...
. . ” T ku- kinti
„..... KongresasyraskyięsJungtiniųValstijųpreziden- kiečiai.
esam
Įsitikinę,
kad
ačiū
mu.
skandino
karo
laivai,
o
tns
kinti Japonijos imperializ
1 ios pi ieKyje stovi tūlas Ivan 323 bilionus dolerių. Iš tos tu Rooseveltu ir Anglijos
Kad tiems gandams duoti
kar0 lėktuvai,
mą. Nutarta išvyti japonus iš sų vieningumui ji bus paRibar. Jisai esąs demokra- sumos jau išleista dąugiau premjeru Churchillu.
didesnės reikšmės, minimas
tas.
visų salų ir sausžemiu. ku stovi...
kaip 139 bilionai dolerių.
Nacių radijas dar sako. ir popiežius. Vienas Buenos
LORDAS
HAW
HAW
”
Naujoji
“
vyriausybė
”
tuoj
kiuos jie yra smurtu užėmę.
“Jokia žemės galybė ne
Antį uju karo metų sukakti kad su prezidentu Inonu Aires laikraštis, paskelbęs
BĖDOJE?
paaukštinusi partizanų vadą minint, Amerikos skolos šie- buvęs ir Turkijos užsienių žinią apie pasitarimus dėl
Korėjai nutarta atstatyti ne sulaikys mus nuo sunaikini-'
Londone gauta tokia ži- Tito. Jisai gavo “feldmarša kia 170 bilionų dolerių. Ne- reikalų ministeris Memen- derybinės taikos, sako:
priklausomybę. Formozos mo Vokietijos armijų sausžemy.
jos
submariųų
jurose
nia:
Berlyne kėsintasi nuzu- lo” titulą ir buvo padarytas žiurint to. musų laimėjimas cioglu.
salą ir Mandžuiiją grąžinti
Asmenys, kurie veda tuos
Kinijai. Japonus nutarta su ir jos karo fabrikų iš oro. dyt vieną fašistą, tur but šalies gynimui komiteto pir- užtikrintas
ir
Washpasitarimus.
nori Įrodyti,
Nors Londonas
grusti Į jų prigimtas salas, Musų puolimas bus neatlai- “Lordą Haw Ha\v.” Buvę mininku.
ingtonas apie tai nekalba, kad šio karo “pratęsimas gaŠis Jugoslavijos komunis NEREIKĖSIĄ INVAZIJOS bet nacių radijas daro šen- h nuvesti prie vartojimo la
raip. Anglų karo lėktuvai
visiškai nuginkluoti ir ne dus ir jis nuolatos didės.
duoti galimybės atsiginkluo- “Iš šitų draugiškų konfe- bombardavo Berlyną. Gesi- tų žygis gali sukelti gana Į VAKARINE EUROPĄ, sacingų išvadų. Jisai sako, biau pasibaisėtinų ir labiau
Išgirdus
rencijų mes matom dieną, nant gaisrus, kažin kodėl, rimtų painiavų.
ti iš naujo.
Washin<rtone leidžiamas kad aliantai dal° “nau«
?all.nglJ l,rl<;moni« (Pnkl1k
Rusija šitoj konferenci kuomet visos pasaulio tautos “lordas” pradėjęs kalbėt apie komunistų “vyriausy,'A
, X- __ A “A mokslą.’’ Girdi, iie nori ivel- kunos civiliam gyventojam
joj nedalyvavo, nes ji su Ja galės gyventi laisvu gyveni- angliškai ir buvęs apkultas,
mu. despotizmo nepaliestu, Tik geštapininkų dėka jis
ponija nekariauja.
Kairo konferencijai pasi taip kaip jų sąžinė ir norai išlikęs gyvas.
-7— i".-.S*
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navv
nan
baigus. Amerikos ir Angli jumb
ydL-iyra no/nų pastUHMlėli&y-jl£ra
jos delegacijos su-Ruasevel- - šlMes. čia
tu ir ' Churchillu nuvyko Į čių ir pasiryžimo vedini, dijo anaur.ceris. Tikroji jo
Persijos sostinę Teheraną, Mes skirstomės kaip fakto, pavardė—WilKam Joyce.
kur jie susitiko su Rusijos dvasios ir tikslo draugai.
, . y ~
— * .
Karaliaus sūnėnas r anaa.
ANGLŲ AVIACIJA BOM kinus, nes visi žino, kad Ju“Pasirašė Teherane,
Kalbamasis leidinys nei a
r, -,
. . ,
Budinga yra tai, kad BerStalinu ir jo patarėjais. Čia
goslavijos
partizanai
yra
oficialus
musų
vyriausybės
Ryšium
su
tuo
naciai
dar
Iyno
radijas* savo p,.anešima
BARDAVO
LEIPCIGĄ.
1943 m. gruodžio 1 d.
susirinko iš viso apie 300
Rusijos
padaras.
pažiūrų
reiškėjas.
Jisai
r
e
išspėja,
kad
Turkija
gavus
ko:
davė
kaip liR tuo laiRu, Rada
žmonių, kurie posėdžiavo 4
ROOSEVELT
Nakti iš penktadienio i
kia tik karimų ratelių pažiu- knl tai pasižadėjimų is Ru- pasibaigė Roosevelto Chur“
dienas. Posėdžiams pasibai
STALIN
šeštadieni anglų karo avia
ras
ir.
sakoma,
“
neprivalosijos.
Mat.
naciai
visą
laiką
NAUJAS
IR
SENAS
gus. prezidentas Roosevel
CHURCHILL.’ cija vėl kirto “nelauktą špochillo ir Stalino konferenci
mas.
”
Vis
dėl
to
budinga
tikrino,
kad
aliantai
nori
RUPESNIS.
tas. ministeris pirmininkas
ja Teherane. Apie tos pat
Kitoj deklaracijoj Roose--;Są”—ši kartą Leipcigui. Į
YV^hincrtnnn rpnnbliknnn tai, kad “The Aimv and “parduoti” Turkiją Rusijai, konferencijos eigą nacių ra
Churchillas ir premjeras veltas, Churchillas ir Stali- miestą numesta virš 1.500
a. . ų. o.
.P . “
a Navv Reuter” <avo pažiu- Jie mano, kad Edeno, Hullo
Stalinas paskelbė pasauliui nas užtikrina Persijai pilną tonų bombų. Anglų praneši- sferos
tun vis naują ir tą pa-ir MoIotovo konferencijos dijas savo klausytojus infor
šitoki pareiškimą:
mavo pirmiau, negu buvo
j laisvę ir nepriklausomybę, mas sako, kad tas miestą5 t j seną rupesni—ar prezi
.
.
metu Rusija laimėjusi “vis painfor m u o t a Jungtinių
“Mes. Amerikos Jungti taip kaip visoms tautoms ga- paverstas Į griuvėsius,
dentas Rooseveltas bus no- straipsnyje. Jisai sako:
ką” — Pabalčio valstybes, Tautu spauda. Tai rodo, kad
nių Valstijų Prezidentas, rantuoja Atlanto Čarteris,' Tuo pat metu anglų avia- minuotas ketvirtajam termi“Netolimos ateities Įvy
ita Va Rai La*«*
Didžiosios Britanijos Minis kuris dar syki šitoj konfe-1 cija bombardavo ir Berlyną, nui. Vienas senatorius, re- kiai gali padaryti Sereika- dalj^^2^ įta ^
a (naciški šnipai moka ir gali
tokiais šaltiniais,
"• kontrolę
kpntrolę ant Darda-|
Darda- naudods
................................
, •
teris Pirmininkas ir Sovietų rencijoj buvo visų patvirtinLeipcigas turi 700.000 gv- nublikonas Willis iš Indiana lingu daiktu tokią invaziją, nuošė ir
valstijos,
buvo
paleidęs
“
anko
mes
labiausia
trokštam.
”
^
os
m^aT^aba^TiSąjungos Premjeras, susi tas.
kurie sunku pasiekti mums,
Įventojų. Jame dirbama lėkrinkę šias pastarąsias ketu
demokratijų
šalininkams.
--------------tuvu dalys.
ti,’ kad Rooseveltas įteikToliau leidinys Įrodinėja,! Ria Riįa kryptimi. Jis nori
rias dienas savo sąjunginin- NACIAI SUDEGINO KAI
sias rezignaciją, tikslu būti kad nėra reikalo generolą įkalbėti. kad Turkija už saninko Irano (Persijos) sosti MĄ IR GYVENTOJUS 500,000 PARTIZANŲ ITA pasauho taikos vadu Bet Marshall imti is dabartinės ;.o pagajbą aliantams gau- NACIŲ PROPAGANDA
nėj, nustatėm ir patvirtinom
SUŠAUDĖ.
LIJOJ, PAVOJUS NA dabar naujas rupesnis. Nev J0 vietos — generalio štabo sianti atlyginima iš Rusijos. Berlyno įadijas dilba virš
savo bendrus tikslus. Mes
CIAMS.
• Hampshire valstijos senato, ‘naujas pareigas, jei
Ar Turkija stos karan. laiki. Jis skelbia, kad Roose
Overseas News Agency
pareiškiame savo pasiryži- (ONA) praneša, kad Balt Italijos Abruzi kalnuose, nus Bndges paleido kua bent tatai bus “labai reika- ________ __________ ____ velto, Churchillo ir Čiangkaišeko pasitarimai Kairo
stogės mieste naciai iškabi užpakaly nacių armijos “anti.” Jisai sako, kad is linga” daiyti
“
paskutinių
šaltinių
”
gauti
Išteisino
Laivrence
’
o
mieiste
buvę “tik blofas,”
Mussolinio Žentas nę skelbimą, kad netoli nuo fronto, veikia 500.000 italų
pranešimai
rodą.
jogei
prez.
parodąs alijantų silpnumą.
to miesto jie sudeginę vieną partizanų. Taip praneša vieRUSŲ SPAUDA VĖL
Lietuvį.
Sušaudytas.
Kitais žodžiais, tai esanti
kaimą ir sušaudę visus jo i nas žmogus, pabėgęs iš na- Rooseveltas dar kartą bu
SMERKIA LENKUS.
Per klaidą nušovė savo
Londone gauta žinių, kad gvventojus. Tai buvusi baus-j cių okupuotos Italijos. Par- sias nominuotas prezidento
pastanga
ardyti nacių Vo
Rusijoj leidžiamas komudraugą medžiotoją,
Mussolinio žentas Ciano jau mė už vokiečių pareigūnų tizanų eilėse veikia 20.000 vietai.
kietijos vidaus frontą, nes
mstų žurnalas “Karas ir DarLavrence’o teisme šiomis savo jėgomis alijantai jau
negyvas. Jis buvo pasmerk i žudymą; Baltstogės apylin-j gerai apginkluotų kareivių.
tas kaip išdavikas ir sušau kėj buvę užmušta net 16 to Naciai bando partizanus IŠ JAPONUOS GRYŽO bininkų Klasė” vėl ėmė pulti dįenomis buvo išteisintas I nesitiki ši karą laimėti.
1440 AMERIKIEČIŲ.
lenkus, kaio “Hitlerio talki-! ĮietUvis Kazys Bulovas, nudytas. Nuosprendi sušaudvt kių viišininkų. Už tai vokie- gaudyti, bet jiems nevyks
Aišku, Berlynas meluoja.
nnikus
Be kitko, žurnalas šovęs Praną Jankauską, sa- N'aciai juk žino. kad jų viCianą padaręs naujasis “re- čiai sušaudę 75 žmones Balt- ta. Gyventojai juos remia ir
Pereitą sąvaitę Nev Yorkan atėjęs švedų laivas sako- kad jei lenkų partiza- vo draugą-jaunuoli iš^Nev dausdfronte ne viskas tvarpublikonų” fašistų tribuno istogės apylinkėj ir 50 žmo slepia nuo okupantų.
“Gripsholm” atvežė 1440 nai. 1?ePad.e?. raudonajai ar-j Hampshire valstijos.
Roie ir todėJ bando jĮ sustiplas, kuris veikia nacių kont- nių Vasilovo miestely.
amerikiečių
iš
japonų
ne’
PU
31
’
kai
si
ateis
į Lenkiją,,
Viskas
jvyko
prie
sekamų
rjnti.
roliuojamoj Italijoj.
VĖL DEGĖ ATLANTIC
laisvės.
Tai
yra
civiliai
žmo“
padės
Hitleriui.
’
Ir
dauaplinkybių.
Bulovas
ir
JanPranešimai sako, kad Cia SMARKŲS MŪŠIAI
CITY.
nės, kuriuos karas užklupo ^Jau. jei lenkų partizanai kauskas išėjo medžioti stii- VĖL NAUJAS GINK
no prisidėjęs prie Mussoli BALTGUDIJOS FRONTE.
Gale
pereitos
sąvaitės
čia
LAS”?
Japonijoj arba kurie buvo bus neutralus, jie taip pat na Medžiodami jiedu issinio nuvertimo. Kiek tame
Maskvos pranešimai kai-j buvo kilęs didelis gaisras paimti japonų nelaisvėn
- jų
• “padės
Hitleriui.
’
_
skvrė.
Po
kiek
laiko
Bulovą
tiesos, sunku pasakyti.
..
—--------------------------Stokholme
ba apie didelius mušius visu I kuris pridarė nuostolių už užkariautose teritorijose. Už
Morale: eisi per dvarą ar išgirdo traškėjimą ir pama- kad naciu Vokietija turi
BE AMERIKOS NELAI- Baltgudijos frontu. Nežiu-Į 100,000 dolerių. Išdegė vie jų paliuosavimą Amerika Pro dva» ą—vis gausi mušt. n£ kad krūmuose yra stirna, f “paskiausią ginklą” — taip
MĖTUME. SAKO STA rint to, kad sąlygos yra pras na “boardvalk” sekcija. Su paleido maždaug toki pat
Paleido šūvi, bet vietoj stir vadinamą “bumble bee” tor
LINAS.
tos — visur dumblas, ddarga
arg, naikinta 24 krautuvės, du skaičių japonų, kurie buvo VIŠINSKIS ITALIJOJE. uos jis rado savo draugą pedą. Tasai ginklas vartojarusu arm i apartmentiniai pastatai ir Amerikoj internuoti.
Iš Persų sostinės Tehera nos ir pelkynai
Italijon nuvyko Rusijos Jankauską, 16 metų jaunuo- mas alijantų laivams skanjaj
daranti
“
patenkinanti
!visa eilė kitų biznio Įstaigų.
no gauta Įdomus praneši
Ii. Bulovas persigando ir dinti. Nuo pa
atstovas A. Višinskis. Jisai li.
paprastųjų torpeGaisms tęsėsi per 12 valan
llionlu
i 01
rrolK3t
.T u n Lr 911< L *1
J.,
«
mas. Ten buvo suruoštas progresą.
Mūšiai
eina
ir
Ukrainos
dų.
ji
gesinant
žuvo
vienas
banketas Rooseveltui, Chur
chillui ir Stalinui. Toastų fronte, bet ten nėra didelių ugniagesis.
Quonset
metu nelauktai atsistoja Sta atmainų.
Island valstijoj, žuvo 8 lai- turios valstybės — Anglija, mobilio.
ma “super-surface” torpeda,
DINGO LIETUVIS JURI- vyno lakūnai ir buvo sunai-Jungtinės Valstijos, Franculinas, išgeria taurę ir sako:
Automobilis surasta ir,turinti nepaprastą sprogimo
INFLUENZA VĖL
• NINKAS.
“Jungtinės Tautos butų
kintas pats lėktuvas. Nelai- zija ir Rusija.
jaunuolis buvo nuvežtas Į li- jėgą.
ŠLUOJA.
negalėjusios ši karą laimėti,
— ----------- goninę, bet jo gyvastis neiš-’
Laivyno departamentas mės priežastis tokia: lėktų
CIO TURI 5.000,000
jei ne Amerikos produkci Iš Londono ateina žinių, j praneša, kad be žinios din- vui nusileidžiant lėktuvas
Radijo praneša, kad Ispa- gelbėta, Jankauskutls mirė.
NARIŲ.
kad
tenai
pradėjo
siausti
ingo
19
Mass.
valstijos
jurismogė i hangarą ir ji gero- nijos vyriausybė nubirę pa Į Išaiškinus aplinkybes ir
ja”
CIO vice-piezidentas Hay
Banketo dalyviai “griaus- fluenzos epidemija. Į vieną'ninku. Paskelbtam sąraše kai apgriovė, o paskui ir pa- leisti lojalistus. Nutarimas kaltinamojo pastangas gei
mingai” Stalinui plojo, kad dieną Anglijos sostinėj šita'randam ir vieno lietuvio pa Įdegė.
jau vykdomas ir “keli šni-į bėti Jankauską. Bulovas bu- wood praneša, kad šita or
noi> išsigėręs pasakė tei ilga nušlavė i kapus 300įvardę. Tai Feliksas Piusas,
ganizacija t ui iau 5.0op,000
Žuvusiuįu vai lai dar ne tai” lojalistų esą paleisti iš vo išteisintas.
sybę.
Korespondentas, nariu
žmoniu.
iš Worcesterio.
1.Kalė) imu.
paskelbti
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Čia

APŽVALGA
30,000,000 ATEIVIŲ IR
JŲ SPAUDA

“The
rašo:

Common

!

Grountl ■

-Tūlas laikas atgal radijo
komentatorius Lisa Sergio pa
sakė. jog 30,000,000 ateiviu
Jungtinėse Valstijose, tai 30.000,000 gabalų dinamito. Juos
galima 'išsprogdinti ir gauta iš
to sprogimo jėgą suvartoti ia
bai naudingiems tikslams. Bet
juos galima išsprogdinti ir
taip. kad tas sprogimas suar
dytų visus musų planus pasau
liui atstatyti...
"Jeigu ateivius ir jų vaikus
galima lyginti prie dinamito,
tai jų redaktorius, kurie reda
guoja daugiau kaip 1,000 sve
timkalbių laikraščių Jungtinė
se Valstijose, galima prilygin
ti prie fiuzų, kuriais tą sprogi
mą galima pakreipti i vieną at
kitą pusę. Tie laikraščiai turi
tarp 6 ir 9 milionų skaitytojų,
kuriuos redaktoriai informuo
ja. mokina ir vadovauja. Ju
spauda apima 38 Įvairias kai
bas. pradedant albanu, arm.e
nų ir bulgarų, o baigiant velšų. vendu ir žydų kalbom, neskaitant šimtų leidiniu, kurie
yra leidžiami anglų kalba ir
taikomi jų antrajai ir trečia iai
kartoms.
“Kai kurie tų laikraščių ne
turi nei po 1.000 skaitytoju:
bet daugumas turi nuo 5.000
iki 50,000. Yra ir tokių, ką sie
kia per 100,000 skaitytojų.”

Antras Puslapis

Boston.

