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Alijantai iš Visų Pusių
Atakuos Nacių Vokietiją

Berlynas Grūmoja
Jungtinėm Tautom
Už Charkovo bylą keršys
rusams, keršys ir ameri
kiečiams.

Alijantų Lakūnai
Daro “Misteriš
kus” Žygius.
Sako, Francuzijoj jieskoma
“slaptų ginklų” slėptuvių.

la Amerikos UnijasjVyriausybč
Komunistai gal pradės
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n uj\::jį„t,dymo : Kontrolen Geležinkelius

Rusijos valdžios kontro

NAUJO FRONTO VADU! invazija” Balkanuose. Dar
Jau kuris laikas, kaip ali- liuojama spauda pradėjo
Nacių Vokietija desperaBUS E1SENHOWER.
kiti mano. kad Turkija gali cijoje. Tą desparaciją iš- jantų lakūnai siunčiami Į naują vajų prieš Amerikos

m u dviejų unijų nariams
jau pridėta daugiau algų.
likti naujų karo veiksmų
Geležinkeliečiai nenorėjo
Berlyno radijas ir na- “slaptas misijas. Siunčia- darbininkų unijas ir jų va-!
Jis sako, kad 1944 metais arena. Bet visi sutinka vie duoda
Unijistai
nori,
kad
prezi

cių kontroliuojama spauda, mi Į nacių Vokietiją ir Fran- dus. Sovietų leidinys “Ka
skelbti streiką; jie tik norė
Vokietija bus priversta
dentas Rooseveltas
nu klausimu: ir Balkanai ir Per radiją ir spaudoje daug cuziją, ypač Pas de Galais ras ir Darbininku Klasė” išjo,
kad jų reikalavimai bu
pasiduoti.
tarpininkautų.
Turkija bus “antraeilis da kalbama apie Charkovo by- sritį. Kartais pasiunčiami spausdino vitriolišką straip
tų pertvarkyti. Bet samdy
Iš Londono gaunamos ži lykas.” Balkanų ar Turki lą. Nacių propagandistai “šimtai lėktuvų.’ bombar- sni. Amerikos Darbo Fede Šio pirmadienio vakare tojai, pasislėpę už Karo
nios rodo. kad alijantų karo jos frontas turėsiąs tik tiek aiškina, kad toji byla. tai duoti nežinomas vietoves, racijos vadai yra kaltinami prezidento Roosevelto Įsa Darbų Taiybos vyrų nuga
vadovybė jau baigia ruoštis įeikšmės, kad neleis vokie “nepateisinamo keršto ak- Nėra pranešimų apie tuos bandymu sutrempti “masių kymu visi Jungtinių Valsti rų, darė sabotažą. Buvo aiš
naujai invazijai i Hitlerio čiams sukoncentruoti savo tas,” paneigimas tarptputi- "misteriškus raidus’ — puo- viltis, siekiančias nacionalio jų geležinkeliai buvo paimti ku, kad streikas neišvengia
“Europos Tvirtovę.” Kur ir jėgų vienoj vietoj. “Pirma nių teisių. Jie taip pat aiški- limus. Bet vaikšto kalbos, vieningumo.” Angliakasių Į valdžios kontrolę. Įsaky mas.
kada tokia invazija bus da eilė invazija” turės būt da na. kad dėl tos bylos esą at- kad alijantų lakūnai jieško unijos vadas Le\vis vadina mas buvo duotas karo sek-! Samdytojų atstovai karo
roma. tai karo vadovybės roma per Anglijos Kanalą sakomingi Rooseveltas ir tų vietų, kur gali būt “slap- mas “fašistiniu sektantu.” retoriui Henry L. Stimso- darbų taryboje reiškia dide
paslaptis. Bet vienas daly —i Francuziją ar kitą pajū Churchillas. Pagaliau, aiš- tų ginklų ’ Įrengimai. Kitais Fedeiacijos vadai Hutche- nui. Jis, savo ruožtu, tas pa lio nepasitenkinimo; tą patį
kas jau aišku: eina pasiruo rio valstybę.
kinama, kad Amerikos la-, žodžiais, jieskoma rakieti- son ir Woll vadinami “ar reigas vykinti pavedė gene-! rodo ir kai kurie “publikos
rolui Brehon Somervellui.
Anglijoj senai yra laiko kunai yra viso labo tik geng- nių kanuolių slėptuvės,
šimas ir tų mošos darbų
atstovai.” Bet organizuotų
šiais reakcininkais.” Tas
priešakyje atsistojo Ameri ma stipri Amerikos armija. stėnai, “oro hunai.” Jei na- • Alijantai turi žinių, kad pats su dailydžių unijos va Tai pasėka darbininkų ir darbininkų atstovai pilnai
nesusitarimo. užgiria prezidento Roose
kos generolas D\vight D. Berlyno pranešimai dar mi cių Vokietija turi atsimokė- nacių \ okietija Įsigijo to du Nagleriu ir garmentiečių samdytojų
Geležinkeliečiai
reikalavo velto žygi. Ir da daugiau:
Eisenhower, kuris paruošė ni apie “dideli skaičių” in ri rusams—ji taip pat turi kių kanuolių, kunos leidžia unijos vadu Dubinskiu. Puo
padidinti
algas.
Senai
ėjo geležinkeliečiai nori. kad jų
invaziją Afrikon ir Italijon. vazijos laivų, kurie esą su atsimokėti amerikiečiams, rakietinius sviedinius. Tie lamas ir Federacijos prezi
Generolas Eisenho\ver jau traukti Į Anglijos prieplau Esą, pastarieji savo lėktų- sviediniai gali lėkt daugiau dentas Green, bet ne taip derybos, bet nedavė vaisių. derybose su samdytojais
atvyko i Londoną. Vidurže kas. Be to. Anglijoj Įruošta vus-bomberius
krikštija šimtą mylių, sava jėga, bet piktai. Jis kaltinamas dėl Samdytojai darė visokiau tarpininkautų pats Roose
mio juros sritims, kur jis iki daug naujų karo lėktuvams “block busteriais” ir kito- jų kryptį nustato radijo to, kad nesuvaldąs Woll- sias kliūtis; jiems dalinai veltas.
gelbėjo Karo Darbų Tary
šiol vadovavo, dabar yra pa stočių. Į jas bus sukoncent- kiais nacių Vokietiją Įžei- bangos.
Geležinkelių paėmimas Į
Hutcheson-Dubinskio “kli ba. Tarybos sprendimu ge
skirtas Anglijos erenerolas įuoti tūkstančiai bombane- džiančiais
valdžios kontrolę yra laiki
pavadinimais.
Jungtinių Tautų karo va- kos.”
ležinkeliečiai gavo juokin
šių ir kovos lėktuvų. Tie Maža ir to. Amerikos lėktų- dovybė tur būt žino. kur
Henry Maitland Wilson.
Rusų leidinys reiškia ap- gai mažą algų pakėlimą. Ga nas dalykas. Kaip tik bus
Apie tai, kad alijantai lėktuvai bus reikalingi da vų bombomis žudomi “ne- randasi tos “slaptų ginklų” gailavimo, kad I'ederacijos
išlyginti darbininkų ir sam
ruošiasi Vokietijos invazi rant invaziją, kad apsaugo kalti žmonės”—kriminalus vietovės ir jas nori išardyti, konvencijoj, kuri įvyko Bo lų gale, unijų vadai pavedė dytojų skirtumai, geležinvisą reikalą spręsti nariųjai, daug ir ilgai kalbėta. jus invazijos • laivus nuo vo darbas tarptautinės teisės
stone, komunistiški “pro- unijistų referendumui. Dau liai bus sugrąžinti jų savi
Bet iki šiol niekas nežinojo, kiečių lėktuvų ir submarinų. atžvilgiu — sako nacių pro
Vokiečiai Gyvena gresistai” neturėję geresnės giau kaip 90 nuoš. visų gele ninkams.
kas ir kada bus paskirtas . Londono stebėtojų rate pagandistai.
Tuo tarpu visus geležin
žinkeliečių pasisakė
už kelių reikalus ves ir tvar
“Rustų Bandymą.” atstovybės.
naujo fronto vadu. Manyta, liuose bandoma Įspėti inva
Tas leidinys ne be savo
kad tuo vadu bus Jungtinių zijos laikaa. Vieni mano. Ta propaganda, matyt, ve Bet Goebbelsasjuos ramina vvriausvbės žinios taip ra streiką, jei samdytojai ne kys
pačios
geležinkelių
sutiks daugiau mokėti.
Valstijų aiyniios generalinio kad invazija bus daroma dama vienu tiksiu—paveikt
“galutina pt'^gale.”
kompanijos
ir
tie
patys tar
šė. O tai rodo, kad Ameri
Geležinkeliečių streikas nautojai. tik karo vyriausy
štabo vadas Marshall ; ma pavasarį; antri mano, kad Ameriką ir Angliją, kad
Nacių Vokietijos propa kos komunistai gaus (jei da
nyta taip pat, kad toji vieta ji bus daroma “tuoj po Nau Rusijoje tokių bylų daugiau gandistai yra priversti sun negavo) Maskvos Įsakymą, turėjo prasidėti šį penkta bė juos kontroliuos. Karo
teks kuriam nors Anglijos jų Metų.” Aišku, tai vien nebūtų. Toj byloj buvo nu kiai ir ilgai dirbti, kad nura- pradėti naują unijų griovi dienį, gruodžio 30 d. Jis bu vyriausybei patarėju pa
tų suparalyžiavęs visą šalį. skirtas Martin W. Clement.
generolui. Tie spėliojimai spėliojimai ir. reikia sakyti, teisti pakart 3 vokiečių ka
mo dalba.
reiviai
kaip
“
žmogžudžiai.
”
minus
faterlando
žmones.
Traukiniams sustojus, dirb Pennsylvanijos geležinkelio
dabar jau atpuola, nes ofi savo rūšies nervų karas.
Pats nacių propagandos setuvės liktų be žaliavų, armi
cialiai pranešta, kad naujo Tiku; nežinodami, ku» bus
fas Goebbelsas turėjo kal MIRĖ SENIAUSIAS AME ja ir civiliai žmonės be mai kompanijos prezidentas.
EISI
I
DVARĄ,
AR
fronto vadu bus generolas daroma invazija, nacių stra
bėti Į žmones ir juos raminPALEI DVARĄ...
RIKOS VERGAS.
sto. Dar blogiau, karo fron
Eisenhower.
tegai nervinasi. Vienur ir
Mergaitė Nušovė
.
. ... ti. Per Berlyno radiją jis
Ryšium su naujo fronto kitur jie siunčia naujus ka
Chattanooga miestelyje, tai butų likę be ginklų. amu
Mashingtone pasklido g^g.
nicijos ir kitko.
Tėvą ir Brolį.
atidarymu, Londone dar riuomenės pulkus ir tuo iš gandai. kad prezidentas
“Negalima paneigti to Tennessee valstijoj, šiomis Prezidentas Rooseveltas
kalbama.
kad Jungtinės blaško savo jėgas.
dienomis
mirė
negras,
su

