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Baigiama Ruoštis Antram
Frontui Prieš Vokietiją

Jungtinių Valstijų
Nuostoliai Kare.
Armija neteko 97,077 vyrų,
laivynas—32,345.

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

METAI XXXVIII

Stalino Ilga Ranka Demonstracija Prieš Nacių Vokietija Nusigandusi;
Franko Diktatūrą.
Jugoslavijoj.
Persijos ir Jugoslavijos at
žvilgiu Rusija ir Anglija
padariusios “dylą.”

Žmonės reikalavo paleisti
politinius kalinius, užda
ryti fašistų partiją.

Pavasarį Laukia Invazijos

Karo departamento sul ink
tomis žiniomis, šio karo me Egipto sostinėje Kairo at- ' Amerikos korespondentė ; 750,000 KAREIVIŲ ANG kaitų “karo metodose.” Bu
INVAZIJA NUMATOMA kėjo žinoti net ir vėjo kryp tu Jungtinės Valstijos nete virai kalbama, kad Persijos Helen Kirkpatrick iš Londo-!
sią užmegsti “glaudesni ry
LIJOJ LAUKIA ĮSA
APIE VASARIO VIDURJ. tį. Oro sąlygos šitokiuose ko 129,422 vyrų—užmuštų, ir Jugoslavijos atžvilgiu Ru
no pranešė labai Įdomią ži
šiai tarp Anglijos ir Ameri
KYMO.
veiksmuose yra labai svar- sužeistų ir be žinios dingu sija ir Anglija galėjo pada nią. Ji sako:
Organizuojamas milžiniškas
foVfnriną
kos karo vadovybių ig vienos
Nuostoliai dalinami ši lyt “užkulisinį dylą”—susi Lapkričio pradžioje Ispa Invazija gal bus vedama pusės ir Rusijos karo vado
laivynas ir aviacija. Kova j
Tolj
invazija turi būt sių.
taip:
tarti dėl savų Įtakos sferų. nijos sostinėj Madride buvo
trim frontais.
bus baisi.
vybės iš kitos.”
' suderinta, su karoj veiksmais
Užmuštų—14,919 armijo Tokia išvada daroma iš to suruošta demonst racija
Nacių
Vokietija
nusigan

Savo spėjimus, kad alian
“Nevv York Times’o” ko- kituose frontuose. Priešas je, 10.71 laivyne, 2.241 ma fakto, kad Anglijos vyriau prieš Franko režimą. Minios
respond e n t a s Middleton turi būt spaudžiamas visur rinų korpuse ir 316 pakraš sybė nelauktai nutarė remti žmonių ėjo gatvėmis; reika dusi. Viskas rodo, kad ją la tai ruošiasi invazijai naciai
bai paveikė Kairo ir Tehera-|
ir iš kito fakto. Anglų
praneša iš Londono, kad te tuo pačiu laiku, kad negalė čių sargyboje, Coast Guard. Tito-Broz
vadovaujamus lauta paleisti iš kalėjimų po no konferencijos. Ryšium daro
ir amerikiečių karo aviacija
nai sparčiai ruošiamasi Eu tų sukoncentruoti savo jėgų Viso 28,183.
partizanus; remti daugiau, litinius kalinius ir uždaryt su tuo nacių propagandistai sistemačiai
daužo vokiečių
ropos invazijai. Planai jau vienon vieton.
Sužeistų: 34.164 armijo nei Michailovičiaus vado falangistų-fašistų
partiją. daro visokiausius spėlioji karo pramones. Jie spėja,
užbaigti. Dabar paskubom
Manoma, kad tokie veiks- je, 3.012 laivyne, 2,720 ma vaujamus čėtnikus.
Policija laikėsi bešališkai, mus ir atvirai prisipažysta. kad netolimoj ateity atakos
organizuojarųos spėkos ir mai prasidės apie vasario rinų korpuse ir 78 pakraščių
Michailovičius yra teisė nedarė jokių kliūčių. Tik ne kad “priešas nemiega.”
iŠ oro turės padidėti, kad tuo
priemonės. Nors darbas mil- mėnesio vidun,
sargyboje. Viso 39,974.
leista nešti vėliavos ir dalin
tos
jugoslavų
vyriausybės
uždusinti
nacių Luftvvaffe—
Berlyniškė
Transocean
ži

žiniškas, bet progresuoja Alijantai gerai žino. kad Be žinios dingusių: 23,814 narys, karo ministeris. Tą ti atsišaukimus.
greitai. Alijantai turi jau vokiečiai yra gerai pasiruo- armijoje. 8,337 laivyne, 638 vyriausybę pripažino Angli Tą žinią Kirkpatrick gavo nių agentūra skelbia, kad oro jėgas. Praktika įrodė,
nemaža patyrimų Įgiję šito- šę. Jie turi sutraukę didelių • marinų korpuse ir 44 pa ja ir kitos Jungtinės Tautos, būdama Gibraltare. Vėliau, Anglijoje yra sukoncentruo kad šio karo metu lėktuvai
“bent” 50 divizijų—pės yra būtinas ginklas. Taip
kiam žygiui iš Afrikos, Sici- oro spėkų Europos vakaruo- kraščių sargyboje.
Viso kaitų ir Rusija. Dabar. Ang kai ji atvyko Į Londoną, tą tos
tininkai. tankų batalionai ir buvo Lenkijoje. Francuzijolijos ir Italijos invazijų, se ir laukia invazijos. Dėl to 39833 "
vyriausybei nutarus žinią patvirtino Ispanas, pa parašiutininkai. Nacių ap je ir, pagaliau, šiaurės Afri
Koncentruojami laivai, tan- jie buvo priversti labai su Belaisvių: 24,180 armi lijos
daugiau remti partizanus, bėgęs iš Ispanijos.
kai, orlaiviai ir kitokie karo silpninti savo frontą Rusijoj, jos, 2,293 laivyno, 1,954 ma teisėtoji Jugoslavijos vyriau Nors policija uždraudė skaičiavimu, Anglijoje da koje, kur vokiečiai ragavo
bar randasi mažiausia 750,- savos medicinos.
pabūklai.
Invazija, be abejo, eis la- rinų korpuso ir 1 pakraščių sybė gavo didelį smūgį.
platint atsišaukimus, bet jie 000 gerai išlavintų kareivių,
Sunkiausis uždavinys yra bai plačiu ruožtu. Ji bus nu- sargybos. Viso 28,428.
buvo dalinami tvarkos sau kurie laukia karinės vado Bendrai imant, naciai ma
Nėra
jokios
abejonės
dėl
no. kad savo invaziją alian
perkelti per Anglijos kanalą kreipta gal Į kelioliką uostų
Iš 28.428 belaisvių 1,612 to. kad Tito vadovaujami gotojam nematant.
vybės Įsakymo pulti nacišką tai pradės ateinanti pavasa
armijas ir paskui pristatyti iš karto. Jeigu Sicilijos inva- jau esą mirė, kone išimtinai
faterlandą.
ri. Ir viskas rodo, kad tai in
joms būtinų reikmenų. Vie- zijai buvo pavartota dau- Japonijoj. Be to, 17,572 su partizanai yra Rusijos pada
las.
Jei
taip
—
kodėl
Stalinui
Būt
garijos
Sostinė
Transocean
agentūros
mįvazijai naciai visu galimu
nu žodžiu, sunkiausia pro- giau kaip 3,000 laivų, tai žeistieji jau esą arba panedaryt
dylas
su
anglais?
litaris korespondentas Lud- rimtumu bando prisiruošti.
blema yra susisiekimas, kuo- Antro Fronto invazijai gal į sveikę ir grvžę Į tarnybą,
Liepsnose.
vvig Sertorius pranašauja, Pranešimais iš Berlyno, na
met laivams gręsia didelis bus pavartota 30,000 laivų, arba paleisti iš armijos, kaip Jo pretenzijos Į Persiją se
nai žinomos, bet anglams la Bulgarai persigandę, kelia kad aliantų invazija bus ne ciškas “dykumų lapė” Ro
priešo submarinų ir orlaivių Su laivynų, žinoma, turės paliegėliai.
bai svarbu, kad rusų Įtaka protestus ir reikalauja, kad vieno fronto invazija, bet melis šiomis dienomis buvo
pavojus. Bet alijantai tikisi kartu eiti ir aviacija. Bomtuos pavojus nugalėti.
banešių pareiga bus susprog- NACIAI PRARADO 300 Persijai butų mažiausia. Jei vyriausybė prašytų taikos. trilypė. Kitaip sakant, ji nuvykęs Į Olandiją, taip pat
taip—kodėl anglams nedaAmerikos
bombanešiai bus vedama trim frontais. Daniją. Aišku, nacių karo
Angliioj dabar yra kon- dinti vokiečių apsigynimo
SIIRMARINII
•
ryt
dylas
su
Staniu?
vėl
daužė
Bulgarijos
sostinę įsus pralietas rauuujiusiu> vadovybė ten daro naujus
centruojamos didelės karo Įrengimus, suardyti jų gele- Jungtinių Tautų karo va
Taip ir krtaip’Kairo mies Sifiją. Pranešimai sako, kad armijos ofensyvas iš rytų. sustiprinimus.
spėkos, kurios dieną ir nakti žinkėlius ir kitas susisiekimo
dovybė
skelbia,
kad
nuo
šių
te
svarstomas anglų nutari miestui pridaryta daug nuo bus vedamas “padidintas Be to, naciai yra sutraukę
yra lavinamos invazijai.
priemones. Kova bus tokia
metų
kovo
mėnesio
iki
lap

kariuomenę
Darant alijantams invazi- bausi, kokios pasaulis da ne- kričio mėn. Atlanto vande mas remti partizanus. Demo stolių, jis bombarduota per spaudimas” pietiytinėj Eu gana didelę
ropoj ir, kartu, aliantai mes Bulgarijoje. Dalykas toks,
ją Sicilijoj, buvo patirta buvo matęs. Tikėkimės, kad nyne nacių Vokietija prara kratijos ir pastovios taikos dvi valandi laiko.
daug svarbių dalykų. Tenai ji pasibaigs musų laimėjimu, do 300 submarinų. Tai esą šalininkai reiškia daug susi Tomis pat žiniomis. Bul savo jėgas skersai Anglų kad nacių Vokietijai gręsia
pavojus iš Turkijos. Nežino
rūpinimo. Jie mano, kad pa garijoj prasidėjo didelis ne Kanalą ar kitur.
reikėjo vaduotis ne tiktai
-------------daugiau, nei Vokietija gali saulis gali būt nustumtas Į rimas. Žmonės persigandę,
Nacių
strategus
ir
komen

dami. kur ir kada aliantai
karo mokslu, bet taip pat Bombardavo Empastatyti.
tatorius
ypač
nervina
tas
jie
kelia
protestus
ir
reika

darys invaziją, naciai visur
naują
nelaimę
—
imperialis

astronomijos ir meteorologi
Kova
prieš
nacių
submadeną.
faktas,
kad
jie
nežino,
ku
lauja,
kad
vyriausybė
pra

bando
Įsidiutinti. Atsargutines intrigas ir, pasėkoje,
jos žiniomis. Reikėjo žinoti
rinus
ypač
padidėjo
po
to,
rioj vietoj tas “kitur” bus. jmas verčia tą daryti. •
šytų taikos.
kurioj vietoj bus mėnulis ke- Amerikos lėktuvai Sunaiki kai Jungtinės Tautos gavo naują karą.
Jie
žino tiek: ir Anglijoj ir Iš neitralių šaltinių gau
Į
Bulgariją
pasiųsta
nauji
no
138
nacių
lėktuvus.
lianties Į krantą, kad prieš jo
bazes
Azorų
salose.
.Azorų
Afrikoj
ir Viduriniuose ry tos žinios gera dalimi tą na
nacių
kariuomenės
pulkai,
šviesą priešas negalėtų ma Amerikos didieji bomba- salos priklauso Portugali STUDENTAI UŽ SUB
tuose aliantai turi daug karo ciu nervingumą išduoda.
palaikymui “tvarkos.”
SIDIJAS.
tyti mūsiškių laivų ir žmo- nėšiai ir kovos lėktuvai pe- jai.
pajėgų. Tik šiaurinėj Afri Netik nacių partijos ir armi
nių: reikėjo taip pat žinoti, reitos sąvaitės pabaigoje
Simmons kolegijos stu
koj jie turį apie 20 divizijų, jos viršūnės dabar kalba
kurią valandą pradeda kilti puolė nacių Vokietijos portą DIDELI MŪŠIAI RUSŲ
dentai renka parašus po pe 19 BILIONŲ CIRKU
neskaitant laisvųjų francu- apie invaziją. Kalba visa
LIACIJOJ.
jura, kad jai nuslugus laivai iEmdeną. Miestui pridaryta
ticija, reikalaujančia Massa
VOKIEČIŲ FRONTE.
zų
kariuomenės, kuri dabar Vokietija. Sugriauti miestai
nenusėstų ant seklumos: rei- daug žalos. Be to. Amerikos
chusetts valstijos senatorių, Federalis iždinės departa lavinama ir ginkluojama.
Kijevo
bare
per
kelias
žmones Įtikino, kad Goeb------------------------------------skrendantieji fortai nukirto dienas ėjo dideli mūšiai. kad jie stotų už atmetimą mentas praneša, kad šiuo
Viduriniuose
lytuose
—
ir Goeringo kalbos
Nusižudė Klementi- 117 nacių lėktuvų. gi kovos Nacių armijos vadai vedė to biliaus, kuris panaikina metu apyvartos rinka turi Syrijoje ir kitur—taip pat belso
apie
“
visišką
saugumą” falėktuvai nukirto dar 21 na desperatiškas kontr-atakas. subsidijas (pašalpas) far- virš 19 bilionu doleriu, bū
i andasi “daug kareivių.” pa terlandui buvo tuščias muilo
na Medijauskienė. cių lėktuvą. Viso sunaikinta Maskvos pranešimai skel meriams.
tent: 819,250,000.000.
ruoštų
kovoms. Kur ir kada burbulas, kuri susprogdino
“Aš negaliu gyventi be ta 138 nacių lėktuvai.
Už subsidijas stoja Roo Niekada pirmiau tiek pi
bia.
kad
visi
nacių
puolimai
jie
bus
siunčiami—didelis aliantų karo aviacija.
Amerika neteko 17 ‘‘for
vęs, sunau,” rašo ji palik
sevelto administracija, bet nigų neturėta apyvartoje.
buvo
atmušti.
Sunaikinta
tų’’ ir trijų kovos lėktuvų.
tame laiške.
Kongrese yra stiprus farme- Kai kas reiškia baimės: gir galvosūkis nacių strategams.
daug
nacių
tankų,
lėktuvų'ir
Berlyno radijas skelbia, Amerikos Armija
irių blokas, kuris nepritaria di, tai pradžia infliacijos,
Amsterdam, N. Y.—Perei- Emdenas yra submarinų kitko.
kad
pirmasis aliantų žings
ateina
Hooverio
laikai...
Bet
: subsidijoms.
tos sąvaitės antradienį, 7 d. bazė, ten randasi submariištikrujų Hooverio laikai bu nis prie invazijos bus Ame Ruošiama Invazijai?
gruodžio, čia nusižudė Kle-!
statytu ir taisyti dirb- BADAUJANČIAI INDIJAI
mentina Medijauskienė. Ji ‘ tuves. Tos dirbt uv es ir gnau- DUOS AMERIKOS PIENO SŪNŪS BADU MARINO vo jau infliacijos paseka— rikos generolo Marshall pa Generolas Patton ir jo šta
bas Kairo mieste.
tai buvo jau defliacija, ver skyrimas vyriausiu “antro
SAVO MOTINĄ.
buvo rasta savo virtuvėj gu- į ^atsak?,’ 'u ^er omis Pas^kAmerikoj veikia organi
fronto
”
vadu.
Taip
pat
tybių kritimas.
Iki šiol daugelis spėliojo,
linti ant grindų; guminė žar-;meTniszacija, Įkurta šelpimui ba- North Bergene, Nevv Jeraliantai
darys
visą
eilę
pakur randasi generolas Pat
liuke buvo privesta nuo ga-'
daujančiios Indijos žmonių. sey valstijoj, teismo atsako PERSERGSTI NACIŲ
ton ir jo septintoji armija.
zinio pečiaus Į jos bumą. Ji: KINAI SUPLIEKĖ JA Organizacijos centras ran mybėn buvo patrauktas 51
PONUS.
TALKININKUS.
Dabar gauta žinių, kad ge
užtroško žibinamuoju gazu.
SLA
Viršininkų
No

dasi Nevv Yorke. Šiomis die metų senis. Charles Maloonerolas Patton randasi Kai
Changteh srityje kinai nomis jis pranešė, kad jau tian. Jo name rasta uždary Dviejų metų karo sukak
Tai buvo pernai prasidėminacijos.
smalkiai
supliekė
japonus.
ro mieste. Egipte. Ryšium
ties
proga
valstybės
sekreto

jusios
tragedijos
;
UI ti VU I
I pabaiga.
' C* MCA1 C4 •
••
* 1 * turima 20,000 dėžių kon ta 80 metų senutė, Malootia,
su
tuo vaikšto gandai, kad
Waterburiečiai
remia
senuo

Pereitu metu lapkričio 7-8 i
. ai7n11-,a. Panlkoje densuoto pieno, kuris greitu no motina nebylė. Kamba rius Hull dar kartą perser
nakti, taigi lygiai metai lai- trauk,asi. hnku\ H5nk»yo, laiku bus pasiųstas Indijon. ryje, kur ji buvo uždaryta, gėjo nacių Vokietijos talki sius SLA viršininkus, bet septintoji armija ruošiama
nori vice-prezidento.
. naujai invazijai—tur būt
ko atgal, ji kėsinosi nužudy- svar^10s jajynų bazes Kinų
nerasta jokio kito maisto, tik ninkes Rumuniją. Vengriją
ti savo sūnų ir save lygiai to- armlJa
tlk uz 30 m>” PASKANDINO KUBOS sudžiuvusi duonos pluta. Se ir Bulgariją. Valstybės sek Vienas musų korespon Balkanuose.
kiu pat budu. Sūnūs tuomet,
nuo ^ankovo.
LAIVĄ, ŽUVO 7 JURI nutė neturėjo nei lovos ir nei retorius joms pataria trauk dentas iš Waterburio pri Patton turėjo pasikalbėji
mą su prezidentu Rooseveltis iš karo ar. nesitraukus, siuntė tokią žinią:
patalinės.
NINKAI.
buvo rastas negyvas, o ją DrIiriA nvir
m
tų pat “baisaus pra SLA 11 kuopa turėjo susi tu ir alijantų vyriausiu karo
pavyko dar atgaivinti. RuošDVEJŲ IL O
Atlantiko vandenyne, ne Sūnūs beširdis gavo Įsa sulaukti
gen. Eisenhovveriu.
laimėjimo pasėkų,” kokių rinkimą, kuriame buvo no vadu.
damasi mirti ir sūnų su sa.
vilty,
Dar vaikšto gandai,
kad
toli Amerikos pakraščių, šio- ■ kymą prižiūrėti motiną; jei sulauks
nacių
Vokietija.
minuoti SLA Pildomosios puolimui nadių europines
vim pasiimti, tuomet Medi-j Vyriausybės žmonių ap- mis dienomis buvo paskan- į ne—eis Į kalėjimą.
Tarybos nariai. Nominacijų tvirtovės Amerika jau turi
jauskienė buvo palikus laiš skaičiavimu, Amerikos kari dintas Kubos laivas Liber-,
VALDŽIA
PAĖMĖ
LAI

SENATAS
NUTARĖ
PA

pasėkos yra tokios: prezi paruošus virš milioną gerai
ką. kuriame rašė: “Be tavęs i nėms pajėgoms reikės dar tad. Laivą paskandino vo
VAMS STATYTI DIRB dento vietai — F. J. BagoDIDINT GELEŽINKE
aš negaliu gyventi, sunau.” dviejų milionų vyrų. Jie tu- kiečių submarinas. Žuvo 7
išlavintu kareiviu.
TUVES.
LIEČIŲ ALGAS.
čius 19 balsų. Laukaitis 8
Mat, jos 21 metų amžiaus! rėš būt paimti iki liepos 1 d., žmonės, 18 kitų pasigenda
sūnūs Vilimas buvo Įsirašęs sekamais metais
Senato Rūmai 83 balsais Prezidento Roosevelto Įsa balsus: vice-prezidento vie VOROŠILOVAS VYKS
ma.
laivynan ir ketino ją palikti
-------------prieš 5 priėmė Trumano re kymu laivyno sekretorius tai — Tarnas Matas 26 bal
ITALIJON.
BRAZILIJA
KARIAUS
vieną. Vyresnysis jos sūnūs MIRĖ PREZIDENTO SEKzoliuciją, kuria geležinkelie paėmė i vyriausybės rankas sus, Povilas Dargis 2 balsu;
EUROPOJE.
Julius jau tarnavo armijoj. RETORIUS McINTYRE.
čiams padidinama algas—8 Los Angeles Shipbuilding sekretoriaus vietai—M. J. Nacių kontroliuojamas ViMotina negalėjo to pakelti.! ŠĮ pirmadiertj. po ilgos ir Brazilijos vyriausybė pra centais valandai. Tarimas and Drydock korporacijos Vinikas 30 balsų; iždininko ’chy radijas praneša, kad ItaNors tuomet ji buvo atgai-! sunkios ligos, mirė ilgametis neša, kad neužilgo ji siųs sa liečia virš mili mą geležin dirbtuves. Korporacijos vir vietai—K. Gugis 18 balsų. | lijon vyksta • v*otu mmšu
vintą, dabar, sukakus nuo toį prezidento Roosevelto sek- vo kariuomenę i Europą, ka keliečių. priki; asančių 15 šininkai yra kaltinami dėl J. Račiūnas 9 balsus, iždo las Vorošilov, dalyvavęs Te
laiko vieniems metams, ji retorius Marvin Mclntvre. riauti su naciais.
nepildymo sutarčių, kurias globėjų vietai—St. Mockus herano konferencijoje. Pirm
koje unijų.
vistiek užbaigė savo gyveni Bus palaidotas Louisvillėj,
Sako. kad brazilų lakūnai
Rezoliuciją dar turės už jie pasirašė laivyno depar 29 balsus, E. Mikužiutė 17 to jis paviešės Gibraltare J*’
1 Afrikoje.
balsų
mą
Kentucky valstijoj,
jau veikia Europoje.
ramentui
kirti Atstovu R miai
iiTmii

i

Antras Puslapis

keleive, so. boston.
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Štai Kaip Gali Išrodyt Antras Frontas

STALINAS RADO RUSIJAI NAUJĄ “DIDVYRĮ.”

sikratyti Ukrainos ir Lenk'jos dvarininkų baudžiavą.”