Duotas Smūgis Japonams

i

*Tur but, jokioje kitoje ’ veiks, jeigu jų vardai nebus
tautoje nėra tiek daug bar- pagarbinti, kur nors parašy
mų. rietenų, nesusipratimų, ti. ar paskelbti. Jie mėgsta
panegyrikos ir pavydo, kaip afišuotis ir savo vardus garpas mus lietuvius. Kas tik sinti. Tai panegyrikai! Trej engiama ar vykdoma gėrės- čiokas savo pavarde garsi
nio, kilnesnio ir darnaus, rei- nosi, kad konferenciją boikia kam nors paneigti, šokti kotuoja, esąs priešingas jos
už akių. iškoneveikti ar pri- idėjoms ir nevažiuosiąs. Tuo
skleisti visokių melų ir nepa- pat laiku skelbėsi esąs delegiystų dalykų. O ypačiai pa- gatu Newaiko organizacijų
negyrika ir pavydas pas mu; ir važiuosiąs.
lietuvius yra giliai šaknis
Taigi pasirodo, kad tokie
ileidęs ir gana madoje...
žmonės myli tik afišuoti,
Rašydamas šiaja tema, tu- garsintis savo pavardę, bet
riu mintyje pasekmingai įvy- nieko naudingo nedaryti,
kusią visos Amerikos Lietu- Tiečioko asmens visur pilna,
viu Konferencija. Pittsbui- net perdaug. Jis “veikia” tik
ghe. Apie pačią konferenci- cavo pavarde. 1932 metų pa-

PIGI KOMUNISTŲ PROPAGANDA.

Komunistų laikraščiai iš
spausdino neva nuo Palec-j

kio gautą telegramą, kurioj

sakoma:

“Dovanas jau gavome... Jos
ous padalintos, pagal jūsų pa
geidavimus, kovunams lietu
viškų Raudonosios Armijos
pulkų, lietuvių vaikams ir eva
kuotiems is Lietuvos žmo
nėms.’’

“Sandara" teisingai pa
stebi, kad tai yra labai pigi
propaganda, nes—
"Kiek mums žinoma, tai tų
•dovanų’ pasiųsta vos keliolika
pundelių, o tavorščius Paleckis
pažadėjo jais apdovanoti ke
lius •lietuviškus’ raudonos ar
mijos pulkus ir šimtą tūkstan
čiu ištremtųjų iš Lietuvos
žmonių. Tai yra ne tik kvaila
propaganda, bet tiesiog apgau
dinėjimas. kad ir tu pačių mū
siškių komunistų.”

Polemika ir Kritika.

Ši

nuotrauka

parodo

\Yake

sają, kur amerikiečių lakūnai numušė ant žemės 61 japonų
kelis japonų laivus. Nuotraukoj galima matyt, kaip jie rūksta

iemta bei įvykdyta. Pati gi garsmosi tuo vardu. Tuo tar
visuomenė
plačiai skaitė pu Tysliava Įstaigos palubė
je sėdėdamas lupas kan
spaudoje.

Šiuomi noriu pareikšti mu džioto. bet nieko negalėjo
sų lietuviškai išeivijai kas orieš Trečioką, savo bosą,
.
" 7 pas tulus musų žmones dėjo- rašyti,
esame
Įsitikinę,
kad
nusimigj įp kaip tūli “veikėjai,” taip
Trečiokas. Sagys, Klinga
PRANEŠIMAS SPAUDAI.
nimui įimto pagrindo nėra. vadinamos tautinės srovės d’ keliatas kitų yra ne kas
Jau gera valanda, kaišia komisija iš nevvyorkiečių Maskvos susitarimų rezulta- (jeigu ji tokia yra, ar kada kita. kaio tik “popierinės
^Ycpaganda yra kasdieni- spaudoje buvo paskelbtos ■ yra įgaliota trumpu laiku pa- te, Lietuvos reikalas neia noi.s buvo?) reagavo Ame- gar oės veikė iai.’ Jie už savo
komunistų duona. Be pro- rezoliucijos, kurias priėmė teikti Inf trmacijos Centro pablogėjęs.
l ikos Lietuvių Tarybos šau- vardą laikrašty ir dusią papagandos jie savo ‘ta voro Amerikos Lietuvių Konfe- planą ir finansinę sąmatą,
Komitetas kiamai konferencijai-suva- žadės... Daugelis musų tokių
Vykdomasis
mekam nepai duotų. Bet rencija Pittsburghe. Ameri-, Lietuvos šelpimo reikalas.
. . . x;—:—lietuvių yra. Gaila!
žmonės jų blofą jau pažįsta, kos Lietuvių Tarybos sekre- deja, pasirodė esąs labiau
avo laikrašty;
„
Štai ką apie jų propagandą toriatas, be to. neilgai tru- . komplikuotas, nes čia tenka tuvos Įgaliota? ministeris. p. tininkai veikėjai J. Sagys. deki etą
talpino, ta.-, ro
sako “Darbininko” anžval ku; po konferencijos, išsiun- ne tiktai suderinti įvairių P., žadeikis, ir pasikalbėjo J-Baltus, X. Strumskis, J. daktornis neturi jokio supragininkas:
tinėjo trumpą jos darbų są- musu giupiu veikimas, bet ir su juo apie Lietuvos vadavi- Ginkus. J. Narvvdas ir ne- timo nei apie lietuvių įseivi"Išvystę akvplėšišką propa trauką visiems delegatams atsižvelgti Į tam tikrus įsta- mo prospektus.
vvai kietis A. S. Trečiokas iš- jos reikalus, nei apie mus
gandą. ‘Rusijos Draugai’ vi kuiie buvo pridavę savo ad- mu reikalaujamus formalu-.
T,
,, ...
,
. leido ir garbingai pasirašė politiką. J. Tysliava dirha
siems lenda i akis su savo nu resus. Šiaip per kelias sąvai- mus. Diskusijos šituo klausi- .. Pa^kalbejime ouvo visų “dekretą.” kad jie nedaly- už griviną. Jį žinau kaip 5
negirdėjo mu tebeina.
išreikšta? noras Ia oiau koor- vausią toje konferencijoje savo pirštus. Jam laikraštis
dėvėtu Šukiu : ‘pažinkite Rusi tęs visuomenė
apie
tai.
ką
Amerikos
LietuAmerikos
Lietuviu
Tary«muo^ Amerikos lietuvių tani tikrais jų sumetimais, nesvarbu : jam Amerikos lieją’. Tam ‘supažindinimui’ jie
Toliau “Common Grcund” vartoja tukstancius tonu bro vių Taryba veikia, ir kai ba, tuo pačiu laiku, neaplei- Pa<?^angas karui laimėti n Tąją “afišą” patalpino G. tuvių reikalai neapeina ir
sako. kad svetimkalbių laik šiūrų. knygų-knygelių. žurna kam galėjo susidaiyti įspu- do ir Lietuvos ateities kiau- Lietuvai laisvę atgauti, su- Kybos “Amerikos Lietuvis,” nerupi. Bile io kiauron kišeraščių čia buvo jau Wash- lų. laikraščių, lapelių, kuriuose dis, kad ji “ilsisi.” Bet tai ne «imo. Po trijų valstybių už- "arar^ glaudesnius ryšius Tysliavos “Vienybė” ir Cle- nėn kas nila... Norėtumėt
ingtono laikais ir jie suvai iki negalimumo liaupsinama tiesa. Amerikos Lietuvių Ta- denio ministeriu konferen- ta?P .lvaifllJ musų visuome- velando “Dirva.” Dominin- faktų? Jų turiu šimtus:
dinę svarbų vaidmenį Ame sovietu tvarka, pažanga, ger ryba ir ypač jos įgaliotas cijos Maskvoje, Vykdomasis nės grupių ir tarp ALT Cen- kas Klinga rašė sieksninius
Klinga visada ir viską
rikos revoliucijos metu. agi būvis. laisvė ir tt. ir tt. Deja. Vykdomasis Komitetas dir- Komitetas, apsvarstęs jos tr.° 11 kolonijų. Šiuo paskuti- rašinius. kad suvažiavimas mėgsta “kritikuoti” ir dar
jo
tuodami už Amerikos nepri- ta literatinė agitacija su tikra- bo be paliovos ir vra atlikęs paskelbtus nutarimus, pripri- ?1U k]ausirau. vykdomasis šaukiamas visai bereikalin- kvti. bet pats pažangos nie- • VBCftC
- ‘/V.
* r
-•zv ’ iirim• Komitetas
Knrnitptas tikimi
_ • arba
__i__ x-i_
;__i____ i__„
1_ t>_______
m___
kjausomvbę. Ypač tuo pasi jei Diiauo
Trv>v.=\
tIajL’ i 1^12XC»X«Cll
i jcni i rv tirtnl
tikisi galėsiąs mp
ne--ggj
tik ___
parineĮnymo
kur ___
neparodo,
Brooklyno
iiurija ulzaif
rjaaivjv-tzvlzi
vvjv
i;xbuiiuiivjv
žymėję vokiečių laikraščiai. nesupažindina: ar. tiksliau ta
paskelbti konkretų tikslais ir ragino “pažan- organizacijose jis yra buvęs
Didžiausias neatidedamas pareiškimą. Be to, jisai pa- ™
giuosius” lietuvius boiko šimtus kaitų nariu ir eks-naDabartinis karas padarė riant, supažindina su tokia Ru darbas, kuri ALT Centrui ^untė telegramą Valstybės Pian^’
sija.
kokios
visai
nėra.
”
Amerikcs
Lietuviu
Tarybos
tuoti ir konferencijon neva- riu. Eks visur ir tebėra.
ateivių spaudai nemaža nuo
paliko Pittsburgho konfe- sekretoriui, p. Cordell Hull.
Vykdomasis Komitetas, žiuoti.
Su popierine garbe netoli
stolių,
sako
“Common
Nesiseka
komunistams lenciia. buvo sutvarkyti ios Pareiškime, lygiai kaip ir te- ----------------------------------J.
Sagio,
D.
Klingos,
o
nueisi.
Tai visai maža garbė
Ground.” nes sumažino pa žmones apgaudinėti'
rekordus. Ką konferencija legrąmoje, išreikštos mintys
Pirkit
Karo
Bondsus
ir
Štam

ypačiai
A.
S.
Trečioko
asbet
kam.
o ypačiai save laijamas iš skelbimų. Laivų
atliko per dvi dienas, ėmė
---- neatitmka tos pesimistisko
, ..
kompanijos ir bankai, kurie
kone du mėnesiu laiko sura- nuotaikos, kun apėmė daą pas Kas sąvaitę Įdėkit Į juos menvbės man yra gerai pa- kant visuomenės veikėjais,
darydavo biznį su užsie Dovis Protestuoja syti. Konferencijos protokoP° Ma?k "f?3?3" Ja,p dešimtą savo žistamos. Trečiokas ir Sagys arba vadais.
nieko nedarys, nieko ne-1
P. J. Taurymis.
niais. duodavo ateivių spau
las kartu su rezoliucijų teks- vos konferencijos;
bet mes: uždarbio dali.
Prieš
Rusus.
dai daug skelbimu. Dėl karo Maskva “double-crossino” tais, delegatu, sveikinimu ir - ----- "------------------------------------• —--------------------------visi bizniai su užsieniais nu
savo talkininkus.
truko, ir tos kompanijos jau
Karo Informacijų Ofiso i3».:rs
nemato reikalo skelbtis sve
timšalių spaudoje. Automo vedėjas Elmer Davis pareiš
Konferencijos
priimtos Štabo saržentas Chris su oran vyriausias leitenantas. Į nia. Ir visi pradėjome dirbti, kinti pasprukę iš to; vietos.
bilių. radijo ir šaldytuvų kė netiesioginį protestą Maslietuviškos
rezoliucijos
buvo gryžo iš dvyliktojo bombar
pardavėiai taipgi jau nebe- Lvab karP P paskelbė oficia“Bet kuomet aš pažvel-į kad galėtume nusileisti. La Lekiant namų linkui, mes
duoda skelbimų, ne’ jie ne- ‘i pranešima apie Roosevel- išverstos anglų kalbon ir pa davimo žygio tik todėl, kad giau žemyn, pamačiau, kad kūnas pats užgesino liepsno pasislėpėm už debesų, kurie
b^turi ką ateiviams par to, Churchillo ir Stalino kon siųstos valstybės departa jis bijojo šokti iš orlaivio su apačioje nebuvo žemė, bet jančią aeroplano nosį. Nors buvo musų apsauga nuo
ferenciją Teherane, kuomet mentui į Washingtoną ir į parašiutu, kaip tai padarė vanduo. Aš tuoj atsiminiau, jis rizikavo savo gyvybę, bet priešo.
duoti.
_ , .
. .
,
Washingtone ir Londone jos kitas įstaigas.
kiti jo draugai. Dabar jis pa kad aš nemoku plaukti. Ir sugryžo į kabinetą su labai
“Aš ir dabar negaliu išsi
Todėl ateivių spaudos bu- aa nebuvo skelbiamos. Daapdegintomis
rankomis
ir
pasakojo
apie
savo
dvylik

tuoj
Įsitikinau,
kad
jeigu
aš'
aiškinti,
kaip mu’ų fortas
ALT Vykdomasis Komi
klė dėl šio karo žvmiai pa- viso supratimu, to neturėtu
tąją
misiją
šitokių
smulkme

veidu.
iššoksiu ir nusileisiu ant
galėjo da lėkti, kuomet jau
sunkėjo, sako “Common butL Tekias žinias reikia tetas tuoj po konferencijos
nų:
vandens,
aš
vistiek
nuskęsiu.
•
ėmė
svarstyti
praktiškus
“Dabar tretysis motoras viskas buvo nuo jo nušaudyGround. ir tai yra tikra skelbti kartu, visų Jungtinių
“
Kiekvienas
žygis
buvo
ir
todėl
gal
but
geriausia
pa

tiesa.
pradėjo varvėti ir aliejų veik ta. Mes prisiartinome prie
Tautų spaudoje. Spaudo: planus tiems darbams, kurie sunkus darbas, kiekvienas
silikti
aeroplane.
buvo
numatyti
pateiktame
pilte pylė Į aeroplaną. Pir Anglijo? pakraščio be radi
atstovams Davis pareiškė,
iš
eilės.
Bet
dvyliktasis
bom

konferencijai
ir
jos
patvir

DAUG BLOGIAU NEGU kad vyriausybė dės pastan
“Dabar jau susirūpino h\ mutinis motoras jau nebe jo, be nutūpimo gvrų ir tik
bardavimas
Anklam
buvo
tintame
veikimo
programe.
gų tokiems nemalonumams
šauliai prie jau sugadintų dirbo. o antrasis rukte ruko, su vienu motoru.
“CHOLERIKĄ”
nepaprasčiausis
iš
visų,
”
aiš

“ ‘Sugulkit!’ sušuko leite
šaudomųjų aparatų, ir vie kaip kaminas, ir išrodė, kad
vy- Visoj eilėj posėdžių. Vykdo kina jisai.
Pruseika išgirdo, kad drg. išvengti.
.
,
,Washingtono
. - .
masis Komitetas svarstė Lie
užsidegs
bile
momentu.
Ket

nantas,
‘mes leidžiamės že
nas iš jų sušuko: ‘Chris, kas
Strazdas pradėjo dirbti “Ke- sausybe kartu ir Anglijo tuvos šelpimo organizavimo
“Kai mes zvimbėme pa ten darosi?’
virtasis
motoras
nebeveikė
mėn’’
teivio” redakcijoj - išgir- $rXugbe- ves dervtos su reikalą.
politinės akcijos dangėse, 20 milimetrų kulka
ir mes abeiojome, kas toliau
“Tam nereikėjo liepti du
“
‘
Aš
nežinau,
aš
neži

do ir nusigando, nes, jo ma- jVLas~ va
problemas, informac ijos įsmigo rr.ums tiesiog į nosį. nau’, aš atsakiau. ‘Tik žinau, atsitiks, nes instrumentų syk. ir mes jau gulėjome.
nyinu, dabar “Keleivyje”
PREZ1 DENTO SUNUS biuro steigimo sumanymą Ji veik įsai sugadino pro- kad aeroplanui gręsia kriti magazinas jau buvo išmuš “Ir mes nusileidome, kaip
busią daug daugiau “chole
ir tt. Buvo susirašinėta šitais pelerą ir vieną motorą. Lėk mo pavojus. Bet aš nenoriu tas. o be instrumentų nebe plunksna, su savo B-17S.”
rikes.”
klausimais su kitų kolonijų tuvo no<is užsidegė. Ji išmu šokti su parašiutu. Nema galėjome spręsti savo padė
Ašara.
“Naujienos” dėl to daro
veikėjais ir tartasi su organi šė ir instrumentų patalpos nau. kad mano nervai atlai ties. Pusė aeroplano uode
šitokią pastabą:
zacijų atstovais.
sieną. Musų lėktuvas paliko kys. ir aš nemoksiu.’
gos buvo numušta. Visa lėk LIETUVIŲ FARMERIŲ
be
kontrolės.
Aš
buvau
radi

“Bet visgi šimtą kartų gar
ŽINIAI.
Pagaliau, kad diskusijos
“Kuomet aš atsigryžau i tuvo kontrolė paliko be jė
jo
skyriuje
ir
ant
greitųjų
bingiau yra dirbti prie ‘Kelei
gos.
Aš
da
ir
dabar
nesu

eitų sparčiau, buvo sušauk
lakūno kabinetą pažiūrėti,
Gruodžio 15 yra paskuti
vio,’ negu prie bimbininkų or
tas Chicagon pasikalbėji nežinojau ka; ten darosi. ar ji ten sėdi dar gyvas, ar prantu, kaip lakūnas D. L. nė diena fameriams išpildyt
gano, Kai anąmet Vabalasmas, kuriame, be ALT Vyk Bet pamačiau, kad bombar- jau miręs, jo rankovę krus Winter iš Toledo. Ohio, ga speciales taksų blankas fePruseika nutarė bėgti iš ‘Nau
domojo Komiteto narių, da dierius, navigatorius ir lakū telėjo ir pagaliau jis man lėjo išsilaikyti.
deralei valdžiai. Valdžia no
josios Gadynės’ pas stalincus.
lyvavo Lietuvių Tautinės no pagelbininkas iššoko su pamojo į vietą, iš kurios jo
“
Leitenantas
Winter
liepė
ri žinoti, kiek jie šįmet už
tai jisai pats verkdamas brooTaivbos atstovai. Didžiojo parašiutais. .
pagelbininkaką
tik
iššoko
man
sėdėti
lakūno
padėjėjo
dirba, nes iš visų reikalaus
klyniečiams skundėsi, kad ‘ne
New Yorko Lietuvių Tary “Drąsus bet Šiek tiek susi savo gyvybę gelbėti.
vietoje
ir
saugoti
priešo
mokėti
“pav-as-you-go” mo
pakenčiamos aplinkybės’ ver
bos piimininkas ir specia jaudinęs šiuo atsitikimu, ra “ ‘Sėsk ten’, lakūnas man aeroplanus. Aš gerai žino kesnį. Lietuviai farmeriai,
čia jį grįžti pas Bimbą, kurio
lios netvyorkiečių komisijos dijo inžmferius stovėjo prie lienė. ‘Iv kur yra kiti?’ jis jau, kad mes nebeturime kurie tų blankų neturi (jei
‘arklinę taktika' jis iki to laiko
įgaliotinis. Posėdžiai buvo durų. Jis neaiškiai pažiurė paklausė,
amunicijos, kad musų apsi- negavo), tegul kreipiasi į
griežtai smerkdavo.
laikomi lapkričio 20, 21. 22, jo aukštyn Į mane ir greitai
“
Aš
jam
paaiškinau,
kad
ginimo mašinos išmuštos, atatinkamas įstaigas, tegul
Na, ir dabar tas nelaimingas
23 ir 24 dienomis, dalyvau atsidarė bombų leidžiama? visi tebėra su mumis, apart kad musų lėktuvas pilnas jos išpildo ir nusiunčia val
kailio mainytojas bando drab
jant kai kuriuose jų ir vieti- dangtis, pamojo sudiev, ir keturių, kurie iššoko. Jis skylių. Lakūno pagelbinm- džiai prieš 15 gruodžio.
styti buvusius savo bendra
niems kitų organizacijų at be žodžio iššoko iš orlaivio. šyptelėjo, lyg nežinodamas, ko vieta buvo kraujuota, ir
darbius, kurie nepasekė jo pa
stovams.
“Aš nieko nelaukdamas kaip arti mirties mes esame. visa aeroplano nosis buvo
Senato finansų komisija
vyzdžiu ir bimbininkams neDiskusijų centre stovėjo sugryžau į radijo butą. pasi
“
‘
Pasakyk
jiems
kad
lai