Rooseveltas
atsizadėsias - ...
Kaip nepilnametę teismas
kad ir musų frontas
Įsakė paimti geležin
Tautos yra susi tamsios dau Jei iš visų pusių bus pra naujosios^ dalybos. \yriau- fakto,
ją išteisino.
jr patj šalis šjmet gyvena laukęs 123 metų amžiaus. todėl
kelius
valdžios
kontrolėm
giau bendrinti karo veiks dėti dideli karo veiksmai sias jo obalsis dabar busiąs sunkų bandvTOį...”
Tai
buvo
seniausias
vergas
'
Netoli Burlingtono, KenDarbininkams gi pasakyta,
mus visuose frontuose. Bu prieš nacių Vokietiją, jai
laimėti karą.
Goebbelsas betgi sako. Amerikoje. Jis gimė dar kad jie liktų darbe ir kad jų tucky valstijoje, vieno tai
sią taip; atidarius naują bus sunku visur tinkamai
metu. kada Amerikoj
Republikonų partijos va- kad “narsus musų kareiviai tuo
reikalavimai bus svarstomi. merio name Įvyko šiurpi tra
frontą Europos vakamose. Įsidrutinti. Bet tai nereiš
buvo
juodveidžių
vergija.
gedija. Dvylikos metų mer
tuo pat metu bus padidinti kia. kad bus lengva sumušti das Spangler tuoj pareiškė: Į niekus pavertė visus prie- Tik vėliau, išrinktas šios ša Be to. Roosevelto patvarky- gaitė, Joan Kiger. nušovė
puolimai rytų fronte, Itali Vokietiją. Karo vadovybė Tai rodo. kad prezidentas šų užsimojimus,” o “garbin- lies prezidentu Abrahamas
savo tėvą ir dviejų metų
jos fronte ir. gali būt, Bal ir atsakingi valstybių parei nori mesti i šalį “politikos gi faterlando sūnus” — pa- Lincolnas paliuosavo ver PRANAŠAUJA DIDE
broliuką. Naktį, pasigrobus
naštą,” atsisakyti nuo nau- sirodę savęs verti. Alijantų
LIUS NUOSTOLIUS
kanų fronte.
gūnai nuolat Įspėja savo josios dalybos, kad tuo bu-j vedamas “teroro ir nervų gus.
šautuvą, ji atbėgo pas moti
AMERIKAI.
Karo eigos stebėtojai ma žmones, kad nereikia būt
Miręs negras, kaip sako
ną ir suriko: “Mama, aš tu
du
galėtų
statyt
savo
kandi!
ofensyvas
”
vokiečių
nepano. kad naujoji invazija bus optimistais, Jungtinės Tau
ma. buvo pergyvenęs “juo Bėgyje sekamų trijų mėne riu juos nušauti arba jie mus
daroma iš Anglijos gal Į tos. ypač Amerika, turės di daturą ketvirtam terminui veiksiąs.
do ir balto. Savo jaunes- sių gal neteksim 500,000
nužudys.” Suriko ir bėgo at
Nacių
propagandistas
ma

ir
laimėti
rinkimus.
kareivių.
Fiancuziją, gal Į Belgiją ar delių nuostolių, kol priešas
niėm kaimynam jis papasa
gal. Kol motina suprato, ka
no.
kad
alijantų
planuoja
Olandiją. Jei tuo pat metu bus pa klupdytas.
Republikonams
negei a mas antras frontas Europo- kodavo labai Įdomių prieti Musų vyriausybės rate me dalykas, mergaitė palei
bus daroma invazija ir Bal
naujoji dalyba, ir negei ai
liuose Washingtone atsira do du šūvi u—Į tėvą ir bro
pasibaigsiąs antruoju kių iš vergijos laikų.
kanuose — nacių Vokietija
Dėl malonaus ir visuomet do “liūdno rytojaus” prana liuką. Abudu sukrito ne
kai
jos
atsižadama
.
Tai
koj
r
Dieppe.
Galų
turės keturis frontus: rusų, Franko Kalėdinė
gijienon.
‘gale. nacių Vokietija bu gero jo budo, kaimynai ji šų. Jie sako, kad bėgyje se gyviitalų. Balkanų ir FrancuziDovana.
vadindavo “Dėde Markum” kamų trijų mėnesių Ameri
Teisme išaiškinta, kad
sianti pergalėtoja.
*
jos ar Olandijos frontus.
—Uncle Mark. Tas vardas ka turės “trigubų nuosto meigaitė serga, ją persekio
Apdekoravo generolą, pa
Goebbefso
žadinys
—
sap

Nusk
andintas
Kad alijantai
ruošiasi leido 3.200 politinių kalinių
ne radinys. Naciai jau netu- negrams primena “Dėdės lių.” Ji neteksianti apie ja haliucinacijos metu ma
pulti
Hitlerio
“Europos
Tarno Stubelę.” tokią apy 500,000 vyrų.
“Scharnhorst. ri vilties laimėti kara.
tomi baisūnai. Teismas mer
Ispanijos dikta torius
Tvirtovę.” liudija ir tas, kad
saką, kuri vaizduoja vergi Kiek tie pranašavimai gaitę išteisino, kaip nepilna
Franko
parodė
“
gerą
širdį.
”
Jis paleistas jūrių dugnan
generolas Eisenhower, ap
jos laikus ir negro likimą. teisingi, parodys ateitis. Bet metę ir sergančią. Bet jei li
Kalėdų
proga
jis
Įsakė
su

naciams atakuojant Rusi KIEK MAISTO SUVARleisdamas Afriką, spaudos
jie rodo kitą dalyką—Ame ga nemažės, ji tur būt bus
TOJAME?
atstovams trumpai pareiš teikti medali generolui Esjon
siunčiamą
konvojų.
rika ir Anglija ruošiasi in padėta Į nesveikupročių li
150,000
KAREIVIŲ
SER