“Labor Action” lapkričio
Tai toks buvo ChmelnicMax Schacht- kis. kuri Stalinas dabar paman rašo:
kėlė i Rusijos “didvyrius.”
“ Stalinas sukūrė Rusijos kala jo \ ai du medalius ii
armijai naują idola (garbinaRusijos miestus vadina
15 d. laidoje

mą stabą), naują ‘Sovietų Są-

jungos Didvyri.’
“Jis vadinasi Bogdan
Chmelnickij, ir jums vertėtų
su juo susipažinti geriau“Keliatas savaičių atgal rusu armija atsiėmė Perejaslavo
miesteli Ukrainoj, lr nemenkesnis Sovietų Sąjungos orga
nas kaip Vyriausis Sovietas
nutarė nukalti Perejaslavo laimėjimui pažymėti naują ordiną — Chmelniekio Medali. Dvi
dienas vėliau ta pati švenčiaustoji įstaiga davė įsakymą perkrikštyti ir patį Parėjusia vo
miestelį. Dabar jis bus vadinamas: Pere.iaslav-Chmelnickij.
"Kas buvo Chmelniekis. tas
naujas Stalino didvyris?
“Bogdan Chmelnickij buvo
atamanas, arba vadukas, kuris
valdė gaują kazokų ir totorių
tarp 1648 ir 1653 metų. Ame
rikoj jis mažai kam žinomas.
Bet lenkai, ukrainiečiai ir žy
dai žino jį labai gerai“Atamanas Chmelniekis bu
vo žiauriausis žvėrys istorijo
je. Jo neapsakomi žvėriškumai
prieš lenkus, ukrainiečius, lie
tuvius ir žydus pripildė tam
siausius tų tautų istorijos pus
lapius.
“Kur tik jo gaujos ėjo. tenai
siautė baisiausia teroras ir
kraujas liejosi kaip vanduo.
Užkariauti jo kraštai buvo plė
šiami ir naikinami. Lenkai bu
vo medžiojami kaip šunys ir
žiauriausiu budu žudomi. Ka
talikų kunigai buvo kariami
ant savo altorių, kartu su žydu
iš vienos pasės. o šunimi iš an
tros.

“žydų persekiojimas buvo

bestijajiškiausis Chmelniekio
darbas. Jų moterims ir vaikams buvo kapojamos ranko
ir kojos ir mėtomos pakeliais,
Daug žydų buvo arkliais sudraskyta į keturias dalis ir jų
kūnas mėtomas kiaulėms. Nesčioms žydų moterims buvo
skrodžiami viduriai ir jų akyvaizdoje

žudomi jų

kūdikiai-

Buvo atsitikimų, kad kūdikio
vieton Chmelniekio kazokai
įdėdavo ir užsiūdavo katina
motinų viduriuose. Mažus Vai
tkus kazokai užmaudavo ant
savo jėčių ir kišdavo Į ugnį.
žydų moterų ir merginų gėdi
nimas buvo kasdieninis reiški
nys.
. '
“Viename tik
Nemirovo
miestely Chmelniekis nužudė
6.000 žydų. nukapodamas jiem
galvas.
“Apgulęs Lvovo (Lembergo) miestą. Chmelniekis parei
kalavo, kad jam butų pristaty
ti visi žydai, kuriems jis buvo
užsimojęs nukapoti galvas. Jis
davėsi permaldauti tik tada.
kai jam buvo sudėta didelė pi
nigų suma.
“Iš viso nuo Chmelniekio ka
zokų ir totorių kardų žuvo apie
300.000 žydų. Tos dienos tebė
ra ir dabar žydų kalendoriuose
pažymėtos ir jie jas mini su
didžiausiu širdies skausmu.
Chmelniekis buvo tų laiku Hit
leris. su tuo tik skirtumu, kau
jis buvo didesnis barbaras už
dabartini Hitlerį.
“Didžioji Sovietu Enciklo
pedija, išleista Maskvoje 1936
metais, sako. jog Chmelniekis
buvo Tkraino,
,akilimo pnesas ir išdavikas;’

xaldU.

*"

tautu

V
APSfNDIMĄ
LENINAS.

....

“Sovietų Enciklopedija

sa

ko, kad Chmelniekis išžudė keliasdešimts tūkstančių Ukrai
nos valstiečių ir beturčių kazo
kų. kurie ištikrujų norėjo nu-

ir

Teherano

Anglija

atidarytas

braižines

klės

su

netolimoj

parodo,

parodo

invazijos

nacių

kuriomis

užvaldytus

konferenci.

rusams

davė

užtikrinimą,

aukštinimo žymės. Rusų naTaigi Leninas čia pasako cionalistams visa tai yra lyg
labai aiškiai, kad tautos ap- sviestas ant duonos. Jie nors
sisprendimas gali būt pada- nekenčia Stalino, bet visu
rytas tiktai laisvu balsavi- šimtu nuošimčių su juo, kiek
jyjy__ visiškoj laisvu nuo tai liečia dabartini karą ir
grobiančios arba stipresnės rusų imperialistų apetitus i
valstybės kariuomenės. Ki- svetimas žeme?
taip. tautos
prijungiamoKarininku likti Rusijoj
orie stipresnės valstybės ne nesunku. Reikia turėti šiek
bus apsisprendimas. bet tiek proto ir lanksčią nuaneksija, arba pavergimas garą. Karininko mokslas ir
smurtu.
jo pragyvenimas valstybės
Lygiai šitokį smurtą Mas- apmokami. Karininko žmokva pavartojo 1940 metais na. jei jos vyras žūva kovoprieš Lietuvą ir kitas Pabal- ?e. turi užtikrintą gyvenimą
čio valstybes.
—mažiausia 50 ir 75 nuoMūsiškiai ^komunistai
nvriiiuiiKTvnj nei
-v. šimčius jo
i*o algos
alsos ir kitas prinežino, kad
i._j
gindami tą vilegijas. Karininko sūnūs,
smurtą jie blevyzgoja prieš sulaukęs mokyklinio amam
savo Maižiaus bibliją.
žiaus. turi pirmenybę į Su
vorovo kolegiją—taip šianMATO GRIGAITĮ, BET
dien yra vadinamos militaNEMATO STALINO.
rėš mokyklos. Mokyklon
“Vilnies” apžvalgų rašy imamas 10 metų bemiukas
tojas puola “Najienų” re-į sulaukės
. 18 metu.
daktoriu, kuriam pasitaikė kadetas jau “oficierium,
būti riename Chicagos lietu- .iei išlaiko kvotimus ir žino
vių kliube. kur kunigas kai- “savo biznį ’ — nepamiršta
bėjo malda Girdi
rrcviimt caniinr,
“saulę.
onnin ■”’
garbint
Stalino “
smurtu.

“Vilnies” apžvalgininkas
čia jaučiasi numaskavęs Gri
gaitį ir parodęs svietui jo
“pilną portretą.” Tik pagal
vokit, koks tai kriminalas—
kaitų su kunigu meldėsi!
“Keleivis” maldų nepri
pažįstą ir mano, kad viešuo
se susirinkimuose joms ne
vieta. Mes žinom, kad jų ne
pripažįsta ir drg. Grigaitis.
Bet jeigu pasitaiko būti to
kiam susirinkime, kurio ren
gėjai leidžia kunigui persi
žegnoti. tai nejaugi “Naujie
nų” redaktorius dėl to turė^^„,0 bėpi?

kuris nebėgo nuo kunigo po
terių. tai ką tuomet reikėtų
pasakyti apie jų bosą Stali
ną, kuris atgaivino popų
viešpa t a v i m ą ir dabar
stato jiems cerkves valsty
bės pinigais? Ar negalėtų
“vilnininkai” numalevoti jo
“pilną portretą?”

Kai

vietomis
uostus,

ka-

gal

spėja,
eiti

kurios

kad

tai

alijantų

gali

pulti

gali

įvykti

invazija

alijantų

iš

antras

kad

vasario

Anglijos.

aviacija,

o

frontas

mėnesy,
Juodos

paskui

šis

rody

ir laivai

armija.

“Jeigu tauta, nežiūrint ko laikvti ir plėsti planą.
kia, yra laikoma jėgos pagal
Pa-ak ta Helena * Ameriba tam tikros valstybės sieno
*
se. ir jeigu jai. prieš jos aiškų kos karininkai su pavydu
norą. išreikštą spaudoje, tau galvoja apie Rusijos kari
tos susirinkimuose. partijų ninką, turintį užtikrintą vie
pareiškimuose arba kad ir pro tą ir “šviesią ateitį.” Šalinas
teste ir sukilime prieš tautos neužmiršo jokio carinės Ru
priespaudą, neduodama teisės sijos nacionalistinio triuko.
spręsti apie savo tafetvMrioįSa'0 a,rni>' j‘s-vra.
gyvenimo formą laisvu balsa duos nūs. bu voro vo ir kitų
vimu. visiškai laisvu nuo gro Rusijos kunigaikščiu meda“ynai k?Panii ir da.
biančios arba tipresnė? vZ. >!a>
Imami
Sovietų kainams. Is
tybės kariuomenės ir nuo bethnlševizmn romantikom lai
kokio spaudimo.—tuomet
jungimas prie stiprės
valstybės yra anek?
sakant, pagrobimai

‘jis

Rilyginti su Lenkijos baudžiavos bajorais—lenkų šlėkta'Jis kurstė sukilimus, kad pas
kui galėtų juos pasmaugti.

Amerika

bus

.
,
Bet jeigu iau Stalino ber-;
kMok'’ nam? iš “Vilnies” kempės
dvar.ninkiją. kuri stenaesi su.
Srod(> Grigaitis,

Jatstovavo

Lietuva stovi kryžkelyje,
jos likimas, kaip nepriklautomos valstybės, dar neišspręstas. Be to, viskas rodo,
kad ji gali susilaukt trečios
okupacijos.
Neliko jokių
abejonių, kas laimės ši karą
—Jungtinės Tautos. Bet
kaip tik dėl to Lietuvos klau; rimas darosi labai aktualus:
Ko ji susilauks trečiosios
1 okupacijos metu?
Lietuva daug nukentėjo
ateity
pirmosios okupacijos metu.
Ji neteko savo turtų, neteko
ir žmonių. Bolševikiški okupantai iš Lietuvos vežė viską, ką galėjo išvežti. Buvo
Kaip RusilC'i L adomas Utilitarizmas.
“pasaulio revoliuciio?” ir ištuštinti Vilniaus fabrikai.
fabrikai,
‘
________
“daibininkų klasės laisvin-į tuštinti ir kiti. Priedais, bolŽinoma Wa;hingtono ko- bile kuris gali pasiekt kari- ‘?j° 'Sta'.ino žygių? Ar ga-^ševikai ištrėmė daugybę

Tautu apsispre n d i m o
principą nustatė, žinoma, ne
Leninas, bet tarptautinė šo
cialištų konferencija Cimervalde. Bet tą principą iš pradžios gerbė ir Leninas. Jis
buvo priešingas tautų pavergimui il‘ po 1917 metų lapkričio perversmo Rusijoj pa
skelbė raštą, apibudinantį
aplinkybes, kurios sūdai
tautos pavergimą.
Šitą Lenino “tėzi” “Nau
jienos” paduoda taip:
su militarinėm tradicijom iš na ir šeima neturi tų privile-

“Dabar jau matome pilną p.
Grigaičio, buvusio socialisto,
portretą. Jis pasimeldė su kun.
Paškausku ir pasisakė už re
publikonų kandidatus.”

MAŽIAU OPTIMIZMO, DAU
GIAU KŪRYBINIO DARBO.
čia okupaciją. Lenkai jau
gavo Įspėjimą. Vienas Mas
kvos žurnalas — “Karas ir
Darbininkų Klasė” — nesivaržydamas pasakė: mes ateisime į Lenkiją: jei lenkų
požeminis judėjimas su tuo
nesutiks, jisai bus antroje
pusėje barikadų, kartu su
Hitleriu; jei tas judėjimas
norės būti neitralus. jisai
taip pat padės Hitleriui.
Reiškia: su mumis, arba
prieš mus. Jei su mumis, darykit ką Įsakome: jei prieš
mus—šalin galvą!...
Lietuvos žmonių viltys
vra sudėtos į mus, Amerikos
lietuvius. Mes, laisvoje šalyje gyvenantieji, galim ir privatom pasisakyti. Dėl

Peieit<\j° ka10 Kurijos ciškį okupantai. Jie darė it ašį. prieš agresorius. Tas sagijy. kokia-turi Rusijos ka- diktatonus susilaukė dviejų daro tą patį. Naujieji oku- vo šalies pastangas mes re-

įininko žmona ir šeima, “gabiausių mokinių —Mus- pantai graibšte Lietuvos turAmerikos ’-arininkai todėl solimo ir Hitlerio. Šiam ka-: tus, graibstė ir jos žmones,
dejuoja- a kodėl pas mus
dar nesibaigus, jis turi Tūkstančiai Lietuvos žmonėra taip, kaip Rusijoje... ' nauių mekinių-garbintojų. nių išvežti į Vokietiją, dirbti
Turi
net‘ demokratiškoje i už menką atlyginimą nacių
rr"”’ —
Ką tai lodo? Arne tą. Amerikoje.
fabrikuose ir žemės ukvje.
kad labiau-a biuiokratiška
Kreivi-šleivi diktatūrų keKaip galės būti trečiosios
metu9 Kokie
kokie
ir at žagai eiviška
armijosliai. kad jos prasmegtų! okupacijos metu?
žmonių ka.-.a ima pavyzdįK. Valonis. okupantai ateis į Lietuvą?
; i Tie klausimai privalo suKova Už KareiviųTeises
Balsuoti dominti kiekvieną nepri--------------klausomos ir demokratinės
Senatas atsisakė sudaryti
Republikonai visuomenė- Lietuvos šalininką. Sūdo

miam ir norim, kad greta kitų valstybių, kurias pavergė
agresoriai, butų išlaisvintas
ir musų tėvų kraštas, Lietuva. Musų balsą privalo gir
dėti tie, kuriems teks spręsti
laisvojo pasaulio ateitį, karateiti
tu ir 1Lietuvos ateitį,
Tai yra musų reikalas.
musų pareiga. Deja, musų
visuomenėje pradeda reikštiš apatijos žymių; ir, lyg
tyčia, toji apatija stiprinama

sekamų 1944 metų rinki- Nėra populiarus ir atžaga- nacių armijos bus sumuštos domojo Komiteto praneši
muose, balsuoti. Teisė tokius reiviškieji demokratai. Tik ir priverstos trauktis. Ją mą spaudai. Be kitko, jame
aparatus sudaryti palikta dėl to jie tokiu įžulumu prie okupuos raudonoji armija, kalbama apie Maskvos konvalstijoms.
__
. ginasi panaikinimui archa-, Nors Rusija yra Jungtinių ferenciią ir tas “pesimistiš. Aišku, kad ne visos valsti- jiško “poli tax ’ įstatymo, Tautų koalicijos narys, nors kas nuotaikas,” kurios reissutiks tokius aparatus su- galiojančio berods aštuo- mes visada sakėm ir sakom, kiasi musų visuomenėje.
daiyti. Visų pirma nesutiks niose valstijose, kurias vai- kad jai reikia padėti, bet tai ALi Vykdomasis Komūe
pietinės • valstijos, kur iki do Garner tipo demokratai, ne viskas. Rusų valstybės tas sako:
esame įsitišiol dar vyrauja “Dėdės Sa- Tie patys demokratai, pade- tvarka, jų režimas yra toks, kinę. kad nusiminimui rimto
mo Stubelės” atmosfera.
darni republikonų, dabar at- kuriam mes nepritarėm ir pagrindo nėra. Maskvos suNors sumanymas leisti metė Greeno ir Lucas bilių. nepritariam. Kol rusai tik sitarimų rezultate Lietuvos
kareiviams pareikšti savo Jie siūlė, kad šis klausimas savo reikalus tvarkė, tai bu- reikalas nėra pablogėjęs.”
butų. paliktas valstijoms iš- vo jų valia.
Lietuvis ____
sako:
“Nėra
”—
valią nėra atmestas, bet -____
_ o-pablogėjęs
, galį
—
ikaip
• pasiklosi,
•! i ______
• taip
a • miegosi.
•
• Tvnf
r* jis
lio yra kiek
LrirxLr
nobut. Bet ar
papraktiškai jis yra palaidota spręsti.
Iš to. kas tokį siūlymą da- Lietuviui rūpėjo ir rupi vie- gerėjęs? Jei ne. tai kas daPrieš kareivių teisę bal?Uoti ypač nusiteikę repub- rė. jau aišku, kad jisai liks nas dalykas, būtent: kad ryV_svetimas i jo reikalus nesiNemanau, kad reikėtų ant
likonai ir atžagareiviški jų nespręstas.
kištų,
kad
ji
paliktu
ramys
*ogo
lipti ir šaukti. Bet tik
partneriai
*
’ ’ demokratai.
’
’ * * NieTIr- atžagareiviškieji demosėję.
'
"
'
rai
žinau,
kad Lietuvos laiskam nepaslaptis, kad repub- kratai ir jų partneriai repubTaip turėtų būti, bet ar vinimo atžvilgiu mažai palikonai darys viską laimėji- likonai bijo kareivių balsų.
mui
sekamų prezidentiniu
Ar ta JU
jų baimė
turi bet kokio
.
daryta. rlorvtn
Kiek daugiau
tuo
fiul
UI e/SIUeilLirilU
UdlIIlC lUII UCl
.
...
ATT
•
l
•
rr^
.
.
_
___
.
A.
__
T...
___
1--.4
PolUl
j inkinuj. Taip pat nepastoji pagrindo, sunku pasakyti. Jakštų būt '>g> na'™
Chicaįoje ‘ir. savlrantis, kad Rooševelto adminis- Gallup ir kitų anketos rodan- žmogumi,

------- ----- r—r ----------- -------------- -______
balsuotų už naująją dalybą, armija iš Lietuvos traukėsi
Tr cnondo
Taip sakoma, bet tas neiro- P11^ toj111? aplinkybių, kurių dyta. Vis dėl to, paaiški vie- bolševikai neužmiršo^ ir neM 3
tn__
ichivnc žmonės.
■7mnna<i buvo laiku ir reikiamai m
nas dalvkas: atžagareivių irzTOįrc
užmirš. tLietuvos
sąžinė yra negryna, jie bijo ypač studentija, keiksmu ir to™“otl;
Brooklvne
Ne taip Amerikoje. Čia ne konam«.
------------------ - savo šešėliu.
smugiu lydėjo juos iš Lietu. (lai?7a Binokly ne.
..
vos. Ar manote, kad sugry- rei^ia ir galima daryti kitoMergina Laivyno Virtuvėj
,
1 e \1. 4^e,įkos žę į Lietuvą jie pasigailės se Amenkos lietuvių koloni
jai krasciai smerkia šitą Kon- iietu\ri0? Ar bus jėgų, kurios -1ose — vienur didesniu, kigre?-o leakcininkų manevią. gaigS pikto okupanto ranką tur mažesniu saiku. Tikslas,
Jie sako: jei kareiviui antde- <u]aikyti9
kūnam buvo «ukurta Ame
dama prievolė nešioti ginkGal*taip, gal ne- veikiau- rikos Lietuvių Taryba, prisa'o gyvastį aukoti ko- .ja ne patį Lietuva yra per va^° rasti gyvo atbalsio vide atimti
jo teisęnaudotis ųl
kad pasįpriešinti sau- ™r', kur ^na kiek didespalsavimo kortele, balotu; vaieį-didžiosios valstybės n,s ouns organizuotų lietuVisuomenėje, ypač karo jė- __ Amerika ir Anglija tu- v^‘ Musų spaudos ir musų
gese tai
sudarys “liūdną rfe
ilna? ranka° kitokio visuomenės darbuotojų pa!fPad!- .
, darbo ir kitur. Jei taip, kaip rei?a šitą mintį paversti akGal taip, gal ir ne. GmK- bu<5 su Lietuva?
tualiu darbu. Lietuvos pnelas, matote, yra vienas dalyhut biotnau negu
nemiega ir mes privalokas. balotas—-kitas. Juk bus daugelis
įsivaizduojame me budėti, dirbti. Jei 1918
galima sakyti, ką teisingai GaH but taip.‘kad pasikartos metais, žengiant i nepriklaupasteb! Chnstian Science nauja “apsisprendimo” ko- ?<>mą gyvenimą. Lietuva tuMomtor, kad butą konsti- medija,
§į kart prie daug fėjo kliūčių, tai dabar jų yra
tucinių painevų. kurias. ne- liūdnesnių aplinkybių. Bol- daugiau. Ir jei galėsime Liepajegia nugalėti. Geraširdis špokai vra tikri* pksoertai tuvai padėti, tai vien darbu,
pilietis klausysis tų aiškini^apSprendtaui” organizuotu ir sąmoningu
mų, ki apstas oaKausj ir, ga- praVesti. šį kartą jie gal ne- darbu. Jei Lietuvos reikalas
lų gaJe. si incidentą uzmur. matys reikalo su šautuvo pa- nėra ir pablogėjęs, ji? gali
Juk taip buvo užmiršta visa galba žmones prįe balsavi- pablogėti—mažiau ontimizeilė 1 imtų incidentų. Taip poz, umu w*ti Kurie okupan- mo, daugiau kurvbinio dar*
dabar, kad ir pamažėl!, už- Smš parodys ^taSgi, bo!
St. Str«zd«.
~
,-------- —
ko valstija, kurioje Parley’o
klika tyčia skaldė demokratų partijos balsus ir tuo
ibudu
_ j__ ,leido
-1
_ -a;____
n:
laimėti
republi-

mirštam Hooveno dienas.