aptaškyta
kraujais,
Bet
aš
siūlo
pakelti mokesnį teatrų
parsidavė! Jo vergavimas ‘ark
Infoimaeiios Centro steigi ėmiau parašiutą, užsidėjau, kytųsi. Gal da mes nusilei- atydžiai žiūrinėjau priešo bilietams nuo 10 iki 20 nuo
linės taktikos.’ bosui tai jau
čia yra parodytas Įeit. pulk. mo
ir Jungtinio Šelpimo skubiai susitvarkiau diržus sime.’
aeroplanus.
šimčių. Washingtonan atvy
ne ‘choleriką,’ l>et tikra chole- James Rooseveltas, prezidento Fondo organizavimo proble ir gretai sugryžau prie bom
“Jus galite suprasti, kaip
“
Virš
Anklamo
buvo
tiek
ko
aktorių delegacija pro
sunus. Anądien jis tik per plau mos. Pirmoji pavyko beveik bų durų. per kurias vos tik
ra.
greitai
aš
atsidūriau
aero

aeroplanų,
kaip
ant
medžio
testuoti prieš toki sumany
ką nebuvo užmuštas.
Gerai pasakyta!
galutinai išspręsti. Tam tik- kelios minutės atgal iššoko plano užpakaly su gera ži lapų. ir mes buvome paten mą.
orlaivi

ir

uždegė

bombomis

iivi
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galą matė aukštą m^j. o po įįUSISKIŲ “DIČKIŲ” KONFERENCIJA
tuo medžiu krūvą? Kai
K„ pirš
V
CHICAGOJE.
liai pasakė viską matę, tai
“pana” pasakius, kad tai bu
vus mėšlų krūva ir kad ji tai . Laiko konferencija? Jung- lietuvių tautos geras ypatypadariusn Nereikia nei aiš- 'Vn*1'•
yadai. konfeiuo- bes. Netur iu laiko apie tai
kinti
kain
nešinami
iautėsi
:f
lp
-u
iskiai
‘‘dičkiai.’
daug rašyti, tik tiek norėkinti, kaip nesmagiai jautėsi
čiau
pasakyti, kad tas pulki
aukšti svečiai ir visa publika Lupki ičio 21 dieną Chica
po tokio “anekdoto.” Kaip goje buvo svądbi konferen ninkas visai neatiodo i kari
gi ūbi joniškas jos buvo tas cija. kurioje dalyvavo Lietu- ninką. Jis nepasirėmęs ant
“džicksas” taip paika buvo Vcs rr.Ld. teris Žadeikis, kon}anKų ant stalo negali
jo- lai* r. Reikia spėti, kad Sl ]as Daužvardis, pulk. Gri- kalbėti. Kalbėdamas visai
tcs “kalbėtojos” karjera pa- nius, kunigai Balkunas ir iĮ nežiūri į žmones, bet kui' tai
sibaigė.
Fakalnis iš Brooklyno ir i paliepius.
Na. o musų Lietuvos atsto
Tai tiek šiuom sykiu.
daug kitų “dičkių.”
Ten buvęs. ya p?Ctga v ori isono viešr I vas P. Žadeikis, tai kalbėjo
apie 45 minutes ir nieko ne
i butv buvo pietus, kur dalv pasakė. Tai jau galima saSICUX CITY, IOWA.
1
S
Py acuonėms surengė

Sudaužė Vokiečių Traukinį
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KAS NIEKO NEVEIKIA

kalheti.

TO

NIEKAS

NEPEIKIA

Paskutinė Kareivio Kelionė

visai

kalbėdamas

parę.

, lankričio 14 dre-ip r ' Q
Pasak* _kun- jis ir negali nieko pasakyti,
b.ų ».... ... lapkričio ±4 aie Ba’htmcs. Jisai pranese suts
rą iKtrvė. moterys cia, kaip
zvefiams, kad ni15hkTSUSK L
a-

Chirafriečiu

nekalhėio

mie vi. tUi gražiausius iru*; Es ijri—daugiau kaip $200,- GAVO $10, NETEKO $240
tus bei da.žoves, kitos davė : 000 aukų per popiežių. Kalpinigais. Bet kadangi dau- bėt<da> tikrino, kad didesnę Worcesterio (Mass.) gy
guma moterų dirba dirbtu ;aukų dalį turėjusi gauti Lie- ventoja Mary Vallierre tui i
vėse pc 10 ir daugiau valan- j tuva. Jis tikrino, kad aukų bėdos. Ji neteko už 240 dole
dų j dieną, ir savo namų dar-1 jg^alinime popiežius Įsakęs, rių rakandų. Buvę taip. Va---------------------------------------------------------------------------bai 1 eikia atlikti, tai jau mi-nebūtų klausiama kas llierre paskelbė laikraščiuo- BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
APIE KETURIAS CHICAGOS KATALI nyškoms turėtų buti gėda ir katalikas, socialistas, tauti se, kad ji parduoda skalbia_________
mą
mašiną.
Atėjo
žmogus,
beimti
padaryti
valgiai
iš
KŲ PRAMOGAS IR KITUS DALYKUS. taip sunkiai dirbančių mo ninkas ar sandariems; kam davė jai 10 dolerių rankpi Likviduoja “Naujosios Ga vės, bet jų skaičius buvo ma
tik reikalinga pašalpa, tam
dynės” Bendrovę.
žas, jų pastangos nesėkmin
nigių
ir
prižadėjo
vėliau
at

terų.
Algi
jos
negali
pačios
ir
busianti
duodama.
Jisai
Brooklyno kolonijai bus
Pagarsėjusi davatka, kuri liai pakalbėti. Buvo skelbta,
Lapkiičio 27 d. Lietuvių gos.
eiti
—
sumokėt
likusią
sumą
daiktų
rudenį
prisivirti?J
ra
gj
no
Amerikos
lietuvius
nuostolis, bet ką padarysi.
pykdavo ant kunigų.
kad to parengimo garbė eis
Atletų Kliube buvo sušauk Tuiim
ir
pasiimt
mašiną.
Moteriš

o
pelnai
—
par
piTokios
jaunos
ir
taip
dykos,
daugiau
aukoti
ir
gelbėti
sa

du kitu socialistiniu
pialotui,
kė išėjo “šapinti” ir gryžusi tas “Naujosios Gadynės” laikraščiu,
ri
i
e
ko
per
dienas
neveikdavo
vargstančius
brolius
po
“Keleivį”
ir
būdavo įdomių žinią iš Chi- -’?1,
lalkIa?tak^
nerado elekrikinio šaldytu Kocperatyvės Spaudos Di au- “Naujienas,” kiek bus reika
mos.
jos
galėtų
privirti
uo-|
ra
ciu
jungu
ir
išblaškytus
cagos Bridgeporto koloni- ?kelb^- ka? ''JS fa!'d,ZIM
ir iškelti balių toms] po Sibyrą. Kun. Balkunas vo, siuvamo* mašinos ir gijos šėrininkų suvažiavi linga ir kiek galės, jie patar
jos Bet per keliata pa staru - I kulN> ° l‘Ket« P^r-tojos itą gienių
metei ims, kuries taip sun- £ak0, kad aukos, vpač Į Lie- P^fedais savo skalbiamos mas. Šaukta jis vienu tikslu:
ju mėnesių, kažkodėl, jų ne- ?in!i>
!r «?*«! kiai dirba dirbtuvėse. Jos tuvą. nueina, nes kai jes eina masino*-bei kitko. Ji Įparei taitis dėl tolimesnio musų naus draugams brooklynieReoozteri*.
tepasirodo. 0 visokiu ido- kad, ,tle. clklna‘ tbu?‘a15 turėtų parinkti aukų —
bendrovės likimo — leisti čiams.
mybių ir per tų laikų fene-! P!alo.ta ; p
Bet nlet ted War fondui ir
“Naująją Gadynę” ar likvi 3iooklynisčiai stos į Ame
triko Kitiems koretponden- >><*«£?*>• Buvo prisirengta jam Kryžiui, kuris
duoti pačią bendrovę.
rikos Lietuviu Tarybą.
tams sutingus ar laiko truks- F?vai ir.t, 400 žmonių, o su; nuo karo nukentėjusiais, me Vra tiesos, aš nesiimu tik- nkjKaip žinia, laikraštis bu
. a.
e o tik anie loO žmonių. Tai
vc sulaikytas pradžioje spa Nevv Yoiko Lietuvių Ta
an . juos p \
cs.
uralotui mažai garbės bete- žmonėmis ir teikia pagalbos!rįnti.
lių mėnesio ir bendrovės ryta, kaip išrodo, pasidarys
NEWBERRY, MICH.
Praėjusią vasarą mirė šv. ko, o pelno gal tik užteko Amerikos kareiviams. Juk j gun Pakalnis nieko daug
Lietuvių Taiybos
is musų moterų ne viena yra<3. nekaibėjo, tik prisiminė Chi-’ Jurgis Serafinas užbaigė spaustuvę Į savo rankas Amerikos
Jurgio parapijos parapijom• pialotui už “eikinus.”
skyriumi,
šis klausimas se(piiežiurą) perėmė Lietuvių
ka, Masiulienė. Ji buvo nuo į Antras parapi jos pa?čngiDraugijos Cent- nąi uuvu u*uvnvij 111c vuj
senai garsi, o pastaruoju lai- j mas išėjo dar silpniau. Buvo tai lietuvės moterys irgi tu ekmingai dirbti Lietuvos1 Čia gyvena “Keleivio” Darbininkų
Komitetas,
kuris
buvo
=tomas
ir
netolimoje
ateityku dar labiau išgarsėjo, kai sakyta, kad pelno dalis eis retų prisidėti kuo tik galėda- ja^uj
' '
‘
je veikiausia bus padarytas
skolintojas,
p į,. Grini
; skaitytojų Serafinų šeimy stambiausias
šventoriuje ji Įtaisė Liurdo i parapijai, o kita dalis—ma- ’ mos,kad padėti kaip galima
_________________ _____ na, kurios sunus Jurgis gra bendrovei yra davęs netoli oficialus tarimas. Jei neklys
darželi. Bet apie tai “Drau- iijcnams. Žmonių susirinko gi eičiau sis karas laimėti.
žiai pasižymėjo Amerikos du tūkstančių dolerių. Perė- tu šiomis dienomis turės
ge” nebuvo plačiai aprašv- dar mažiau, negu Į praloto
Bet dvasiškija nelaimin McKEES ROCKS, PA.
karo aviacijoj ir laimingai męs spaustuvę. Centro Ko- įvykti Taiybos posėdis.
ta. o tik paminėta. Kai ji mi-įvardinęs. Jei ne keliatas cho gųjų visai nepaiso. Ji rūpi
atliko 10 bombardavimo žy mitetas turėjo įupintis apMirė Jonas Norkus.
New Yorko Lietuvių Ta
tai apie jo? gyven imą ir ^ų, tai salė butų buvusi pus- nasi tik savo gerove. Jai yra
gių Į nacių valdomąją Euro mokėjimu visų einamųjų bi- ryba yra nemažai veikusi,
nuopeinus taipgi nebuvo ra- tušti.
j iš parapijos nupirktos angLapkričio 2 d.' čia buvo pą. Jisai dalyvavo 010 puo- lų, ką jis ir padarė.
į Reškia manyti, kad pasidašyta, tik buvo Įdėtas apmo- Tiečia pramoga rengta lys ir apmokėtos algos, bet palaidotas Jonas Norkus,
ant WilhelmsbaveManyta, kad šėnninkų su-i rįU£ Amerikos Lietuvių Pa
karnas jo.? mirties p aneši- naudai pranciškiečių Brazi- ji" nori‘ vis
‘ dugiau.
‘
O kaiei- kuris miiė 29 d. spalių. \eBremeno
Hamburgo sirinkimas norės ir bandys į rybo5 skyriumi ii savo veikVienok,
įenok. nemaža davat
davat- lijoj. Dai bui vadovavo pats viai karo laukuose tegu sau licnis buvo da ne senas, vos stNazaire, Paryžiaus, Kas- spaustuvę atsimti ir vėl leisti j Ja dar labiau praplės.
kų ją laikė tiesiog už šventą. praiotas. Dalyvavo pranciš- žtsta pavalgę ii ištroškę. q4 metų amžiaus. Paliko nu- cpiio Schvveinfurto ir kitu
Ji sakydavo daranti s.ebuk- kiečių rėmėjų skyriai ir iš ki Dvasiškija badaujančius tik lindusią žmoną, dukterį ir vįetu. Jis atliko iš viso 10 ši- “Naująją Gadynę.” Tačiau Socialistų “Šurum-Burum.
lus. Ką tik ji paliesdavusi,
parapijų. Žmonių suskin poteriais ramina, o pinigus brolį Petrą. Lietuvoje buvo toięju žygiu, todėl buvo oa- suvažiavime paaiškėjo vie: i LSS 19 kp. susirinkimas
tas. pasilikdavo koks nor= ko apie 150. kur ių pusė buvo ir kitokias gerybes sau pasi- kilęs iš Baublhj kaimo, Lau- jįvosuotas iš oro kovų ir pa* nas dalykas: jeigu ir sukelti yra nutaręs suruošti pramoleiKiamą pinigų suma, laik- ga kuopos naudai. Bet kašventas daiktas: ar monst- iš kitų parapijų.
ima.
M. M. kuvos parapijos. ^Jei kasjš ?fcntas kitoms pareigoms. įasčio nalaikymas bus ne- dangj šiuo tarpu yra sunku
ianeija. ar kielikas, ar sirdis,. Ketvirtas parengimas šiogiminių, norėtų platesnių ži- Dafoar jis randasi Anglijoj. įmanomas. Visų pirma, nė- su rriaistu. tai nutarta ruošti
ar tiesiog Kurtaus ar pane- je parapijoje buvo suruoštas
Walpole miestely, netoli nių. lai kreipiasi pas velionio
s. Serafinas.
iš ko sudarvti redakcinis ‘šurum-burum” — mažesni
lės švenčiausios paveikslas. Kražių skerdynėms paminė nuo Bostono, Bird & Sor. breli, Petrą Norkų. 339 ------------------------------------ įa
ir administiacinis štabas. Du raremnrrs
Rėdydavosi ji taip, kaip ku ti Tą paminėjimą rengė ne oopiero.s dirbtuvėj sustrei Woodvvard avė.. McKeeS
buvusieji darbininkai .au tu-, Kur ir kada tok3 parenginigas kada eina mišių ar miš parapija, o tiys apskričiai: kavo 800 CIO unijistu. Strei- Rock-, Fa.
11 kitus daious, o administ įmas
ruošiamas, palikta
parų laikyti. Ant gerų žmo Federacijos, Moterų Sąjun kas kilo prieš kompanijos
Ilsėkis, broii, laisvo’ Ameratoiius.taip pat yra nutikęs 1 gpj^j komisijai. Išrodo,
nių pečių ji matydavo ange gos ir R. Kataliku Susivieni uniją
rikos žemelėj!
P,
dirbti kitoje įstaigoje. Paga- ^ad parengimas bus suruoš
lus, o ant blogu — velnius.
npsviptižliau. bendiovės dalininkai tas tuoj po Naujų Metų.
via da;fco žmonės, neturi di
Brooklynietis.
delių kapitalu. Tad vienbal
siai nutarta likviduoti ben
davo. Ant 'lėtos klebono jptakos ii nesutrauks vietidrovę.
praloto Kluso ji vpac uzsi- nj^ žmonių. Todėl reikėjo
Suvažiavimas praėjo vie
rūstino, kam jis
^agituoti kitų parapijų
ninga ir draugiška nuotaika.
yakai įenese, net ir įtaisius- žmones, kad važiuotų Į į
Nei vienas suvažiavimo da
jai Liurdo darželi, nesodm- Bjjjgepoitą, kad parengi
lyvis nedarė bereikalingų;
davo jos
Am
priekaištų nei buvusiems
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
įstaigos vedėjams, nei ben
drovė-direkcijai. Visų su
Užrašykit jį Savo Draugams ir Giminėms
pratimas buvo toks: jie da
kunigų pečių. vieną sjkj, |jUVU? pustuštė. Tame paser
rė, kas galėta daryti, daukai ji nebuvo pakviesta atsi gime buvo ir kalbėjo nema
giau reikalauti negalima. 1 Visi šėrininkai
sėsti už garbės stalo, ji de- žai aukštu svečiu. Buvo Lie
Spaustuvės likvidavimas!Fributi i
monstratvviai apleido salę. tuves at'-cvas P. Žadeikis.
PAAIŠKINIMAS:
tuc budu buvo paliktas LDD ,aikuJi turtelio buvo susidėjusi konsulas Daužvardis. pulk.
Cent:o Komitetui. Pastara- kaIRa nauja valdyba
nuo prohibicijos laikų. Tu Grinius, kun. Pakalnis, kun.
“Keleivis” Jungtinėse Valstijose kainuoja metams $2.50.
sls. savo keliu, nutarė pada-:tamsrėjo didoka namą. Gyveno Balkuna« ir kiti. Iš vietinių
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduoti aiškų ad
ryti taip: apmokėti bendro-j
sau viena. Jc? vyras ir vaikai chicagiečiu kalbėjo Bulotie
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
vės skolas firmoms ir pavie-Į
buvo mirę. Ji butų turėjus nė. Ji garsi tuo. kad yra gar
mėti, jog tai “Kalėdų Dovana.
niams draugams. Kas liks
daugiau garbintojų ir tikin saus Lietuvos.kunigo Krupa
(jei liks), bus Lietuvių Dar WORCESTER. MASS.
Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
čių i ios “stebuklus,” jei ji, vičiaus *esers duktė. Ji gi
bininkų
Draugijai. Išrodo,
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
sena būdama, nebutu kalbė mus ir augus Chicagoje. Bu
kad draugijai nieko neliks;
rį, pažymėdama, kad tai y:a Jūsų dovana. Ir siuntinėji
jus anie ištekėjimą. Da dau vo nuvykus Į Lietuvą, kur ir
gaus tiktai tie musų draugai,;
me “Keleivį” ištisus 1944 metus.
giau faktų yra apie tą “šven ištekėjo. Raudonajai armikurie skolino pirkimui preso
tąją.” bet jau ir tiek užten jai užėmus Lie .uvą, ji sugiyir kitiems reikalams.
ka.
žo Amerikon. Minėtame pa
VIETA MALONI IP. ŠILTA
Gaila, kad teko likviduoti
Šv. Jurgio parapijos rude rengime ji savo kalbos prabendrovę, bet kitos išeities Visokių Gėrimų. Alau*,
niniai parengimai šįmet išė- džioi pareiškė, kad pa^kyjau nebuvo. Karo sudarytos, gardžiai pagamintu Val
"KELEIVIS
”
jo labai silpnai. Labai mizer- sianti tai, ko niekas neužsunkrenvbės ir neužtenka
gių ir Užkandžių.
nai išėjo ir praloto vardinės. mirs. Ir neapvylė. Papa-akomas skaičius prenumerato- (
gaunama ir “KELEIVIS”
636 Broadicay,
South Boston, Mass.
O prie ju rengtasi labai uo- jo apie piršliu atsilankymą
rių prie to nuvedė. Buvo, p.,.Čia
1, nim* iiurnrnaia.
(baugu, ypač brooklyniečių.'
liai. Banketo tikietus platino Lietuvoj. Laike vaišių “pa
STREET
ne vien davatkos, o ir kun. na” paklausus piršlių, ar jie
kurie darė viską išlaikymui 90 MILLBURY
*(»K< KSTER. MaSS.
Prunskis, kuris moka smai- pravažiuodami pro sodno
laikraščio ir pačios bendroŠioj
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KARO INFORMACIJĄ BIURO ŽINIOS
Karo Žvalgybos žinios rodo, apginklavo 20 motorizuotų
1kad■ «“Ašis
a v? _»»” ne Ii
— •_
i bei
? pėstininkų
i divizijų, pa
silpnėja,
bet stiprėja.
keisdami kiekvieną diviziją

Washingtonas. — Kongresmanas George E. Outland, demokratas iš Cąlifornijos, kaipo “vaistą prieš nepagrystą optimizmą ir įsi
vaizduotas viltis,” patiekė
visuomenei Karo Žvalgybos
pranešimus, atidengiančius
militarinį Ašies stiprėj'ima,
bet ne silpnėjimą.
'

~

..