Vyriausybės paskelbtomis
kė: “Karą Europoje mes teban Infantes, ispanų Mė
vazijai,
bus puolama Hitle goninę.
GA INFLUENZA.
lynojo Legijono vadui. Taip
Barento juroje, ties šiau žiniomis. 1943 metais mais
laimėsime 1944 metais.”
rio europinė tvirtovė. Aiš
Londone daugelis kalba, pat Įsakė paleisti iš kalėji tine Norvegija, pereitą sek- to suvartota .šitokiom pro- Jungtinėse Valstijose da ku. tokiame atsitikime gali DYGSTA SENŲ GADY
madieni ėjo smarki kova porcijom: 75 nuošimčiai ci- bar siaučia “lengvojo tipo” ma laukti didesnių ar ma
kad pirma, negu bus pra mų 3.200 lojalistų.
NIŲ SKUJA.
Generolas
Esteban
via
tarp
Anglijos ir Vokietijos viliams gyventojams. 14 influenzos epidemija. Daug žesniu nuostoliu.
dėta invazija per Anglijos
Skuja gali būt 500.000
Kanalą, bus dar “antraeilė vadas ispanų legijonierių, karo laivų. Naciai puolė nuošimčių kariuomenei, o žmonių serga ir dėl to dirb
pasiųstų Į rusų - vokiečių konvojų, siunčiamą Rusi- n nuošimčiu “lend-lease” tuvėse susitiukdo darbas. ATSIPRAŠĖ AMERIKOS.
metų senumo.
frontą. Jam duota aukščiau jon. Kova ėjo kelias valan- eksportui.
Bet ir armija nuo to nėra
San Mateo kolegija turi
Valencijoje (Ispanijoje)
346 Amerikos Lakū sias garbės ženklas. Lojalis- das ir baigėsi tuo, kad nacių Numatoma, kad taip pat liuosa. Karo departamentas fašistai
šiomis retą senų gadynių palaiką.
nai Nacių Nelaisvėj. tams duota tik “sąlyginė Vokietijos laivai turėjo bus ir 1944 metais. Tik mė- praneša, kad musų šalies ar dienomisfalangistai
buvo
užpuolę
Tai pušies skuja, rasta gi
ši rudeni Amerikos lakū laisvė.’’ Jei Franko šnipai bėgti. Bet vienas jų. naujas sos ateinantį pavasarį busią mijoje turėta 150,000 “flu Jungtinių Valstijų konsu liam požemyje, tarp suak
keisų” — susirgimų influen- latą. Konsulatan Įsiveržė du menėjusių senovės gyvių.
nai puolė naciu industrijos manys, kad jie nėra ištikimi drednotas “Scharnhorst .” Rįek mažiau.
—
lojalistai
vėl
bus
uždaryti
nespėjo
pabėgti
ir
buvo
pa-,
_________
za.
Mirčių betgi nedaug. Iki falangistai ir ėmė draskyti Skuja buvo paimta, nunešta
centrą Schweinfurtą. Nacių
kalėjime.
skandintas.
ATGAVO
“
RYŽIU
šiol
miręs tik vienas karei nuo sienų atvaizdus ir plūsti Į kolegiją ir padėta Į stikli
priešlėktuvinė apsauga nu
BLIUDĄ.”
vis.
šovė
nemaža Amerikos
Ameriką. Jie buvo suimti ir nę dėžę. Drėgmės ir saulės
Scharnhorst” buvo dar
ŽUVO
4,500
JAPONŲ.
skraidomų fortų. Nežinota
atiduoti ispanų policijai. spindulių Įtakoje ji pradėjo
naujas laivas, baigtas staKinijos karo vadovybė
kokio likimo susilaukė neTokijo radijas skelbia, tyti 1936 metais.
skelbia, kad Į šiaurę nuo RUSAI ARTINASI PRIE Jungtinių Valstijų ambasa leisti diegus. Šimtai žmonių
VITEBSKO.
gryžusių lėktuvų žmonės. kad Taravva saloje, Gilberts Berlynas prisipažįsta, kad Lin upės japonai buvo nuda Madride ispanų vyriau eina matyt tą žilos senovės
Dabar tačiau gauta žinių, salų grupėje, japonai nete “Schamhorst’’ buvo nu- galėti ir išvyti iš keturių
palaiką.
Berlyno radijas skelbia, sybei Įteikė protestą.
kad to puolimo metu i nacių ko 4,500 kareivių ir civilių gramzdintas, bet sako, kad miestų. Tuo bucu. kinai vėl kad Nevelio fronte raudo Ambasada gavo falangisMokslininkai spėja, kad
rankas pateko 346 Ameri tarnautojų. Jie, “kaip vie “priešo karo laivams ir kon- atgavo “ryžių bliudą”—der- noji armija turi naujų lai tų partijos centro atsiprašy skuja gali būti mažiausia
kos lakūnai. Jie yra karo be nas,” žuvę “kovoje su prie vo.iui pridaryta daug nuo- lingus ryžiams auginti lau- mėjimų. Ji esanti tik už 12 mą ir pasižadėjimą, kad 100.000 ir daugiausia 500,laisviai ir gyvi
su.’’ amerikiečiais.
“blogadariai bus nubausti.” 000 metų senumo
stoliu ’
kus.
mviiu nuo Vitebsko
;
GELEŽINKELIEČIŲ
STREIKO JAU NEBUS.

Na. *3. Gruodžio 29 3.. 1943 m.

Antras Puslapis

DEIVIS, 50. BOSTON.

Alijantų Vadai “Šventoj Žemėj”

ka i ta skyrių po $1.00 meti-'
nių duoklių. Iš tos sumos 75'
££ntai.ejna
centrą o
heka skyriaus reikalams.
Savo veiklą skyriai deri
na su A menkos Lietuvių
Tarybos konstitucija ir su
jos suvažiavimų nutarimais.
Skyriai renka Amerikos
Štai pavyzdys:
Lietuvių Tarybos darbams
Duonos kepykloms Bos finansuoti pinigus ir duoda
tone buvo uždrausta vežti ALT centrui atskaitas.
trokais savo duoną krautu
Skyriai gali šaukti savo
vėms ir įestoranams iki
Nevvburypoito. jeigu gryž- apylinkėse konferencijas ir
dami atgal tie trokai nepasi duoti sumanymų ALT cent
ima kito krovinio j Bostoną. rai. Jie gali taip pat kreiptis
Mat. gryžti tuštiems tro- i ..centrą
, . prašydami
..... informakams nuo Nevvburyporto iki
ei paa^kinimų visokiais
klausimais,
kurie lie
Bostono, tai “neproduktin
gas’ žmogaus laiko, gazoli čia Amerikos Lietuvių Taivbos veikimą.
no ir gumos eikvojimas.
Ant popieriaus šita teori Prie Amerikos Lietuvių
ja išrodo labai gražiai.
Bet Tarybos priklauso visos di
kai
pamėginta toki planą džiosios Amerikos lietuvių
vykinti gyveniman. pasiro- organizacijos, visos didžiodė, kad "praktikoje jis visai sios politinės srovės ir visi
nepritaikomas. Trokai su laikraščiai, išskyrus tik sauduona važiuoja nakties lai jale fašistų ir komunistų.
ku. kada visi kiti bizniai bu---------------na uždaryti. Iškrovę duoną, NAUJAS RJJSV HIMNAS
trokai turi laukti iki atsida ESĄS “GERAS” ŽENK
LAS, BET...
ro Įstaigos, kad butų galima
iš jų gauti ką nors parvežti i
Vienas Bostono “HeralBostoną. Vežikų valandos do” bendradarbių mano.
tada pasidaro labai ilgos ir kad naujas Rusijos himnas
kepyklos turi jiems mokėti rodo tikrą tos šalies “pro
už “over-time.” Tai jau vi gresą.”
sai bergždžias laiko ir pini Jis sako:
gų eikvojimas.
“Cinikai, kurie nenorėjo ti
Bet tai da ne viskas. Ke
kėti
Maskvos nuoširdumu,
pyklų trokai yra padaryti
kuomet
ji panaikino Kominspecialiai duonai vežti. Jais
negalima vežti anglių. 0 iš temą. dabar, kuomet Rusija
Nvvebuiyporto Į Bostoną ki priėmė naują himną, vieton
tokių prekių parvežti be buvusio Internacionalo, turės
veik ir nėra. kaip tik anglys. aiškų Įrodymą, kad Rusija istikrujų atmetė pasaulio revo
Rezultatas buvo toks. kad liucijos principą.’’
šitą patvarkymą reikėjo at
šaukti ir tą profesorių su Žiūrint to autoriaus akigalvotą planą išmesti šiukš mis, šitokia reakcija yra
“geras ženklas,” “progre
lynam
sas.” Bet žiūrint revoliucio
tai yra
KOLONIJOSE BUS STEI nieriaus akimis,
“
progresas
”
i
atbulą
pusę.
GIAMI AMERIKOS LIE
TUVIU TARYBOS
Ir- pats “Heraldo” rašyto
SKYRIAI.
jas pripažįsta, kad “Inter
Po Amerikos Lietuvių nacionalas” yra “pasaulio
Konferencijos Pittsburghe, .pioletariato daina.” tuo tar
įvairiose kolonijose pradėjo Pu kai naujasis Rusijos him
kurtis Amerikos Lietuvių nas yra “giyna nacionalistų
Tarybos skyriai, ir jie krei- daina.
piasi i ALT centrą prašvda
0 kas yra nacionalizmas?
mi nurodymų, kaip jiems Tai yra aukšciausis Mussoliorganizuotis ir kaip veikti. n’° if Hitlerio idealas.
Kadangi iki šiol aiškių
“
Uisykli^ juokiam įveikimui Studentas, Kuris NU-

PRAKTIKOJ NEPRITAIKOMOS TEORIJOS.
. Žurnalistas Cunningham
kritikuoja valdžią, kuri prisisamdė visokių profesorių
sau patarėjais ir stengiasi
vykinti gyveniman jų teori
jas, kurių dažnai negalima
praktikoj pritaikyti.

amžinai vieninga ..