Nors šita mergina negali savo piuklu nupjauti japonams
galvų, bet ji gerai piauna jurininkams jautieną, kad jie ga
lėtu gerai šaudyt i japonų laivus. Ji pjausto mėsą karo lai
vo virtuvėj.

f

r “apsigyventi—” -kur
tie galės

Amerikos upėmis daug nors Rusijoje. Liks bevaliai,
vandens turės nubėgti, kol, liks klusnios teroro aukos;
musų viešoji opinija pasieks jos darys tai, ko norės okuto laipsnio, kur ją negalės pantas.
drumsti tos rūšies politikieštai ko galima susilaukti,
riai.
K. V. jei Lietuvai teks gyventi tre-

*.»

26 UNCIJŲ KŪDIKIS.

Viena New Yorko šeima
susilaukė kūdikio, kuris sveria vos 26 uncijas. Naujagimis padėtas inkubatorin. bet
išgyvenęs 11 dienų mirė.

* .***

rrefias Puslapis
KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOJ NEPRAŠO

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Šv. Jurgio draugijoje komu*
niatai prakišo rinkimus.
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DEIVIS, SO. BOSTON.

komunistai tempia jį į savo
purvyną. Toji jų konferencija šaukiama ne Lietuvos
laisvei ginti, bet nesusitupėjusiems žmonėms sutraukti
kad jų vardu komunistai ga
lėtų pasakyti, jog Lietuva
turi but atiduota Rusijai.
Tai yra Maskvos agentų
darbas.
Tiesa, jie kalba apie “de
mokratinę” tvarkų Lietuvo
je ; bet jie atvirių atviriau
siai pasisako, kad Lietuva
turi likti po Sovietų Rusija,
nes raudonoji armija 1940
metais ja užėmė ir įaudonai?
durtuvais pravedė “rinki
mus,” panaikindami visas
politines partijas Lietuvoje,
palikdami tik komunistų kli
ką. Pas juos “demokratija.”
tai vienos jų partijos dikta

Naujas Jūrių Milžinas

Aš girdėjau, kad tokie vai
kai būna nenormalus, prasto
sudėjimo, jų smegenys silp
ni
v • ir
• jie greit palieka bepro-

KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPBIKIA

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Lietuvių
Komitetas ir Kitos Naujienos

šios šalies žemelėj, gi jo
LEWISTON, ME.
ciai.
Šių metų gruodžio 1 d.
žmonai
ir giminėms reiškiu
buvo Šv. Jurgio draugijos
Pas mus susitvėrė Ameri nuoširdžios
Man Įdomu tai žinoti, nes
užuojautos.
priešmetinis susirinkimas,
Kryžiaus
mano giminaitis per klaidą kos Raudonojo
“Kel.” skaitytojas.
kuriame dalyvavo puse or
apsivedė Amerikoj su pus lietuvių komitetas, kurin Įei
ganizacijos komiteto. Ko
sesere ir jiedu turi du sunu, na visų draugijų bei kuopų
PITTSBURGH, PA.
munistai, kaip ir paprastai,
kurie dabar yra armijoj, bet atstovai,, po du nuo kiekvie
į organizacijų susirinkimus
da ne karo lauke. Tėvai bijo, nos. Vietinė SLA 31 kuopa SLA 3*čio apskričio suva
žiavimas.
ateina mibilizuoti; jie atėjo
kad su jų sunais gali atsitik taip pat išrinko savo atsto
tokioje 'Tvarkoje” ir į šv.
ti kas bloga, jeigu jiems rei vus—L. Milešką ir M. Dai- SLA 3-čio apskričio suva
Jurgio draugijos susirinki
kės stoti Į mušius—jų pro lvdaitę. Pastaroji buvo iš žiavimas įvyko šių metų lap
mą.
tas gali neišlaikyti tokio rinkta komiteto piimininku. kričio 28 dieną, Lietuvių Pi
Kaip tik prasidėjo persta
įtempimo. Taigi prašau pa- į Pereitą mėnesį tas komi liečių svetainėj, South Side.
tymas kandidatų i pirminin
aiškinti, ar gali tokius jau tetas rengė vakarienę, ku Posėdis prasidėjo 2 vai. po
kus, tuojaus draugučiai ėmė
nuoliu? imti armijon?
rios visas pelnas skirta lietu pietų; jį atidarė apskričio
rėkti: “Perstatau d. J. Kairį,
Ch. G—lis. viams jaunuoliams, tarnau pirm. Povilas Dargis. Suva
Kairį !” Nors J. Kairys du
Redakcijos paaiškinimas: jantiems Amerikos ginkluo žiavime dalyvavo sprendžia
metai atgal tapo iš tos orga
Dar niekas nėra Įrodęs, kad tose pajėgose. Vakarienė muoju balsu 48 delegatai.
nizacijos pirmininko vietos
giminingų tėvų vaikai butų rengta šv. Baltramiejaus Įskaitant apskr. komitetą ir
prašalintas už sauvaliavimų
‘lipnesni už kitus, ir armija svetainėje. Kadangi oras komisijas.
ir nesiskaitymų su organiza
Ši suvažiavimą reikia
visai nekreipia Į tai jokio buvo gražus, tai susirinko
cijos taisyklėmis, bet komu
skaityti
pavykusiu, nes pa
apie 200 žmonių. Pirminin
dėmesio.
nistai turi geras akis. Kairys tūra.
kė Dailydaitė pirmiausia daryta geru tarimų; nutarta
Komunistai nėra jokie
atsistoja ir sako: “Nors daug
P. Chužą ir Mr . A. paaukoti* Lietuvos gyvento
turiu darbo, bet jeigu jau demokiatai. nėra Lietuvos
Apie Viską Trumpai pakvietė
Allen. Gražiai padainuota jams šelpti 25 doleriai, o ka
taip organizacijos nariai pa gelbėtojai: jie yra reakcijoPlieno darbininkų unija keliatas dainelių. Po to pir rui pasibaigus nutarta ap
geidauja, tai apsiimu dar niškiausis elementas ir dinutarė reikalauti algų pakė mininkė visus paprašė vaka skričio vardu surengti musų
padirbėti.” Matyt, jis manė, džiausis nepriklausomos Lie
apylinkės kuopų kareiviams
naujas Amerikos šarvuotis, 50,000 tonų jūrių milži
limo. Dabar unija turi pada rieniauti.
kad atėjęs su organizuota tuvos neprietelis. Tad jų kal Štai
nas, pakrikštytas “Wisconsi no“ vardu. Jis buvo nuleistas
riusi su 485 plieno kompani Be vakarieniaujant kilo su pagerbti iškilmingą pokilį.
genge. rinkimus tikrai lai bos už demokratijų, už Lie
jomis kontiaktus, kurie nu manymas, kad tam pat tiks Iš kuopų delegatų prane
tuvos laisvę, yra nesusipra vandenin gruodžio 7 d. Tai prasta žinia japonams.
mės. Bet apsiriko...
stato plieno darbininkų al lui—šelpimui lietuvių karei šimų pasirodė, jog musų ap
Balsuojant, J. Ambrazai tėliams lietuviams durnų pū
—reikia parinkti auku, skričio ribose turime apie
Kas Mums Rašoma sūnų karo atvaizde, kuris til gas pagal “Little Steel” for vių
tis gavo 28 balsus, o J. Kai timas i akis.
kas
ir padaryta. Surinkta 42 šimtą SLA narių, tarnaujan
po “Keleivio” 48-tame nu- mulę, bet unija reikalauja
Vyt. Katilius.
rys 23 balsus. Tai parodo,
Nusibodo skaityti šmeižtus, mery. Štaį jos žodžiai:
tuos kontraktus atidaryti ir doleriai. Įkaitant tas aukas čių Amerikos armijoje arba
kad draugijos nariai neno
Gerbiama
“
Keleivio
”
Re‘
‘
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r
.
b
‘
ama
redakcija!
algas pakelti po 17 centų į gauta pelno 214 dolerių ir laivyne.
BROOKLYN, N. Y.
rėjo Kairio savo pirmininku.
viskas eina kareiviams.
Finansais apskritys irgi
Veltui jis reklamavosi, kad Komunistai daro gėdą Broo dakcija! Malonėkit siunti- Keleivio numery 48 tilpo valandą. Derybos tur) but
nėti man “Keleivi.” Seniau PJkcens, užvardintas: Pasil- praėdtos gruodžio 13 diena,
Beje. turėjom vieną “inci stovi gerai, nes kasoje turi
jo “pageidauja.”
klyno lietuviams.
buvau jo skaitytojas, ir pa- sys prieš puolimą. Tenai pa———
dentą.” Pirmininkė Daily kelis šimtus dolelių ir US
Kada komunistai prakišo
Gruodžio
3
d.
Įvyko
Lie

skaitau dabar, kai gaunu kur r°dyta. kaip Amenkos ka- Nacių valdžia Norvegijoj daitė publikai praneša, kad War bonų $500.00 vertės.
pirmininko rinkimus, tai ne
tuvių
Amerikos
Piliečių
pasiskolinti. Bet dabar toks loviai Boungaivillės peikė- areštavo 1,200 noivegų stu- čia yra vienas žmogus, kuris
parodė ir- savo laiškų, kuri
Išrinkta nauja ateinan
Kliubo
narių
susirinkimas.
laikas. kad geros ir teisingos se. lu<>šiasi pulti japonus, denių ir profesorių iš Oslo nori ką tai pasakyti. Jo vai tiems metams apskričio val
turėjo kišeniuje. Jei tik jų
kandidatas Į pirmininkus Jis dar kartų Įrodė, kad pa žinios yra labai pageidauja- ienas is kareivių tenai st<>- universiteto, ir paskelbė dė do piimininkė nežinanti, bet dyba ir komisiios iš sekan
butu praėjęs, jie tuojau butų žangieji Brooklyno lietuviai mes, todėl noriu, kad “Ke- vi Prilenkęs ir žiuri į tą, ką poruosianti juos Vokietijon, visų prašo pasiklausyti. Pir čių SLA veikėju:
pakišę laišką, kad šv. Jurgio yra apsileidę, kad jie už leivis” pas mane lankytųsi &ena pieną iš didelio nesu- švedų valdžia padavė vo- mininkė duoda jam garsia Piimininku: Povilą? Dar
Tai yra mano sūnūs. Ju- kiečių vadovybei skubų pra- kalbi ir prašo kalbėti, bet gis. ketvirtam terminui.
draugija paskirtų delegaci miršta savo reikalus ir lei pastoviai.
džia
savo
vardu
kalbėti
di'
,
a
.
,
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bus
Kundrotas. Aš esu jo šymą. kad ji tą savo nusista- jis nori lipt ant steičiaus.
ją į jų penktakojiškų konfe
Vice pirm. V. Količiutė,
Dabar
tunu
Dirvą.
l
ai
motina.
Marė Kundrotenė. tma atšauktu ir suimtu?
džiausiems
Lietuvos
neprie

renciją. kurią jie šaukia rei
gabi
jaunuolė.
Leido
lipt
ant
steičiaus
ir
šlamšta s. Ir skaitau Vilnį. jis i5irašė i marinus 1941 m. noivegų? paleistu
kalauti, kad Lietuva butų teliams, komunistams.
pribuišas ima kalbėti. Pir Prot. raštin., L. Sabaitė,
Tai beveik toks pat šlamš- febraliau-15 d., budimas ta_____ 1
parduota Rusijai. Bet kada
Komunistai senai veda tas, arba, kaip žmonės ją va- cia 22 metu amžiaus. Taigi
O
.
Departamentas nri- miausia jis pagiria gašpadi- iigi JH
linkimus prakišo, tai jau to agitaciją neva už demokra dina — “penktakoju lapas.” as klavriu eai turite daumau
Izc?o ~parta
a pn nes, už pagaminimą geros
Fin.
sekr..
Ona Gutaussenine, ki..,,,;.,; as Kiai siu, gai iuiue uauyau mena Amerikos farmvnams.
laiško nerodė, nes suprato, tinių lietuvių seimą. Tas Tv
ialXbTepa
& -—ų jog 15 vakarienės. Bet po to ima kienė, pirmiau buvusi iždo
kad jis bus atmestas. Vadi “seimas.” arba suvažiavi
ir pradeda iš Bimbos kantič- globėja.
nasi, šv. Jurgio draugija ko mas, turės įvykti Brooklvne. duedami .jokių faktų. Jei
kų giedoti: draugai lietu Iždininkė, V. Količienė.
munistų jomarke nedaly Kas nori bet ka žinoti, jau žodelio teisybės. Jie naudo
viai, aš noriu savo mintį iš energingai veikianti per eilę
vaus, nors tą savo jomarką žino, kad tai bus ne lietuvių jasi šios šalies žodžio spau čia buto didelė naujiena, užsimokėti. Kiti turėjo užsi- reikšti... Gal butų gerai, kad metų musų apskrityje.
kai radom jo paveikslą Ke- mokėti “numatomų pajajie vadina melagingai “de suvažiavimas, bet Maskvai
Lietuva butų po sovietų glo Iždo globėjais: Gertrūda
mokratinių lietuvių" vardu. parsidavusių jos pakalikų kTtojėi' ^VimetaTT
^ia. kad platesniu info,- TarmeTamT vįld^'da^ ba. butų dalimi sovietų Ru Dargienė. Ona Triška ir Ka
zys Mileris.
sijos...
Iš ALP Kliubo susirinkimo. mitingas. Ji šaukia lietuviš
ki komunistai, jame daly rinkamus iiems žmones. Pa o-aĮj įteikti. re,iakcIJa ne‘ daugiau laiko šių metų pa jaTiek jis ir kalbėjo. Svetai Į parengimu komisiją: E.
mas
“
numatyti,
ir
jiems
lei

Gruodžio 3 d. buvo Ame vaus komunistai ir jų paka žangiam žmogui sunku to- "
__________
nėje pasigirsta protestai: Šiurmaitienė. M. Delkienė ir
rikos Lietuvių Piliečių Kliu likai. Jie stojo ir stos, kad kius šmeižtus skaityti. Todėl Ar ima armijon giminingu džiama vienu trečdaliu apsi- laukan tą Maskvos agentą, J. Šopis. Visi seni veikėjai.
man “Ke- ~........"J™
...... *’ '!kti- ka,' 9?°-tarpU nefarme‘ laukan Lietuvos pardaviką!
bo priešmetinis susirinki Lietuva butų dalimi sovietų prašau siuntinėti
siuntinėti man “Ke- !
,te/U
ė™ vaiku.?
Organizatorium išrinktas
leivi
“
vaikus.
nams leidžiama " suklysti"
mas. Einant valdybos rinki “rojaus.”
kuris rašo teisybę
Kilus protestams, šv. S. Bakana?. nenulstantis ap
mams. tapo patvirtinti visi
Kaip visoms organizaci
“Keleivio” tik iki 20 nuošimčių.
Baltramiejau?
draugystės skričio veikėjas.
Justinas Balčiūnas • Gerbiamcii
senieji valdybos nariai. Tie joms. taip ir kliubui buvo
Redakcija!
Prašau
paaiškin

pirmininkas V. Staniulis ima
Detroith. Mich.
Linkime naujai apskričio
sa. didžiuma valdybos na prisiųstas laiškas, kviečiąs
ti. ar ima aimijcn tokius vy- Piim karo Jungtinėse Vai bolševikų kalbėtoją už Rup
valdybai
pasekmingai dirbti
rių yra komunistai arba ko rinkti delegatus i Maskvos
ru®, kuriu tėvai yra giminin- stijose gaminta po 165.000 ios ir veda iš svetainės. Tą
Pažiro
savo
sūnų
“
Keleivy
”
munistų pasekėjai. Keli yra pakalikų “seimą." Perskai
gi? Fadėkim, pusbroli? an- tonų aluminumo ka? metais, jis daro vien tam. kad išven Susivienijimo labui.
tilpusioj
nuotraukoj.
Korespondentas.
demokratai.
čius laiškų, kliubo pirminin
riveda su pu-?3sere ir jiedu Dabai jo pagaminama vir? gus triukšmo. Vedant tą
Kaip tik valdyba buvo pa kas Kreivėnas
(Maskvos
Marė Kundrotienė iš Cle- usilaukia vaiku—ar gali to- milionas tonų. Magnesiumo “oratorių” iš svetainės atsitvirtinta, tuojaus komunis- garbintojas)klausia: “Drau velando rašo pažinusi savo'kie vaikai tikti i kareivius? 1 pagaminama 300,000 tonų. landa ir kitas jo sėbras, ku žmogau? galvos kaušas auga
greičiausiai iki 7 metu, tada au
tai išlindo su kvietimu į sa gai. ką darome su laišku,
ris protestuoja. Ir jis išvesta ga labai povaliai iki 20 metų. Po
vo šaukiamą “konferenci rinksime delegatus?”
iš svetainės. Jis žinomas 20 metų visai neauga.
ją." Laiškas tapo priimtas.
Pažangieji nariai pasikaip “Mr. Wishbone,” iš
Ai* siųsti delegatus, ar ne, Į pasipriešino. Jie nurodinė
Madison. Me. Yra “Laisvės”
LAWRENCE. MASS.
tą konferenciją ėjo gana jo. kieno tas seimas ir kam
korespondentas.
plačios diskusijos. Iš komu šaukiamas. Bet Į mitingą su
Žmonės kalbėjo, kad tie Metinis Lietuviu Tautiškos
nistų pusės buvo negražių gužėjo visi komunistai ir jų
Korporacijos šėrininkų
“draugučiai” buvo atėię au
epitetų prieš demokratinio pritarėjai, 42 asabos. Pažan
susirinkimas.
kų parinkti, pirkimui kokių
nusistatymo žmones. Mask giųjų žmonių buvo dar ma
ten medikamentų.
vos ber nai negali pakęsti de žiau. Tuo tarpu kliubui pri
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
mokratijos.
klauso keli šimtai narių!
Pas mus miršta daug lie
Kadangi komunistai atėjo Kur jie buvo ir ką veikė?
tuvių. Kiek man žinoma,
Užrašyki! jį Savo Draugams ir Giminėms
organizuoti, o demokratinio
jau mirė devyni lietuviai—
Matydami, kad turi di
nusiteikimo Kliubo nariai
;
8 vyr ai ir- viena moteris.
nesusitarė, tai. suprantama, džiumą, komunistai spyrėsi
Tarp jų yra ir Jonas Zars Visi šėrininkai yra prašomi
penktakojai laimėjo delega- už rinkimą delegatų, ir jie
kus. miręs gruodžio 3 d. Jis pribūti Į susirinkimą paskirtu
eiią nuo ALP Kliubo. Kada laimėjo. 42 balsais prieš 26
PAAIŠKINIMAS:
mirė staiga, kalbėdama? su laiku, nepavėluoti, nes bus ren
laimėjo delegaciją, tai išsi nutarta rinkti delegatus ir
draugais. Matyt, širdies liga. kama nau.ia valdyba 1914 me
rinko net dešimtį atstovų, išrinkta. Kadangi komunis
“
Keleivis
”
Jungtinėse
Valstijose
kainuoja
metams
$2.50.
(51)
Velionis buvo labai draugiš tams.
kurie atstovaus demokratinį tų “seimas” įvyksta BrookPrašom
prisiųsti
mums
prenumeratą
ir
paduoti
aiškų
ad