. .

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!...
'
—Labai malonu vėl pa; ci
matyti su vyčių generolu.
—Nesidžiauk, Maike. ba
aš ateinu tau velnių duoti.
—Už ką?
—Ogi už tai, kad tu visą
laiką mane balamutinai. Vis
išjuokdavai mano generolišką juniformą. darydavai
juokus iš mano šoblės, kad
ji netinka bulvėms skusti, ir
kitokių niekų prišnekėdavai. O dabar pasirodo, kad
ir Stalinas užsidėjo generoIšką juniformą. Ir kepurė ir
mundiera akurat kaip mano.
Visuose peiperiuose jo pikceris išmalevotas. Ar matei?
—Mačiau, tėve, mačiau.
—Na, tai ka tu dabar sakvsi?
—Sakysiu, tėve, kad toj
uniformoj Stalinas išrodo
taip pat juokingai, kaip ir

— . .,

......

—Tai iš panabei įjos. Maike! kokia čia panaberija,
kada žmogus jaučiasi

lyg

prarastą pernai ties Stalin
gradu.
Karo pramonėje dirban
čių darbininkų nacių domi
nuojamose teritorijose skai
čius padidėjęs nuo 23,000,į?™ Pėdžioje, iki 35.000,000 (labai, ir jų gamiginklai kai kūnais atgeresnį negu bet

Vokietijos kariuomenė, k“"e. Jungtinių Tautų tunsakoma, turi šiandien maž mi ginklai.
Vokietijos
daug tris kaltus daugiau di Ekonominėj
būklėj
taipgi
nesą
nieko
vizijų fronte, negu kad turė
ypatingo,
kas
galėtų
patei

jo prieš keturis metus užpuldama Lenkiją; gi Vokie sinti vilti, kad nacių pasta
tijos oro pajėgos, nežiūrint tas ims byrėti. Pavyzdžiui,
ąjungininkų padarytų joms vokiečių maisto racionavisunkių nuostolių, yra dides mas kale rijomis šiandien
nės negu jos buvo 1939 me yra aukštesnis. negu jis buvo
karo pradžioje.
tais.
Japonai, sakoma, turi dar Jokio rimto vokiečiu dvaapie du milijonu kareiviavi- sios susmukimo dėl sąjungi
nio Amžiaus vyrų, kurie iki ninku nuolatinio bombardašiol nebuvo pašaukti Į ka- vimo iš oro iki šiol nepasteliuomenę dėlto, kad jų dar beta, tačiau reikia laukti dinereikėjo: be to, jie turi ki- dėjančio sąrašo sąjungininta tiek 17—20 metų amžiaus ku nuėsto'ių iš šios ir kitos
jaunuolių, kurie dar iš viso rūšies puolimų.
nėra mobilizuojami.
Jungtinių Tautų sugreti
Ore. sako šitas praneši
nimas.
mas. japonų jėgos didėja,} _ , ,
nes jie netik kad pakeitė , Pąduooamas tuos generonaujais prarastus lėktuvus, ?
-utelktu^ duomebet <,erjnĮ,
oro pajėgu ms> Mr- Outland sako: “Yra
tiesa, kad dabar Vokietija
kokybę ir kiekybę:
lakuSū
apmokvnio
programa
taip
neturi tiek divizijų kiek
pat greitinama, ir atitinka Jungtinės Tautos turi: ir.
sudėti visus Jungtinių
mai auga didėjanti orlaivių jei
Tautų
išteklius Į krūvą, mes
gamyba.
Outland’o žodžiais, vokie turime aiškią persvarą prieš
čiai dabar turi 300 gerai ap Vokietiją Europos fronte.
mokytų divizijų. Vien tik “Tačiau, jeigu ne milžiniššiais metais jie reformavo, kos Rusijos pastangos, sanar iš naujo apginklavo. ar tikis butų maždaug keturi
naujai sudarė virš 60 naujų prieš vieną musų nenaudai,
divizijų, kurių kiekviena tu-; Toliau, milžiniškas tinklą”
ri maždaug apie 600 kulko , sustiprinimų, kuliuos Vokiesvaidžių ir 300 sunkesniųjų iija pastatė aplink visą savo
pabūklų.
kraštą, padaro musu ateities
Be to, vokiečiai atstatė ir darbą labai dideliu/’

zuikis medžiotojų sugautas.
—O aš rokuoju kitaip.
Maike. Man išrodo, kad čia
ne strielčiai sugavo zuiki,
ale zuikis strielčius. Jes. vaike, taip ir via. Anglijos ir
Amerikos lyderiai piima norėjo iškasavoti ant svieto
Stalino viera, o dabar nuvažiavo pas ji ugadų daryti,
Valuk to jis ir buvo pasiputęs, pilnas panaberijos.
—Klysti tėve. Ne Amerikos ir Anglijos lyderiai nusileido Stalino politikai, bet
Lehman U.N.R.R.A. Viršininkas.
Stalinas su savo politika su(Office of War Information,
kluno. Juk iš pradžias jis
skelbė revoliucija rišo pa
saulio demokratijai. Tuo
Jungtinių Tautų Šelpimo' statymą normalių sąlygų gatikslu jis buvo net ir su Kit- ir Atstatymo Administraci-!mybai ii- prekybai, demobileriu sutartį padadarę?. Bet ja pasirinko sau obalsį: “Pa- lizuotų kareivių sugrąžinimą
dabar nuvyko Persijon tar- dėdami kitiems, padedame prie darbo ir laisvų žmonių
vyčių generolas.
tis su demokratijų vadais įr sau,” pareiškė per radiją!pasauli."
—O kodėl tau taip išro- prieš Hit'eri. 0 kad geriau buvęs Nevv Yorko gubema-1
' -------------do?
prie demokratijos atstovų torius, Herbert H. Leh—Ne man vienam taip iš- pritapti nusiavė savo batus manus. po to kai jis vienbal Norėjo “Apsidirbti
lodo. Visi juokiasi iš Stali- su ilgai; aulais, o apsiavė siai buvo išrinktas generali
amerikoniškais čeverykais ir niu U. N. R. R. A. direkto So Prezidentu.” I
no uniformos.
užsimovė prcsvtom kelinėm. rium.
—Ale pasakyk, kodėl?
Associated Press praneša,
—Todėl. tėve. kad ji jam Pypke irgi paliko namie.
Pirmu kaitų oficialiai api kad Wa-hingtone buvo su
—Jes, Maike, čia tai tavo brėždamas Jungtinių Tautų
netinka. Uždėk ožiui balną,
teisybė. Iki šiol jo kelinės organizacijos politiką, Leh- imtas pamišęs vyras. kuris
ar žmonės nesijuoks?
—Tai tu rokuoji, Maike. išrodydavo kaip mano kra- m.an’as taip pat pabrėžė, planavę' užmušti preziden
kad generolo juniformą Sta javos armonikos dumplės, o kad r.ei viena šalis neturi tą Rcoseveltą. Jisai slankioj
apie apie White House
linui taip tinka, kaip ožiui dabar suprotyto? kaip kokia pakankamai išteklių, kad jęs
10
dieną
pereitą mėnesį, ty
lenta. Jes. čia tai jau ne ra galėtų viena pati išspręsti
balnas?
kodamas
ar nepamatys kur
seiska sta’la. Bet kaip tu ro- milžiniškas problemas, ku
—Taip tėve.
—O ar tu žinai, M^lke. kvoj’, Maike. ar bulšiai ne rios dabar stovi prieš akis, prezidento.
kodėl tau taip išrodo? To pakels prieš ii revoliucijos, todėl visos šalys turi prisi Policija gavusi apie jį ži
nių iš jo paties žmonos, kui i
dėl. kad tuose pikčeriuo-e kai jis pa: važiuos namo su dėti pagal savo išgalių.
painformavusi saugumo or
Stalinas vra numalevotas be prosvtom kelinėm ir nušai
Lehman’as pasakė, kad ganus apie savo vyro planu-.
pypkės. Išrodo, kad jo kara pytais šiušiais?
UNRRA turėtų būti vienas Jisai vadinasi AValter Best.
—Aš manau, tėve, kad
lystėj makoikos pritruko.
Man tai tokios bėdos nėra. Stalino susiartinimas su civi iš didžiausių Jungtinių Tau- 38 metų amžiaus seniau dirba seras mano frentas Para lizuoto pasaulio žmonėmis tų įrankių “karo laimėjimui bęs Pontiaco ir Detroito au
žinskas iš Bruklyno prisiun galės ir Rusijoj pakelti civi ir taikos konsolidacijai,” ir tomobiliu fabrikuose. Jis išpridurė: “mes turime va- važiavęs’ iš Pontiac, Mich.,
tė pvcę įublio ant bakuno. lizacija.
Valuk to aš ir išrodau ge —Sukalbėkim poterius, duotis ne v ien tik žmoniškuJIa;ke. kad Dievas taip duo- mo sentimentu, bet taip pat Washinetona lapkričio •> <i.
riau.
tu,
kaip tu sakai. Musu kie- sveiko proto ir abipusio in- čia jis apsistojęs viešbuty ir
—Ne, tėve, Stalinas išro
būna
i per pamokslą irgi pade,sn'.u;..
v .
Palas«s 'av" zmonai laišką i
do karikatūra ne dėl to. kad
Nugalėti
Asj
ir
būti
ne-.
Pontįaca. kad jis nutaręs
nufotografuotas be pripras sakė, kad cibulizacija geras
pasiruošusiems suteikti pa- “apsidirbti su prezidentu” ir
tos jam pypkės, bet dėl to, daiktas.
galbos
žmonėms, kurie išlai- laukiąs progos jį pamatyti,
kad mi'itarinėj aprangoj jis
kė
gyvas
viltis ir saugojo sa- Sakoma, kad policijai j jaučiasi visai ne savas. Ir ta
NETEKOM 3,772 KA
vo meilę laisvei per kelis prisipažinęs prie savo nianu
unifoima nepritaikyta prie
REIVIŲ.
jo. Rankovės perilgos, galai
Karo vyriausybės praneši karo ir priespaudos metus, ir paaiškinęs, iog tie planai
perplatųs. skvernai ne vietoj mu, Gilberto salyne, Ramia- butų tikrai didelė kvailystė, atsiradę iš e’e’t os. km i eikatastrofiŠkas atsi žad ėj i- nanti per jo galva. Policija
—išrodo kaip lietuviškas jam vandenyne, Ameri
aktorius skolintam kostiu- neienu
neteko 3.772
kareivių.
■>. i <_ haieiviu. m- _±i. principų,
f . i kūne
, yra •pa- patalpino jį pamišėlių ljgodžiausiu nuostolių tuiėta TM 1P€S brangina- ne...
me.
civilizacijoje ir žmonira'oje. Užmuštų
Užmuštų yra
—O ką gali žinot, Maike, iawa
rawa saloje.
PALEIS 25 000 KARI
joje.
gal ir Stalinas savo junifor- 1.092, sužeistų—2,630.
NINKU.
Buvęs
New
Yorko
guber

Tuo pat metu japonai ne
mą pas’skolino kokioj nanLabai arti su vyriausybė'
šapėj. Juk jis nėra štedavas tekę 5.700 kareiviu — už natorius, kuris pakartotinai leteliais susirišę žmonės kalgenerolas, tai savo mundie- muštais, sužeistais ir paim pabrėžė “sveiko proto” argumentą, pareiškė, kad UN- ba, kad greitu iaiku iš taires neturi.
tais į nelaisvę.
RRA turi vaduotis militari- nybos bus paleista 25.000
—Bet jis ir sėdėt kompa
nio
karininkų. Tai busią
NACIAI VĖL BĖGA.
. . saugumo
... . .
. sumetimais
4
„ “ivainijoj nemoka, tėve. Prezi
dentas Rooseveltas. Angli Smela-Znąmenka fronte, tiek užtikrinimui greito eko; raus rango žmones, senes
___ v.centralinėj
Ukrainoj rusai
noml?k<> atgijimo.
Skubi mo ir jaunesnio amžiamjo” premjeras Churchillas
ir
kili sėdilaisvai,kaip namie, pralaužė naciu frontą. Na- pagalbą, duos mums nauju
Dalis armijai jau ..ereikao Stalinas išrodo kaip iš vie- ciams gręsia pavojus netekti ^jungininkų musų kovai ir lingu karininkų guiMą ra.'U
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gų nužudyti. Nelaimingąjį pakorė. Jis ky
bojo ant kartuvių apie valandą. Žmogus
Stabo ištiktasis tada tegali pagyti, .kada kariamas miršta kartais tiktai dėlto, kad
susieis kraujau, kuris buvo apipylęs smt-"f nebegauna kvėpuoti oro, vadinasi, šiaip
ger.:s. Tatai įeikalauja laiko ir sumanaus būdamas sveikas. Gydclojai nutarė paban
gydymo. Jei į smegenis, labai daug kraujo dyti, ar negalima tą žmogų atgaivinti. Tei
išsiliejo, žmogus gali ir numirti. Tokiam sėjas leido. Žmogus buvo visai nebegyvas,
ligoniui joks tikėjimas nepadės. Taip buvo nei viena kūno dalis nebeveikė. Betgi ku
ir fiancuzų generolui. Jam išsiliejo į sme ras buvo visai sveikas, ir nei viena jo dalis
genis gar.a daug kraujo.
nebuvo sužeista, tiktai jo veiksmas buvo
Tat buvo Paryžiuje. Tada ten gyveno. i sustabdytas. Kunigas nukalbinėjo gydyto
kažin koks Zuavų pulko kareivis, kuris gy jus ir prašė, kad duotų atilsio numirėliui.
dė įvairius ligonis, nors apie gydymą nieko “Jo vėlė jau pragare, sakė jisai,—ir jo iš
neišmanė. Bet daugelis ligoniu karštai ti ten dabar nebegrąžins.” Bet gydytojai ne
kėjo jo menu. Todėl tas kareivis išgydė klausė kunigo: jie galvojo kitaip. Jie sakė:
daugelį ligonių, sirgusių įvairiomis nervu “Žmogaus kūno mašina sustojo. Gyvybė—
ligomis, ypač isterija. Jam taip pat raiši tai vis tiek. kaip tas mašinos dalbas. Pa
pradėdavo vaikščioti, stabo sulaužyti sto mėginsime ją iš naujo paleisti!’’ Visų pir
tis, palikdami jam atminimui savo ramen ma jie ėmė kūną trinti ir šildyti. Trynė ir
tus. nečiai pradėdavo kalbėti ir girdėti, o šildė ilgai, apie valandą, jei ne daugiau.
akli—regėti. Pasakojimai apie tokiu= išgy Paskum ėmė per ji leisti elektros srovę ir
dymus veikė kitus ligonis. Tie tikėjo t > ir daryti dirbtinį kvėpavimą. Kamavosi dar
tat padėjo naujiems pasveikimams. Pas kefiata valandų, čia stovėjo teisėjai ir po
kareivį atnešdavo ir stabo ištiktų žmonių. licija ir žiurėjo, ką jie daro.
Šis atsistodavo prieš ligoni tarytum įkvėp
Staiga visi. kurie buvo pamatė, kad nu
tas ir tardavo jam: “Stok ir eik!” Ir nere mirėlio pirštai sujudėjo. Akvs pasidarė lyg
tai atsitikdavo, kad ištiki uju ligonis atsi aiškesnės, akių lėlytės išsiplėtė. Visi pama
stodavo ir eidavo.
tė. kad nelaimingasis visai ne numirėlis.
Atnešė kareiviui ir stabo ištiktą genero Bet tai pamatė ir teisėjai ir policistai, ir įsi
lą. Kaip skęstantis griebiasi ir už šiaudo kišo. Jie pareikalavo, kad gydytojai numi
taip ir generolas panorėjo pabandyti, ar rėlio nebegaivintų. Veltui jiems gydytojai
nepadės jam stebukladarys. Kareivis. Ka sakė: “Jus žmogžudžiai! Mes norime nuo
reivis taip pat atsistojo prieš generolą ir jūsų nuimti tą nuodėmę. Duokite gi mums
sukamar.davo: “Marš!” Bet generolas gu nelaimingąjį atgaivinti. Kas gali žinoti,
lėjo kaip gulėjęs. Tada kareivis Įsakomu rasit jis bus kada geresnis už mus. Pagal
balsu suliko: “Stokis ir eik!” Bet genero ve kitę, gali but ir jūsų nutarimas reikalin
las nejudėjo.
gas pataisvuno: juk ir jus—žmonės ir gali
Taip jis ir išgulėjo keliatą metų iki pat te klysti. Žmogus neprivalo žmogui atimti
mirties. Jį išgydyti niekam nepasisekė, to gyvybę.” Bet teisėjai gydytojų nei klausy
dėl. kad jo liga buvo ne nervų,—ne tokia, ti nenorėjo. Jie iš gydytojų atėmė pakartą
jį, ir .jo kūnas vėl nustojo rodęs gyvybės
kurią gali pagydyti tikėjimas.
ženklus, tai yra vėl nustojo veikęs.
Dar šitoks atsitikimas buvo. Yra liga.
vadinama “odos uždegimu.” arba egze Praėjo dar ketur ios valandos. Bet gydy
ma. Sergant ta liga, oda paraudonėja, ją tojai nenusileido. Jie dar kartą išprašė is
išberia spuogais ir įvairiomis votimis. Yra teisėjų, numirėlį. Gydytojai pasiryžo vėl
ir kitų odes ligų. labai sunkių. Nenusima pabandyti, ar negalima padaryti taip, kad
nančiam žmogui labai sunku jas atskirti žmogaus kūnas ir dabar pradėtų veikti, ki
nuo sifilio. Senovėj jų neskirdavo ir nuo taip sakant, kad jam vei gryžtų gyvybė.
raupų. Bet štai kas tikrai žinoma: kai ku Teisėjai sutiko, o gydytojai vėl ėmė dar
rios odos ligos—taip pat nervų, ir todėi buotis. Jie dar smarkiau pradėjo trinti ir
jas taip pat išgydo tikėjimo ir įtaigos pa ! šildyti numirėlį, leido per jj elektros srovę,
galba. Taip antai, daugeli ta lieta sergan-' vienu žodžiu.—visaip stengėsi atgaivinti.
čių ligonių išgydė daktaras B. Šinano Pe-. Taip praėjo keliatas valandų. Ir teisėjai
terburge. Ligonis tikėdavo jo mokslu, ir tas ir kunigas neabejojo, kad iš tų pastangų
tikėjimas juos pagydydavo. Odos ligos bu niekas neišeis, dėl to, kad “siela—Dievo
vo gydomos ir kitur ir net senovėje. Tikėji rankoje.”
mas gydytoju yra išgelbėjęs daugelį žmo
Bet jie apsiriko. Kūnas v:s tik nebuvo
nių. sirgusių odos ligomis. Bet ne visos to užeisiąs ir todėl vėl iš lėto pradėjo veikti.
kios ligos pasiduoda tokiam gydymui. Pa Vėl išsiplėtė akių lėlytės, kitaip sakant, at
vyzdžiui, raupsai ir sifilis visai jam nepa sigavo tie nervai, r.uo kurių pareina jų plė
siduoda. Tačiau kai kada liaudyje eina! timąsi”, taigi, atsigavo ir smegenys, kurie
kalbos, kad toks ir teks stebukladarys pa- Į valdė tuos nervus. Dėl tos pat priežasties
gydąs įaupsuotus arba sergančius sifiliu.
pradėjo judėti ir rankų bei kojų pirštai, o
Kuriuos būtent ligonis pagydo tokie ste-: po tam. vos pastebimai pradėjo plakti šir
bukladariai? Visai ne raupsuotus, o tik to-, dis. Iš lėto jos plakimas greitėjo. Ir staiga
kius, kurie serga nervų egzema (odos už-, numirėlis atsiduso. Atsiduso todėl, kad .jo
degimas) arba kitomis nervų ligomis, ku kūnas, kaip mašina buvo gydytojų paleis
rios pagydomos tikėjimo pagalba. Liaudis, tas. Butų praėjusi dar valanda arba dvi ir
matydama tokius išgydymus, perdėjo ir iš žmogus, nužudytas prieš keliatą valandų,
kraipė tai. kas buvo ištikrujų. Neišmanė be abejo butų atsigavęs. Bet čia vėl įsikišo
liai sumaišė vienas odos ligas su kitomis., teisėjai, policija ir budeliai. Jie galutinai
Bet jas ir ištikro lengva sumaišyti, o seno atėmė iš gydytoju nelaiminga iį, sustabdė
vėje buvo dar lengviau,—ja” tuomet ma ju dalba, palaukė, kol gyvybė pranyks ką
tik atgaivintame žmogaus kūne, o gyvybei
žiau žinojo.
pranykus, vėl su-toia dar ne visai kaip rei
kiant paleista mašina,—jie įsakė greitai
Kada ir kaip prisikelia numirėliai.
užkasti numirėlį. Taip ir padarė.
Arba štai dar apie kai kuriuos stebukla
Bet visiems po to baisaus atsitikimo pa
dariu- ir gydytojus pasakoja, kad jie nu
aiškėjo,
kad tikrai žmogaus gyvybė gali
mirėlius prikeldavę.
lyg išnykti, o paskum vėl atsirasti. Viskas
Bet kas yra mirusis žmogus? Tai yra pareina nuo to, ar kūnas pagadintas, ar ne.
toks žmogus, kurio visai kūnas nebegali
Kai kada atsitinka, kad žmogaus kuno«
veikti: nebeplaka širdis, nebevarinėja
kiaujo po visą kūną. nebesikilnoja kiuti-j veikimas savaime sustoja, ir žmogus ap
r ė: rebeišripučia plaučiai, kurie yra kruti miršta. Tada .iis gulį nejudėdamas, sala,
nės viduje ir kuriais žmogus kvėpuoja; ne- nieko nejaučia ir nenumano. Taip atsitin
besusitraukia raumenys, vadinasi nebega ka paprastai todėl, kad staiga nustoja vei
ii judėti lankos, kojos, galva ir visas ku kęs žmogau - smegenyna”. Tatai gali atsi
ras: nebekvėpuojant kraujas lieka šalta-’. tikti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, nuo
Smegenys apmiršta; todėl akys, ausys ir kai kurių ligų, ypač nuo nervų. Kartais taip
kiti jutimų organai taip pat nebegali veik apmiršta ist ėringos moteiys ir isteringi vy
ti, o nuo to visai apmiršta ir išnyksta žmo rai.
guje visi jutimai, visos mintys ir jausmai, ir
Toks apmirimas, panašus i mirtį, yadirrsab ir valia. Mirusio žmogaus kūnas yra^ rasi letargija. Letargija gana dažnai ištin
nelyginant sulužuri mašina; kuri vi«ai rtc-j ka moterims, kurios nesenai yra gimdžiu
begali veikti dėl to. kad visai pagedo jos sios. Taip apmiršta ir mergaitės.
sudėtinė ir labai, svarbi dalis.
Ka tą Sergieve, netoli Peterburgo, ap
Bet atsitinka su mašinomis fr šitaip: jų mik usi mergaitė išgulėjo kai ste keliatą diey
sudėtinės dalys visai nesulužusio*. o tik nų. Ją jokiu budu negalėjo atgaivinti ir ji
sustoja ir neveikia. Reikia tik tokią maši pagaliau numirė, nes nuo tokio gulėjimo ir
ną paleiti, ir ji vėl eis. Panašiai atsitinka ir nuo kiaujo sustojimo kūnas piadėjo gesti.
ru žmogaus kunu. Kartais kada jis apmirš —jis juk kai kada genda ir gyviems ligo
ta, ir todėl pasidaro šaltas, guli nejudėda ninis. Bet atsitinka, kad letargo miegas
mas. Tokį kūną galima iš naujo paleisti, pereina, kūnas iš naujo piadeda veikti,—
kitaip sakant, atgaivinti.
kitaip sakant, gyvybe gręžta ir numirėlis
Štai. pavyzdžiui, koks atsitikimas kaitai atsigauna. Kai kada apmirimas trunka la
Puvo Amerikoje, penkios dešimtys metu į bai ilgai
(Bus d.mirn'2u)
atgal. Vienas teismas pasmerkė viena žmo-!
(Tęsinys)