Nublukusi “saulė.**
“Ir

Teherano konferencijos
proga spaudos atstovai tū
lė jo galimybės nufotogra
fuoti Rusijos diktatorių
Staliną, kaitų su Rooseveltu ir Churchillu.
Stalinas turi maršalo titu
lą ir uniformą. Uniforma
jam tinka lygiai taip, kaip
Maikio tėvui jo “mundieįa.” Iš rankovės kyšo tik ga
lai pirštų; žiuri Į Stalino
“pikčių” ir galvoji — balvo
nas žvirbliams baidyti!
Bet jis diktatorius: yra
žmonių, kurie ji vadina
“saule,” ir jei karvė atsivedą du veršiu, jie už tai dė
koja “didžiajam Stalinui!”
Stalinui geriau tiktų būti
skerdžium, o ne maršalu.
Greta Roosevelto ir Churchillo jis pasigailėjimo ver
tas klaunas.

didysis

Leninas

musu* taka• nušvietė.
“Stalinas augino mus,

•

liaudžiai-..

ištikimus

"Kovose, kurios nuspręs
gentkaiviu

"Savo

tėvynę

likimą,

mes

vesim

j garbę..."

Taigi, komunistų tėvynė
yra Rusija, kartu ir lietuviš
kų komunistų. O iki šiol
Bimba ir kiti jo padonai
plepėjo, kad jie esą ’demokratiški lietuviai.”
Iš jų tokie lietuviai ir to
kie demokratai, kaip iš ožio
muzikantas.
Diktatūros vergai.