F.
Vareika,
kas žmogus. nriklausė prie
Kliubą diktatūros gadinto lyne ir nereikia kelionės lė
resą
to
asmens,
kuriam
laikraštį
užrašot.
Prašom
pažy
L. T. K. sekretorius.
šv. Baltramiejaus ir DLK
šas padengti, nutarta rinkti
jų konferencijoje.
mėti,
jog
tai
“
Kalėdų
Dovana.
Gedimino draugystės.
Prie ALP Kliubo priklau 10 delegatų ir išrinkta.
Nors velionis buvo drau
V/ORCESTER. MASS.
Prieš pat Kalėdas musų Admifritfracya nusiųs tam as
so įvairių įvairiausių pažiūrų
Lietuvių Amerikos Pilie
giškas.
bet
atsirado
neteisin

meniui gražų pasveikinimą ir kalėdini “Keleivio” nume
žmonės. Kliubas aiškios po čių Kliubas yra vienintelė
gu žmonių, kurie ii apvogė
CHESTNEY’S
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinėji
litinės platformos nekuomet kiek stambesnė Brooklyno
—
jau
mirusi!
Kaip
sakiau,
me
“
Keleivi
”
ištisus
1944
metus.
neturėjo. Dabar komunistai lietuvių Įstaiga ir, deja. val
Zarskus mirė bekalbėdamas
CANTEEN
vartoja ALP Kliuba savo doma Lietuvos išdavikų.
su draugais, kliube. Jam suįrankiu.
Kuomet Kliubas Valdoma tik dėl to, kad tik
VIETA MALONI IR ŠILTA
kritus, vieni bėgo jieškoti
statėsi sau namą ir demonst rieji lietuviai yra apsileidę,
daktaro, antri policijos. Kiti Visokių Gėrimų. Alaus,
ratyviai ėjo pro “Laisvės” kad jie tingi kliubo susirin
dar liko ir kai atėjo policija, gardžiai pagamintų Val
“KELEIVIS”
raudondvarį į savo naują kimus lankyti. Tai gėda, di
mirusio kišenėse rasta tik 35
gių ir Užkandžių.
buveinę, tai “laisvininkai” delė gėda. Net musu arti
centai. Mirusio žmona sako.
čia
gaunama ir “KELEIVIS"
špygomis per langus de- miausi draugai nevisi daly
636 Broadicay,
South Boston, Mass.
kad jis turėjęs virš 125 dole pavieniais
pomenais.
montrantus lydėjo. Bet kai vavo susirinkime, tai peik
rius. Didelė gėda tam, kuris 90 M1LLBURY STREET
dabar Kliubas turi nuosava tina.
mirusį apvogė!
KORI KSTF.K. M \SS
Brooklynietis.
narna ir daro gražų bizni, tai
Tegul velionis ilsisi šaltoj
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Turkija-Užpakalinės į
Durys
j
į
Balkanus
J
Ilgą laiką buvo tik gandai. Kalbėta ir rašyta, kad
Turkijos pręzidentas Inonu
tariasi su Rooseveltu ir
Churchillu. Budinga,
vuuitliiuu.
jjuiuiigo, kad žiįnias .apie tą konferenciją

pirmieji
paskelbė" naciai,
l
*55
Berlyno
radijas dirbo viršlaikį, aiškindamas aliantų
planus ir konferencijos eigą.
Aišku, daugumoje ateitikimų tai buvo vien spėliojimai ir nacių propaganda.
Vis dėl to, pats faktas, kad
tokia konferencija eina, buvo teisingas. Jungtinių Tau-

Inonu konferencija.

cių padėtis žymiai''pablogė-'
tų.
Iš-Turkijos
lengva
pa• 1
/•
__
x ii.- i
siekti
Ptoesti
aliejaus
šaltinius, lengva iš lėktuvų bombarduoti uos vokiečių inAustrijos centrus, kurie suti
ka
k
K
j

•

Jfr'kosabąrtuuo ^*°
»«*nika yra tokia, kad nėra
kutino reikalo siųsti didelę
?™‘» » uzynut neno ar

no’ dvle« r ,net. ke.tun« 5?’

Turkijos derybos su aliantais iššaukė daug rupesnio
pas nacius. Ir ne be reikalo,
tiitiviiui
lumija jia
tu.uaHitleriui Turkija
yra užpakalinės durys į jo Europinę
tvirtovę, labiausia pavojinga vieta. Jei Turkija stos karan, aliantams butų atdaros
durys į Bulgariją, o per ją
į Rumuniją — prie svarbiaušių aliejaus versmių, kuriomis tepama Hitlerio karo
masina. Nors Vokietija turi
gana stambią sintetinio aliejaus gamybą, vis tiktai be
Rumunijos aliejaus jai butų
r\e3ta- Tik dėl to nacių \okietija visą laiką Turkijai
buvo nuolaidi ir duosni.
Turkijoj tupėjo naciųdiplo-

"U bomba griuvėsiais verčia
Odelius pamatus, labiausia
^kalingu- fabrikus. Eina
mechanizt
tas
. .
. , karas.
, • Armi,
<al. reikalingi tankai, lėktų ,
'ai, kan.w>--s, amunicija ir
kitkam. ® tO
mechaniguotas kitas neįmanomas,
^acuJ stra.egai visa tai žino.
štai kodėl tiek svarbos:
duodama Turkijos deryboms su alijantais; štai ko-Tegul bus pagarbintas, ■ kad aš galiu gauti už tai džėdėl nacių propagandistai ir
Maike!
los. Sako, jeigu policija sustrategai
taip
rūpinasi.;
—O ką daugiau tėvas pa- gaus. tai šiur uždarys i lakuJiems grę a rimti pavojai,
sakysi?
,pą. Aš žinau. Maike. kad už
Ar Tu: dja stos karan.
—Aš atėjau pas tave antį vištą tai pasodina i belangę,
šiuo tarpu nedera spėlioti.
iodos, Maike. Vienas mano ba višta įokuojasi farmerio
Viena, tai aliantų militaris
frentas rašo iš Hoosick Falls prapertė. ale laukinė antis
sekretas; antra, turkų diplogromatą. kad jų kunigas ne-1 juk neturi am savęs jokio
matai
skaitomi plrTnaeįžino, j
buvo
ką neina į bažnyčią ir ne- nui vieryt, ale kartu ir prisi- Von Papen tupėjo, dirbo kalo?^Khka‘pasakys netolidueda kunigams pinigų, tai bijau, kad nepapulti į trube- ir niekas neišėjo. Turkijos ma ateiti?. ‘
G. D.
blogesni už šunį.
lį. Taigi valuk to ir norėjau vyriausybė nutarė vesti de-------------—Tai paprasta kunigų'tavfs paklausti, ar laukine rybas su alijantais — na- VEJA GYVENTO IUS
pašaka, tėve. Tarne nėra nie- ~~ Paklauso kam nors, arcjanig labai svarbu sužinoti,
nijo PABALČIO
ko nauja.
ne_
.
kas nutarta ii- kas bus daroKRANTU.
—Bet ar tu, Maike, nema-' —-Laukinės antys, tėve, ma. Kol kas, deja. tai lieka
Iš švedų sostinės Stokhol
tei kas anądien “Keleivy” . yra šalie? turtas, kur} globo-vįen turkų ir alijantų pamo
pranešama, kad nacių'
buvo parašyta? Tenai
Ja 'valstybės
,T'
’ juodu
‘
ro,C!+',k"a Įstatymai. kad slaptis — naciams labai neįatrinokupacinės
vyriausybės įsa-j
ant balto parodyta, kad vie- be reikalo jų niekas neųai- malonus antrasis jų
nam šteite buvo šunų atlai- kintų. Jas galima medžiot: gaias “nervų karas.” To ka kymu. rup Pabalčio krantų
dai ir katalikų kunigas šven- tiktai paskirtu laiku. Me- ro vedime naciai buvo ir te- jški austomi visi gyventojai. į
ir - baitino ir bagaslovijo tenai su- džioklės sezonui užsidarius. bėia specialistai, bet Turki- Pradedant
.
, Klaipėda
.
vežtus šunis
ne\ hIih J3S nei šaudyt, nei jos atžvilgiu jie dabar ra- Panl Tal;nu’ Tlsam paJUr-V’
daugiau kaip mylios pločio
—Žinau, ' tėve. Apie tai gaudyt. Ypač neleistinas ši- gauja savos medicinos.
neliks nei vieno civi-J
buvo ir angliškuose laikraš- toks gaudymo būdas, kaip
Jei Turkija stotų karan. ruožte,
čiuopė rašyta
meškere. *jeis^u te\a nutvei- Hitleriui butų bloga ne tik bo gyventojo. Kalbamasis
’ —Na, tai išvirozyk. vaike. tV- ‘ai nubaustu da ir už an- Bulgarijoj ir Rumunijoj. Ko ruožtas a 500 mylių ilgio.
Sako. ad tai daroma ap
gera. io leerionams gal tektų sisaugo:
kaip tas gali but: bedievių CPa kankinimą,
nui nuo aliantų in
—Aš, Maike. jų nekanki bėgti iš Graikijos ir Jugo
kunigas nenori isileisti į sa
vazijos.
vo kapines, ba jie nema į nu. Tuoi nu?uku galvą, ir slavijos, nes tos valstybės
bažnyčią ir neduoda apie- finis. Kaip aš rokuoj’u, tai atsidurtų aliantų žnyplėse, ITALI OI NETEKOME
ros. Bet šuva irgi neina baž čia mielaširdmgas darbas. paėmus Romą. nacius bus
21.823. VYRŲ.
nyčion ir jokios apieros ku ba susitrumpina mizerna? gai;ma puitj iš Italijos, skerKaro Informacijų Ofisas
nigams neduoda, tai kodėl ics gyvenimas. Ir ančiai bu- raį Adrijos jurą ir iš Turkina
geriau,
ir
as
gejiaufylinu
j
os
Stinri
aliantų
aimija
ga

praneša,
kad nuo įugsėjo 3
šunį šventina? Aš to nesu
lerai
pavalgęs._
Juk
Dievas
jėtų
užbėgti
už
akių
nalienos
iki
lapkričio 23 d. Ita
prantu.
dėl
to
antį
sutvėrė,
kad
žmoc
i
am
«^
žlugtų
apie
20
—
30
jų
lijoj a antai neteko 21,823;
—Suprasti tas visai nere.
Jeigu
kunigas
8
”
b
,
l
!
tp
ka_
išsikepti
.
armijos
divizijų.
Tai
butų
vyrų.
rglija neteko: 3,1221
funkn. tėv
šunis,
tai
reiškia.
J
~
Be;
?.
a,
.
:m
?
ir
kl
?'P
.
.
ir ne katastrofa, tai bent užmuštų, 9,709 sužeistų iri
šventino l_
x_ daivKa
ima- sasa- jei
da yka aiškinti.
aiškinti. La
Galima
neatitaisoma žala naciams. 3.153 be žinio? dingusių,
kad jam buvo užtai užmo
Turkijos pozicija turi ne- 3,153 be-; žinios dingu dų.
keta. Jam užmokėjo už tai kyti. kad Dievas geriau antį
ntyii.
negu
žmogų,
nes
jis
įkainuojamos
militarinės Tuo pat metu Amerika netešunų savininkai.
geriau ja ju įtaikė prie gyve- reikšmės tiek nacių Vokie- ko: 1.811 užmuštų. 7,091 su-'
—Ohait. Maike, jeigu tu rimo. -Ji gali skraidyt kaip tijai, tiek aliantams. Ypač žeistų ir 2,670 be žinios dintaip daug žinai, tai dabar iš- orlaivi-. rali plaukiot kaip aliantams. Turėdami laisvą gūsių.
klumoėyk man kitą klausi laivas, ųaii nardyt kaip sub- įėjimą į Juodąją jurą, alianTiek nuostolių trfrėta tik
mą: kam priklauso laukiniai marina i'^ąpli vaikščiot saus- tai visiškai izoliuotų nacių Italijoje.
Čia neį-kaitomi
paukščiai?
žemai,
t
ikrai,
ji
yra
daug
veiklą
Juodojoj
juroj.
Butų
nuostoli;
i.
kokių
turėta Sici—Tai yra labai platus geriau apdovanota, negu tu, “kaput” su Krymu, su Odelijos, Sardinijos ir Korsikos
klausimas, tėve. Vieni jų gal tėve.
s
a
ir,
galimas
daiktas,
su
alose.
nepriklauso niekam; kiti gal
—Jeigu šiaip, Maike, tai
tai žemei ar miš- iau ančių nctočvsiu. Tegul
,priklauso
. ,
.....................
Italijos Fronto Žemėlapis
kui. kur jie veisiasi ir gyvej|erj Krismus be antie
na.
nos.
—O kaip tu rokuoji, kam
gali p: igulėt laukinė antis, 83 METŲ—MOKYKLOJE.
ką ant vandens gyvena?
Mokytis niekada nevėlu.
—Bet kodėl tėvas tokį
Štai pavyzdi?: Hopkins mie
klausimą statai?
stelyje,
Missouri valstijoj,
—Maike, čia yra sekretgyvena
83
metų amžiaus
nas daiktas. Bet jeigu nie
kam neišplepėsi, tai paša- moteris, Mrs. Eunice Ot
kyšiu.
apskrities teisėjo Ottife mei
‘ —Niekas nežinos, tėve.
Šiomis dienomis ji pra-' —Žmai, Maike. aš dabar dėjo lankyti to miestelio
pradėjau antis gaudyt. Kai dūrine mokyklą ir, sako, jos
dabar šaltas oras. tai jo? su- nemesianti, kol neišlaikys
sirenka ant byčių žyvnas- kvotimus.
nasties jieškoti. Aš paimu
mcškeie, užmaunu klemsą, KARO ŽYGIAI ITALIJOJ.
ir iš vakaro nunešu ant Ly
Dėl nepaliaujamų liūčių
čių. Iš irto nueinu, ir iau karo veiksmai Italijoj pasijandu arti užsikabinusia, darė labai sunkus. Pereitą
Nereikia nei pointų, nei pi- ir šios sąvaitės pradžioje ali- Taškuota linija parodo alijantų fronto liniją Italijoi Dvi
nigų. ir išeina gera pečinka. .’antų armijos nedarė didelio baltos rodyklės parodo, kad amerikiečiam’ iki Rom. < te
zakristijonai

r»»kuoja. progreso.

bėra dar

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS
LAISVAI VERTĖ S. B.

(Tęsinys)

matė, jog Achilo liga yra rimta, ir tat pasa
kė Achilui ir jo žmonai. Gydytojo žodžiai
labai surūpino Achilą, bet jo kalba vis dėl
to pasitaisė. Bet užtat jis pradėjo skųstis
Įvairiais skausmais ir silpnumu. Jį nuolat
metus. I ligoninę ją atvežė ištiktą stabo. kankino troškulys, valgyti jis visai negalė
Jos kojos neveikė. Taip ji išgulėjo lovoj jo. Apžiurėjo jį kiti gydytojai ir ėmė klau
apie dvidešimtį metų. šiaip ji buvo sveika, sinėti: “Ar sopa tamstai koją?—“Sopa”—
ramaus budo. Begulėdama ji labai atsiga atsako Achilas. Ir iš tikrųjų pradėdavo
nė. Bet kartą
TV užmigusi
— • • T* jiT nepabudo
• • • 1 J per vi
• ’ jam
Itilll OUUVVl
V 1 vii V tiktai
Uiiktui klausimo.
sopėti iiv
koją IIUV
nuo vieno
sus metus. Per.ejo ją dirbtiniu budu, mais-.
j kurj tiktai skausmą jį paklausdavo,
tą pildavo pro vamzdi tiesiog } skrandi. tu£jau p^^ ir .ą
NelaiminTodėl ji badu nemirė. Tą ligonę gydytojai gasis nebesikėlė iš patalo ir visus savo rei
nuo mirties išgelbėjo. Kita moteris, taip kalu? metė. Jį ėmė kankinti juodos mintys.
pat sirgusi letargija, buvo šiokiu budu iš- Jis nebegalėjo jokios knygos skaityti. Jis
gelbėta: rienąs gydyto as. kuriuo i abai
V^nTb^pSo ^^1^0
b!±^y?tba-kU,.t-2'e ja‘:T ?-°^ lr Pa?kum ji
kamuoti nujautimas kažin
±
' Ū ‘U
■ kokios baisenybės. Per miega jis šnabždė‘ |Vatr ! nesunrantamus žodžius ir t-erkė. Karta
se salyse juos kartais isgelbsti nuo mirties, jjs pasUaukž žmon? h. vaiką> atsisveikinį
įvairus stebukladariai. Tikėjimas stebuk su jais, atsigulė ir išgulėjo dvi dienas visai
ladariais veikia ir tokius ligonis, jei apmi
Nemiškiams rodėsi, jog jau
ręs ligonis dar gali girdėti, kas apie jį da nejudėdamas.
iis miršta. Bet išgulėjęs dvi dienas. Achi
rosi. Taip iš tikrųjų kai kada atsitinka.
las staiga rytą pašoko iš lovos, išvertė akis
Bet atsitinka ir taip, kad apmirusio žmo ir baisiausiai nusikvatojo. Visas kūnas kra
gaus negali atgaivinti jokia jėga, joks tikė tėsi, burna perku,po. Toks velniškas juo
jimas. Taip atsitinka tada, kada žmogaus kas truko dvi valandas.
kūnas labai pagadintas; pavyzdžiui, page Nuo tos valandos visa pakito. Jis atsikė
do io kuri dalis, svarbi gyvybei, kaip antai, lė iš lovos ir atsisakė nuo gydymo. Artimuširdis, pašalinamieji organai ir tt. Tokie • kl i =•• ,
Man nieko
Gersiu šam
paną. Dabar ateina pasaulio galas!” Pas
Įvairiose tautose yra daug apsakymų kum jis ėmė rėkti: “Mane degina, mane
apie prisikėlusius numirėlius. Bet visi tie Diausto į gabalus!’’ Taip jis visą dieną rė
apsakymai — melagingi. Kai kuriuose iš kė. Paskum jis ėmė keikti Dievą, šventuo
jų eina kalba apie tikrus, kadaise buvusius, sius ir savo tikėjimą pačiais biauriausiais
atsitikimus, pavyzdžiui, apie letargo mie žodžiais. Jis tvirtino, jog keikiąs ne iis, bet
gą. Bet tokie atsitikimai pasakojami liau pati burna prieš jo norą keikianti. Po
dyje labai pagražinti ir su priedais. Pa
Achilo rankos ir kojos raitėsi, ir jis
prastai tų priedų ir pagražinimų taip daug draug
iš
skausmo
dejavo. Paskum
esti. jog nėra jokio galimumo supaisėti. Achilą? šiaip baisiausiai
taip užmigo ir rytą štai ką
kaip buvo iš tikrųjų. Atsitikimas apauga iš papasakojo savo
“Vakar kamba
visų pusių pagražinimais, panašiai, kaip ryje buvo yelniąs.šeimai:
Apie
jį
apstojęs
jais apaugo padavimas apie pasaulinį tv? būrys velniūkščių. Jie buvo buvo
raguoti ir krai
ną arba apie dainuojančius akmenis.
pė cavo snukius. Velnias įsikraustė į mane.
, Jie vertė mane tarti baisius Dievo bumoVII.
APIE VELNIUS IR JŲ IŠVARYMĄ. jamus žodžius.”
Paskum Achilas pridūrė: “Aš mažai teKaip vieną kaimietę velnias apsėdo.
orulvrudavau
anlo miLtn čv-onraii ti
Lrxxiraxo ir
' V/\XM ▼ HM t*
VinVJIIIKJ
—
Prieš dvidešimt penkis metus Patyžiuie apie velnią, štai dabar jis man ir keršija.
Salpetriero ligoninėje štai kas atsitiko: iš; Jis mane apsėdo. Jis yra manyje. Jis ne
vieno kaimiečio velnią išvarė. Ji išvarė ga- kuomet iš manęs neišeis.”
lutmai. ir daugiau jis nebegrįžo į tą kai
.
• a • u ‘i
j.L‘ na?
mieti. Apie tS nuostabų atsitikimą reikia ' K,a'P Acni o stela pal.Ko dvejopa?
papasakoti, ir papasakoti smulkiai ir tiks- Po tbim Achilo pnepuo.iai pradėjo Kai o
liai. kad paaiškėtu, prie kuriu aplinkybių tis. Raitais Achilas pabėgdavo įs namų,
tatai ivvko.
*
"
I lakstydavo po laukus ir slapstydavosi misMat. buvo taip. Vienas kaimietis, vardu kuose. Tenai jį atrasdavo paimtą didžiauAchilas, gimė pietinėj Francuzijoj, pasitu- sios baimės. Dažnai jis nueidavo į Kapines
rinčioj ūkininku šeimoj. Jo tėvai buvo geri tr tenai miegodavo ant kokio kapo. Du kaižmones, bet tamsus.
miesto ir nekuomet
Jos. Pas iuos dažnai
..
.
. , .- _,. . „ . . .
vienuoliai, kurie pripasakodavo apie viso- te. manyje tikrai velnias sėdi. As niekaip
kias velnių šfcukas. Velniais tikėjo kunigai negaliu pasidaryti galo. As padariau banir kaimiečiai, bet kurie labiau sunku paša-' dymą. kurio bažnyčia reikalauja. As puokyti. Kunigai mokė Achilą ir jo tėvus tvir- ’iąu > vandenį suristomis rankomis,—ir vis
tai tikėti velniais ir nepasiduoti jų žaban- i dėlto išplaukiau.
_
goms. Kaime tuomet ir be to ėjo visokių
Tikrai taip senovėje kunigai tirdavo
kalbų apie velnių pinkles ir apie tai, kaip tuos, kuriuos, jų manymu, velnias apsėsdasu žmonėmis iie sėbrauja. Kalbėjo, jog iri v0- Tokiam surišdavo rankas ir įmesdavo }
Achilo tėvas kadaise parsidavęs velniui, ir vandenį. Jeigu tas skęsdavo, tad nuspręs
kiekvieną šeštadienį lankydavęs vieną se davo, jog jame velnio nebuvo. Bet jeigu jis
na medi. su juo kalbėdavęs ir tenai gavę’ šplaukdavo, tad jį pasmerkdavo kaipo ramaišiuką sidabro. Achilo tėvas juokdavo- j ganJU’ sudeginti. Achilas buvo apie tai
si tokiais kaltinimais, bet ir jam privaryda-; skaitęs ir graudingai vaitojo: “Oi, velnias
vo baimės visokie baisus pasakojimai. Se-j ^krai yra manyje!” _
nis buvo isitikinęs, jog velnias vis dėl to
Praslinko trys mėnesiai. Achilas buvo
yra ir nuolat apie jį sukasi.
toks pat. Jis pasidarė lyg dvejopas: čia jis
Achilas mokėsi mokykloj, turėjo gera : tikrasis Achilą?, seimos levas, tikis zmoatmintį ir skaitė daug knygų. Daugiausia Į gus, čia jis lyg nebe tas žmogus. Ir tada jo
jam tekdavo skaityti dvasinio turinio kny- burnn tikrai kalbėdavo visokia? kalbas
gu. kuriose buvo rašoma apie velnius ir i Pr^ jo valią. Būdavo visuomet šitaip:
apie tai. kaip jie gundo žmones. Jis buvo Achilas nori ir stengiasi tą ir ią pasakyti o
geras ir teisingas, jautrus ir įspūdingas, pupos taria visai ka kitą. Ir patsai Achilas
nors ir nelabai protingas vaikas. Ka’ tik gird i, ką jo lupos kalba, pats biaurisi ble;
būdavo tose knvgose parašyta, jis aklai vyzgojimais. bet negali jų sustabdyti. Jį
viskuo tikėio. Draugu jis neturėjo, nes bu-1 Paimdavo siaubas, jis niekaip negalėdavo
vo nesvetinga’. Tačiau Achilas nejausda- ?uprarti. kas jam yra. Bet .jis buvo skaitęs
vo didelio nuobodumo, gyvendamas atsi- sen2v^ šventosiose knygose apie velnio
skyręs nuo draugų. Mokyklos jis nebaigė r apkėstuosius, apie jų apsėdimą ir isvarymetė mokytis ir ėmė pirkliauti. Turėdamas m?nvo mažumo? tikėjo tomis knygodvidešimt dvejus metus, jis vedė gerą mer mis ių apsakymais. Tad kas jam beliko
gaitę ir su ja laimingai išgyveno ligi trude-į Pairti? Reikė o pripažinti, iog ir jį tikrai
šimt trejų metų.
i apsėdo. “Tatai i s ir vsrtolioia mano liežuBet čia jam kažin kas atsitiko. 1890 r.i. Yj’-;'^ąjvojo nelairnmga’i Achilą?J—tatai
žiemą ji? buvo išvažiavęs savo reikalai? iš jis ir Įlindo į mane!”
ramu ir gryžo po kelių savaičių. Po tos ke Kas yra velnias ir kaip su juo ginčijasi?
lionės Achilą? at’imainė: jis paliko visai
Ir dažnai Achilas tikiai girdėdavo savy
kitoks, kad ir sakėsi esąs sveika’. Jis sten ie velnio balsą. Velnias juo juokdavosi ir
gėsi buti linksma?, bet buvo paniuręs, susi Įrodinėdavo, jog Achilas visuomet pasilikrūpinęs ir beveik nepastebėtas žmonos ir siąs jo valdžioje. Bet Achilas nesuprato,
vaiko. Jis daugiausia tylėjo, ir pagaliau vi iog visas velnio kalbas jis yra išskaitęs iš
sai nustojo..,
kalbėjęs. Jam buvo
... sunku
. kal. knygų aiba kadaise girdėję’ iš kunigų, ku
bėti.
li. Jis dideliu yartru tegalėjo pajudinti: ,je bažnyčioje pasakojo per pamokslus
liežuv
žuvį. \ehuijisa1 stengdavosi iste^^
velnio dai bus, arba prisiklausęs iš
kurie
elnią