V•

m11 h

j

tvtv

Penktas Puslapis

No. 50.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

ĮVAIRIOS žinios.
Amerikos Pagalba
Rusijai.

,TM »■

Čia Japonai Buvo Netikėtai Užklupti
I

AFL IR CIO UŽ SUBSI
DIJŲ PALAIKYMĄ.

Gruodžio 8 d., 1943 m.

SUOMIAI LIKS SU NA
CIAIS?

Iš Stokholmo gauta sen
sacinga žinia. Ji sako. kad
tucmių vyriausybė yra nutaįusi pasilikti “lygiateisiu
j aitneriu” naciu Vokietijai.
Tai esanti Matkvoje įvyku
sios Hullo, Edeno ir Moloto
vo konferencijos pasėka.
Suomių manymu, konferen
cijos tarimai reiškia “vien
tą.’’ kad ir Suomija turės be
sąlyginiai pasiduoti—visų
niima Rusiiai, kuiios jie ne
kenčia ir bi jo.

Amerikos Darbo Federa
Yia lietuviškų boiševikų. cija ir Industrinių Organiza
kurie sako, kad šio karo naš cijų Kongresas (CIO) griež
tą neša veik išimtinai tik Ru tai pasisakė už subsidijas
sija. Girdi, ji daugiausia tur farmeriams. Į Washingtoną
to ir gyvasčių yra paauko buvo nuvykęs Federacijos
jusi.
vadas William Green ir CIO
Apie žmonių gyvastis čia finansų sekretorius-iždininnekalbėsime. Rusija yia ^as James Carey. Jie davė
daug jų aukojusi; žuvo nu- <pec-aĮej cenato komisijai
Ilonai Ruzuos kareivių, žuvo budymus. Green ir Carey
ir civilių gyventojų, bet ar manymu. Kongresui atmetu:
į Škotų oro linijos direkto
tai viskas?
.
subsidijas. žmonėms bus
rius Mclntyre sako, kad kai
Ne, toli gražu ne viskas. Ir pridaryta didžiausių nuo.stotik karas pasibaigs, už poros
Amenka yra prisidėjusi,
yjj- šiais metais žmo
mėnesių taip Anglijos ir Akad Rusija galėtų gint.s nuo nėms sutaupyta virš du bi| merikos “round trip” kelio
nacių. Štai pavyzdi?:
lionai dolerių, o tuo pat'lai
nė orlaiviais kainuosianti
Ekonominis administrato ku subsidijomis išmokėta
tik $200. Už tuos pinigus ke
rius užsieniams. Leo T. apie 925,000,000 dolerių.
leivis gausiąs luksusinę lovą
Crovriey, nesenai paskelbė
ir kitus patogumus.
Subsidijų klausimas dar
gana budingų skaitlinių. Jo
įodo. kad Rusija iš Ameri- tebesvarstomas. Kaip jis bus
Sveikata—Brangiausia
kos yra gavusi už tris bilio- išspręstas, parodys netolima
Turtas.
nus doleriu įvairiu karo pa- ateitis- Subsidijom vadinasi
SVEIKATA LIGONIAMS
buklu ir maisto. ‘ Ji gavo
valdžios pnmokaj Pamokins but Sveikais.
6,500 lėktuvų, 3,000 tanku.
farmeriams parama, kad
Gydymas visokių litru Šaknimis,
25,000 vadinamų “džvpių1’ Jle galėtų pigiau parduoti
i Augmeni lis, žievėmis. Žiedais. Sėk! tomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardu
Lapkričio 5 d. Amerikos orlaiviai netikėtai užklupo japonų laivyną susirinkusį ties Kabaulu, New Britain saloje. Ir kai
ir daugiau kaip už pusę bi- savo produktus. Farmeriai
■ visokią augalų lietuviškai, angliškai
mūsiškiai pradėjo japonus bombarduoti, tarp priešo laivų pasidarė didžiausis sumišimais, šio nuotraukoje galima įžiūrėti,
i ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
liono dolerių visokio maisto, tų subsidijų nenori. Jie non
I lieas gydo ir kaip reikia vartoti.
kaip
jie
bėga
į
visas
puses,
šeši
japonų
kreiseriai
buvo
nuskandinti
arba
sudaužyti.
'
Ar tai nėra pagalba? Ži- aukštesnių kainų savo pr0Į (Prašau iš Kanados štampu nesiusti,
į Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
noma. kad pagalba! Be tų duktams.
- 'Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus
Keturių
pėdų
ilgio
driežFRANKAS
PADEDA
lėktuvų, tanku ir “džypiu”
geriausia siusti Money Orderiu, arba
ĮVAIRENYBĖS.
NACIAMS.
lių ir 400 svarų vėžlių (čeie- popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)
raudonoji armija nebūtų ga- NAIKINA VOKIEČIŲ INMIKALAUSKAS
lėjusi sulaikyti Hitlerio legi- DUSTRIJOS CENTRUS,
“Šventi” raštai.
i Sakoma, kad dabartiniu pokų) užeinama Galapagos 140 PAUL
Athens Street,
Franko Ispanijoje slaptai
SO. BOSTON. MASS.
jonų .
..
Viename New Yorko vieš- esą platinami du “atviri laiš- Biblija yra krikščionių'kdku pasaulyje yra už apie salyne, kuris randasi Pietų
vertes Amerikoje, Ekvadoro paTokios pagalbos Rusija būtyje šiomis dienomis buvo kai.” Juose kaltinamas Frau- tikėjimo pamatas ir dalijasi • 70.000,000 dolerių
doleri
bus reikalinga ir ateityj?. £uruoštas banketas. Jame ko režimas.' Laiško autorius į du skyrių—Senąjį ir Naudeimantų.
nantų. Sudėjus kraščiuose.
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Šiaip ar
taip. cio
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karo m
metu
kalbėjo amerikietis
karinin esąs
Maria Gil Robles, ikuris
jaji
testamentus,
modemiško
lokomoiš
.
pusei
buvo nutenotas K Rusijos kas Silsbee. Kalbėjo apie dabar gyvenąs Portugalijo- Nauias Testamentas
REUMATIZMO
Skraidomieji fortai vidu
žemės ūkis ir jos pramonė. lai, kaip Anglijos ir Ameri- je. Jis sako, kad Ispanijos leistas 1582 m., o Senasis1 ^vo*
tiniai skrisdami sunaudoja
Reikės ir maisto ir mašineri kos lėktuvai naikina vokie- fašistų valdžia visais jai ga- Testamentas_ 1609-10 me-1
SKAUSMŲ
250 galionų gazolino per
jos—kur to gauti? Aišku, čių industrijos centrus. Pa- limais budais padeda nacių tais.
Milžiniškai didelė driežlė valandą laiko. O skrisdami
GAUK
reikės gauti Amerikoje. Bet sak Silsbee, iš 50 stambių Vokietijai. Ispanijos vande- Koranas yra mahometonu (helodeima suspectum) ge
tai kitas klausimas; mums industrijos centrų. 15 jau nyse nacių submarinai esą tikėjimo šventraštis. kuria: ria vandenį visu kunu, per pilnu spartumu, sunaudoja
dvigubai.
čia rūpė jo tik Amerikos pa paversta griuvėsiais.
aprūpinami kuru ir kitkuo. me nupasakojama apie žmo- odą. Užeinama jų Arizonos
galba šio karo metu. Kain
ir ^'ew Mexicos valstijose.
nuo 1867 metu ...
Kaledonia ir Kanada paSilsbee mano, kad anglų Be to. netoli Gibraltaro nių prievoles ir apie Allacho Tai
matote, jos gauta.
K.
patikimas
šeimos tepalas I
esanti
vienatinė
pasauiai e»..u
e P«au- gamina nikelio daugiau neir amerikiečių karo aviacija esanti pastatyta slapta radi- (dievo) galybę.
Wt
6
nion.u į° SlC^5.’ kuri teikianti in- Talmudas yra žydu “švent- lyje dnezle kun gali zmo- |u
milžinišku
KARAS SU ŽIURKĖMIS. yra pridarius
gų
užnuodyti
kaip
ir
gyvate.
- -D. —
J.
T. Lithuaman — +4
apie ahantų kon_ rastis.'’ Tai yra civiliu ir
nuostoliu vokiečiams. Atei- VVJU2
_
__
—
II VU.
New Yorko valstijos tai tyje tų nuostolių vokiečiai
; bažnytinių įstatymų rinkiBudinga, kad laiškų au nys. Ir jis taipgi dalijasi į
Senovėje šeštas metų mė-;
meriai paskelbė karą Židi turėsią dar daugiau.
toriai reikalauja grąžinti dvi dalis—Mishnah ir Ge- nuo buvo žinomas kaipo,
kams. Statomi sląstai, deda
KOKIUS DIE VUS ŽMONES
mi nuodai ir. bendrai, daro ITALAI NENORI KARA monarchija, lyg ji butų kiek mara. Pirmoj dalyje aprašo Quintilis (penktasis), o sep
geresne.
ma viskas žiurkėms išnai
mos žydų tradicijos, padavi tinta?—Sextilis (šeštasis). }
LIAUS IR AMG.
GARBINO SENOVĖJE?
Julius Cezarius savo gar-j
kinti.
mai ir tt.
Tas karas vedamas ne b2 Pereitą sekmadienį
BOLIVIJA SU JUNGTI
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
Vedda yra indusų išmin bei Quintilį pakeitė į Julį, o ,
Augustas
Cezari;
Sextili
reikalo. Viena žiurkė per polio universiteto rūmuose
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
ties
knyga,
kurioje
surankioNĖMIS TAUTOMIS.
pavadino
Augustu.
metus laiko gali pridaryti buvo sušauktas masinis susi
r, r ••
, „
ti ir surašvti “šventi” dalvBolivijos
nu- , . llt
, -i--.
_ „Ja; parlamentas
. To„>„
nuostoliu nuo 4 iki 50 dole- rinkimas. Jisai šauktas negakai nuo loOO metų pnes
riu. Pati žiurkė perta laika vus aliantų militarinės w- tar^ užgiiti Jungtinių Tautų it..
Taip vadinama Rodeo
suėda virš šimto svarų gru- riausybės ‘ (AMG—Allied sutartį, kun buvo padaryta
draugija Amerikoje įsikūrė
dų, ir nepalyginamai dau- Military Government) leidi- Washingtone keli mėnesiai
Bolivijoj, Alto Curcerin- 1929 m. Ji turi apie 100 nagiau tu grudų ir kitko sunai- mo. Mitinge reikalauta, kad atgal.
no sritvje, veik kas rakti pei i!ų. Jos tikslas: nariai kas:
kiną. Be to. žiurkė išnešioja rezignuotų karalius Emametus užšąlą vanduo. Gi metai turi keliauti po šalį,
ligas Tomis ligomis jos ap- nueiis ir kad trauktųsi visa REDAKCIJOS
apie vidurdienį saulė tiek į- lankyli atskiras valstijas.
krečia ir žmones, ir farme- jo dinastija. Be to, pareikšta ATSAKYMAI
kaitina. kad nepratusiem?
nepasitenkinimo aliantų mi
rio gyvulius ir paukščius.
Charles Goodyear, kuris
net pūsles ištraukia ant
litarinės vyriausybės tūlais
W. B. iš Utica, N. Y. — odos.
davė pasauliui taip vadina
BOSTONO POLICIJOS
patvarkymais.
mą vulkanizuotą gumą, iš
Ačiū už rašinėlį, bet laikrasKOVA SU VOGTU AU
rado ją būdamas kalėjime.
Susirinkimo autoriai buvo tin nedėsime.
PAJIEŠKOJIMAI Ilgai
TOMOBILIUM.
jam žmonės netikėjo, i
pašaukti į militarinės vyriauDadėliui.—Eilėrašty vra
jo
išradimą
skaitė kvailu,
Aną uiviitj
dieną policija
?ybės rastinę
raštinę ir (ia*
dar Bartą
kartą
nii<j
pviitvijct gavo cyDeS
minėin taniau Pajieškau Baltraus Klimavičiaus u
žinią, kad South Bostone jfpžti, kad daugiau to neda- !pa“‘dg“™ne”nka ££ X
',rta"’ niekam nereikalingu.
Bejieškod amas gumai
Gary. Ind.
Neužilgo jis , buvo pastebė- rįikia leidim0: jis gaunamas
Vp£ 226 Polk st.,
naujų medžiagų, jis nubiedtas ant Bt oadv.ay ir C atryto amerikiečių karo vyriausy- za.
Pajieškau Justino Ovžiuno-Bauk. nėjo ir prasiskolino. Paga
Pirmiau jis gyveno Pittsburghe, Pa.
kiyžgatvio. Policijos auto- bės raštinėj
, Iš amato rubsiuvys, buvęs baltimo- liau skolintojų skundžiamas
mobilis pradėjo jį vytis. Va—Z----------E. Arminui.--- Ačiū už pri- rietis. Jis pats ar kas apie ji žinote. buvo nuteistas
ir kalėjo
ičlrarna-s
❖ Inia -J u i P tnalonėkite suteikti man žinią, už ką
gy? staiga apsisuko aplink, RUMUNAI BĖGA IŠ KRI cinctoc
k IIKLHk K
Z»UrlH apie busiu labai dėkingas.
(o0) Jungtinėse Valstijose ir Bri
tvojo į policijos automobilį MO IR BESARABIJOS, tą šiurpu įvykį tilpo jau 48Antanas Kurelaitis
tanijoje.
- —
numery
Lombard st., Baltimore. Md.
ir pabėgo. Policija vėl pasitame
“
Keleivio'
Senovės Ijetovių Žinyčia
Petronėlė Lamsargienė
vijo vagilius, kurie ir vėl pa Iš Turkijos gautomis ži Pajieškojimą įdėsime. Kaip
niomis,
iš
Krimo
ir
Besara