Rusijos diktatorius Stali
nas groja rusų nacionalizmo
striunomis: to nacionaliz
mo garbei visų šalių komu
kai kurie alijantų vadai buvo nuvykę i Palestiną ir aplannistai dabar turės rėkauti:
apžiuri tą uolą. ant kurios Biblija sako Abraomas norėjęs
“Rusija, buk galinga... savo
“Idėja ant mėšlyno.”
Dievui malonę.
tėvynę mes vesim į garbę...”
----------------------------------Viena Lietuvos rašytoja
Ir daugiau. Bimba ir kiti
okupavo Lietuvą. Bet jis yra parašiusi apysaką ir jai turės rėkti, kad jie yra Stali
randa budingą pateisinimą, davusi tokią antraštę: “Idė- no vaikai.
Girdi. 1940 metais bolševi- ja ant mėšlyno.’*
Ne, Bimba vis tiktai ne
kai okupavo Lietuvą, kai
Neisigilinant i tos apysa- bus Stalino vaikas—kaip
! “Hitleris buvo užimtas ki- kos turinį, jos antraštė labai nėra Stalino vaikai tie ver
tur ir neturėjo galimybės ką tinka “naujam pasisukimui” šiai, už kuriuos rusas kai
-----nors daryti.” Briero many-; bolševikų Rusijoje. Stalino mietis jam dėkoja.
Vienas “Keleivio” skai tų (gruodžio 17) Smetona mu: “Tai galėjo būt agresi- įsakymu į mėšlyną numesKomunistai buvo ir bus
tytojas. gy venąs San Fran- ir jo klika pasigrobė valsty- ja, bet tai nebuvo agresija tas—Internacionalas!
klusnus diktatūros vergai,
cisco mieste, mums prisiun bes vairą. Bet tai dar ne- patikimiems
draugams.
Internacionalą komunis- išsigimėliai. That’s all.
tė iškarpą iš “San Francisco reiškė, kad Lietuvos demo- kaip vėliau paaiškėjo”...
tai dainuodavo, kumščias
Chronicle.” To dienraščio kratija susmuko. Tai gali
o paaiškėję štai kas:' iškėlę. Nors tą himną jie pa- “Ein Dummkopf war ich!”
bendradarbis Royce Brier reikšti vien tą. kad ji buvo “nacių tironija Lenkijoje1 vogė nuo socialistų, bet juo Vokietijos industrialistas
rašo apie Hullo. Edeno ir nebudri. kad laiku ir reikia- buvo daug aršesnė,” bet labai didžiavosi ir sakyda- Fritz Thyssen buvo tas žmo
Molotovo konferenciją Ma- mai nepastojo kelią grupe- « pro-naciški baltai” jos ne-į vo. kad tai jų himnas,
gus. kuris padėjo įsigalėti
skvoje. Jis bando aiškinti lei karininkų, su Smetona norį matvti!
O dabar — “jų” Interna- barbaram naciam. 1933 me
Pabaltijo valstybių roię pra . ir Voldemaru priešakyje, Iš to. ką sako Brier. aišku.' cionalas jau ne jų. Stalinas tais Hitlerio rinkimų agita
eityje ir jų ateitį.
Visą laiką, kol Smetona kad jis yra bolševikų ben-:to norėjo ir taip yra — vai. cijai Thyssen davė 1.200.Brier aiškinimas susive-' viešpatavo, Lietuvos demo- drakeleivis, tik prastai in- į kas čia bus. kas čia bus...
000 dolerių.
da prie to. kad Pabatijo: kratija kovojo prieš dikta- foimuotas ii vartojąs bim-. “Gyvuok, matuska Rosėja”.
Hitleris įsigalėjo, bet Frivasltybės — Lietuva. Latvi- turos režimą; kovojo tomis biškus “argumentus.” Lie-Į
cas
Thyssenas pralaimėjo.
Dabar bus taip. kad Bim
ja ii Estija — buvo rasų im- priemonėmis, kurios jai bu- tūriams bimbininkams visi
__
Dm
įam
lz«_
Jisai
turėjo bėgti iš nacių
perijos dalis ir, kaip tokios, vo prieinamos,
ne- ka, UI IZxXI <x A i
yra
“
pro-naciai.
”
kurie
Vokietijos. Pabėgęs jis už
priklauso Rusijai. Net dau
Lietuvos demokratija ga- sutinka
Stalino "saulę"
ga>' i kelti
Bimba gali
pasidi
gttvuok,.
giau. Brier manymu Pabal į gale butu pašalinus Sme- binti.
-----------------------„ matuska Roseja, akcentavo:
“Ein Dummkopf vvar
ujo valstybes neįrodė, kad tonos režimą. jei ne Rusijos džiuoti: tun sau lygų kon-:Sy™k
,
.
, .
ich — koks glušas aš bu
jos butų venos nepnklau- bolševiku diktatūra. Ne kas kūrentą. Bet laisvos AmeriNaujas Komunistų him- vau.
somybės. štai jo zodziai:
kitas bet Stalinas išgelbėjo kos spaudai toks Brieras ?as Prideda ir baigiasi
Diktatūra, kokia ji bebū
siais žodžiais:
“Bėgyje pastarųjų 25 me Smetoną. 1940 metų vasa-'daro gėdą: jis yra ignorantų
—
rada, juoda ar raudona
“Sąjunga neišdaloma.
įą
atsiųsdamas
raudonąją
tas
—
istoriniai
aklas,
ir
nori
tu i apyvartą leista nemaža
—tik glušų kupromis atei
respublika laisvųjų
istorinio nonsenso. Po pe- armiją.
Tuo
metu,
kai
Smekitiems
kelią
parodyti!
na. Paskui jie gauna “za_
___ - t • _ j____
•_
Ci
„
"Rusija, buk galinga.
St. Strazdas.
įeitojo karo Pabaltijo vai? tona peržengė Lietuvos sie
plotą” — nusuktą sprandą.
ną,
pabėgo
į
Vokietiją,
jis
tybės buvo atskirtos nuo
Taip buvo Vokietijoje, taip
SUMNER WELLES NUOMONE DEL j>at ir Rusijoje. Jei netikit
Rusijos... Aliantų pripaži pasidarė “kankiniu.” Jei
Amerikoje dar
nimas buvo daugiau šach šiandien
—paklauskite Bucharino.
MAŽŲJŲ TAUTŲ LIKIMO.
matų lošimas, mažai turin įandasi tokių lietuvių (tie
Zinovjevo ir Trockio!
tis įyšio su demokratija Pa- sa, jų nedaug), kurie pasiPirmiausia Maskvos, o kas. Tarėsi didžiuijų valstyHitleris “pasipiktinęs.”
balčio srityje... Lietuvoje genda Smetonos, jie yra paskui Kairo ir Teherano bių vadai, bet kaip su ma
vienas
.bolševikų smurto aukos. konferencijos spaudoje iš- žomis valstybėmis, kuriės Charkove A buvo pakarti
•----- • -*prezidentas-diktato.
nūs viespalavo nuo 1920 iki Kaip Bnen e negali gud J
jr spėlio., turės su()a„ti “demotetį,
"a]?a1., tetorisui ir vienasiciare
tis
nuosaKumu.
Bolševiku
..
1940
metų.
JEshia
pasidare
nuosakuMu.
..
mn
v;
^
nf
,
ni
„
taHtlI
nas
bofeevikų
kvislingas.
rrėbuvo, tai prie Amerikos
šovė
Francuzų
valstybė
smurtas
tuos
žmones
apglu°ontri
^***
“
sBerlyno'
radijas
skelbia.
aiskiaL
fašistinė
Lietuvių Tarybos konstituTais
pat
šino
—
--neleidžia
jiems
su,
.
dč?
tiri
Welles
mano,
kad
šituo
kad
tas
barbarizmas
nebus
jau: 1934 metais,
eijos norima pridėti amendDarlaną.
pravedė
prasti,
kaip
vienas
diktato.,
.
ų
■
klausimu
Maskvos.
Kairo
ir
užmirštas.
Kitaip
.sakant
metais Ulmanis
mentas. kuris ir bus tas pa
iėin navarvti
Konteiencijų Cląi nepasioai- Teherano
Tpbprflnn konferencijos
konferencijos nene- naciai
„o™ atkeršys
otk^-v KKl5z»,il™e
Jisai
buvo
ne
nacių
agentas,
coup d’etat (perversmą) ir rius galėjo
pavaryti kita
kitą gė.
bolševikams,
grindas. kuriuo galės remtis
Tuo
klausimu
pasisakė
bet
De
Gaule
šalininkas.
liko
diktatorium,
suspendiktatorių.
Pasėkoje,
lietu?
e
o
Welles
buve<
tarė
“
aiškaus
žodži
?
”
0
tai
Well
ko
čia
tain oiktin
ALT skyriai kolonijose.
SumnerStoriai®
Welles, buvęs
duodamas
parlamentą...
Ir
višlraširdi^
“
sumintetėjo'
Hull
S™
tfe?
Juk
tarp
Hitlerį
savo
raoztu.
Tik dabar paaiškėjo, kas
Štai kai kurie to amendtoms daro nemažai rupes
ir
prie kokių aplinkybių nu
mento paragrafai:
nio,
iššaukia daug spėlioji lino buvo “krauju sucemen
manymu, konfe- mu. Juk sakvta, kad didelė tuota”. vienybė:
dabar, kai
“1. Kad ALT veikimas ap šovė francuzų kvislinginės
..
vyriausybės
šulą
Darlaną.
encijose
atlikta
labai
daug
partneriai
susipeimtų plačiąją Amerikos lietu
ar maža tauta, ji pati turės buvusieji
Jei pati Lietuvos liaudis
susmuko.
Kaip
žinia.
Darlanas
buvo
ypač karo strategijos klau savo likimą spręsti. Kas pavių visuomenę, miestuose ir
tuo pat krauju cementuo
Iš tikro. “Chronicle” ben Smetoną butų pavariusi, tai simais. Išspręsta ir kiti svar daryta šituo klausimu?kolonijose organizuojasi ALT nušautas Alžyre, alijantų
Uratas Kraujas tai
ir Jungtinėse Valstijose
skyriai, sudaryti iš centralinių jėgoms įsiveržus Afrikon. drabailis čia paleido daug šiandien neturėtume to bū bus klausimai. Pirm konfe teiraujasi buvęs valstybes
el,l(syras- Ktali("nacionalinių") oiganizacijų Užmušėjas buvo pagautas, istorinio nonsenso. Jis kal relio fašistuojančių žmonių, rencijų vokiečiai darė vis- sekretoriaus padėjėjas, jeį nui nesvarbu, kiek rasų kair sušaudytas. ba apie tai, ko pats nežino;
” ką, kad aliantų vieningumą
kuopų.
lokaliniu
draugijų, nuteistas
reivių ir civilių žmonių naApie
šoviką
neduota jokio daro kaltinimus, kurie ne kuriems Smetona yra “teiJ suardyti. Ypač norėta įva- kas padaryta, reikėjo tas . .
kliubų ir tt. Tie skyriai gali
pasakyti: nepadaryta—taip ciai nugalabins Jis nusuko
sėtas prezidentas.” Jei ne
vadintis
Lietuvių Taryba, kiek platesnio paaiškinimo. turi jokio pagrindo. Užteks išminties, tai sarmatos ver7 f ryti kyli taip Rusi jos ir An- pat reikia pasakyti.
sprandus trims naciams, ir
Draugijų Sąryšiu ar kaip ki Pasėkoje to. daugelis manė. kelių faktų, kurie liečia Lie- čiami jie‘nedustu "kalbėti gKjoz-Ame.ikos. Tai dalyta
Welleso nuomonė sveika Patenkintas.
kad Darlaną nušovė oku i tuva. kad parodžius Briero
taip.
ne
be
.
,
,
Meška su lokiu — abudu
ir
laiku tarta.
tokju.
apie “teisėtą prezidentą.
pantų
pasamdytas
nacių
!
“
išmintį.
”
čiams buvo labai svarbu
"2- Skyrius laikomas oficia
Lietuva, kartu ir visa Pa
Taigi, ir Amerikos lietu- kiršint Rusiią ir jos talki-1
liai veikiančiu, kai jis užsire agentas.
Karo propaganda.
Taip nebuvo, šoviko var I balti, niekas neatskyrė nuo vių atžvilgiu Stalinas pasi ninkes; jie tikėjosi gauti iš t Angliškai vadinamas “logistruoja ALT centre, priduo
ry” paukštis turi labai gra
Dabar eina karas, bet jį
damas savo valdybos vardus ir das — Eugene Bonnier de Rusijos. Pati Lietuva atsi- tarnavo reakcijai. Lietuvos 1-U<5U separatinę taiką,
žias
raudonas
plunksnas
ir
skyrė
ir
pasiskelbė
nepriatžvilgiu
bolševikų
smurtas
Aišku.
Jungtinių
Tautu
Chapclle.. jaunas studentoli pralenkia propaganda.
tas. Paaiškėjo ir tai, kad jis klausoma valstybe. Vėliau Lietuvos žmonėms atnešė reikalui tokia separatinė yra panašus papūgai. Gyve Štai vienas pavyzdys:
jie pietvakarinėj Azijoj,
"3: Jei'dėl svarbių priežas- ne nacių agentas bet uolus tą Lietuvos žmonių valią nelaimę o pačiai Rusijai jis taika butų pakenkusi. Vo- na
Netoli Nevelio, Rusijoj,
Okeanicoj
ir Malajų salose. rusų aimija pralaužė nacių
čiu visos vietos draugijos, re- generolo, de Gaule salinm- patvirtino pati Rusija. Ru- nedavė jokio gero. Komu- kiečiai butų turėję galimyTniančios ALT tikslus, negali kas. Naciam okupavus Fran- sijos valdžia pasirašė sutar- nistų pasakos, kad užimda- bes visas savo jėgas mesti
armijos frontą. Rusu praneveikti viename ALT skvtiuie. c«ziją. . jis ėjo į požemi ir tį su Lietuva, “visiems lai- mas Pa balčio valstybes Sta- Drieš Angliją ir Ameriką, Kalė daug greičiau atski šfmaį sako. kad tame fronte
ALT centras gali ąųčvizuoti d,rk? Pn«® ?«CI.US- \ėliau kams” atsižadėdama bet linas apsaugojo “pasaulio To nebuvo" Roosevelto. iria žmogaus priešą ar drau- žuv-0 24,000 naciu: rusams
du arba daugiau skvriu toje pabėgo 1 Afiiką n ten kovo- kokių pretenzijų į Lietuvos taiką” ir ramybę, buvo tik Churchillo ir Stalino bend- gą negu šuo. sako ekspertai, teko 5,000 šautuvų.
kolonijoje."
Op įMOVUJIi francuzų eilėse. teritoriją.
pasakos. Neturi taikos Lie- ras pareiškimas vokiečius
--------Kolumnistas' F. Pratt
Jo organizacija. Chantiers
Tai viena. Dabar apie ią tuva. neturi jos ir pati Rusi- įtikino, kad jų triūsas neda
Minnesotos valstija paga- klausia: kaip dabar tokią
Jeigu kurioj kolonijoj de la Jeunesse. daug gelbė- “vieną prezidentą-diktato- įa. Vokiečių armija į kelias vė pageidauiamų vaisiu, mina sviesto daugiau, negu žinią patikrinti—žuvo 24.nėra Amerikos Lietuvių Ta- jo aliiantams, kai daryta rių.” Matyt, Brier girdėjo dienas perėjo Lietuvos teri-. Trys “dičkiai" be kitko sa- kuri kita valstija.
000 kareivių, o rasta tik
rybos skyriaus, vietos drau- invazija Afrikoje,
skambinimą, tik nežino iš toriją ir paskui atsidūrė vo pareiškime užakcenta--------5,000 šautuvų... Juk puolagija ar kuopa gali užsireLaisvųjų francuzų komi- kur. Jį galėjo informuoti ties Leningradu. Lietuva.'vo; “Mes skiriamės fakto,
Mušių lėktuvo svorį suda- mieji nesigynė vien cibugistruoti tiesiog ALT cent- tetas turi rekomendacijų, koks nors bolševikiškas ig- kentėjusi bolševikų okupa- dvasios ir tikslo draugai”— ro 75 nuošimčiai alumino ir kais!
įe, ir ji tada skaitysis “prisi- kad tas jaunuolis butų pa norantas, kad Lietuva “jau ciją, dabar kenčia nacių vesime karą iki pilno lai 25 nuoš. kitko.
Ak. taip! Bet reikia neuždėjusi draugija.’’
skelbtas didvyriu, kovoju- mio 1920 metų” buvo dikta- okupaciją.
mėjimo.
----------miršti, kad Maskvos žinia
Visos draugijos, kurios siu už Francuzijos laisvini- toriaus valdoma. O taip nė-; Brier negali paneigti to Tas gerai—sako Welles.
Minnesoto valstija guli galėjo būt propagandos ciprisideda prie skyriaus, mo- mą.
ra. Tik pabaigoje 1926 me-,fakto, kad raudonoji aimija Bet jo manymu, tai nėra vis- Šiaurės Amerikos vi d uiv.
bukas.
St. Strazdas.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