Bulgarijon r Rumunijos uostais. Net ii tuo atveju, jei
Taip antai, Paryžiuje. Salpetrioro ligo
aliantai ne:urėtų galimybės
siųsti kai a laivyną r Juoda-’ ninėje. viena 45 metų moteriškė gydytojų
ją
ją jui<£
jurą--—-vi,
r., t iuu
tuo a+rčJU
aivėjū lia
i&-' akyse išgulėjo lyg numirusi daugiau nei

tu spauda buvo plinformuo- klt0 «aclJ ?ndu£ PJ?s “nt'
ta tik po to, kli užsibaigė !?; Tų inbą atlieka karo
Roosevelto, Churchillo ir lėktuve- ombanesiai. To-
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VĖL DIRBA TYPEWRITERIUS, BET JŲ NE
GAUSIME.

NORI, KAD MUSŲ VAL
DŽIA ŠELPTŲ KOMU
NISTUS.

i Jj Pietų Amerikos.

Audros Suardytas Laivas

Lietuviai piknikuose suval
go po 30 keptų avinų ir
po 2 jaučiu.

Žinomas komunistų ben
Smith-Corona kompanija,
drakeleivis Amerikoj, Louis kurios dirbtuvėse iki šiol da
Adamic. paskelbė ilgą ma ryta kariuomenės šautuvai,
nifestą. Manifestas paskelb- skelbia kad vėl pradės dirbti

Drg. Ožinskas iš Buenos
Aires rašo “Keleivio” re
daktoriui, kad Susivieniji
mas Lietuvių Argentinoje
gerai gyvuoja, ir priduria:
Čia susivienijimiečiai su
sirinkę savo parke per vie
nus pietus suvalgo bent 30
ant iešmų prie žarijų keptų
avinų, porą jaučių ir porą
šimtų tuzinų dešrelių. Dabar
kaip tik prasidėjo šįmetinis
vasaros piknikų sezonas, o
apie Kalėdas ir saasio mėne
sį bus pats įkarštis maudytis
j La Platos bangose ir piknii kauti taipe amžinai žydin
čių akacijų medžių ir gėly
nu.

ta ne jo vieno vardu; Ada- typewriterius.

Vieno orlaivio pastatymas įnnejimas, parodys netolimi mic kalba Apvienyto Pietų
Šautuvai, kuriuos dirbo
!at,eit,'?-, Bet faktai, kuriuos šiavijos komiteto vardu.' Smith-Corona kompanija.
paėmė $13,030,009!
Atstovų Rumu milita'^1? kST
ReikalauJa> k*d musų šalies kaip išrodo, bus nereikalin-

riams reikalams komitetas n€ 0Jas.Wendt1!1Pla<:,lburn’vyriausybė duotu “lend-gi. Kitos kompanijos dirba
112 S<1\ 6 KHlDH.
loneo
TnorAcloimnc 'aroracnnio
lease’”’ nooolno
pašalpą Jugoslavijos
; geresnius contlivno
šautuvus ir
ir zlirV-vo
dirba
iškėlė aikštėn skandalinga iiartizanilms.. kuriems vado
vado- juos “didesniais kiekiais.**
dalyką. Jisai toks:
|rin RFIK.AI AIIIA
T partizanams,
kompanija
Gale 1941 metų BurlingAI\ A<J vau ja vengras komunistas, Smith-Corona
tone, North Carolinos Va!sS-jDARB1N,NKAMS ALGAS “maršalas” Tito-Broz.
tuo budu dirbs rasomasias
joj, buvo pastatyta lėktų-’ Massachusetts CIO valsti- Tito vadovaujami parti- mašinėlės, bet... dirbs val
vams dibtuvė. Ji kainavo jinis komitetas paskelbė sa- zanai yra aiba komunistai džiai, kuriai tokių mašinėlių
keturis milionus dolerių, vo nutarimą reikalauti gene- aiba jų pasekėjai. Reikalau- reikia.
įskaitant statybą ir mašinas. ’ ralio algų pakėlimo visiems damas jiems pašalpos, Ada- Vadinasi, kol baigsis ka
Dirbtuvė buvo pastatyta vy-išios valstijos darbininkams, mie išniekina aliantų pripa- ras, typewriterių negausime.
riausvbės pinigais ir paskui kuiie priklauso CIO uni- žinta Jugoslavijos . vyriauišnuomota Fairchild Engine-joms. Komiteto manymu, sybę. kuri randasi Cairo MOLOTOVO AKINIAI
& Aii plane korporacijai, pragyvenimas yra taip pa- mieste, Egipte. Adamic sa- PASAKĖ JO BĖDAS.
Pastaroji samdėsi darbinin- brangęs, kad nieko daugiau ko. kad toji vyriausybė neat- Maskvoje kursuoja nau
kus ir ėmė statyti lėktuvus. nelieka daryti, kaip reika- stovaujanti Jugoslaviją. Tik- jas “džiokas” apie užsienio
Ir štai kokios buvo to dar iauti didesnių algų. Jei sam- rasis Jugoslavijos atstovas reikalu komisarą Molotovą.
dytojai ir maisto spekulian- esanti ta “vyriausybė,” ku
bo pasėkos:
akiniai pasastovi Esą. Molotovo
Į tą laiką vyriausybei pri tai nesilaiko “mažojo piie- rios priekyje dabar
įr “mar- ko
b*das. Jei su Molotostatyta viso labo—vienas i no” formules,^ darbininkai “premjeras” Ribar
įvu viskas getai, svečiui atėlėktuvas! O dirbtuvė samdo negali ir neneš visą naštą salas” Tito.
ir jų pakali- £?>. nusii>”a k?Mniu-’ ir
Komunistai
2,350 daibininkų, moka ant savo pečių — pasakė
kai, šitaip elgdamiesi, ken-_ kalba be jų. Jei bloga—Mo
jiems algas. Tik sargai, ku- komitetas
• Xl*xlx

Alaskos pakrašty anądien audra sudaužė Amerikos preky
bos laivą “Liberty.” Jis lūžte perlūžo pusiau. Apie 70 jo
žmonių išgelbėjo kiti laivai. Viršuje matom jį jau pusiau
nuskendusį.
ĮVAIRENYBES.

Jonas Zalanskas, turėjusis restora
ną Bostone ar kitame Amerikos did
miestyje, arba jo vaikai, t. y. mano
pusbroliai, labai prašomi atsiliepti j
mane šiuo adresu: Sr. Boleslavas Za
lanskas, a/c A. L. Balsas, Casilla de
Correo, 303, Buenos Aires, Argenti
na. Jis gerai gyvena ir jam nieko ne
trūksta. Kaipo žymus Susivienijimo
Lietuvių Argentinoje veikėjas ir di
delis talkininkas, nori susirašyti su
savo giminėmis.

Angliškai vadinamas van
deni yra beždžionių veislės
gyvūnas ir gyvena Indijoje.
Jo kūno forma panaši Hutui:
kaklas apžėlęs karčiais, o
APSIVEDIMAI
pasturgalis
nusmailęs.
Apie
,
■
■
------------:-----■;---- :-----A
i i
j
Paneskaa gyvenimui drauges, merSnukį auga barzda ĮS Hj^gSnosar našlės be vaikų. Platesnių
Žilų plaukų, O toliau visą kusuteiksiu laišku.
(53)
Eddy Tanias.
ną dengia tamsiai juodi 4926 Williamson, Dearbom, Mich.
plaukai. Jie auga iki trijų Pajieškau apsivedimui moteries
pėdų ilgio.
tarp 40 ir 47 metų amžiaus. Aš turiu

Plėšrieji žvėrys.

lotovas akinių nenusiima ir
J
p? tuin
rie vyturiui-;
prižiūri ir saugo dilbiu
Jei
taip, galima laukti nau-kia Jungtiniu Tautų karoba-‘
prjbuišiura kalbėdamas
vę, gauna nuo 225 iki 325 JU gmeų ir streikų.
Rangoms. įr viskas rodo.
,.balansuoja..

PAJIEŠKOJIMAI

Europoj—vilkas.
Azijoj—tigras.

doleriu i mėnesi. Kiek gauna-------------- kad tie Kenkėjai yra Mask- .
...
ir
Po to, kai užsibaigė Hullo. li„"rik°i “ leopardas
kiti, rodo sekamas faktas. AKTORIŲ PERFUMAI IR vos laiminami.
ŠEŠKO POKAS.
Fairchild korporacija yra
ROOSEVELTAS BE UNI Edeno ir Molotovo konfe
Amerikoj—puma.
padariusi sutartį su viena
Amerikos kino teatrų ka FORMOS. STEBUKLAS - rencija. Stalino komisaras
St. Louis firma, kuri duoda ralijoj. Hollywoode, įvyko
savo akinius laikės ant rašo
PERSAMS.
Dykumų kaktusai (dagy“patyrusius
darbininkus.” “didelė nelaimė.” Tuo me
mojo stalo—reiškia: viskas
liai) daugely atsitikimų paDuoda, bet kokia kaina? tu, kai aktoriai ir aktorkos Pei*sų sostinės Teherano buvo tvarkoje
klydusiems žmonėms pasi
Kai kuriems St. Louis firmos išėjo pasivaikščioti, vienoje gyventojai begalo nustebo,
parūpintiems darbininkams gatvėje pasirodė “miškų sulaukę Jungtinių Valstijų 13 BILIONŲ DOLERIŲ. tarnauja kaipo kompasas,
8 metų amžiaus mergaitę. Turiu žve- .. .
, ,
. . •
jybos laivą ir darai pragyvenimą iš
- -i . i-___
___
t>„
nes,
mat,
jie
visuomet
palinreikia mokėti po 48 dolerius smarve šeškas.
Vienas au- prezidento Roosevelto. Kai
Turkijoj yra statomi taip j juros, gaudau žuvis ir vėžius. GyveĮ dieną! Aišku, tuos pinigus tomobilis tą gyvūnėlį užmu- sužinota, kad atvyks Roose-1 jAutomobilių
vadinami
minaretai
(Šviesos
nu
bet man labai reikalinga
Ul°ni°v“Jv- industrijos
inu^nJ°3 kę į pietų pusę.
i
j .
. seimininkė. Rimtai moteriai gali bau
gauna St. Louis firma, o šė ir-kilo “skandalas”: veltas, persai jo laukė ir s»- Y^lal geibia kad nuo
bokštai) SU Vienu, dviem ir geras gyvenimas. Prašau rašyt man
“parūpintiems
darbinin smarve
šiuo adresu:
(52)
Steve Milinski
kams” ji pati algas išmoka. Bėgo aktoriai,
Wells, Mc.
Box 105,
Aišku, tai via naujausios kos. už nos
. m „S„d01^ gapodius, kuris yra nemažas fic''bokštai'“ išrodo kaip .gįS
čiugų jis turi...
laidos graftas, eikvojimas
pabūklų— ek- paukštis ir kuns gyvena leipų
Egipto. obeliskai: apvalus, Ai t“
Atvvko Rooseveltas,-> tik Įvairnf tero
,
ir tiesiog vogimas vyriausy BRANGI KONFEREN
• i i • •
• ~
*
svenu 16o svarų. Atsakyme (įuostu t
CIJA.
be
uniformos
ir
be
žemčiu!
u
t
nk
^
*
kl
į
ko
:
Australijoje,
savo
kiaušinius
aukšti ir
labai į V1FSU
bės pinigų.
nii’, klekiną rimtą laišką. Adresuokit:
M. K.,
(1)
i
Fairchild korporacija tu Gal manote, kad tik Ame- gu — persai nustebo. Pra biama taip pat, kad dabar deda į lizdą suneštą tarp ak- smailinti.
2160 Bleury st., Montreal, Que.,
automobikų
.industrija
taip
menų
iš
dar
žalių,
bet
jau
J. D. T.l
ri valdžios užsakymą lėktu- rika yra prabangos kraštas, džioj jie manė, kad AmeriCanada.
SUtvąrkyta^
iog galima pa-, pageltusių lapiv ir apdengęs
vams daryti, viso už 63.000.- Jei taip—klystate. Taip esti kos prezidentas visai iie
000 dolerių. Kaip sakyta, iki ir Afrikoje. Štai pavyzdys. Rooseveltas, o tik apsimetė- gaminti už 10 bilionų dole- juos tokiais pat lapais palicka lapų fermentacijos (pu
šiol ji davė tik vieną lėktų- Kairo mieste. Egiptd. buvo lis, norįs apgauti persus, Gir- rių kas metai.
KOKIUS DIEVUS 2M0NĖS
vimo) .šilimai išperinti jo
vą, o dešimts kitu—jie ‘ as- konferencija.
Konferavo di, tikrasis Rooseveltas atINVAZIJAI REIKIA
vaikus. >
•
sembly line” stadijoje, dar Rooseveltas. Churchillas ir vyks vėliau ir—“tada pamaGARBINO SENOVĖJE?
80,000
LAIVŲ.
---------nebaigti.
Čiang-Kaišekas. Jiems ir jų tysim. ko nematėm.”
Militarių reikalų kom itc- patarėjams reikėjo kamba- Persai, pratę prie visokių 25,000 jų yra jau pastatyta.
Anglijoj šunų parodos
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
pradėta rengti apie vidui į
to investigatorius, kuris vedė rių ir svetainių. Tuo tikslu karališkų žibučių, negali sugarbintojų iki pat krikščionių gadynės.
šimtmečio,
tyrinėjmus. sako. kad Fair- pasamdyta 44 vilos ir už jas prasti, kodėl Amerikos pre- Amenkos karinio laivyno devynioliktojo
child korporacija sabotaža- sumokėta 26,000 dolerių, zidentas taip “prastai” ren- vyriausybė paskelbė gana Kįek vėliau tas pradėta daįdomių žinių apie tai, kiek
ir Jungtinėse Valstijose,
vo karo pastangas ir tiesiog Viena tu vilų. sultono palo- giasi.
reikės
laivų-baržų,
darymui
Laikau
bėgant tas paprotys
vagišiavo. Pavyzdžiui, gera cius. kainavo 6,000 dolerių;
--------------“oš į nacių Vokietiją taip*išsipopuliarizavo, kad
dalis neva atlikusio metaio dar kita buvo pasamdyta už GAL REPORTUOS
viet^. Jų reikėsią jpgg m šioje šalyje buvo
buvo parduota Burlingtono 5.000 doleriu.
BROWDERIO ŽMONĄ,
;
bet
iki šiol padaryta £urėngtos net 336 šunų paro“džionkmanams,” geležies: Tiek sumokėta vįen ren- FederaIis atoivybės n '
OJX). Vadinasi, stoka dos-ir išstatyta viso 104,364
laužo pirkėjams.
domis, neskaitant kitų išlaidepartamentas yra
laivų. ; ; .
./
guflyį.
Kuo baigsis komiteto ty- dų.
ręs deportuoti Amerikos kė
tuos laivus, kurie jau
______ •
ni uni stų vado Earl Brovvdė- gatavi, vyriausybė užmokė
Vabzdys vadinamas lonBombarduoja Berlyną
rio žmoną. Reisą Ireną jo pusantro biliono dolerių.
gicom
yra giminingas bi
Brovvderienę.
Browderio 25,000 kitų laivų jau daro
tėms.
Turi
ilgus ragus ir be
žmona tą nutarimą kontes- mi. už juos reikės mokėti
veik
dusyk
ilgesnes kojas
tavo. Jį kreipėsi į ateivybės apie du bilionų dolerių.
negu pats kūnas. Jo vikršras
reikalams apeliacijų tarybą
labai alingas: įčirkštos meir norėjo, kad ši jos bylą lik Petronėlė Lamsargienė
Vžlsikau
visoki,
veistų
nuo
rožių,
flin. persisunkia Į teKItiS ii
viduotų.
_r. __
w
ir
koj^
ir noo
noo
gėhmo.
Komunistų vado žmonos 7*aip*n tonu Galingu Gydymo Mosti labai pakenkia medžiui.
Reumatizmo. Kurie tnrite kokiu*
reikalavimas atmesta, bet nno
nesveikumas, kreipkitės, duosią gert
Nedidelis žvėrelis, vadi
kol kas sulaikyta išdavimas patarimn ir hnsit patenkinti.
(-)
PET.
LAMSARGIENĖ
namas
marmose, savo mažus
depoitacijos varanto. Tai 1814 S. Water SU Philadeiphia. Pa
vaikus nešioja ant kupros. Ir
dėl to. kad šiuo metu nėra
ve
kaip: vaikai sulipa ant
Reikalingas Bekeris
saugios transportacijos lai
motinos
nugaros, apkabina
Pajieškom
bekerio,
kuris
moka
kep

vais.
ti gerą ruginę duoną. Užmokestis pe savo uodegėlėmis
Senovė* Liet orią Žinyčia
motinos
Brovvderio žmona, kaip ir rą. darbas jjarantuntas.
(53)
National Bakery Corp- uodegą, ir tokiu budu laiko
1 patingai dabartinės krikščionybe* gadynėj*
kiekvienas turčių
jos vyras, apgaudinėjo vy Lithuanian
66-68 Holly st., Lawrence, Mass. si, kada motina keliauja. To
perskaityt, nea tik tada galėn aiškiai supranti Oie»o busimą.
riau ybe ir kaip svetimšalė
Knyga didelio formato, tari 271 puslapi. Raina popieros apdarai*
kių žvėrelių užeinama Ame
buvo nutaria deportuoti.
Šv. Jono Evangelija.
—1 ®P- audimo ajxl.—$1.25. Pinigu* (faįima siųsti popierini dolerį
arba "Monev Orderi”. Adreaoasn tekanėiai:
Ir daug kitu (rerų skaitymu veltui, rikos pietų vakaruose ir pie
už
prisiuntima
antrašo.
Rašykit:
tuose.
GRYŽTA ISPANŲ M£KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.
H. Miller,
po 13. III.