APSIVEDIMAI
Užlaikau
visokių
vaistų
nuo
rožių,
darė tą patį “triksą.” Paskui
Ypatingai dabartinės krikhrianybča gadynėje kiekrienas turėtą
“Keleivio” skaitytojui, jis
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.
perskaityt, nee tik tada galėt aiškiai eopraati Dievo buvimą.
da ir trečią kaitą jie bandė bijos kraustosi rumunai. kainuoja 50c.
Pajieškau gyvenimui draugės, mer- Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį
Tūkstančiai
žmonių
didžiau
nuo
Reumatizmo.
Kurie
turite
kokius
Knyga
didelio formato, ten 271 puslapį. Raina popieros apdarais
grinos
ar
našlės
be
vaikų.
Platesnių
policijos mašiną apversti ir
—100: audimo ar»<1.—$1.26 Pmigua galima siųsti pupiennj dolerį
žinių suteiksiu laišku.
(53, nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą
siu
skubotumu
apleidžia
F. Menkeliunui. — Iždo
patari m a ir busit patenkinti
(-)
užvaiė ią net ant šaligatvio.
Eddy Tanias.
arba “Money Orderi”. Adreaookit sekančiai:
PET. LAMSARGIENĖ
Pagaliau ant A streeto poli tuos kraštus. Daugiau pasi- Departamentas reikalavo už- 4926 Williamson, Dearbom, Mich. 1814 S.
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.
Water St.. Philadelphia. Pa.
cijos karas išgrūdo vagių turintieji samdosi trauki- registruoti užsienio nuosa- Pajieškau apsivedimui moteries
autcmobi'į kiaurai per lentų mus, o biednuomenė kraus- \-vbes ieigu jos siekia $10.- tarp’40 ir 47 metų amžiaus, aš turiu Ii
tvora, kuria yra
taipjalždąma. Iš vie- 000 vertės ar daugiau. Jeigu
vra ISivertS
TIKRAI GERI
geležinkeli^, ir tenai pikta- Hos.
Uf,e5°s Kasdiena esą draugas mokėjai uz savo že jums. gaudau žuvis ir vėžius. Gyve- I
• PREPARATAI
Hnrinc
.t/mp
iš^idžiama
po keturiolika rne ILietuvyje
ietuvoie nemažiau kaiu nušeimininkė
- n?b,o’ra-bR,1m,nan
labai reikalinga
narius tutme.
. .
tai moteriai
gali but I
------------‘laukinių. \ ezami archyvai §10,000, tai turėtum ją uzre- geras gyvenimas. Prašau rašyt man Ii ALEXANDER’S
KRAUTUVNINKAI GALI ir viską®, kas galima išvežti, gigtiucti artimiausiame Fe-šiuo aflresu;
----(52) •I CASTILE OLIVE OIL
Steve Milinski
I
SUMAŽINTI POINTŲ
\Vells, Me.
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
d erai Reserve banke. Bet jei Box 105,
♦ SHAMPOO
TURĖSIME
DAUGIAU
VERTĘ.
įvykius, tai skaitykite “Naujienas".
tiek nemokėjai, registruoti Pajieškau ;:n*ive«timui merginas, l padarytus iš tikro• jo Castile muilo.
KURO.
į
’
tjaunesnės
kaip
25
metų
amžiaus.
nėra
reikalo.
Kainų administracija pa
"Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
Aš esu vaikinas, 5 pėdų ir 8 colių, { U. S. P. Išplauna
skelbė. kad krautuvninkai Vyriausybė leido ..pakelti
sveriu 160 svarų. Atsakyr i duosiu į l pleiskanas ir visodienraštis
Amerikoje.
•
kitus nešvaruS. K. iš Alliance, Ohio.—
Adresuokitgali rumažinti pointų vertę kainas anęlims. Ryšium su ua]j but, kad toji daina sa kiekvieną rimtaM. laišką.
{ mus ir sustiprina
Užsirašykite
"Naujienas" šiandien. Naujienų
K..
(i)
tonuotiems, šaldytiems ir tro atatinkamos įstaigos vo laiku buvo graži, bet da 2150 Bleury st., Montreal. Que., t odą. 50c. už bonką.
prenumerata metams Amerikoje (išimant ChiCanada.
• ALEXANDER’S HAIR
džiovintiems maisto pro paneša, kad Massachusetts bar. matyt, labai iškraipyta
cagą), J6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-001
j REFRESHING TONIC (
duktams. jeieu jiems gięsin valstija jau turės daugiau ir lakai neaiškiai surašyta.
Reikalingas Bekeris
Money Orderį ar čekį siųskitės
sugedimas. Bet tokiam atsi-j kino.
Pajieškom b šerio, kuris moka kep J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų t
Įvertindami
geiiH
draugo
} Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl Į
ti
gerą
ruginę
duoną.
Užmokestis
ge

tikime produktų kaina irgi' Paslaptis tokia. Pakėlus roivs. tariame ačiū už ios ra. dari as g-.rantuotas. •
(53) t plaukų šaknims ir Odos gydymui, j
centų už bonką.
«
tuii but numušta—nerr a- are kakaliams algas, kom- pr’siunt'mą. bet laikraštin Lithuanian VationaI Bakerv Corp. •J 50 Pasižymi
savo genimu. Prisiun- ’
66-68
IIollv
st..
Ij»wrenee,
Ma
.
žiau kaip 25 procentus. Jei-i ramios sula’kė anglių nri- nedėsime.
I čiam per Paštą į visas dalis Su- ,
J vienytų Valstijų.
gu kaina bus numušta 50 tatvma. Jos laukė, kada bus
> 1739 South Halsted Street
Šv. Jono Evangsliji.
procentų, tuomet produktai padidintos kainos. Dabar ta
CHICAGO, ILLINOIS
K. Kazakauskui. — Ačiū Ir <!aug kitų gerą skaitymu velt' i. 1 ALEXANDER’S CO. *
tiuIp(Li(n/mui kepimą paiiųiia*
gali but parduodami visai be sai padaryta ir kuro busią Į už prenumeratą. Sieninių už prisiunt ą antrašo. Rašykit: { 414 W. PiRO\PWAY
JI. Miller, IslG \VclIington, Chi • •
SOUTH BOSTON. MASS. •
pointų.
Itodendoiių nuturint.
_ __ _ •
. į
užtenkamai.
£0 13, III.
(53) 1 )

PAIN-EXPELLER

Karas Europoje

kius

“NAUJIENOS"

f

Xo. 50. ' Gruodžio 5 J., 1043 »

Segtas Puslapis

Moterims Pasiskaityt

Numatomos Mados Po Karo

“Keleivio” Knygų
Katalogas

A
SĮ OT7VDTT1
SKYRIŲ TV
TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

AT

JUROS LIGA.

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumor'stiha ir kitos. Visos geros, visos Įdomios ir naudingos.

Juros liga (angliškai—sea taikytose supyklėse ir dau
sickness) sudaro žmogui ne geli jaunų vyrų dirbtiniu bu
AR BUVO VISUOTINAS
LENGVAS BUDAS
malonią padėti. Tūli žmonės du apsirgdino, kad ištirti
TVANAS?
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
negali važiuoti automobi- ligos mechanizmą. Ir bandy
Kankina reikalingiausių žodžių ir
Bažnyčia sako. kj.,1 buvo, o aiotm
oasikalbėjimų.
Si knyga sutaisyta
las
sa*o,
kad
nebuvo.
.iciįiu
buv.-.
ta
lium, gatvėkariu, traukiniu, mai parodė, kad vyrai, kurie
kaipgi Nojus buv.} galėjęs surinkti s a;p iengvai ir suprantamai, kad kiek
laivu arba stovėti kur aukš nėra palankus juros ligai,,
kelias dienas visą veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
kurie gyvena išsi.uėtę po visa žemės .i<kai. Joje telpa netik atskiri žo
toje vietoje. Jie tuojaus negalį but apsirgdinti dirbti
kamuolį? Kaip jis
tuo> gyvū džiai, bet ėieli sakiniai, pasikalbėji
svaigsta ir alpsta, o kitiems niu budu. Bet palankus tai
nus prastoj savo arkoj sutalnirti? mu darbo jieškant, važiuojant ku
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
seilės pradeda plaukti ir ve ligai vyrai, kurie sirgo arba
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
gali sirgti išvažiavę ant jū
mia.
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida
Iki šiol buvo manoma, rių, suserga po lo minučių
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
tai kitų kilosimų, į kuriuos negali Kaina .. i............................................. 85c.
liad tas sirgimas pasidaro iš supimo.
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
sujaudinimo tam tikrų orga
ir aiškiai išdės*yti šitam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
Tyrinėjant
jų
vidurius
XKnyga be galo įdomi Kas žodis—tai
nų, kurie reguliuoja žmo spinduliais prieš supimą ir
taktas; kas sak’rys—tai na ąis ku VALSTIJŲ PILIEČIU?
gaus lygsvarą. Dabar, kuo po supimo, minėtiems gydy
nigu argumentas griūva. Mokslas ir
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mokslas r.uo pradžios iki gslo.
mai su reikalingais klausimais ir at
met laivyno štabas padidėjo tojams pasisekė išaiškinti,
Kaina ................................................ 26c. sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
ir daugelis jaunų vyrų išva kad rinkės įaumuo, esantri
Antra peržiureta ir pagerinta
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO iaifla. Suma.................................. ;. 25c.
žiavo ant vandenų, šita lig? tarp skilvio ir mažųjų žar
RIJA JUŠKEVIČIAUS
laivyno gydytojams pasida nų, neatsidaro, neatsiliuo^uoŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
DAINOSE.
lė nemaža problema. Ap
METUja. Jis neatsileidžia pas tam
Jei nori žinoti. <;aip senovėje lietu
skritai imant, vienas iš 200 tikrus
Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys.
žmones todėl, kad
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
jaunų vyrų priimtų Į laivyno nervas reguliuojantis
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo piai. Kaina ....................................... 50c.
rau
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
tarnybą serga juros liga. Pa mens funkciją kitaip to
, Labai užimanti ir pamokinanti kny KUNIGŲ CELIBATAS.
atsilie
dėjus tokius ligonius i ligo pia arba reaguoja i nuolatiga. Su paveiksiais. Kaina .... 5Oc.
į
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
; Audeklo apdaruose .................... 75c.
Maču kūrėjai jau dabar pradeda galvoti apie tai, kaip turės išrodyt moterų drapanos po
ninę. jokių sveikatos neda- ni judėjimą bei supimą.
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
visa jų beoatystės istorija,
karo. čia yni parodyti numatomų madų trys pavyzdžiai: iš kairės, išeiginė suknelė su
teklių pas juos nesuranda
BYLA DETROITO KATALI- išaiškinta
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
nylono apykakle: vidury, maudymosi kostiumas; dešinėj, svederis darbui.
Susiveržiant rinkės rau
ma. Bet kaip tik jie gryžta i
nupuolimas, šią knyga turėtų per
i KŲ SU SOCIALISTAIS.
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
meniui ir užsidarant angai Į
laivą, jie vėl serga.
Dalijant Detroito lietuvių socialis jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
ANT GRIUVĖSIŲ...
skardinėse ir stikluose visai
tams plakatus netoli r.uo bažnyčios, teris, dukterįs ir mylimosios nepa
Dr. R. S. Sch\vab ir dr. H. dvylika-pirštę žarną, skilvio MAISTO
kunigo pakurstyti brostvininkai už pultų į tokią kunigų globą. Parašė
paliuosuotos nuo pointų.
D. Goerhing prie Chelsea Įtalpai lieka tik vienas kelias KNYGUTĖS
Ant griuvėsių pilių,
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia kun. Geo. Totvnsend Fox, D. D., su
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Laivyno ligoninės. Bostone, —atgal. Šitas bandymas to KALENDORIUS
Kuriuos
aš
taip
myliu.
Tačiau žuvies konservams
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi Kaina ................................................ 26c.
pradėjo šitą ligą plačiau ty dėl davė progos ir nurody Mėsai ir sviestui pirkti da pointų vertė pakelta, uždėta Susilauks atgimimo tėvynė;
sais teisino rekordais ir liudininkų
parodymais. Kaina .................... 25c.
rinėti. Jie Įsitaisė Įvairius mų. kaip juros liga gydyti. bar geros rudos stampos iš po 4 pointus skardinei.
KODĖL Aš NETIKIU
Nežinos sopuiių
Dr. D. Pilka. Trečiosios Knygutės su rai
bandymus speciališkai pri
Ir daugybė gėlių
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. | DIEVĄ?
Sūriams taip pat uždėta
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
Labai jdomi knygutė šituo svarbiu
dėmis L. M ir X. Jos gero* daugiau pointų. po 2 ir 3 Aprėdys jos galingą krutinę.
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
klausimų.
Ją
turėtų
perskaityti
kiekCHICAGOS MOTERŲ
Vakaro programą gana iki Naujų Metu.
nas katalikas ir socialistas. Parašė nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
pointus
daugiau
ant
svaro,
Neraudos lietuvys,
knygutės ........................................... 20c.
VEIKLA.
:
E. Var.derveide, vertė Vardunas.
gabiai vedė p. Kareiva. ProKenuotoms
daržovėms nes pieniškų produktų stin Saulę šviesią išvys.
Kaina ............................................... 10c
KURGI VISA TAI NYKSTA?
Chicagos Dariaus-Girėno gramai pasibaigus, sekė dabar galioja žalios stam ga.
Ir numes nuo pečių jis sermėgą ! MATERIALISTIŠKAS
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
skyrius. Raudonojo Kry- draugiškos vaišės ir pasikal- pos iš Ketvirtosios Knygu
Ir giedos vieversys.
žmonės kuria t>er amžius? šį intri
ISTORIJOS
SUPRATIMAS.
tės su raidėm A, B ir C. Jos
guojantį politiškai-ekonomišką klau
žiaus vienetas, lapkričio 1 d. bėjimai.
‘SIELOS BALSAI”
Lietuviai jo klausys,
Ši knygelė aiškina proletariato fS- sima aiškina garsuis Vokietijos so
bus
geros
iki
gruodžio
20
d.
turėjo parengimą su kalbo_. x .
......
Nusikratę šimtmetini miegą.
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka- cialdemokratų teoretikas Kari Kautsmis ir programa, kuriame v Lietuvių Seimininkių P., D. E ir F geros nuo 1 gruo- Graži dovana Kalėdoms.
į gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti ky.
Kaina ....................................... 10c.
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
įteikė Raudonajam Kryžiui Kryžiaus vienetas vėl suor- džio iki 20 sausio.
,
“Sielos Balsai,” tai graži Ir nuplauks ta daina.
Kalba labai lengva
Knyga protau SIELOS BALSAI.
Kalėdu dovaną. Parenįime gamzavo lietuvių grupę katjantiems darbininkams neapkaiCukrui skiriama juoda eilių, dainų ir baladų knyga,
Malonumo pilna
Puiki knyga, daugybė labai gražių
ir dainų. Daug gražių, spalvuo
dalyvavo ir Raudonojo Kry tu nueiti ir paaukoti savo stampa Nr. 29 iš Ketvirto- gausiai iliustruota ir dailiai Per kapus mus didvyrių Į šilą, nuojama. Kaina .......................... 25c eilių
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
SOCIALIZMO TEORIJA.
Kaip galinga audra.
žiaus centro viršininkės, kraujo Raudonojo Kryžiaus sies Knygutės. Jį gera iki apdalyta. Ją sutaisė J. B.
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221
Šis veikalas trumpais ir aiškiais puslapių. Audimo apdarais ... $1.50
Mrs, Reyersom Mrs, Field ir kraujo bankui. Tai yra jau sausio 15 d. ir duoda 5 sva- Smelstorius, kitąsyk buvęs Kaip didjurių banga,
kSlp iki įisl keiiėhi
“Keleivio.” ‘‘Kovos’’ ir kitų Kad prieš uolą granito pakila... draugijosparodū,
Mrs. Krutchkoff. Publikos šešta tokia giupė šeiminin rus cukraus.
BIBLIJA SATYROJE.
formos, ir kodėl turės but
kių
vieneto
suorganizuota.
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c
Čeverykams stampa Nr. laikraščių redaktorius. SkaiTai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
buvo suvirs 200.
Šioj grupėj, rodos, yra užsi 18 iš Pirmosios Knygutės tvmo via 220 puslapiu, ne Bet kas pagailės
knygos neįsileidžia.l-abai juokinga su
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
379 puikiais paveikslais, perstatan
Tų didvyrių šalies.
Vieneto organizatorė ir registravę net 27 asmenys. pasilieka gera neribotam skaitant paveikslų,
čiai? įvairius nuotikius nuo prieš su
Šioj
knygoj
telpa
23
gražios
eilės
Ką
žuvo
už
bočių
gimtinę?
vedėja, Elena Kareiva, Įtei- Už ši humaniška ir garbin- laikui. Iš Ketvirtosios Kny- Jos kaina yra S1 50 bet
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
daugybė straipsniu, juokų ir tt.
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25kė SIOO.OO karo belaisviams; gą darbą daug kredito pri- gutės čeverykams skiriama dabar atiduodam už $1.25. Tik žiedai tos šalies
lės. 382 puslapiai. Kaina . — $1.00
ir kitą SIOO.OO nupirkimui klauso p. S. Barkuvienei, stampa su orlaiviu. Jai lai- jj labai tinka kaip Kalėdų Gal ašarą išlies
AMERIKOS MACOCHAS.
KUR MUSŲ BOČIAI
Ant kapų vakare nusiminę...
kareiviams taip vadinamų vieneto vedėjai.
kas taipgi neribotas.
dovana.
Arba kaip Romos katalikų kunig?.a GYVENO?
(L
Mas.
“Comfort Kits.” Tai buvo
Hans Schmidt Xew Yorke papiovė
Kuro aliejui dabar vartojj gauna:na
“Keleivio”
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
savo meilužę, Oną Aumulleriaitę.
vieneto Kalėdų dovana ka Šeimininkių vienetas, kad jami pirmojo periodo kupo- knVgvne.
nės
gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
..
.
Knygelė
su
fotografiškais
atvaizvisai atmeta. Mokslas mano, kad
reiviams per Raudonojo neatsilikti nuo Dariaus-Gi j nai, kurie galioja iki sausio
plintantĮ
dais.
Kaina
.....................................
10c.
Kad
sulaikyti
“ ‘ ’ j_________
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
Kryžiaus tarpininkystę. To-. rėno vieneto, rengia da
, . i 4 dienos. Ketvirtos klasės Agrikultūros Depai tamen- Amerikos jaunimo įsgven- DĖI.KO REIKIA ŽMOGUI
knyga parodo, kodėl taip manoma.
kia auka tikrai neša garbę Pram°g3 511 programa, kaip
Labai įdomus ir pamokinantis
mą, vaikų auklėjimo eks GERT IR VALGYT?
kuponas
duoda
10
galionų
tas
p
ra
neša.
kad
šįmet
per
skaitymas. Kaina ......................... 25c.
visoms vieneto narėms. Tai
ia-lu> pei eitam
pertai Washingtone siūlo Valgyt ir gert reikią dėl to, kad
LIETUVOS RESPUBLIKOS
pagirtinas lietuvių moterų ‘'Keleivio
numery. \ mar aliejaus, o penktos klasės— spalių mėnesi kiaušinių ga- Įvesti mokyklose lyties da norisi,
atšaus nepagalvojęs žmogus.
50
galionų.
.
XT
o
-myba
‘
Naujoj
Anglijoj
papelnas
skiriamas
Raudona

Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio ISTORIJA.
darbas svetimtaučių akyse.
Gazolino kuponai Nr. 8 is ?įekusį aukščiausio rekordo. iykų aiškinimą.
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
jam Kryžiui kaipo Kalėdų
Šitas veikalas parodo, kaip nuo
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- 1905 metų revoliucinės Lietuvos spėApart Įteiktos aukos. iš dovana. Atsiprašau, bet dar “A” knygytės duoda 3 ga
žiau? Dėlko žmogui .reikia cukraus, |<os vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- ruo pačiu laiku kunigai tą valdžia rė
raporto paaiškėjo, kad vie- kartą atkartosiu, kad Šeimi- lionus gazolino ir galioja iki
dei jam remia ne Dalų? šituos klausi- „3
įr gynė;
gynė; ’kaip
’ paskui revoliucija
- -nė ir
neto narės dar padirbo 136 ninkių vieneto vakaras įvyks vasario 8 d. Kuponai “B” ir
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. paėmė viršų, kain Lietuva likos paParašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
lėles ir kitokių vaikučiams ateinanti nedėldieni. 12* d. “C” duoda tik po 2 galionu
buvo apskelbta republika.
Pridėtas
gazolino.
Ant
kiekvieno
ku

žaislų, numezgė 6 mažas ir gruodžio. Lietuvių Auditodidelis spalvuotas žemlapis parodo
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
dvi dideles kaldrąs ir uždan- rijoj. Kas tik gali. prašomas pono viršutinės pusės turi
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į
but
rašalu
Įrašytas
automogalą kūdikio vežimėliui. Vi- dalyvauti ir paremti ši pra
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
buri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
šos šios dovanos irgi tapo kilnų lietuvių moterų darbą. biliaus registracijos numeri^
publika. čia telpa visi svarbesni do
ir
valstijos
vardas.
Įteiktos tą patį vakarą.
‘
'
Chicagietė.
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta

MADŲ “KARALAITĖ”

Pekla

Padangų inspekcijai “B”

PATIKO DR. MATULAI
ČIO STRAIPSNIAI.

Pereitą sąvaitę užėjo mu
sų redakcijon p. Emilija
Sank padėkuoti Moterų
Skyriaus vedėjai už patalpi
nimą, o gerb. D-rui Matulai
čiui už parašymą tokių nau
dingų sveikatos klausimu
straipsnių, kuriu keliatas til
po šiame puslapy. Girdi;
“Mums, einant senyn, tokie
pamokinanti raštai, kaip už
silaikyti ir ką daryti kad bu
ti sveikiem, yra labai nau
dingi ir reikalnsri. Kelios
mano draugės prašė, kad aš
ir už jas padėkočiau.’’
Reikia pripažinti, kad ne
daug lietuvių daktaru gali
parašyti tokiu pamokinančių
^raipsniu, kain daktaras
Matulaitis parašydavo.
LIETUVIS—JAPONŲ
BELAISVIS.

Karo Departamentai pra
čia yra parodyta Los Angeles neša.
kad be eilės kitų. vie
filmų aktorka Frances Raferty, nas lietuvis
irgi yra patekęs
kurią moteriškų drapanų fabri Į japonu nelaisve.
Tai Vin
kantai pasirinko savo “karalai cas Balčius iš Marcantville.
te” naujoms drapanų madoms N. J. Belaisvio sesuo. Marė
demonstruoti, nes ji turi gražią Matulėnas, taip pat yn a Marfigūrą.
cantvillės gyventoja.

automobil i a m s paskutinė
diena bus 29 vasario; “A”
automobiliams—31 kovo.
Šitos informacijos yra oficialės. Jas skelbia OPA In
formacijų Departamentas.

BROŠIŪRA SU PEKLOS
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė

SUMAŽINO “POINTUS”
MĖSOMS.
Valdžia neturi kur dėti
maisto.

Pasirodo, jog mėsos buvo
sunku gauti dėl to, kad ge
riausias mėsas valdžia su
pirkdavo ir dėdavo Į sandė
rius. Tas pats buvo daroma
ir kenuotomis daržovėmis
ir vaisiais.
Dabar išėjo aikštėn, kad
valdžia turi jau perdaug
maisto produktų prisipirkus,
:r kad jiems gresia pavojusugesti, jeigu jie nebus greiai suvartoti. Todėl dabar
numažino mėsoms pointų
vertę, kad žmonės galėtų
J?ugiau jų nusipirkti. Jau
ienai numušta 3 pointai ant
varo. o veršienai, avienai ir
kiaulėnai
numušta po 2
noirtu ant svaro. Svarą be
kono su skūra dabar jau ga
rima gauti už 4 pointus; pir
ma reikėjo duoti 6 pointus.
Vaisių ir daržovių sunkos

A. M. METELIONIS.
Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima
kiekvieną išgelbėt nuo
amžinų kančių pragaro
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad
visa tai yra melas ir ap

gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo,

A hearty breakfast to start the day righl
• Call the fa -nily to breakfast wfth
the tantaliz.-.g aroma of pancakes
and sausages. They'll hurry to the
table with ųueals of delight for
this "all-ouf meal. Wholesoree. nutritioua hot cakes, made with cariched flour bran ar.d com meal.
Serve with plenty of maplc sirup
and just wr ch them go for it.
Do it the easy way
Measure the dry togredients the
night befor< and eut in the sise-tening. That *akcs ne time wh«i you
ūse creamy Spry—the purer sū-.-iening that euts fn ųuiekly. blcr.da
easiiy. In the morning, add the
beaten egg and milk and prec c!
they'rc ready for the gridd’.e
Clip the recipe nov. Bcttcr b?
prepared fo extra scrvinfi v. •
you ūse it for here are the 1 j’./o *
tenderest to -.cakes vou everu.-u.-t

Breakfast Pancakes
2 cws>» sH: -d flour
{ f -sonons bak.r z
PO‘T<>T
1 •
--Mw»n salt
1 tti'ji-fpoon

suvar

1 i rup Spry
Ii eup bran
2 tahlraponns
com m«al
i <aar. b»» en
l*į eups milk

Sift flour with baking powder,
salt and sugar. Cut in Spry
fine. Add bran and com meal.
Combine egg and milk. Tsm
liouids into dry ingredients and
s' ir gently until blended. Drop
by spoonfule on hot griddle
rub'ac i vsith Spry. When cakes
puff and bubble, turn and
brosm on other side. Turn only
cmcc.
Sc-vc with maple sirup and
r:-..'.;ir,rt hot sausages, bam or
ixuon. Makos 18.
z '

kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk
pekla, dabar kopūstai au
ga. Ir pridėtas “peklos"
žemėlapis tatai patvirti

na.
Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio" Knygyne.
Adresas:

“K ELEIVIS”

636 BROADVVAY,
SC. BOSTON, MASS.
Taipgi ir pas

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

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 SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoristiški 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 apvaikščiojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ..................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras; (21 žydinti Giria;
<3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... l5c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė
D-ras F. Matufaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KUDfKlAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kana nors
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
r^rskaityti šita knvgute. Kaina 10c.

“Keleivis,” 636 Broadway,
South Boston, Mass.

rr.<rni» in rteip. Uvtl)

t

Septintas Puslapis

LEIVIS, SO. BOSTON.

Kodėl Išnyko Priešistoriškieji Milžinai?

Jurgių, kurie butų galėję |
jiems galvas nukapoti. <5
vienok jie išnyko. Kodėl?
Pirm kelių šimtų metų
žmonės turėjo apie išnyko,
siu-

gyvūnus labai

No. 30.

Gruodžio R d., 1943 na.

Amerikos Parašiutininkai J okauja

keistą

nuomonę.
Žmonės statė
klav-jną: ai gyveno tie gy
vūnai kada not s ant žemės?
Nueikime i bile vieną cli-šale esančią milžinišką žel- sulūžęs žvejų namelis van A4
<
dėsni muzėjų ir prisižiūrėki-: vę. Serdokas tos želvės ak dens dievaičiui. Bet tokios ■ ;*lta naivi&Kasklausimas,
me tenai sukrautomis bran-;milžiniško mamuto su į kak- katastrofos, apie kurią paša- ?e abejo. kiloužtai,
kad
genybėmis. Pasiduokime sa- vę galėtume pavadint vaikš- koja mums šventraštis, te- sveht’astyje nėra
nėra nieko
ma -n mi
mi-
nėta
apie
tokius
gyvūnus,
o
vo dvasiai ir tegul ji neša čiojančia pilimi, nes jai ne- kios katastrofos, kuri sykiu
musų mintis į tolimus praei galėjo
nieko padaryti nei sunaikino visą gyvybę ant kas šventraštyje nėra. to ne
tus laikus, i tuos laikus kada viena gyvūnas; milžiniškas visos žemės—nebuvo da že buvo ant žemės — taip aiš
kino sau žmonės. Vienok
ant žemės nebuvo dar žmo-j serdokas dengė ją nuo mil- mės istorijoje!
gaus, kada ant jos vaikščio-j žiniškų paukščių nagų ir ap- jr šiandien gyvena da ant klausimas nebuvo da. tuomi
jo milžinai gyvūnai.
saugojo nuo baisių gyvumą žemės gyvūnai, kurie jau išrištas, reikėjo išaiškinti
pavidalą tų gyvūnų kitu bū
Apsidairykime šventuose ričių. Rodosi, kad tokis g?' gyveno iciitvo-auro laikuc- du.
tokiu, kur is nesugriautų
muzėjaus kambariuose, štai vunas buvo amžinu. Vienok. !‘,e ir net anksčiau. Vienas iš šventiaščio
Atsira
prieš mus skeletas (grobias) į šiandien nėra ant žemės nei • tokių gyvūnų yraAustraii- do aiškintojaidogmas.
ir
išaiškino
šimeninis ir storas ginklas.Žei-' vieno tujų gyvūnų. Kur din- joj gyvenąs gyvūnėlis, vadi
rJtomų gyvūnų niekada
tą užlenktomis iltimis; to-K° mosasaurai, iguadanai, !narnas cei alodu*. Šitas gy- taip:
nebuvo
ant žemes;; negyva
liau, -keletą- kito milžino, ichtyosaurai. kui- dingo mil-! vuna£, ištiesų, yra užsilikusi
žemės
medžiaga
persikeitė
turinčio ant nosies dvejus žinai mamutai, kurių čielusJ fcrma perėjimo arba persiragus, išaugas, tai tricera- kunus, lyginai užkonseryuo-j
jmo žuvies Į reptiliją, misterišku budu i tekius ne
gyvūnų pavidalu-. Taigi,
topsas. storaodis iš terciji- us
amžių, atranda Sibi- driežus, nes gyvūnas turi va
atrasti skeletai nebuvo ske
letai tikrų gyvūnų, kurie ka
Šitie Amerikos lakūnai
da nors džiaugėsi saulės
ginusia yra Smithu.
. , šviesa, vaikščiojo ant žemės
sau^zemio gyvūnai, praside- kaįp jr raes> —
ta; buvo kančiai sutaisyti. neprak- siems suteikusi gerus apsi- genys, taip sakant, buvo netam, tikrai sakytum, kad tai rie. rodosi, buvo sutverti j dant
driežu.
Šitas
gynimo Įrankius; vienas ga- gyv-a nemąstanti medžiaga.
dant driežu. Šitas žuvims pavįjaiaj susitvėrė vpatin- tiškai.
mažas gyvūnas, bet prisižiu- amžiams?
Paimkime,
paveizdan,
Įėjo gintis savo sunkumu, ki- • dužiausioji pelė turi šiandriežas yra senesnis uz rch- gu krįstalizavimo ‘ budu IS
rėk daugiau: kaklas ilgas.
Pirmutini: grerciausis at- tyosaur
ą,
o
vienok
jis
dar
ir
t?
w
~~ ~ negyVOS medžiagos, is ze- skeletą brontosaurus ir pra- tas akstinais, trečias savo dien daug geresnes, dides
laibas, vienok pats kunas sakymas ant šito klausimo siandien gyvena Australijos mgg Ners šitas juokingas. dėkime i ji geriau tėmyti. serdoku.
nes smegenis, negu priešismilžiniškas, vienas blauzda- bus šitas: neišskaitomi lai- dumblynuose.
Arba,
pavyzišaiškinimas gana Tuojaus pamatysime, kad
Bet tie milžiniški driežai .oriški milžinai. O šitas nelw. . - .
kaulis yra aukštesnis už pa- kai prabėgo nuo tos gady- džiūt
---- 1 mažas naiviškas
mažas, lmgula,
geraj SUmąstytag
______
_
ąstytas, vienok ne- gyvūnas buvo neatsakančiai turėjo labai mažas smegenis, urėjimas smegenų buvo. iš
prastą žmogų, o didžioji uo- nės milžinų. Tuose laikuose kriauklims gyvūnėlis, gyye- d • galėjo jis laikytis prieš sutvertas: gyvūnas turėjo taip mažas, kad. ištiesų, rei nešu, gyvūnų mirtim.
dega nusitęsia kelis sieks- matė žemė visokias gady na šios dienos okeanuose jau ;cUra?tus faktus, neilgai te- vien dideli kūną, o sąnariai kia labai stebėtis. Daugu(Bus daugiau)
nių?. Tasai gyvūnas buvo 56 nes, visokias pasiutusias die- nuo pat pradžios visos gyvy-. (nTpnn tJ1 nuomonė. Mat visiškai netiko prie tokio ku- mas tų gyvūnų turėjo užpapėdas ilgio, mokslinčiai da- nas. Žemė atsiverdavo ir
vė jam vardą brontosaurus: spjaudavo
po io pėdomis žemė drėbė- verdančius
jo! Bet tenai paveikslas kito siautė ant
panašaus milžino. Šitas mil-,kitam. Ir tuomet...............
nors ir gyventi
žinąs, ištiesų .huyo ^vu niškos žuvys tepamos. oišingsu, mamutas išnyko tuoGilumoje žemės sale kau- sunkumu, nes gyvūnas galė- apačioje, kad gyvūnui reikė- gos. «avaime kįla klausimas,
kalnu, ’ nes jojo ilgumą ap- klampynių reptilijos skandi- į met, kada žmonės pradėjo j ichtvosauro kartu atrado J° viską sutriuškinti. Išaugęs jo valdyti milžinišką uode- kaip bus su karo nuostolių
sprendžia mokslinčiai iki narnos. O milzimskajį ma-jrašyti savo gyvenimo istori- moksiinčiai liekanas to mil- Jonius arba šlapis sveria gą; antroji galva, taip sa- atlyginimu? Sovietų val
115 pėdų! Tai atlantosauru? mutą, išbėgusį nuo tų pavo-j ia Tiesa, karžygiškų paša- ;x:no ma:cto Liekanom žino- 13.000 svaru. Tai, jeigu to- kant, valdė gyvūno užpaka džios ekonomistas, prof.
šitokį planą:
Šitas kis brontosaurus butų per- lį ir uodegą. O toje apatinė Vargas, tsiūlo
eml pas1Sia
l'?iX
įmmams. r,.
Bet. tai
. . dar
--------nevis
užgriovė smego ir leduku iš laikų žmogaus 1kovos
----- - ma° Tuakmenėjusioš?
" ’
kas! -Palubėse kabo skeletas kalnai,
su mamutu neužsiliko žmo- liekanas paėmė mokslinčiai slinkęs per slomų, is šito me- smegenų masa buvo kui- kas Vogi(įiios RtulX už,įenįu0visai kitokio milžino. PažiuBet šitokį atsakymą ran nyse. išmirė ir jos kaip išmi ir nutekino; nutekinę surado ko nebūtų likę Daugumas didesnė negu sniegenų masa
Rįy
;
įš'vokieįėję kiek geriau, patėmysi- dame vien seniausiose moks- rė mamutai; vienok mes ži kucm gyvūnas maitinosi, tokių gyvūnų turėjo kietus galvoj. Tokiu budu galima uj’
fabrikus, mašime? kad tai gyvūnas gyve- lo knygose ir pasakose. Da nome šiandien tikrai, kad Mat ant nutekintos vietos at- serdokus. kiti turėjo baisias sakyti kad gyvūnas labiau nk visa žaliavą, visas pagarantis vandeny. Žiotys to bartinis mokslas, dabarti- priešistoriškas žmogus me rado nesuvirintas maisto lie-, iltis
turėjo ragiui kak; maste kojomis negu galva.
£k ,fe
2wuro panašios i paukščio niai ištyrimai iu nenriDažvs- ribinio mamutus. valcė iu kanas. Liekanose atrado !o-“‘ “
nosies, lyginai Bet tokis mąstymas,
snapą milžiniško didumo, ta. Mes žinome šiandien. mėsą, dengėsi jų kailiais, žvynus, ašakAS ir liekanas ihmocerai: kiti vėl turėjo mai, nedaug tegelbėjo. Gyne= jojo žiotyse randasi ne- kad malūnas žemės istorijos darė ginklus ir Įrankius iš velniažuvies (oktopus). Tai- kaip ir akmeninias šukas ant vunas buvo kaip didelis taip
mažiau kaip 200 aštrių dan- malė taip pat palengva nuo mamuto ilčių, o genijališkas gi, gyvūnas mito žuvimis ir visos nugaros, o ant uodegos ir kvailas. Išlieję tų gyvunu
tu! Nugarkaulis susideda iš laikų milžino ichtvosauro,; dailius. pirmutinis visos L-ftaU
O ką turės paimti AmerivjmHpnmiak oTzvii-'pueę sieksnio ilgio akstinus, kaušus gipsu, mokslininkai
120—150 kaulų. Uodega jo kaip jis mala šiandien. Tie žmonijos istorijoje, išbraižė kitais vandeniniais gyvu kurie perskrodė kiekvieną, pamato, kad gyvūnų smege- ka už nuskandintus laivus
mažesniais už save. ši
plati, didelė, nuo jos tėškė- sa, kada ne kada užverda ant tokios ilties visą mamų- nais.'iurių"
kusi žvėri.
plėšikasėdė manugaros užšokusį
žvėrį, nys buvo netik stebėtinai ir prekes? Apie Ameriką
nimo putoja iurės, siaučia vienas kitas vulkanas, Per to paveikslą, su ilgais plau- žuosiuc * jau tuomet, rodosi J Taigi, gamta buvo jiems vi- mažos, bet neišlavintos. Sme- rusai nekalba.
permaino
vilnys Tą baisųjį jūrių gy- tūkstantmečius
iltimis ir triuba. Tasai viešpatavo “kova už buri.
vuna pavadino mokslinčiai siaura upė savo taką, vagą;
pavadino

AR ROMOS

opiežius

yra

Kristaus i

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laižai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo
Kristus. Pagoniška tų laiktj vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažrvėia. (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
mina rijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIŲ’S V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darna;
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius (’rb<>r:a» II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai IsSJri m
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.

SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių „pu
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasisventimsi ir pa
reiškiniai plačiai žmonijai kokiu reformų jie reikalanja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityi tą
knygų, nea joje ras daug reikalingų dalyku ir gerinu-om gn'e-*
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kilok; su
pratimą acie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tano
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikaią perskai
tyti. Taip aiškina aavo knygoje kun. M Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formalu, spauoa aisk.

Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidei* |»pauM»- kny
gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.
Galima gaut pas aut yrių, sekančiu adresu.

REV. M. VALADKA,

R. D. 2, DALTON. FA

Taipgi galima gaut t« knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO" KNYGYNE
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

rnuunių idiKų žmonijos kui- •• amžiu mįĮžinus.
ituros. Tas braizmys yra pir- J B*t
dar ir k5ta prie.
, miitirnu dokiimentu, paromilžinų išnykimo,
jdanciu žmogaus viršenybę jęuo |0S priežasties nyko Ivant gyvūnų, parodančiu pra- iai didieji kaip ir mažiejL
idzią jo fantazijos.pradzią jo pamenate, pirma paminėjau
• smegenų veiklumo, kuriuo gyvūną iguanodoną. Šitas
jis apgalėjo kitus gyvūnus ir milžiniškas driežas šoko ant
pasidarė ponu viso sutveri- užpakalinių kojų, lygiai
mo. Bet mamutas išnyko, o kakrepšiočius (kangazmogui nieko nekenkė ka- ru, k. pasiimdavo savo
t astro f os. Kodėl.
milžiniška uodega. Patiko ir
Žmonės nuomonuoja, kad juos likimas. Bemissarte,
mamutą pats žmogus išnai- Belgijoj, tapo atrasti klamkinęs. Tas, gal, tiesa. Žmo- pynėje 23 toki gyvūnai, visi
gus, ištiesų. buvo aršiausiu, stati; užtai reikia manyti,
gyvybės naikintoju, aršiau- kad tie gyvūnai, įnėjo į
siu gyvūnų priešu; jisai ne- klampynę, nugrimzdo ir nupažino mielaširdystės; ne-Į slopo. Keisto tame nieko ne
buvo jam galvoj, ar tie gy- ra, nes gyvūnai būdami apie
vunai nori gyventi, ar ne. 35 pėdų ilgio, turėdavo la
Žmogus sakė: aš noriu gy- bai didelį pilvą, o ant ilgo.
.venti, ir tokiu budu naikino laibo, it gulbės kaklo, maviską kas buvo ant kelio, žytę galvą. Panašų gyvūną,
Pamename kiekvienas gerai brontosourus. atrado "ir Aaprašymus lietuviškose pa- merikoj: šitas gyvūnas turėsakose apie meškas, lokius, jo apie 70 pėdų ilgio ir svėrė
taurus, elnius, šernus, bob nemažiau kaip 20 bačkų,
rius. briedžius, vilkus. Pilna apie 40.000 svarų. Jeigu įnėjų buvo Lietuvos giriose! O,jo tokis gyvūnas į minkštą
kur jie šiandien? Jų nėra, o i žemę, klampynę, tai iš jos
jeigu kur dar ir užsiliko vie- jau neišsigelbėjo daugiau:
nas kitas gyvūnas, tai vien gyvūnas grimzdo lyginai
todėl, kad žmogus nori jį kiauras laivas, prikrautas
palaikyti kaipo liekaną pra- akmenais. Ypatingai ir todėl
dingusių amžių, nori juom turėjo gyvūnas grimsti, kad
pasidžiaugti. Žmogus juos neturėjo' kojų padu; kojos
išnaikino; kur žmogus paša- buvo naguotos ir gana ma
kė “mano,” ten nebuvo vie- žos.
tos kitiems laukiniams gyvuIš atradimo nugrimzdusių
nams.
iguanodonu ir brontosaurų
Bet ne visus milžinus galime maž daug spręsti kožmogus išnaikino. Ichtyo- dėl tie milžinai turėjo išnyk^auras, karalius kreidos ga- ti. Tie gyvūnai buvo sutverti
dvnės, gyveno pirm daug tiktai tam laikui. Jie buvo!
milijonu metų; tuomet ne- karaliais tiktai trumpame'
buvo dar nei vieno žmo- perijode. Tiesa, jų kūnai bu-1
gaus; nebuvo tuomet šv.• vo milžiniški, bet — neatsa-’

savo

orlaivi

"Mr.

Smith”

vardu,

nes

Amerikoje

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas“ aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę ki ų dalykų. Jis pasako
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuo'oodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas“ atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:“
Ką reiškia meilė
iš kur ji pa- lytisAr išgalima
nustatyt busimo kūdikio
reina?
kalro? D-ras Reeder sako,

Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai ?
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti ?
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
labai svarbus, nes nuo io priklauso
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
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.

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 klausimą atsako.
Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patai ėjas" pasakys jums vis
ką.
Kas reikia žinoti, kad vaikai butų
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kudikj?
Moteries anatomija ir fiziologija.

Kodėl kunigams turėtų but už
drausta kalbėt apie šeimyniškus rei

kalus?
į visus šiuos klausimus “Teisingas
Patarėja^” atsako aiškiai ir nieko

neslėpdamas.
Knyga graži, su paveikslais. 223
puslapių, s t, p riais audimo apdarais.

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 $1.50 Užsisakykit “Teisingą
Patarėją.”
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Atmetė derybinės taikos
posterĮ.

Senų spausdinių rinkimo
kampanija.

Bostone veikia derybinės Visą šią sąvaitę Mass. vai-į
taikos organizacija, Fello\v- stijoje vedama senai popieship of Reconciliation. ku- rai rinkti kampanija. Joje
įiai vadovauja Harvardo dalyvauja vaikai ir auMENKAS BUVO KOMU Žuvo lietuvis, štabo saržen- j univeisiteto profesorius Ge- gesnieji pradžios mokyklų
tas Gaziukevičius.
orge Hartman. Toji organi- mokiniai. Renkami Įvairių
NISTŲ KERMOŠIUS.
Haveihill gyventojus Mv-!zaci-ia PaIU°šė “posteri,” rūšių lediniai—seni dienraš-i
Paleislaburnis D. Šolomskas kolą ir jo žmona Gaziukevi-! agituojanti už derybinę tai- ėiai, sąvaitrašėiai, mėnesi
kokiojasi kaip Maskvos
ėius, ištiko skaudi nelaimė, p? »; norėjo dėti ji požemi- mai žurnalai ir knygos.
izvoščikas.
Karo departamentas piane- ”«1 u virsu imų (elevated)
Jet tokių jums neretkahnSo. Bostono
lietuviški ša. kad lapkričio 18 d. žuvo S.eležinkelių vagonuose. Na gu spausdinių tunte, .rinkėMaskvos garbintojai pereitą jų sūnūs, štabo saržentas AI- į ^lona^ Transit Ads, Ine., jui atėjus juos atiduokite,
sekmadieni suruošė *’kon- bertas
Gaziukevičius-Ga- i kompanija tą posten nepn
.
. ~ “
Ruošė
zmk.
Žuvo
karo
veiksmų
!
en
>«Kmdano
mokiniu
koncerto..
11*
V o 1 < **
Pereitą
sąvaitę
aš netikė
miesto svetainėje ant Broad- ™elu- Eu-<'PuJ<‘- GaziukeviKetvirčių
sunaus
išleistuvės.
tai užėjau Į salę, 14 Bartlett
cius tarnavo karo aviacijoje.
Lapkričio 18 d. Amerikos • Pereita sekmadieni drg. st.. Roxbuiy, kur buvo KinKonceitas kaip koncer- “fortai” (didieji bombane-Į Ket vilčių bute Įvyko šeimy- dario mokinių koncertėlis;
tas. Vidutiniai padainavo šiai) buvo pasiųsti bombar-J niškas pažmonis. Susirinko virš 30 jaunų muzikos entu
brooklynietis Vasiliauskas ir duoti priešo vietoves, Ten artimieji Ketvirčių draugai ziastų pildė programą. Buvo
išleisti jų sūnų. karo aviaci solų, duetų, kvartetų ir visa
kiti. Bet tos prakalbos—tik jisai ir žuvo.
liausiąs _jovalas. Kalbėjo ko
Aibei tas buvo savanoris, jos leitenantą Edvardą Ket- orkestrą. Man geriausia pa
munistų gazietninkas iš kai o aviacijon jis Įstojo bir virti. Išleistuvėse dalyvavo Į tiko “Lietuvių Vestuvių DaiBrooklyno. D. šolomskas. Iš želio mėnesĮ, pereitais me drg. Anestai, Brazaičiai ir na” (Lithuanian Wedding
’Song).
O. Č.
jo kalbėtojas, kaip iš ožio tais.
Kaimvnas. eilė kitų.
Jaunasis leitenantas srv-'
--------------muzikkantas. Niekino socia
listus. ypač Grigaiti ir Mi- Lietuvis kareivis nužudė žo iš Australijos, ta progai
Nelieskite tų “bombų.”
chelsoną: niekino Amerikos
jis
atvyko
pas
tėvus,
atosto-į
moteriškę.
Gruodžio 12 d. Mass. val
Lietuvių Konferenciją. Įvy
šauti. Dabar gryžta i Cali-įstijoje bus oro puolimo pra
Pereito šeštadienio
— o
—
.
.
fimijos valstiją. Susiiinku-j timai. Iš lėktuvų bus mėto
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— linkėjo jam visokiausio
pradėjo “mokinti
mos popierinės “bombos.”
■ pasisekimo.
Rep. i Ryšium su tuo gyventojai
kai o vadus. Girdi, yra gali- Praną Gricių. -8
fron- z^aus
i Khkci\į. Liiiciu^
mvbės atidaryt
yra prašomi tų “bombų” ne
tą” Europoje, bet to nenori buvo paleistas is armijos
Kaltina du gydytoju.
Anglija ir Amerika. Buvu- atostogoms. Jis prisipažino Kailių administracijos ofi liesti. Jas surinks civilės ap
saugos personalo žmonės.
sio kovos Afrikoje ir dabar į nužudęs vieną moteriškę. sas skelbia, kad šiomis die
Italijoje Šolomskui yra tik Lillian Parent. V lėtos laik nomis buvo iškelti rimti kal
mažmožis. Ir jis davė “nuro raščiai sako, kad pirm to tinimai dviem Bostono gy Areštavo keturis vagišius.
Bostono policija areštavo
dymus.” kaip toki frontą Gricius ta moteriške išgėdi- dytojam. Kaltinami jie dėl
nęs.
4
vagišius.
Jie kaltinami dėl
atidalyti.
to, kad pildė ceitifikatus.
Tai girtavimo pasėka.
apvaginę j i m o krautuvių.
Klausaisi to “oratoriaus” Gricius sako. kad jis ir toji reikalaujant daugiau maisto Spėjama, kad jie yra išvogę
išvedžiojimų ir stebiesi—ak moteris “visa nakti baliavo- ženklų-stampų. Už tokiu< už Š10.000 visokių prekių.
. liudymus gydytojai ėmę iš
las nori kitiems kelią rodyt.
Suimtųjų vardai, kol kas
Reporteris, žmonių po 10 dolerių.
•
ję.”
Po tos “prakalbos” patys
neskelbiami.
-------Gydytojams gręžia pavokiek išmintingesni komunis Vy tautinės susirinkimas. ■ jus netekti leidimų-laisnių.
tai sakė. kad Šolomskas bu
Parduoda netikusią mėsą.
tų padaręs geriau, jei nebū Piliečių Kliubo svetainė
Reikia stenografių.
Ne tik Bostone, bet visoje
ti] Į Bostoną atvykęs—iš jo je pereitą sekmadieni Įvyko
Massachusetts valstijoje at
Federalei
vyriausybei
rei

Vytauto
Draugystės
priešprastas kalbėtojas.
metinis susirinkimas. Išklau kia stenografių. Tuo tikslu sirado netikusios mėsos. Iš
Žmonių galėjo būti koks sytas ir priimtas valdybos dabar duodami kvotimai, j kur ji gauta ir kaip, dar nešimtelis. Nejauku buvo sėdė raportas, taipgi išrinkta nau Norinčios tokio darbo, tegul nustatyta. Žmonės Įspėjami,
ti svetainėje, kurioje gali su ja valdyba ir direktoriatas. kreipiasi i federalės vyriau- kad saugotųši pirkti tokią
eitį apie šeši šimtai žmonių. Išrinkti visi senieji vaidybos sybės rumus, kurie randasi į mėsą. nes nuo j°s galima
Ten Buvęs. jr direktoriato nariai.
K. didžiajam Bostono pašte.
i rimtai apsirgti.

Į—Įok’ to play Santa withę>ut

spending a
K turi Christmas Club sąskaitą
banke, kokių turi 140,000 Bay
State žmonių ?
Jei taip, tai gali suvaidinti Santą
neišleisdamas nei dešimtuko Iš tų pi
nigų ką taip nuoširdžiai taupei išti
sus metus.
Vienas būdas, tai įdėti juos i Karo
Bonus. Tuo budu padarysi Kalėdų do
vaną kožnan. vyrui uniformoj.
Arba gali įdėti tuos pinigus į savo
taupymo sąskaitą banke. Kaip žino
ma, kiekvienas naujas banko gauna
mas doleris šiandien eina į valdžios
bonus.
Kągi daugiau galėtum padaryti su
savo pinigais, kas galėtų geriau pa
rodyti Kalėdų dvasią?

A
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of Massachusetts

Lietuvis kaltinamas mote
riškės nužudymu.

Pavogė 34.500 racionavimo
štampų.

Biockrone areštuotas jau
nas lietuvis, Stasys Kava
liauskas. Jisai kaltinamas
dėl nužudymo senutės Carrie Higgins. Kaltinamasis
dabar kvočiamas, bet prie
kaltės neprisipažvsta.

Pereitą šeštadieni Bosto
ne buvo pavogta 34,500 ra
cionavimo štampų, kurios
vežta depozituoti Į vieną
banką. Stampos pavogtos iš
tūlo pirklio Dorchesterio
sekcijoje.

DR. D. PILKA

i

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 8
ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

DR. G. L. KILLORY

Padidino algas.

Kainų administratorius
Naujosios Anglijos kai o praneša, kad Naujoj Angli
darbų taryba nutarė padi joj labai stinga kūrenamojo
dint medvilnės audėjų ai-, aliejaus.
gas. Tarimas paliečia ir Mas
REIKALINGI JAUNI VYRAI
sachusetts valstijos audėjus.
Radijo programa.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa duodama iš
\VORL stoties, 950 kilociklių.
Sekanti sekmadienį, gruo
džio 12 dieną, nuo 9:30 iki
10:30 iš ryto programa bus
tokia:
1. Muzika.
2. Dainininkė Dr. Emilija
Rudokiutė iš So. Bostono.
3. Pasaka apie Magdutę.
Prašom parašyti atvirutėj
savo Įspūdžius ir prisiųsti
šiuo adresu: W0RL, Lith
uanian Program. 216 Tremont st., Boston. Mass.

6C SCOLLAY SUVARĖ. Room 22
BOSTON. Telef. Fafavette 2371
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

PRIE BŪTINO DARBO GARAŽė.
DARBAS PASTOVUS. GEROS PRO
GOS. PATYRIMAS NEREIKALIN
GAS. TELEPONUOKIT: MR. KENNEDY. COMMONVUEALTH 1QOO.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
Tel. Coromonwealth 4570.

4 kambariai ant rendos.
Yra šiltas vanduo, maudynė, du pe
čiai ir klijonkė virtuvėj. Kambariai
gerai ištaisyti ir šilti, nes per visus
kambarius eina štymo paipos j viršų.
Vienai šeimai dvejos atskiros durys
ir didelis jardas. Tarpe G ir H gat
vių, 417 East Fifth Street. So. Bos
ton, Mass. Kambarius galima matyt
tik vakarais, o nedėlioję visą dieną.
415 E. 5-th st.. So. Boston.
(-»

ToL ŠOU 2806

Parsiduoda Restoranas

DAKTARAS

Septynių dienų laisnis vynui .r
alui. Geroj vietoj. Parsiduoda dėl blo
gos savininko sveikatos. Kreiptis:
Stone's Cafe. Ine..
161 Green st., Jamaica Plain, Mass.
Tel. ARN 9864.

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

Reikalingas Darbininkas

S. Minkus.

Restorane apvalyti stalus ir vielą.
Darbas nuo 8 v. ryto iki 6 v.vakaro.
Atlyginimas: $27 su valgiu, arba $30
be vaigio. Turi būt blaivas žmogus.
Kreiptis: Blinstrub’s Yillage & Griil.
300-308 \Y. Broadway. South Boston.
(51)

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
J TeL 28624

Tel. TRObridge 6330

Gyv. 81132

DrJoseph A.Gaidis

Dr. John Repšius '

♦

OPTOMETRISTAS

(REPŠYS)
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki B,
LIETUVIS GYDYTOJAS
nuo 7 iki 9.
Valandos: 2-4 ir 6-8
Seredom 9 iki 19
Nedaliomis ir šventadieniais;
>
ir .-usitarua.
nuo 10 iki 12 ryto.
}
AKIŲ DAKTARAS
/
278 HARVARD STREET
‘ Ištaiso defektuotas akis ir tinkakamp. Inman st arti Central akv.
J mu laiku sugrąžinu šviesą. IšegCAMBRIDGE, MASS.
i zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

akent you wn<;

Od

MĘ

■ert?IC RANGEf

you

»

TEL. ŠOU 2712

j

Dr. J. C. Seymour

A. J. NAMAKSY

(LANDŽIUS)

Real Estate & Insurance

' » Specialybė: Akių, Vidurių Ligų,
Ausų, Nosies ir Gerklės.
‘ • Vartoja vėliausios konstrukcijos
» X-RAY Aparatą.
Pritaiko Akinius.
} VALANDOS: nuo 2-4 nno 7-4

•

414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So Boston 0948
Ree.
37 ORIOLE STREET
West Rozbury, Mass.
TeL Psrkwsy 1233-W
■■■ - .
---- ------------------

534. BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

b----------------------;

į

J

Boston Edison Company sako

•
, •
{

...jei laimė davė jums turėti elekt
rišką pečių, nevartokit tą pačią
kaitravietę visados. Vartok it viršu
tines kaitros rinkes pamainom.

MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAM UOTOJAS
Turi Notaro Teises.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movers)

:
•
{

254 W. Broadway
t

Boston Edison Company

S. BARASEVIČIUS
IR SŪNŪS

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2390
Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchesler Avė.
Tel. COI.umhia 2537

!

I

Perkraustom
Čia pat ir j to
btnas vietas
^auei orie&nra, kaina prieinama,
326 BROADWAY.
SO. BOSTON, MAS&,
TeL SOUth Uostos 4618
,