DEMOKRATIŠKI LIETUVIAI” PASU
RODĖ TIKRI STALINO BERNAI.

Bimba skaito rezoliuciją'
ncifiL- Vilnį,ic

Berlyno Griuvėsiuose

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

Ir dainai

netik Vilnius, bet ir Seinai
Ii Lietuvių Atletų Kliubo gia puotą Naujiems Me
ir Rytų Prūsija butų pridarbuotės.
tams pasitikti. Puota ren
Gruodžio 18 d. Brookly- pertus, kiek pundelių pa- lungto
prie “Sovietinės
ne komunistai buvo su.-tsiuntė Rusijos armijai, kiek yLietuvos.” Vienas delega
Brooklyne jau senai gy giama gruodžio 31 d., Kliu
bo svetainėje. Užkandžiai
šaukę savo kazionajį scho- Įsvederių. pančiakų aiba ša tas pastebi, kad rezoliucija
vuoja Lietuvių Atletų Kliu ir
muzikas bus veltui. Mat, ji
dą, kad pagarbinti kruviną likų numezgė. Kalbose ko gera. tik reikia išmesti žodi
bas. Neturiu tikslo rašyti ruošiama
biznio tiks
Stalino diktatūrą ir iškonoti munistai visus ne komunis “Sovietinė.” Bimba aiškina,
apie šio kliubo veiklą pra lams, bet ne
kaip draugiška
“fašistais” tuos lietuvius, tus Amerikos lietuvius va kad ta žodi išmetus nebus
eityje, bet noiiu ši ta paštekurie reikalauja nepriklau dina “ofašistais.
wŽbotek.ęabartin?‘ mUSl!!V‘™U Atletų Kliubo
. . , ” Waterbu. prie ko kreiptis. Jis kitokios
somos demokratinės Lietu rietė Stamslovaibene pašte-[ietuvos nįaB#> •kaip
■
tik
metinis susirinkimas įvyks
vos respublikos atstatymo. bi, kad negerai visus vadinti ‘sovietinę.”
i Plačioji Brooklyno lietu i sausio
7 d., Kliubo svetai
Nois šitą jomaiką komunis fašistai, nes yra ir gerų žmovių visuomenė žino, kad šis nėje. Visi
Bimba skaito kitą rezokurie nori
“demo■
tai šaukė pasislėpę po “de nių. Bet jos 'pastabos niekas;
kliubas gyvuoja ir bujoja. prisirašyti, nariai,
kviečiami ateiti.
mokratinių lietuvių” va» du, nepneme n; visoje konteren- krat£&,> t
B atstovu
Jis stiprėja turtu ir narių Taipgi prašome
visus na
ir tuo budu ne vieną apga cųos eigoje nekomunistai kolonijose sa veikiančiu koskaičiumi — tiesa, ne taip rius. kad jie dalyvautų
šia
vo, savo konferencijoj ta buvo vadinami fašistais ! mitetu’ New -sparčiai, kaip turėtų būti. me susirinkime ir užsimokėYorko
apylinčiau jie nusiėmė savo kau- ir Hitleno tarnais.
kėje, Į<urig
jnformacį.
Bet
tame
yra• viena
slapty
,be,
- ikūną
• geriausia
...
ta- tu narinę mokesti,
kes ir pasirodė tikri Stalino
Antroji sesija nuo Ve u jag -r nuro4vmus veikimui.
zmo De- - D
\
‘
aa
’suJ?
*1™™
Kt-J
Beje. kliubo gaspadonus
bernai — aršiausi Lietuvos' ster Hali New Ycrke, gruo
dė
Šamas.
Mes
žinome
tik