LINMARŠKINIAI LE
GIONIERIAI.

1816 Wellinjjton,

Chiea(52)

TIKRAI GERI
PREPARATAI

Komai-Višt .kiai-Guzai

I

Iš iusų-vokiečių fronto Gali pašalint juos tik už 1 dolerį.
gryžta vis daugiau ispanų Nelauk kol suk.etėję koių mezginiai
tave skausmais. Parašvk
savanorių. Kitaip jie yra ži surakins
ALEXANDER’S
šiandien ir tuoj rausi ko reikia. Mu
nomi kaip “mėlynieji legio su vėliausi patirimai visada pajrelbs- CASTILE OLIVE OIL
(521
nieriai.” Tą vaidą jie pavel- tISHAMPOO
The Hickory H»ll,
Evanston, III.
dėjo iš to fakto, kad nešioja P. O. Box 572.
padarytas ii tikr».
. jo Ca«tile muilo,
H
mėlynus marškinius.
|
IT. S. P. Hpla'ina
Sveikata—Brangiansis
Pradžioj karo frankistai
• pleiskanas ir viso*
Turtą*.
» kius kitus nešvarubėgo padėt naciams, atri} mus ir sustiprina
ttisf’ami vž pastarųjų pagal SVEIKATA LIGONIAMS {oda. 50c. už bonką.
j ALEXANDER’S HAIR į
bą Ispanijos civilio karo me Pamokins but Sveikais.
Gydvmns
v
’
-eHo
lipu
šaknimis
tu, nugalint lojalistus.
REFRESHING TONIC J
Aujrmeni i». Kie'-ėįnis. žiedais. Sėk

čia

matom

laiku.

anglų

orlaivius

Bombanešiai

medžiagą,

kuri

visų

apšviečia

bombarduojant

pirma

pila

miestą ir

iš

Herlyną

padangių

degančią

parodo kur mėtyt

J

nakties

bombas

lomis ir lapais .I'ie telpa 311 vardu
PASKANDINO 11 LAIVŲ. visokiu anzalu b'-’nviškai angliška’
ir lotyniškai, ir T'-miSki”»mai koki»«
r1 do ir kr tp reikia vartoti
Karo depai tamentas pra liras
f Prašau iė gar,aH'« štamo" «esin«ri
neša. kad Ramioio vande- Kanados doleris d.-ihar tik 80 centu.)
si, nrisiiir’”ns $1 CO Pinitrn*
nyno pietinėje dalyje Ame 'Kaina
geriausia siu«t, M >ney Orderiu
rikos submarinai ir karo lėk popierini doleri ia!,ke. Adr^-is- r.)
MIKALAUSKAS
tuvai paskandino dar 11 Ja 140 PUJL
Alhens slreri.
ponijoj laivų.
20 BOSTON. MAS*!

f

“J Alieją
}
t
•
}
i
J
•

• I

't Odą Gydančiu Vaistų <
.Mišinys. Pažymėtina eyduolė dėl •
plauku šaknims ir Odos gydymui Į
50 centą už bonką.
Pasižymi savo gerumu. Prisiun- Į
čiam per Paštą i visas dalis Su- |
vienytų Valstijų.
ii

ALEXANDER’S CO

414 W. RRO\DWAY
SOUTH BOSTON, MASS i

1

K aras E uropoj e
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
Įvykius, tai skaitykite “Naujienai".

"Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas” šiandien. Naujienų
prenumerata metams Amerikoje (iiimant Chi
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$3-00.
Money Orderį ar čekį ciųskitei

“NAUJIENOS"
į

1739 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

tiuipailnimui kopiją ftulųtiuH

s

No. 51. Gruodžio 15 3.,

1913 m.

7VV>terims
P
asiskaityt ji
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Šeštas Poslapis
====»

Žiemos Sezonui
Drapanos Šios
care

“Keleivio” Knygų
Katalogas

M. MICHELSONIENĖ.

AMERIKOJ VĖL PLINTA kas, ypač einant prie valgio.
INFLUENZOS EPIDE
3. Žiūrėkite, kad jūsų ko
MIJA.
jos neslaptų. Jei sušlampate,
Patarimai, kaip išvengti li ne tik kojines, bet ir kitus
gos ir kas daryti ja sergant. 'drabužius pakeiskite sau-

Istorija, Kritika. Polemika, Jeletristika, Poezija, Jumoristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

i AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?
Bažnyčia sako. kad buvo, o moks-

Jungtinėse Valstijose ėmėi>a1^
4. Vartokite daugiau mai
smarkiai plisti influenzo
epidemija. Per pastarąsias stingo valgio, ypač pieno,
keturias savaites užrekor- žalių daržovių ir vaisių.
duota 4,484 susirgimai. Svei Prie mėsos jie butini. Be to.
katingumo autoritetai ‘sako. j visuomet reikia užtenkamai
kad tai esanti “lengvojo ti- pasilsėti,
po” influenza. Ji ne taip pa-į 5. Gerai užlaikykite savo
vojinga, kaip toji. kuri siau- kambarius, išvėdinkite juos.
tė Amerikoje pirmojo karo Nereikia daugiau šilumos,
metu. •
kaip 68-70 laipsnių. MiegaSpėjama, kad dabar siau- masis kambarys gali būt ir
čianti epidemija prasidėjo vėsesnis.
Didžiųjų Ežerų srityse. Iš
6. Jei “pasigavote šalti.”i
ten ji plinta i visą šalį.
atsargumas reikalauja, kad
Ryšium su dabar siaučianbūtumėte namie ir. jei.
čia epidemija gydytojai pa- .^^is perdaug įkirus—gui-t
taria prisilaikyti sekamų nu kite į lovą.
rodymų :
Laikantis tų patarimų, jus
1. Vengkite turėti artimu švengsite eilės nesmagumų,
ryšių su tais, kurie “pasiga kokius atneša “šaltis.” Svar
biausia — apsaugosite svei-’.
vo šaltį.”
2. Dažnai prauskite run kata.

as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai

.ENGVAS BUDAS
ŠMOKT ANGLIŠKAI.
Kankius reikalingiausių žodžių ir
asil.albėjimų. Si knyga sutaisyta
aip lengvai ir suprantamai, kad kiek.
ienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
škai. Joje telpa netik atskiri žoižiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėjiaai darbo jieškant, važiuojant kur
.ors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
as barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
•u fonetiškų ištarimu ir gramatika.
.ntra padidinta ir pagerinta laida,
Sutaisė St. Micheisonas. Pusi. 95.
'
85c

Kaipgi Nojus būt.;, galėjęs surinkti į
telias dienas visų veislių gyvūnas,
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veispų žmonės? šitie ir šimtai kitų klausimų, į kuriuos negali
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žod s—tai .(,ISTU,T pit irz-UT?
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- v
ęi
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
Aiškiai išguldyti pilietybės įstatymokslas nuo pradžios iki galo.
įai su reikalingais klausimais ir at
Kaina ................................................ 25c. sakymais lietuvių ir anglų kalbose,
uit ra peržiūrėta ir pagerinta

KAIP TAPTI SUVIENYTU
riianiL .

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO aida. Ka”»a . .............................. 25c.
RIJA JUŠKEVIČIAUS
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
DAINOSE.
METU.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys.
viai gyveno, tai perskaityk šita kny Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo piai. Kaina ..................................... 50c.
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Ka:na .... 5'šc.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
) Audeklo apdaruose ................... 75c.
popiežiaus Kunigai nesipačiuoja. čia
šaiškinta visa jų bepatystės isterija,
BYLA DETROITO KATALI jos
pasekmės ir doriškas dvasiškuos
lupuolimas. Šią knyga turėtų per-kaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Dalijant Detroito lietuvių socialis
kurie geidžia, kad jų mo
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, jaunikaitis,
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
kostiumas; dešinėj
kunigo pakurstyti brostvininkai už pultų į tokią kunigų globą. Parašė
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia kun. Geo. Townser.d Fox, D. D., su
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri lietuvino Ferdinand de Samogitia.
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- Kaina ..............................................
25c.
’
šokius, kad pasirodyti ' sais teismo rekordais ir liudininku2;>c.

KUNIGŲ CELIBATAS.

KŲ SU SOCIALISTAIS.

veikalą bei saugumą. Joms
Iš kaires parodytas dirbtinio šilko žiponas vidury—persišku jėriuku
/ra įsteigti higijėnos. mity
—australiškojo oposumo apsiaustas.
bos, nuo ligų apsaugojimo,
širmosios pagalbos ir pana vietinės apsaugos armijos
Jeigu aksominė materija tautiškus
KODĖL Aš NETIKIU
šus
kursai.
Tuos
kursus
veda
dūli pašauktos' yra nublukus nuo saulės, jo ne vien musu kulturiniuose pa
Jos galii būti
Washingtonas. — Angii- i mokytojai, ekspertai savo
SOCIALIZMAS
IR
RELIGIJA.
Į
DIEVĄ?
.
pataisyti sulužusį sunkveži-! spalva tuoj atsigaus, jeigu rengimuose, bet ir tarptautijoj moterų pabėgėlių grupės
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
• Kursus užbaigus, teo- mį ar įrengti gyvenamas vie-* išbiaukysit ją kempine pa- niuose festivaluose.
kii^u^j^tu^^perakaitrYk^k- negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
iš okupuotųjų kraštų mokosi
įja
papildoma
praktikos:^
oves
^bombarduotuose
na-jvilgytą
į
chloroformą.
Kultūringos
musu
lietuvaitės
katalikas ir socialistas. Parašė aesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
atstatyti jų nuteriotas tėviš darbais. Pavyzdžiui, grupės muo^ Kiek ui lima, jos, ” ’ ‘
20c.
___
_____
isu dideliu mak>numu ^„0^.
vertėj Vardur-a.^ vnygutes
kes. kada jos bus vėl išlais
Pienas truputį nigstelėjęs -suktinį,’ •Klumpakojį,“ “NoKURGI VISA TAI NYKSTA?
moterų, susikovusių ant nu-? dabar mokosi veikti panavintos.
MATERIALISTIŠKAS
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
ar
pakeitęs
skonį,
bus
atriu
Mi
ego
garos
patalines
ir
Kitokią
gj
ose
sąlygose,
kokiose
joms
ir kt. Lietuvių KliuBelgės, čekoslovakės, ožmonės kuria nėr amžius? Šį intri
ISTORIJOS
SUPRATIMAS.
mantą,
yra
siunčiamos
į to- gajį
j
karo
sunaikintose
sviezmtas
įn.aisiUh truputi
salėje kas šeštadienis. čia į
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
landės, francuzės. graikės,
simą aiškina garsuis Vokietijos so
ūmesnes
nuo
miestų
vietas.
:
ter
i
t
orijose.
sodės.
gimę
lietuvių
jauni
vyrai
taipgi
„^£^3*
£
norvegės, lenkės ir jugosla- Tenai jos mokomos kaip
cialdemokratų teoretikas Kari Kautscty.
Kama
1 Oc.
problemos,_ su
vės atstovauja įvairius gy- 'taisyti stovykla tinkamam ,, Svarbiausios
Kad gėlių bukietas nenul*t mums tntksta rai..................
....
_
,
,
,
.
••
-...
kuriomis
šioji
moterų
armi
ventojų sluoksnius, bet da- sklype, kaip rasti ir išvalyti
sa- laikvti
• ir indrai
nurodymų, kad IS- Kalba labai lengva Knyga protau- SIELOS BALSAI.
Jdaugumoje
* -bus VVSttL idėkit i vandeni
visas musų liaudies me- >ntiems darbininkams r.eapkaiba! jie suvienyti vienam
į ja susidut^
j Ueies, iPuiki knyga, daugybė labai gražių
1».T , _« _
nuojama. Kaina
25c.
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
no
smulkmenas.
Malonėkite
nuo
bendram tikslui.
kaiD itaisvti virtuve
visom* bendn
epidenu bus šviežios per 2 sąvaites.
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
Jau virš metų, kaip įvaip ' *
JŲ pavojai; sugriuvę namai:
--------savęs parašyti gerb. panelei Ba SOCIALIZMO TEORIJA.
graži. Parašė J- B. Smelstorius, 221
Sis veikalas trumpais
rių tautinių ir tarptautinių
Jos gali būti išsauktos nepakankami drapanų išTarakonus galima išnai- ronaitei ir paraginkite kitas sa- fakuis
- ;ki ir aiškiai*
ie.tfei puslapiu. Audimo apdarais ... SI .50
__
v.
.
v.ll
____
oi
’
Z'kLf
O
kinti
na
Karėtu
n
t.
-------------- į SUlkžĮ bQ" VO pažystamas, tos meno srities draugijos formos, ir kodėl turės būt' BIBLIJA SATYROJE.
organizacijų atstovai Lon- nasues metu v vau p II 11IVJC LCMIdl ?u;r\a
didžiausia
žmonių
įakso.
Jo
galima nusipirkti žinoves, kad jos man siųstų gai- pakeistas kapitabzmas. Kaina L’oc Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos
done dirba' besirūpindami oagalbos misijai už kelioli- maisto:
knygos neįsileinžia.Labai juokinga su
suteikti toms moterims žinių kos mylių. Jos gali būti pa- migracija. Prie to. įvairios grosernėse už 15 centų. Ang- das ir nurodymus laiškais, ŠIUO
šiuo glLfiS
IR ...
STRAIPSNIAI.
379 puikiais paveikslais, perstatan__
•
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•
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_
_
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Ožinskienė. Šioj knygoj telpa 23 pražios eilės čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
apie socialinę gerovę, taip šauktos, be atskiro praneši- tautinės grupės, sekdamos liškai—boras,
tvėrimo pasaulio iki užfrimimo Kris
a/c
A.
L.
Balsas,
Casilla
de Cor- daugybė straipsnių, juoku ir tt.
kad jos galėtų pradėti at- mo, pagaminti valgį burini žinias iš savo kraštų, niošia~ v.
*•
,
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina .— «..00
statyti išvaduotųjų žmonių. apylinkėje manevruojančios si ypatingiems savo krašto PRAŠYMAS IŠ ARGEN reo 303. Buenos Aires, Argen{ AMERIKOS MACOCHAS.
' tina.
TINOS.
---- ------------------------------------------------------------------ — reikalams.
KUR MUSŲ BOČIAI
Arba kaip Romo? katalikų kunigai
Iš
anksto
dėkinga.
“LINKSMŲ KALĖDŲ” PYRAGAS
GYVENO?
Šio skyriaus vedėja gavo
Schmidt New Yorke papiuvė
NAUJAS MAISTAS—
Ona Ožinskienė. savo meiluže. Oną Aumulfer’aitę. Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
štai jums pyragas, kuris tikrai padarys "Linksmas Kalė
iš
Argentinos
šitokį
prašy-,
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
Knygelė su fotografiškais atvaiz
DŽIOVINTA IR MAL
das,” jeigu jį kepsite taip, kaip žemiau paduotas receptas pa
mą:
dais. Kaina ..................................... 10c. visai atmeta. Mokslas mano, kad
Taigi,
jei
kas
turi
tokios
rodo. Angliškai šis pyragas vadinasi: “Fruited Chocolate
TA ŽUVIS.
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
Gerbiamoji tautiete:
medžiagos, gal malonėtų jos DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
knyga parodo, kodėl taip manoma
Marble Cake.” Šis receptas yra pritaikytas ypatingai šiems
Lataf įdomus ir pamokinantis
Dabar tokie laikai, kada Oro paštu rašau jums ši lais- nusiųsti aukščiau nurodytu GERT IR VALGYT?
laikams, kuomet sviesto beveik negalima gauti. Už tai gi ši
skaitymas. Kaina ......................... 25c.
tam pyragui sviestas ir nereikalingas. Jo vietoj reikia var
žmonės jieško visokių nau- j.a
vra atsišaukimas i jus, adresu.
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
toti “Spry,” kurio galima gauti visose valgomų daiktų par
jenybių
ir
jų
turi.
Turime
>
lietuv
į
ų
tau inių šokių moky-:
----------------norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. LIETUVOS RESPUBLIKOS
duotuvėse- žemiau seka receptas.
dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio ISTORIJA.
nauju* ginklu*, naujus, radi- toją gerbiama Baronaitę, kurios NE KIEKVIENA GALVA Bet
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
Šitas veikalas parodo, kaip nuo
NAUDINGA.
jo setus, lėktuvus ir kitrtą. O tiesioginio adreso nežinodama
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma 1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
Dėlko žmogui reikia cukraus, kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
, štai jums paskiausioji laida. kreipiuos per us, ir i visas USA . Mergaitė (mėsos krautuvėj) žiau?
druskos ir kitu panašiu dalykų? Ko tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
dėl jam reikia riebalų? Šituos ldausi- mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
Fish and V, ildlife Service lietuvaites, kurios turi ir gaii Duok man veršio galvą,
suprasi tiktai iš šios knygutės. paėmė viršų, kaip Lietuva likos palaboratorijoj ilgoką laiką prisiųsti lietuvių tautiškų šokių Linksmas mėsininkas LaOPl. ; mus
Parašė D-ras G-mus. Kaina
15c. liuoauota iš po c^ro valdžios ir kaip ji
buvo daromi bandymai tu mokinimui gaidų: “Blezdingė- gaila, mergyt, bet veršio galvos
buvo apskelbta republika. Pridėtas
didelis spalvuotas žemlapis parodo
žuvimis.
Norėta surasti lės.“ “Kubik.“ “Kiškelio“ ir aš neturiu. Aš turiu tik savo
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
“naują maistą.” Laboratori kitu.
rubežius ir kaip šalis yra padalyti į
*
galvą.
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
jos technologas, M. E. StansMan tenka mokytojauti, paMergaitė: Tavo galva negekuri narodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
bj, dabai praneša, kad jo ruošiant Argentinos lietuvaite-? ra. Mama nori tokios, kur yra
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
bandymai davę pasėkų.
jaunuoles plastikes pildyti musų smegenų.
rimai, taikos sutartis su bolševikais,
sutartis su latviais, aprašymas visų
Stansby surado “naują
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
maistą.” Tas maistas—su
TEN TOLI, RYTUOSE...
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
džiovinta ir sumalta žuvi~.
X< .iausk tu manęs, gražuole mergele,
iš vidaus. Kaina ........................ ?1.0fl
Ji sudžiovinama ir paverčia
BROŠIŪRA
SU
PEKLOS
aš nubudęs, kodėl nedainuoju.
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
ma į miltus, iš kurių paskui
ŽEMĖLAPIU IR KI
Dė’ -o. kad skausmai krutinę man gelia.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
šeimininkė gali daryt viso
TAIS PAVEIKSLAIS.
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
Pažvelgus i rytus—ter. kur raudonuoja.
je telpa net 72 “Džian Bambos spykias “patrovas.” valgius.
čiai,” eiles, pasikalbėjimai, humorisPai asė
Ta
-ie
tekančios
saulė.,
dangus
nudažytas,
Džiovinimo procesas toks.
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
A. M. METELIONIS.
pagerinta laid3. Kaina ................ 25c.
T?r gaisrų pašvaistės, kurie ten liepsnoja.
Žuvis turi savo kūne nuo 60
T< žūstančių brolių kraujas ištaškytas!
APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
iki 80 nuošimčių vandens.
T<
motinos
savo
sūnų
vaitoja!
Kunigai gąsdina tamsuo
Džiovinant paliekama tik 5
DANGŲ IR PRAGARĄ.
lius amžina peklos ugni
Parašė garsus Biblijos kritikas
ar, daugiausia. 10 nuoš. van
A.< ros ten liejasi—teka upeliais—
mi ir už pinigus apsiima
Ingersolas. Kaina ....................... 25c.
dens. Tada žuvis sumala
kiekvieną išgelbėt nuo
I- onais išmarginti lygus laukai...
MONOLOGAI IR •
ma. pasidaro miltai, ir vis
amžinų kančių pragaro
Ter žmogžudžiai, beširdžiai taures kelia
liepsnose.
Bet
šios
kny

DEKLAMACIJOS.
kas
baigta.
Specialus Pyragas šioms Kalėdoms
&;• darni: “Valio! Dabar musų laikai!“
gos autorius parodo, kad
šioje knygoje telpa daugybė nau
Vis
dėl
to,
žuvis
greitai
3 puodukai sijotų miltų
Nepilnas puodukas Spry
jų, labai gražių ir juokingu monolo
visa tai yra melas ir ap
1 puodukas vandens
Nt-kamba
ten
dainos
grakščiu
jų
mergelių.
1 ’/i šaukštuko druskos
genda. C-es ir tie žuvies
gų ir deklamacijų. Visokios temos:
gavyste, nes peklos vl1% uncijos sutirpinto šokolado
1
šaukštuko vanilės
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
Vakarais
laistant
darželiuose
gėles
—
“
miltai.
”
jei
bus
laikomi
aai nėra. Jisai parodo,
3 šaukštai vandens
Cukraus nepilni 2 puodukai
tautiškos, humoristiskos ir laisvama
H puoduko kapotų riešutų
Tik graudžiai patrankos, žaibuoja be galo.
•'! kiaušiniai
kad toj vietoj, kur Bibli
drėgnoje vietoje. Stansby
niškos. Visos skambios, visos geros.
2'b šaukštukų baking pauderio '■2 puod. kapotų datulių (dates)
Tinka visokiems apvaiksčiojimams,
ja sako buvus kitąsyk
Kva
oja
kulkosvaidžiai
išplėtę
gerkles.
sako. kad reikėsią jieškoti
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
pekla, dabar kopūstai au
Sumaišyk Spray, druską ir vanilę. Supilk po truputi cukrų
priemonių, kurios duotų ga
gerinta laida. Kaina .................... 25c.
Neskraido
ten
ore
margieji
drugeliai,
ga.
Ir
pridėtas
"peklos
”
ir gerai ištrink. Sudėk kiaušinius ir gerai išplak. Sumaišyk
limybės tuos žuvies miltus
žemėlapis tatai patvirti
Pilkosios bitelės nerenka medaus;
baking pauderi su miltais ir persijok 3 kartus. Sudėk i uos
PAPARČIO ŽIEDAS.
išlaikyti ir apsaugoti nuo su
na.
miltus Į pirmutinį mišinį ir supilk puoduką vandens po tru
Ir keturios kitos apysakos: (1) NeTen raižo padanges plieniniai ereliai.
:
Kaina 25 centai.
užsitikintis Vyras; <2» žydinti Giria;
gedimo.
puti- Išplak kad butų švelni tešla. Tuomet r.crskirk tešlą j dvi
Spjaudydami ugnį, mirtinus nuodus.
OKUPUOTŲ KRAŠTŲ
MOTERYS ANGLIJOJ
RUOŠIAMOS ATSTA
TYMO DARBAMS.

dalis. Į vieną dalį supilk ištirpintą šokoladą. 3 šaukštus van
dens ir sudėk riešutus. Į kitą tešlos dali sudėk datules (da
tes). Ištepk keptuvę su Spry ir sudėk tešlą. Dėk po vieną
šaukštą iš kiekvienos dalies. Pertrauk šaukštu per tešlos vi
durį. kad pyrago sluogsniai išeitų maišyti, kaip marmuras
(marble). Kepk valandą ir 15 minutų vidutiniam karšty (350
laipsnių). Išėmus iš pečiaus, apipilk šokolado liukru.
Šokolado liukras (frosting) daromas šitaip: Ištirpina vir
šum karšto vandens 2 uncijas šokolado su 3 šaukštais Spry...
Paima 4 šaukštus karšto pieno ir užpila ant jo 2 puoduku
persijoto confectionary cukraus, įdeda žiupsnelį druskos ir
pusę šaukštuko vanilės. Maišo kol cukrus sutirpsta. Tuomet
supila pirmutinį mišinį ir plaka iki sutirštėja. Tada užpila
ant pyrago.