Grikštas siūlo šiame rei
A. Ratkus atsisakė eiti savo
nepriklausomybės priešai.
džio 19 d.
tai tą. kad esame išlydėję pareigas.
kale visiems delegatams buTad i jo vietą bu
Konferencijoj buvo tokių
Kubilius skaito rezoliuci
organizatoriais- “Išnešiodaug energingų ir veiklių vo paskirtas
naujas gaspažmonių, kurie su musų vi , ją apie Amerikos karo remi-1^-,^ tukstančių atsijaunuolių. Jie šiandien tar dorius—P. Butkus.
nauja Dėdei Šamui. Kur ir easpadoriui linkiu Naujam
suomene neturi jokių rysiu mą.
. i šaukimu. Eikite į visų na
geriau
ir atstovauja tik save. Prie; Kcmumstas Komanda siu mug Režiuiint ar ant tŲ na.
kaip — jis žino. Štai kodėl sio pasisekimo.
W.
B. A.
tokiu galima paskaityti se-!lo prie rezoliucijos pndeti,
,
,
ar
”
musų veikimas susilpnėjo—
nelę* Baltrušaitienę iš pitts-J ir Rooseveltui ir Kongresui!mUN“‘t
'Xgani2Uo« |a.
likome žilagalviai, neturin
NEWARK, N. L
burgho, seneli Gi aiciuną isį pi anesti, jog Smetona,
1Tj3a - nęrjboto narių skaitieji jaunų ir greitų kojų.’
Chicagos, Kubilių iš South j tankai, tautininkai ir sočia- Aaug
Mirė Povilas K-diinis.
Vienok ir mes bandome
Bastono ir kitus. Jie neturi listai eina su prezidento ‘ Mandatu komisija pa
veikti, kiek išgalime. Mums
Nesenai čia mirė Povilas
aiškaus nusistatymo ir ne- priešais. Jeigu Rooseveltas šaukta išduoti įaportą. Iš
rupi palaikyti šia pastoge, Kedainis. Mirė staiga, tur
žino ką jie kalba. O bet gi pradės veikti prieš tuos šaukus tik kelių delegatų
kad musų jaunieji, gryžę iš būt širdies liga. Buvo palai
pas komunistus tokie asme- priešus, tai mes, girdi, rem vardus, šaukimas sulaiky
armijos, rastų ją gražesnę dotas lapkričio 4 d.
nys yra patys “didžiausi” sime jo kandidatūrą.
ir jaukesnę. O kai jie su-,' Velionis buvo 53 metų
tas. tik pranešė, kad randagryš, patys turės veikti; mes amžiaus, kilęs iš Kupiškio
žmonės.
.....................
Mizara aiškina, kad tokis si 313 delegatų nuo 186 or
Atsidarius pirmai sesijai, suvažiavimas turėjęs būti ganizacijų.”
tik padėsime iiems.
= valsčiaus, Carvidžiu kaimo.
D-rė Baltrušaitienė palinkę-j suįąauktas pirmiau. DeiegaVisi geros valios lietuviai Jo draugai ar pažystami,
besija trecia.
štai kaip išrodo šiandien Berlyno vaizdas, kuomet alijan
jo “gerų pasekmių.
» tai parvažiavę namo turi
biooklyniečiai
yra kviečia- kurie norėtu platesniu inDr. . Giaičiunas . nurodo, tų bombanešiai numetė tenai kelis tūkstančius tonų bom
Dr. Graičiunas pasakė,; aiškinti nutarimus. Lietumi
rašytis
prie
šio kliulio. formacijų, tegul kreipiasi į
kad per 50 metų jis Ameri- vos žmonės “nusitarę, kad kad prieš 50 metų niekas ne- bų. Vieni triobesiai guli griuvėsiuose, kiti riogso be langų.
Dabar eina vajus, kuris žemiau pasirašiusi. Mielu
koje dirbo dieną iš dienos: Lietuva butų Sovietų Res- Butų tikėjęs, kad taip bus.
baigsis su pabaiga metų. neru jiems patarnausiu.
“lietuvių išlaisvinimui“ ir publika ir Lietuvos žmonės “Dėkavoju tėvams už iš- suvažiavimui $25. Šis karas mokiatinę Lietuvą. Jie sa- Metinė naiio mokestis vra
Pr. Alcsiur.as.
kad dabar prieš juos stovi benorės grįžti i nepnklau- auklėjimo vaikų. Karas ei- nušluos daug poniškų vai Ro. kafj reikia pagelbsti at- $3.25.
55
Camden
st.,
’ Į
du svarbus klausiniai, tai SOmą gyvenimą. Lietuva vėl
darbo žmogaus su kapi- džių Anglijos karalius jau sisteigtL Bet tai vilkai avjes
Newark. N. J.
Musų kliubas taipgi ren
vaiku atidavimas kanuoliu amžiams bus oriiun«ta’’ talu.
pasakė, kad ps sutinka pasi- , ., •
pašalui, o antras, tai I.ietm baigia jisai.
!
—
Rusų War Relief komite-traukti, jeigu tik to nori. km,«eKAS MUMS RAŠOMA
Taip daro ir Latvrence’o
vos likimas turi būti nutarDelegatas Klevas iš Phi- to atstovė dėkavoja už atsi- “Kuris skaito ‘Laisvę’ ir
Totas ir įvykdytas.
ladelphijos paklausia, kodėl davusi darbą Rusijai. Rusi- •Vilnį’, tie vra naujo pašau- lietuviški komnaciai
Chulada Maikio tėvas nebijo lankyt žiavom už West TorringtoMizara įteikė pirminiu-. bolševikai išgabeno i gilu jos žmonės net guzikų netu- Ho kūrėjai Grigaičiai Lauč- kie kai Rudis
no, apie penketą mylių. Pri
Ampnkns siunčiame l-r,c.
1
džiovininkus.
kos, X?«lL-,-inoi
Balkunai, ^orlmt-ioi
Žadeikiai.
kui is Clevelando atvežtą mą Rusijos tūkstančius lie n. Iš Amerikos
vaikščiojo
po
kliubus
ir
upelį ir sustojom.
ku juką ir sako. kad tas ku- tuvių? Komunistas černiau- Rusijon guzikus. adatas, Budriai. Daužvardžiai ir ki- draugijas, ragindami pasiųVienas “Keleivio” skai važiavom
Man
davė
nusi
VJ
y.
Jsiulus ir kitokius dalykus, ti atsakys prieš teismą arba
jukas bus padėtas “Sevieti skas iš nuuncsiti
tytojas rašo iš Marylando žengti; gavauįsakymą
o t lie
‘tvxr*.x
I Lrm»
vi r v; g c* vu o
w T
vvc
ilgus
marški

nes Lietuvos muzėjuje, arba kia Klevą už toki klausim?.' Kalba Kubilius: “Tyro- visuomenę,” sako šitas Mas- vos lietuvių” suvažiavimą. džiovininkų sanatorijos:
nius, kuriuos užsimetęs ėjau
laisvos Lietuvos tvarkos da Kubilius kalba: ’“Raportas nas buvo geras, bet dabar jį kvos kočerga.
Gerbiama “Keleivio” Re prie upelio. Putė sausai šal
Girdi,
pirmasis
buvo
tik
bojimui. bus naudojamas.
... ” yra tobuliausias, koki kada Į priskiriu naciams ir lietuAtsistojimu pagerbiami smetonininkų
suvažiavi dakcija : Mes, sanatorijos
Pirmininkas priimdamas esu skaitęs. Jeigu kas mu- viams fašistams, ljmvers.ž
Apie ame. mas. o šitas bus tikrų darbi ligoniai, sveikiname jus su tas vėjas. Priėję prie upės.
kujuką atsake, kad jis sun- mis vadina Lietuvos parda-J tetai, mokyklos ir Romos likiečius -žuvusius ' „eprisi ninkų. Jei kas negali dele linksmomis Kalėdomis ir ėmėm poteriauti ir giedoti.
kus ir nenorėtų jį vartoti vikais, tai tie patys pardavi- kunigija palaikomi labdary- minta. Taip ir matosi Mask gatų pasiųsti, tai kad prisi laimingais Naujais Metais. Kada užbaigėm, vadas bri
do į upę... šaukė mane į van
šiame suvažiavime.
kai. Reikia ši raportą at-* be. Atiduokime sovietų są- vos bernų mitingas.
dėtų su auka arba nors už- Linkime jums visokių lai denį. Įbridau — buvo neto
Mizara pastebi, kad rei- spausdinti, atmintinai iš- jungai paskutinį centą. Rumių. Bet mums. šios sanato- li juostos. Vadas paėmė ma
Mizara skaito atsišauki crviimu to suvažiavimo.
kia išrinkti rezoliucijų ko- mokti ir skelbti. Tegul ple- sų komitetui turime skirt?
rojos
■. • džiovininkams.
••
- v Kalė
... ne už rankos ir klausia, ar
Pirmiausia jie atsilankė dos
misiją, nes nutarimai bus vėsuoja raudona vėliava ant nemažiau 25 nuoš. savo už mą į šiaurės ii pietų Ameriir
Nauji
Metai
bus
liųd- tjkju j musų tėvą. sutvertodaibio.“
kos lietuvius. Lietuva sava- i Lietuvių Ukėsų Kliubą,
priimti rezoliucijų formoje. Gedimino kalno’.”
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Nieko neatstovaudamas noriai prisidėjo prie Rusijos paskui i Lietuvių Moterų- nynas. Žinom gerai, kad te dangaus ir žemės? Atsa
Taipgi reikia nominacijų
Vienas
____ delegatas
... „
proteskiau. kad tikiu iš visos širkomisijos, kuri nustatys at- tuoja, kam minėti vėliavos savo vardu kalba latvys ko- ir tenai jai suklestėjo kultu Piliečiu Kliubą. i šv. Onos švenčių proga mus niekas dies... Liepė man gulti ant
eities veikimą. Išrenkama spalva. Grikštas nurodo, munistas. Nieko įdomaus ra ir laisvė. Visi bežemiai Draugiią, Lietuvos Sunu nelankys, niekas centu ne j'o rankų, aukštieninku, ir
pasmerkia
bu- tapo apiupinti žeme. Tūks Draugiią ir. paskiausiai. į sušelps. Dėl ko taip yra? Dėl
ir mandatų komisija. Sako, kad jis turis tokia seną kny- nepasako, .tik T
.
tančiai lietuvių išvežti Vo Lietuviu Tautiškos parapi to. kad daugelis iš musų ne taip mane panėrė į vande
“remdami demokratiją tu- gą, kur pasakyta, kad pir vus1^ tvarką Lietuvoje,
nį... O paskui, kai mane iš
rime parodyti, kad patys moji Lietuvos vėliava buvo; Mizara skaito neva tele- kietijon ir Vokietija atsa jos surengtą vakarienę. Ten turime giminių. Ilgą laiką kėlė ’i viršų, pavadino mane
demokratiškai elgiamės.“
raudona. Pirmininkas už-į gramas nuo Rusijoje gyve- kys už visas Lietuvai pada- gražiai pasiprašė, kad jie čia esame, net geriausi krikščionim... liepė išeiti iš
rytas skriaudas. Rusijos ka norį ką nors pasakyti. Leis- draugai mus užmiršo. O jei
Andriulis: “Jeigu Ameri- daro diskusijas. Po diskusi-! nančių lietuvių,
vandens... Brolis tikėjirpe
l Lie- ta pilnai išreikšti mintis, ką , .& . . .
. . . -1
kos sekančiu prezidentu bu- ju uždarymo kalba Mizara:' Kalba Bimba: “Po šio šu nuomene vei. •įzvgiuos
u-j
~
a.-,
V
x
4.
•
kuris
ir
turim
giminiu
ar
savo ranka ištraukė mane^į
,,.........
.... ‘
tų išrinktas toks demokra- “Lietuvos vėliavos spalvą važiavimo pradėsime ofen- tuva ir atsip2laidos nuo Gk ne norėjo. Bet tuoj po draugų
—
matyt,
jie
bijo
krantą ir išgirdau įsakvrną
kalbų jie gavo ge' ai išvano
tas kaip Farley. arba kuris pasirinks patvs Lietuvos šyvą ir atidarysime antrą smetonininkų.
mus
lankyti,
bijo
tos
musų
įengtis,
nes buvo Šalta...
ti. Ge: iau. nei tose draugi
republikonas. tai Amerikoje žmonės, bet aš esu tikras, frontą prieš lietuvišką faTuomi konferencija ir jose.
kur iie pirmiau lankė ligos. Tik vienas Maikio tė- Pradėjau eiti ir žiuriu. atsinetik prasidėtų antisovieti- kad Lietuva bus sovietinė šizmą ir kad užkursime fa- baigta.
Iš visur jie buvo vejami vas nebijo mus lankyti. Ga- darius langą rėkia moteris,
nis veikimas, bet prasidėtų respublika... Fašistų biznie Įšizmui tokią pirtį, kad jie
Amerikos žuvę kanai, si.
kaip
niauriausi Lietuvos lime sakyti, jis yra tikras kad eičiau pas ją į stuba...
bedarbė ir santikiai su Rusi- rių grupė siuntė i Washing- i niekur nepasislėps.”
kuriu eilėse [andasi daug ir pardavikai. bet vis tiek ėjo kareivis — kas savaitę mus Eik į stubą, ba šalta, šaltį
Paskutinėje vietoje lanko, nubudusius gražiu pagausi... Ale aš nėjau...”
vanoti kailius, juoku palinksmina.
Toliau jis rašo: “Man bu-gamoms
to
ir
rei