Druska sutraukia pieną;
todėl darant iš pieno sunkas,
padažus ir kitką, druską rei
kia dėti ant pat pabaigos.

Baimė ir mirtis tenai viešpatauja.
Gr bdamos tūkstančiais savo aukas.
Ne vienas ten šaukiasi, prašo, maldauja.
Dargaus užtarimo iškėlęs rankas...

Jei žmogus užspringsta
maistu, kartais pasiseka
nustumti žemyn piritu, arba
išvalyti jį atgal į burną su
duodant 3 kartus į nugarą
tarp pečių.

Ret kur gi tas Dievas ? Tas visagalis!...
Iie kurio žinios plaukas nenukrinta?
Neiaugi jis liko bejėgis, bedalis?
Nejaugi žmonijos kančiomis jis minta?...

Dzūkų Vincelis.
“A. L. B.“

Kayga gaunama **KeMvio” Knygyne.

Adresas:

“KELEIVIS”

(S) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.

€34 BROADWAY,
SC. BOSTON, MASS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė
D-ras F- Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. .Kaina .. 25c.

Taipgi ir pas

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

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

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ta vaikams, Kas yra arba tikisi kada nors
būti k’idikfu tėvais, būtinai tūrėtų
nerskaitvti
lityti šitą knygute. Kaina 10c.

"Keleivi*,” 636 Broadway,
South Boston, Mas*.

Septintas Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

No. 51. Gruodžio 1* 3., 1913 m.

Įėjo perkąsti savo iltimis gy geru prisitaikymu prie gyve gė, kada nebuvo šakų laužy- •
vūnų serdoką, galėjo iltimis nimo tankumynuose, giriose. ti, tuomet iltys, niekur nete-1 LIBERTY IIMESICKS
atplėšti serdoko dalis ir to- Laikui bėgant, vienoK, persi- kinamos, augo be paliovos!
km eu'.u ..eiti puotą art gy-, «;eitė apvstovos. Pabaigoj ilgyn ir ant galo. išsisukusios
vo milžino. Taig*. machairo-j |ercjjinęS gadynės užstojo keistu, dideliu vingiu užsi
du buvo puta tas pne ledinė gadynė. Baisus šaltis lenkė i gyvūno kaktą. Tokiu
gyvenimo sąlygų, o atlenk .užmarino,
sunaikino me- tai budu pasidarė baisios, ištos baisios utvs buvo Jamjdžius. žaliuojančios pievos sivingiavusios mamuto iltys.
užkampių ant žemės visada
ir PęUiu piaustyti i?ar_‘išnyko ir beliko maži, su- Iš pradžių buvo iltys, gerai
Gyvunų didumas ir gam- tyje parodė mums garsusis ir ,
,,
t
.
suolumilžinus,
tkuidę medeliai pakraščiuo- pritaikytos prie gyvūno gy
tos dovanoti apsigynimo nemirtinas Daivvinas didyji buvo. iokįus užkampius ne
venimo, gyvūnui labai nau-.
Vienok šitas, vienpusiškas
aiba
pakojose
milžiniškų
ginklai saugojo gyvūnus principą visos gyvybės besi- pasiek<iuv^ laikų audros, ne- •'••1
•
*
•
1
v
•
v
’
“
*
Y
T
•
•
prisitaikymas p; ie gyvenimo giečei ių; šitie gi medeliai dingos, bet vėliau tapo tasai
nuo priešų, vienok tas pats /ystymo — ‘'prisitaikymą.”
pariekdavdperkalto?,
gyvuįąIygų ’buvo *'^alų gale to,buvo dabar gyvūno maistu, vienpusiškas prisitaikymas
gyvūno didumas buvo ir jo Užmerkime aki ant šios diepražutimi, kada gyvūnas nos gyvybės; matome visur, nai tno»e uzfcajnpiuese nesi- žvėries pražūtim - baisios ii 'Bate mamutas pergyveno gyvūno pražytim.Didelės, iš
apsunkino jam vėliau i žaltį, jis prisitaikė prie apy- sivingiavusios iltys buvo gy
įnėjo i klampynę, į lekiančią kad gyvybė, kad kiekviena keitė, nes sąlygos jų prie to
smiltį. Gyvūnų didelis kvai- veislė gyvūnų stebėtinai pri- nevertė. Ačiū tokiems už- gyvenimą ir vien dėl tų ilčių stovų, užsiaugino didelius vūnui didelė bereikalinga
A chef who knew lot» about
o toji sunkeny
• dougb
lumas neapsaugojo juos nuo įtaikiusi prie gyvenimo są- kampiams turime šiandien tuiėjo jis palaiminti šitą pa- rudus plaukus ir tokiu budu sunkenybė,
tų klampynių ir taip jie ėjo ’ygų. Žuvis stebėtinai prisi- ant žemės iš senų gadynių šaulį. Laikui bėgant išsker- gyveno per tūkstantmečius bė tiukdė gyvūną ant kiek
Said, "So {ar, we’ra raiaed
vieno žingsnio. Turėdamas
i klampynes vienas po ki- taikiusi prie gyvenimo suly užsilikusius gyvūnus, pa- dė baisusis machairodus vi- pakojose glečer ių. Bet gyve gyvūnas
it too alow—
nešioti nuolatai to-;
tam, generacija po generaci- gų vandenyje, paukštis— vyzdžiui, žuvini driežą (ee- sus seidokinius milžinus nant mamutui prie tokių kią didelę
WeTl beat Hitler whan
sunkenybę ant
apystovu buvo iltys nereikamilžinai išnvko ir liko
Ona dollar in
jai. Mažose galvose neužsi- ore. kurmis prie knisimo žegalvos,
pavargdavo
laike
galėjo
ilčių
liko jokie atminimai pergy-.mės, arklys prie lygumų, gaIa pat bito War
jų jam ne bėgimo anksčiau negu be to
ventų pavojų, nebuvo jose želė arba stirna prie gyveni
Lat’ago!"
reiškė zem? neserdoKimai gvvunai -eiKerc. vieno* čia tapo kių didelių ilčių ir greičiau
nei mažiausio mąstymo. Jie mo kalnynuose, beždžionė duomenei
į raukas savo
W.TI
Mok
buvo papratę per tukstant- prie karstymosi medžiais. Ir kiekviena nauja*"permaina -arkliai bridžiai. ’ Urnos gamtoj įstatymas pražūtimi papuldavo
wbaa aad on<]r wh«a
priešų,
tarp
kurių,
be
abejo,'
body
dMaliia
Btft. Doat
ir kiti. Dabar tapo machairo- mamuto. Mamuto iltys, romečius eiti tuo pačiu keliu, priešistoriško laiko gyvūnai gyvenimą ar—mirti.
!•« th» U. 9.
Pat a
buvo
ir
žmogus
ir
jis,
turbut.
duso baisios iltys kliūtimi jo dosi, taip sutvertos, kad jos
laužyti ta-s pačias girias, o buvo prisitaikę prie gyvenipirmiausiu mamuto
jeigu kada nors žemė persi- mo sąlygų. Atrastos lieka- Paskutiniuose metuose pa- tolesnio besivystymo; iltys auga per visą gyvūno gyve- buvo
naikintoju.
Bet sloniai. gy
r a. n.
keitė. jeigu žemė pavirto i nos aiškiai parodo, kad ir sirodė ypatingos nuomonės buvo jam tol geros, kol jis pimą ir jos auga vis ilgyn,
venanti
tropiškose
šalyse,
dumblyną, tai jie traukė iuometinė žuvis turėjo pe apie išmirimą keistai prie galėjo medžioti seidokinius jeigu gyvūnas jų nenuteki
taipgi tenai ir grimzdo vie- ’ekus. išnykusioji želvė savo ■ gyvenimo sąlygų prisitai- gyvūnus, bet neesant serdo-na laužydamas medžius.— gyvenanti šiltuose kraštuo iRITŲ ARMIJA KOVOJA
užsiliko dar iki šiai die
SU INFLUENZA.
nas po kitam. Tokiu budu, šarvą, baisusis jūrių siau- kiusių gyvūnų. Taip vadina- kinių gyvūnų, viršų paėmė iltys auga taip pat kaip auga se,
Jiems, mat, niekada nelaikui bėgant, atsisveikino būnąs ichtyosaurus savo ašt- mame diliuviališkame am- geriau prie sąlygų prisitaikę ii’ musų nagai arba plaukai, nai.
Anglijoje labai plinta inšakų. i kurias galėjo
ir paskutinis tų milžinų su i ius dantis, pirmutinis pauk- žiuje, t. y. tame amžiuje, iš gyvūnai, gyvūnai su papras- ji" jie išaugtų labai ilgi. jeigu stokavo
luenzcs
epidemija. Kadannusitekinti
savo
iltis.
Iltys
šituo pasauliu. *
štiš savo plunksnuotus spai- kurio turime pirmuosius i- tomis žvėries dantimis. Ir iš- jų nesutiumpintume laikas gyvūnui labai naudingos, i stinga gydytojų, vyriauKitas dalykas, kodėl mil- nus- Ir iš,?ito prisitaikymo lankius žmogaus, taip sa- tiesų, gyvūnas machairodus nuo laiko. Kad teisybė, jog nes su jomis gali apsiginti ybė davė aimijos gydytožinai išnyko, buvo šitas; (,.18anU galime aiškiai maty kant, pradžią žemiausios išnvko tuo pačiu laiku, kada mamuto iltys auga per visą nuo priešų. Vienok ii* slo- us. Tai dėl to, kad nevisur
mažesni gyvūnai apgalėjo ?*
tie gyvūnai ištikni.ių kultūros, gyveno Europoje, išnyko ir serdokinis gyvu- gyvenimą, tai tą galima pa niaus iltys tapo gyvūno pra alima apsieiti su civiliais
didžiuosius. Nors didieji gy- r-a^a nors gyveno, ir kad j*e o ypatingai Amerikoje, veis- nas glyptodonas, vienok tuo- temyli ir pas graužikus gy žūtim. Mat. šiandien žmo-i ydytojais, nes jų mažai, negyvenančios didžiosios vunus. Griaužikų viršutinės
w. Į. liūtą, met
__ gy
vunai ir sverdavo po 20bač- neF.a tiktai fantastiški pa lė didelių._ _panašių
keistai
išrodančių
kačių.
į
katės
su mažesnėmis danti- ir apatinės iltinės dantys nės naikina slonius vien dėl pėja visus lankyti.
kų, vienok mažesnieji juos ' ęjksla1 mysjsko knstalizato, kad kuodaugiausiai pri Influenzos epidemija ang
apveikdavo ir tai vien todėl. x im? P1?^?0- Bet, vienok, Mokslinčiai davė joms var- mis, jaguaras ir puma. pasi- taip susitaiko, kad jos visa- rinkti sloniaus ilčių ir iš jų arus sudaro nemažai rupes
kad mažesnieji buvo protin- tasai P™«Pas prisitaikymo dą machairodus, lietuviškai i liko, ir šiandien dar gyvena da i vieną kitą nusitrina ir padaryti
visokius išdirbi nio ir išlaidu.
nusitekina; nors jos ir nuo
gesni, turėjo didesnias sme- ‘aiP aiskiai parodo, ^odel tie reikštų tas vardas kardinėk Amerikos tankumvnuose.
nius
ir
papuošalus.
dantis. Gvvuną pavadino to...
. U
latos auga, visgi nebūna nei
RAKIETINI
genis pagal savo kūno didu- x 151 vunai išmirė, kodėl jie dėl
Praleidome pro akis seno- i TURĖSIME
tokiu vai du, kad jis turi
Kitas pavyzdys tokio ne- mažesnės nei didesnės. Jei
LĖKTUVĄ.
mą ir buvo jas geriau išlavi- negyveno amžius,
viršutiniuose žanduose dvi &ei° yenpusisko piisitaiky
gi. vienok, atsitinka, kad vės laikus, senai išnykusius
nę. Pavyzdžiui, lyginant
Nors ir nebuvo ant žemės dideles, išsikišančias toli iš mo krie ^igU via išnykę* gu
per koki nors negerą išaugi milžinus. Nors trumpai ir, Federalinis komercijos de
paukšti su tokiu milžinišku tų šventrašty aprašomų tva- žandų, užlenktas iltis, lygi* marnu’a'- Mamutas, kaip, be mą
dantys negali nusitrinti į gal, nepilnai tapo išaiškintas partamento tarnautojas, Dr.
driežu, išrodo paukštis kaip nų. kurie paskandino visa
abejo.
risi
žinote,
priguli
kodėl išnyko T. Dryden. spaudos atsto
lenktą kardą ar peili.
kitą, negali nusite klausimas:
ir genijus O tokiu paukščių gyvybę apart kelių parinkti’-Į
jabai prie veislės slonių arba šla vienas
priešistoriškieji
milžinai? vams pranešė naujieną, kad
kinti, tai tuomet išauga vir
buvo jau tų milžinų gadyne-. nių. nors ir nebuvo tokių di- keista-’%. moksii„žiai ilgai pių. bet jisai turėjo ypatin- šutinės dantys sauvališkai į vienok ir iš to trumpumo ga ;p*eitu laiku Jungtinės Valsje. Pietinėj Amerikoj tapo dėlių katastrofų, vienok ze- laužė galvas klausimu: kam Fa? ikis. Mamuto iltys ilgos jauką, užsisuka vingiu ii- au- lėjome aiškiai persitikrinti, ijos turės lėktuvą, kuris
nesenai atrasti kaulai paukš- mes paviršius nors povaliai, tokis gyvūnas sutvertas?
kad nemokėjimas prisitai <eiks rakietos principu. To
.n.' jos atsinetusios, atsisukugyvūnui atgal i kaktą.
čio milžiniško didumo. Ta- visgi nuolatos keitėsi ir per
; sios vėl atgal į gyvūno galvą, ■ J
kyti prie persikeitusių gyve- į rio lėktuvo modelis esąs jau
milionus
metų
daug
kas
pe
’
saj draskantis paukštis buvo
Bet gyvūnas machairodus lyginai, kad jos norėtų, išsiTas apsireiškimas, mano nimo sąlygų, arba vienpusiš radarytas ir mokslininkai
apie 10—12 pėdų aukštas; -įmainė. Bet tokis žemės gyveno tiktai tuomet, kada sukusios keistu vingiu vėl prof. Brandes. buvo svar- kas prisitaikymas, buvo pra- į daro eksnerimentus.
nagus ir snapą turėjo kaipo persikeitimas tvėrė naujas gyveno ant žemės dideli gy- įaugti gyvūnui į kaktą, iš biausiu mamuto naikintoju. žūtim tų gyvūnų. Mat, kas
----- ----- .
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LAIMĖJIMAI ITALIJOJ.
iki lrui'i rkVLo
vuruiLi uiuuiiik?,
IŠ plieno. Jeigu, duokime sąlygas, naujas apy^ūvas. o --vunai
kurios iSaugtcSGS. JėigU 5 Knl mamutas oMpin nanau- Iivilivrva
-- -sau. tokis paukštis pasalomis prie tų turėjo taikytis ir ant sarvus.
r šiandien sulyginsime gerumą apsigy- doti savo iltis šakų laužy- lygu, tas turi žūti; gamta ne-! Amerikos ir Anglijos ar
.i*
z
«.^i pažįsta mielaširdystės. Tas mija Italijoj veda smarkius
užšoko ant milžino driežo
nugaros, Įsikabino gerai su
įstatymas viešpatauja ir □uolimus. Amerikos armija
nagais ir. būdamas protin
jau netoli Cassino. Anglų
šiandien; jis yra amžinu.
gesniu, mokėjo apsisaugoti
armija taip pat eina pirmyn.
(Pabaida)
nuo gyvūno uodegos, tai ta dugno tvėrėsi dabartinis i runų gyvena Amerikojegrreit persitikrinsime, kad
da nieko negelbėjo milžiniš fjrafitas, tas nebuvo gera tai i apart tokių serdokinių gyvu- mamuto iltys buvo kur ka
kam driežui jo kūno sunku- gadynei, kada jūrių dugne į nų gyveno tuomet ir gyvūnai J mažesnės vertės negu slo- i
mas ir paukštis, galų gale,'tvėrėsi dabartinė kreida ir megatherium veislės; šitie; niaus iltys. Žmonės, pamatę į
apveikdavo milžiną.
j taip vis jiuolatos turėjo mai- gyvūnai būdavo kur-kas di- 'keistai išsivingiavusias di
dėsni už musų slonius ar delias iltis ledų gadynės mašlapius. Kai kurie tų gyvūnų į muto, mano, 'kad gyvūnas
i.----------- -- ■ " - ------- — turėjo tikrą serdoką, kiti jų buvo labai pavojingas, ypač
j
veislės pakavotą serdoką. įr todėl, kad žmonės mano,:
u
Serdokas tujų antnijų buvo jog gyvūnas buvo daug di“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ,»r sveikatos rei
AR ROMOS
apdengtas dideliais, ilgais; dėsnis, negu šiandieninis
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
ludais plaukais, tokiu budu; slonius. Bet ta nuomone i
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
i serdoko nebuvo galima ma-, klaidinga, viena, kad mamųyra
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
tyti. Paskutiniuose laikuose j tas nebuvo daug didesniu už
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
ypatingai gerai tapo ištirti i šiandieninį slonių, o antra,
pasakys
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o io nereikia, kad butų
tie pakarotieji gyvūnų ser-jkad tos išsivingiavusios magalima
be
baimėsPatarėjas
naudotis” gyvenimo
smagumais
ir nepadaryti
klai

dos.
“
Teisingas
atsakys
jums
net
j
lokius
klausimus,
ku
i dokai, nes nepersenai tapo: muto iltys padarė jį daug
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
atrasta vienoje Patagonijos i nepavojingesniu, nes gyvuvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
oloje kuone šviežias tokio nas negalėjo panaudoti iltis
PARAŠĖ KUN. VALADKA
tas” išaiškintas.
‘gyvūno serdokas. taip švie kaipo apsigynimo ginklą.'
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasauli atėjo
žias, kad mokslinčiai pradė kadangi su iltimis negalėjo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybe. Pirmieji Kristaus žodžiai
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
jo nuomoniauti ar tik negy- durti, ką gaii daryti slonius;
nuskriaustoms minioms.
reina ?
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažrvčia. (2) Antijochijos bažnyčia
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
kad galima, ir "Teisingas Patarėjas”
vena kur nors olose tokie iltys, nors baisiai išrodanKą reiškia “pirmosios nakties tei
paduoda jo nurodymas, kaip tai pa
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4> Romiškoji bažnyčia.
gyvunai šiandien.
; čios, buvo gyvūnai visur tik
sė,” Kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
SKYRIUS III. Ar Jėzuj Kristus buvo Romos Katalikas’
ir dvarponiai ?
Kodėl tūlos motervs neturi vaikų,
Bet kaip ten nebūk su tuo, į kliūtim — gy vūnas, vietoj i
SKYRIUS IV’. Kaip profosoriuj« Pr. Bučvs, Kaune Kunigu Se
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai -iori? “Teisingas Patarė
visgi buvojimas machairo- aP^gynimo an^!?’ L.V^°
minarijojn dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokių
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitą klausimą atsako.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
Ryžių barstymas jauniems ant gal
duso
ir
tų
serdokinių
gyvūnų
,
nešioti
ant
galvos
dalelę
■
Kokius vyrus moterys myli? Ko
mas, jis pridavė didele reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
vų? “Medaus Mėnuo?”
kias moteris myli vyr^i? Arba ko
kaitų, duoda maž daug nu-1ęun^€nybę
jos kliudė,,
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
stabdė jį jo bėgimuose. Vie
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai singas Patarėjas5' pasakys jums vis
SK RIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir ju darn*;
rodymus
kodėl
machairodudos ?
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Crbonaa II. Inkvizi
ką.
sas turėjo tokias dideles, už- nok. kokiu budu galėjo išsi
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
cija ir popiežių prakeikimai.
Kas reikia žinoti, kad vaikai botų
vesti ?
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
lenktas iltis, nes jos, be abe vystyti, išaugti tos neprak
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną’ Francuzijai lxyb m
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
tiškos, gyumą kliudančios,
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
jo.,
turėjo
šiokį
toki
prisitai

Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
iltys?
kymą prie gyvenimo. Kaip
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių ap:e
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
Kodėl kunigams turėtų būt už
sakyta, sykiu su juom gyve Nuėję į kiekvieną žvėrin- i
kitas bažnyčių. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
drausta kalbėt apia šeimyniškus rei
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
čių
pamatome,
kad
slonio
iij
no
serdokiniai
gyvūnai.
Ši

kalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas
tie
gyvūnai
neturėjo
kitokio
tys
išaugusios
iš
viršutinių
'
j visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
KIEKVIENAM RONOS KATALIKUI reikėtų perakailyt tų
Patarėjas
” atsako aiškiai ir nieko
mas.
Turėt
ar
neturėt
vaikų
?
Tai
apsigynimo
įrankio kaip žandų. Yra tai dvi bešakniknygų, nes joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
neslėpdamas.
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
susipažint su riša katalikiškos bažnyčios praeitimi.
vien savo akmeninį serdoką. nės iltinės dantys, kurios ne
mas.
Ir “Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, su paveikslais. 223
patiekia įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
Gyvūnai,
lvgiai
kaip
ir
visi
turi
nieko
bendro
su
krūmi

pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tammilžinai, buvo neišpasakytai niais dantimis draskančiu
to, “Teisingas
Junrs trumpai
aiškiai:
sinimų plačioj viauotnenia, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M Valadka.
KaipBeprasidėjo
pasaulis?Patarėjas
—Iš kur” irpasakys
kaip atsirado
žemė?—irKaip
atsi
kvaili, o ių dantys buvo pri žvėrių. Uty.' ypatingai tam
rado
žmogus
ant
žemės?
—
Ir
daug-daug
kitų
įcomių
dalykų.
Knyga apie 230 putlapių, didelio formato, «pau<in aiški.
taikytos
tiktai
prie
lapinio
ir
reikalingos
ploniui,
kad
jis
Andiaio vilteliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
“Teisingo
Patarėjo
” parašymui
buvo
sunaudoti
tokie mokslo
vei
šakninio maisto, taip pat gali jas panaudoti kaipo pa
gas vardas, KAINA 12.00.
kalai,
kaip
Wellso
“
Pasaulio
Istorija,
”
Jordano
“
Evoliucijos
Pagrin
kaip šiandieniniu atrajotojų. svarą laužam medžių šakas:
Tvirtais popieros viršeliais, kaira JI.25
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boekche’s “žmogaus Evo
Bet
paprastas
šios
dienos
slonius
sutveria
šaką
su
triuliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
(šalinu gaut pas aut>nų, sekančiu adresu;
kykla ir papuošimas namuose. Kaina >1.50 Užsisakykit “Teisingą
liūtas
ar
tigras
galėtų
jodi

ba
ir
perlaužia
per
iltis,
tai

REV. M. VALADKA,
R. D. 2. DALTON. PA
Patarėją.”
nėti ant tokio gyvūno—blo gi, slonius perlenkia šakas
Taipgi galima gaut t« knygų nuordyta kaina ir
go jam negalėtų padaryti, per iltis ir tokiu budu nulau
KELEIVIS
nes jokio žvėries dantys ne žia šaką. Taip, rodosi, darė'
KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
galėtų įkąsti į serdoką. ne ir protėviai išnykusio mamu- j
galėtų praplėšti serdoką ir to, kurie gyv no tankiose gi- ‘
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. •
prisicrauti prie gyvūno krau- riose tercijinė; gadynės. To
t
i jo. Vienok machairodus ga- kiu budu buvo gyvūno iltys'

Kodėl Išnyko Priešistoriškieji Milžinai?

-m

1

TEISINGAS PATARĖJAS

opieznis

Kristaus'

Vietininkas?

I

I

KELEIVIS, SO. BOSTON.

No. 51. Gruodžio 15 d., 1943 m.

Lietuvis kareivis sėdi kalėji* į

me be kaucijos.

Vietines Žinios

Pranas Gricius, lietuvis
kareivis, kuris prisip<
prisipažino
nužudęs Mis. Lillian Parent,
dviejų vaikučių motiną, už
Šaltis ir vėtros Bostone;
RUOŠIAMASI VASARIO
darytas East Cambridge ka
mirė
15
žmonių.
ŠEŠIOLIKTAJAI.
lėjime ir ten laikomas be
Pereitos sąvaitės pabai- kaucijos Jisai buvo formaV»sos sroves minės Lietuvos i
ir anvlinke> hai
apkaltintas ir, d abar laų?
Nepriklausomybes Šventę
kia JU
''
f
r... n
11 V •• • dėlė vėtra. Į kelias valandas
J '
, .r;.Gruodžio 7 d. klebonijoj. temperatūra nukrito dau Ital,J°J »uzeide lietuvi Jckrtiįvyko vietos lietuvių veikė- gįaU 20 laipsnių, o-vėjas
vi Macijauską.
jų konferencija pasitarti;
‘<dangų su žeme maišė.’’
Karo departamentas praapie vasano 16-tos apvaikš- j^aj kuinas gatves žmonės neša, kad Italijoje šiomis
čiojimą. Dalyvavo adv. Gri- negaiėjo pereiti, reikėjo po-,dienomis buvo sužeisti dar
galius, kun. Virmauskas, Dr. licinės pagalbos, ypač mo keli bostoniečiai kareiviai,
Kapočius, kun. Jankus, adv. terims. Vėjo greitis siekė jų taipe ir lietuvis kareivis,
Young, S. Mockus. J. Lekys virš 60 mylių į valandą.
Edvaidas Macijauskas, iš
ir J. Arlauskas.
Dėl šalčio ir vėtros mirė Dorchesterio
Nutarta, kad tą pačią die- 15 žmonių. Vienas juiininną butų paminėta Lietuvos kas. paleistas atostogų, va- Stepono Dariaus posto metiNepriklausomybės šventė ir žiavo dviračiu. Vėjas metė
nls banketas.
Kražių skerdynė. Nutarta ir jį nuo dviračio Į vandens re- Pereito sekmadienio va
karo bonus pardavinėti, kad zeivuaro sieną. Baisiai su- kare Stepono Dariaus postas
už sukeltus pinigus butų ga- trenktas jis vietoje mirė.
suiuošė gražų banketą. Tai
Įima nupirkti karo lėktuvas
Vėtra taip pat pridarė di- buvo metinis banketas, kuir pavadinti jį lietuvišku dėlių medžiaginių nuostolių, rio pelnas eina labdarybei,
vaidu.
Išlaužyta daug medžių, ap- Banketas buvo suruoštas
Nepriklausomybės ir Kra„ draskyta
„ . , namų stogai
, ir .tt. kliubo svetainėje ant E gat
zių
pac * krautuvės nukentėjo, vės.
žiu minėjimą nutarta ruošti y
Ypač
vasario 13 d., 2 valandą po Kai kurių langai buvo is- Žmonių prisirinko daug.
piet. South Bostono High veęsti ir nuplėšta daug iš- Žmonėms pristigo vietų lr
Schoolės salėj.
kabu.
vieną stalą teko dėti virtuIšrinktas tam tikslui ir ko
vėje. gale svetainės.
mitetas. kurin inėjo: adv. Šeimininkės gaus “pointų”
Po vakarienės buvo kalbų,
Grigalius. S. Mockus, Dr.
kurias
sakė legionieriai ir
už riebalus.
Kapočius, J. Arlauskas ir
Su šiuo pirmadieniu pra- svečiai. Beje, kareivių moti
adv. Young.
noms Postas nupirko gra
Visas surinktas aukas nunaujas federalė' žius zenKienus
«piiKutes ku
tarta pasiųsti Amerikos Liekul^fc £ ženklelius spilkutes. ku
-u, Kalbėtojai ^mm,nke.kunbĮtasioįtu
tuvių t
Tarybai.
Vakaras
nutarta kviesti iš Waterbu- • cionavimo pointus. dabar nuotaikoje,
-Rep.
rio p. Devenienę, D-10 De- turi progos gauti pointų iš
Turėsime šviesias Kalėdas
venio žmoną, o iš Brooklyno
bučerio.
ir Naujuosius Metus.
—kun. Balkuną. Bus pa
Paslaptis
tokia.
Valdžiai
kviesta ir keliatas vietinių yra reikalingi riebalai—tau Bostone, kaip ir kituose
kalbėtojų.
dary- pajūrio miestuose, iki šiol
I ateinantį susirinkimą kai. kurie vartojami
“dim-out” patvarky
pa ma?- Gatvių
veikėjus-^edala^u^MicheT’™®''^™^ todėlNaujasis kad
lempos buvo
šoną Aei Kneižį
Kalč
atšau-

Įspėja gyventojus.

“Misteriškos dujoo” pri*
troškino 38 darbininkus.

Bostono majoras* Tobin
PLASTIKA
New England Carbide “Greičiausia Auganti Amerikos
įspėja gyventojus, švenčių
pioga daugelis mėgsta iš- Tool kompanijos dirbtuvėIndustrija” Reikalauja
gerti daugiau, negu reikia, je. Cambridge’uje, pereitos
Vyrų ir Moterų
Pasėkoje turime daug ne- sąvaitės pabaigoj buvo pri
laimių, ypač su automobi- troškinti 38 darbininkai, vy
Molderių ir Finišerių
liais. Majoras prašo, kad įsi- rai ir moterys. Astuonias
Kreipkitės j
gėrusieji nevažinėtų auto- moteris kiek ilgesnį laiką temobiliais. Geriau imti gat- ko laikyt ligoninėje, joms NORTHERN INDUSTVėkari ar naudotis požemio i gręsė mrtis. Tarp jų buvo
RIAL CHEMICAL CO.
viena lietuvė—Rožė Jonai
7 Elkins St., So. Boston
geležinkeliu.
tis.
iš
Gainbfidge.
J?*
’
-------------------;
Nuo South Station imk City Point
Sumažino pointus kiaulienai
Iš kur atsirado tos dujos,
(52)
karą tiesiai iki Elkins st.
. .
Kainų administravimo ofi- dar neišaiškintą.
sas nutarė sumažint pointus
kiaulienai. Sumažinta po
vieną ir po du pointu sva
rui. Pavyzdžiui, už svarą
gero pork chopso iki šiol im
ta 8 pointai. dabar užteks 7
pointų. Už si areribs _____
imta 2
pOįnta.i, daba: 1 pointas ir tt.
§į lengvata suteikta veikiausia dėl t . kad rinkoje
atsirado perviršis kiaulienos.

-------*

-

-

Adv. A, Young,
J. Arlauskas.

rui i nr

WI J rvi nu

n/uniii

iv

r»riu_

i

___

“Keleivio” redakcija gav0 iš majoro fobino jaiŽą,
j.a(j greitu 1 tiku jisai paskelbsiąs Bostono mokyklų
raokiniams kontestą parašyti po straipsr. tema “Religious or rac.al disci iminarion mušt no: exist in Ame-,
rica.” Už geriausia parašy
tus straipsnius mokiniams
manoma duo:i nuo $25 iki
$100 dovanu karo bonais.

Uamn Tautai Taupymo Vajuj* ir p:ai* mv* loatm

marią daryt tą p,ų.

VARTOKIT kiek r.iki,
BE REIKALO nevartoktt

(LANDŽIUS)

AB?, Vidurį,
> Kiurių u
Specialybė: Aldą.
Uit
Au»«, m m ir GerkUa.
Vartoju vėliau&ioa konstrokdjou
X-KAY Aparatą.
Pritaiko Aldaiaa.
VALANDOS: nuo 3-4 ooo 7-t

N E

SU. BROADVVAY.
60. BOSTON. MASS.

Tel. TRObridga 6330

Dr. John Repshis
(REPAYS)
UETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
NedėtteaUs ir AreaUdieniaia:
ana 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kaap. lnman st. arti Central akv.
CAMBRIDGE, MASS.

DR. D. PILKA
506 BROADWAY

v

Garbes Ženklas

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE. Bona 22
BOSTON. Telef. Fafayette 2871
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
.
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai- nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

ŠIAIS LAIKAIS
Apsieidami su telefono party-line, jų> prisidedat prie karo
pastangą. Medžiaga, kuri reikalinga naujoms Sew En.'-

land telefono linijom, dabar suvartojama bontbanešiams,

tankams, armotoms ir laivams. Nei vienas iš mus nenorė

Reikalingas Darbininkas

Dr. Leo J. Podder

tų sulaikyt tų ginklų gamybą.

Restorane apva yti stalus ir vielą. •
Darbas nuo 8 v. -yto iki 6 v.vakaro.
Atlyginimas: $27 su valgiu, arba $30
be valgio. Turi : ut blaivas žmogus.

Kreiptis^ Blinstk Village &**Griri.
-00-308 w- ~Broaaway, South Boston.
(51)

Iš Leningrado.
Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime- Gyvenimo permainą
aseterą. Moterą ir Vyrą figas
Kraujo ir Odos Ligaa.
Valandos: nuo 10 ila 12 dieną
ano 2 iki 4, nuo 7 iki. 8 vakare
180 HUNTINGTON AVH,
BOSTON, MASS.
Tel. Commoanealth 4570.

Gi apsieiti su party-line yra lengva, jeigu ielefonuojai.t
prisilaikoma šitų mandagumo taisyklių:—
BUK NUOLAIDUS. Karty-line principas yra toks. kad
ja reikia dalintis padoriai.

4 kambariai ant rendos.

KALBĖK TRUMPAI. Kožna telefono sekundė brangi.
TUOJ UŽKABINK, jei išgirsi kad linija užimta. Gal jūsų

didohę iarda<

Tarne Ii

IT H

"dalinimos”.kaimynas ilgai nekalbės.
,

Tat 8OU 2803

NEW ENGLAND TEIEPHONE t TEIEGRAPH COMPANY

J. L. Pašakarnis ]
OPTOMETRISTAS
Ofise valandos:
Nuo 0 ryto Ild 7 vakare.

Nuo > ryto iki 12

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Nereikia pointu, reikia poin
tų—oi!

Pašto vii ši nin kas, ConneI
ly praneša, kad Bostono
paštui reikia tarnautoju,
ypač laiškanešių. Norintieji
gaut darbą, privalo išlaikyti
kvotimus. Priimami nuo 16
iki 60 metų amžiaus

Dr. J. C. Seymour

- sa BOSTON, MASS.
Tąlefonaa: SOUtb Boston 1320

Bostonas nematė tų
“bombų.”

Bostone ir visoje Massa
chusetts valstijoje pereitą
sekmadienį
manyta ruošti
Pereitos sąvaitės pabai
___
_
oro
puolimo
pratimai—iš
goje čeverykų krautuvėse
Bostone turėjo nemaža “tro- Į®^tVvx* mėtyt popierine;
belio.” Žmonės bego į krau bombas.
Tie pratimai ątidėti sautuves, kad nusipirkti “čeveįykus be pointų.” Mat, vie- į?°. dienai, po Naujų Metų.
tos laikraščiuose buvo Įdėta
P®re,ll4 sesta žinutė, jog Kalėdų proga j ^.ienj. VP?®.
ir
bus galima įsigyti čevery- siaute didelis \ejas.
kus. kaip Kalėdų dovaną, be
racionavimo stampos. Žmo
/h y, vur
rop
nės todėl bėgo į krautuves ir
OF THtf RANGE- t->
prašė “šiušių be pointų.”
Krautuvių savininkai ėmė
teirautis pas kainų administ
ravimo pareigūnus ir paaiš
> CAKčD Oh TrfOSE
kėjo štai kas:
COOKIN6
Įvyko mažas nesusiprati
mas. Kainų administravimo
ofisas skelbė, kad čeveiykus
galima įsigyt “point-free,”
kaipo dovaną. Bet tai ne
reiškia, kad pirkėjas gali
piikti be pointų...
Ar suprantat, ką tai reiš
Boston Edison Company sako
kia? Jei neaišku, štai jums
...jei
jus turit elektrišką pečių, jus
visa paslaptis:
laimingi. Užlaikykit jj gerai. Žiū
Jei norit pirkti čeveiykus rėkit, kad palietas maistas nepriir įteikti juos savo draugui, džiutų prie pečiaus arba kaitintų
kaij) Kalėdų dovaną—pirkit jų. Laikykit juos švariai!
ir krautuvninkui atiduokit
Boston Edison Company
savo racionavimo štampą,
bet iš dovanos gavėjo stam
pos neprašykite. Jis turės be
pointų Kalėdų dovaną. Tai
NE eilcvokit elektros
ir viskas.
Ar daug atsiras tokių mielaširdingų «amaritonų. kurie
Wu«, midau
amiltmU U niUl»aUktną
norės nupirkti draugui čeveKarai laime: mn tarta taupjtl karą. L iMportarvkus, o patys basi vaikš
riją. irooan;
ir medi agą Visa tai
čios?
alaktro, pagaminimui.
Bor-Jm L4jm Companj pamiada.a la oparuotl
Reikia pašto tarnautojų.

TEL. ŠOU «12

Ofiso Valandos: ano 2 IU 4
ir auo 7 iki 8.

Majoras Tobin skelbia
kontestą.

Shallna TV-ra duoti šeimininkei po du ru- ^įami. Majoras Tobin pra- kambarius eina šlyno paipos į viršų,
konsulą adv. Shallną. D-rą
s -tu™™, ™irtr,,
neša. kad rper Kalėdas ir iv
vienw šeimai dvejos atskiros durys
Jakimavičių ir adv. Cirnį.
Suriš cerutL“
Naujus
gyventojai
So. Bosgalima
matyt
Ruošiamam apvaikšėtojr
jjanoma kad jį palvar. jau turės “normalę šviesą” tik
*»"• vakarais,KamSu.
gali,
o nedėlioję visą dieną.
me Kviečiami dalyvauti visi k
naskarin^ šeiminin gatvėse,
415 E. 5-th st., So. Boston.
(-)
lietupaskatins senumui-s
Bostono jr apylinkių
1'
; kės taupyti nuo viralų ir
viai.
kepsnių atlikusius riebalus.
Sekretoriai:
-

Aštuntas Puslapis

.•i

TeL 88624

Gyv. 81182

DrJoseph A.Gaidis
■■-'f

,aį-

OPTOMETRISTAS
Valandos: 8 iki 11
MO 2 M k
nao 7 iki 8.
Seredom « Bd 11
ir snsttaraa.
AKIŲ DAKTARAS
I
Ištaiso defektuotas akis ir tinkaura laiku sugrąžiau šviesą. Išagnuainuoju ir priskiriu aŪnlus.

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So Boston 0948
27 ORIOLE STREET
West Rozbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

Jus grąžinat tuščia tūtelę idant nusipirkti

tūbą pastos dantims...
I

Prašom įprasti teip pat grąžinti pardavėjui

PIGKWICK ALE

ir tuščius
tt»n> ' •

•

-

•-ITT'

S. BARASEVIČIUS
IR SUNUS
MOTERIS PAGELBININKE
UETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMLOTOJAS
Turi Notnro Teises.

254 W. Broad way

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUtb Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorcheater Ave.
Tel. COLunSkia 2537

ibutelius. Juos reikia vartoti iš naujo
iki karas pasibaigs

b

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

BETUBN EMPTY BOTTLES
HAFFENREFFER & CO., INC.
BOSTON, MASSACHUSETTS

BREWCRS SINCE 1870

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movara)

Perkraustom
čia pat ir J tohmaa rietas.
oriešfnra, kaina
326 BRO A DW A Y.
SO. BOSTON, M ASS.
TaL SOUtb IU-stcn 4618

8