Širdingai ačiū “Keleivio” vo pranešta, kad turiu būt
mas. bandaneciai, socialis JltlUv 1U ueiuvuii, nuliui vaiozia yra raiecnio. rei llkos Karo oor.as. ;\epaau
kia.
Garbė
lav/renciečiams
j redakcijai, kad ji pasigaili pakrikštytas. Užtai aš ir
tai ir katalikai rems tokius Hitleris butų sumėsinėjęs. skaito bendrą lietuvių, lat kotas nei vienas doleris Akandidatus, kurie priešingi Ar turiu laiškus, kad iš Ru vių ir estų vardu rezoliuci merikos Raudonajam Kry lietuviams, kad veja lauk nelaimingų ligonių, siunčia jums noriu pasakyti, kad
Di
Sovietų Sąjungai.“ Čia nu sijos gryš visi lietuviai su ją, kad komunistai nepripa- žiui. Visi patriiotingi Ame kom-nacius
jiems laikiaštį. “Keleivio“ reikia apsikrikštyti...
statoma tokia mintis. kad lietuviškais pulkais.”
žysta tų šalių atstovybių A- rikos piliečiai lietuviai, ku Po tų misijų i?- nieko ne- redakcijai mes busim labai džiuma žmonių garbina ne
sandariečiai.
tautininkai.
Kalba Bimba: “Jau pa- merikoje. Tos trys šalys rie tik nekomur.istai. pava laimėje, komunistai visgi dėkingi, jei ir 1944 metais tikrą dievą... Ar reikia di
katalikai ir socialistai—visi siuntėme sovietu armijai esančios “Sovietų Rusijos dinti “fašistais” ir “Hitle- io nenuleido ranku, jie skel u mus neužmirš, siuntinės desnio stebuklo — kažnas
yra “fašistai.“
pagalbos už $100.000 vertės įesuublikos.”
agentais.” Jiems visiems bėsi visu lietuvių vardu. laikrašti. I inksmu Kalėdų vienas esanm trimę i^ kūno
vieną svki. bet antru svkiu
Prof. Dr. B. F. Kubilius pundeliais, drabužių ir eigaKalba
dr. Palevičius: paskelbta komunistų “ofer Štai. gruodžio 18 d. vieti ir laimingų Naujų Metų!
turim gimti iš vandens...”
(jį taip titulavo) sako: “At- retų bei tabako ir pypkių.” i “Visi Amerikos lietuviai fa- šyva” ir Bimbos lupomis niam “Eagle Tribūne“ iie
Džicvininkri lietuviai.
vykęs į šį kliubą jaučiausi Perskaito lezoliuciią įagi- šistai neatstovauja nei vie prieš iuos atidarytas “ant paskelbė žinute. Sako, kad
P tikro “strimklas,” kad
State Sanatorivm. Md.
labai prastai. Dr. Graičiu- nančią remti sovietų amu- no nuošimčio Amerikos lie- ;as Gontas.” Įsiutinti dele Law ence “Litbnanian-A?0 tame amžiuie da vra
nas patarė man nueit: prie ją. Bet Amerikos armiją tuviu, nes visi Amerikos lie- "atai išsiųsti at ai i koloni- me i°an lietuviai” išrinko
žmonių, kurie tiki i tokius
Liet; /io “krikšte*’ ir
baro, ką ir padariau ir da- užmiršta. Parama reikia pa tuviai—su raudonąja armi- ias demcraiiz’uoti ir taukdy- Stanio”
^enkauska
burtus!
“stcbuklis.”
bar jaučiuosi ant abiejų ko- didinti rusams imteriopai. ja. Fašistai yra Hitlerio ti patrijotn lietuvių darbus, iv Ln-^ciu Cbnladą į tikiu
Vienas žmogus, gyvenąs
ju. Lietuviškas fašizmas už suorganizuoti aparatą su agentai ii- tegul jų nei vieno
Vienos iš delegitų. lietuviu suvažiavima. Lietu
Torrington.
Conn., mums
V’ORCESTFR. MASS
viską daugiau kenkia, negu skvriais visose kolonijose, nelieka.”
i'os dęv->ok;atiiai ptsteigti...
lašinėlį
ir
tokį
kas kitas. Man nėra žinoma.
Priimta rezoliucija susiTai
gi.
kom-naciai
pasiskelprisiuntė
Petiikienė praneša, kad
LAWRENCE, MASS.
kad Mass. fašistai bert kur siekti su Paleckiu ir jo “val- Rusijos įaudonaiai armijai
CHESTNEY’S
bė, kad :ie atstovauja law p: įerasą: “Aš nenoriu, kad
Komunistei,
Lietuvos
par

butų prisidėję prie labda- džia“ no karo Lietuvoje.
, :au yra pasiųsta “5.222 ka- davikai, d-mo/ratų rolėse. renciečirs lietuvius. Argi kas kitas anie mane lasytu,
ringu darbų ir karo laimėji Stanislovaitienė ųerskai- valkai mezginių ir drabuONTFrN
Lawrence’o lietuviai tvlė tai aš rašau pats apie save.”
Dedame
kai
kurias
ištrau
mo. Reikia susidėti su ame to anglu kalba paskvili A- žiu.”
Ir pas mus randasi pusė dėl tokio komunistu elgė
rikonais radikalais ir libera menkos labdarybės admi- Andriulis didžiuojasi de- tuzino Lietuvos parelavikų šio? Jie mus šmeižia ir ko kas, kaip retą kurjozą. pa
lais ir sudaryti aparatą am nistratoriui. kad adv. Olis, legatu skaičiumi, kad jie komunistėlių, kurie nemoka lioja. bet ant gale) sakosi at rodanti tūlų musų žmonių Visokių Gėrimu. Alau*,
žinai sunaikinti lietuviška adv. Grish ir kun. Balkums, yra visokio amžiaus ir atsto- savo vardo pasirašyti, bet stovauia Laurence’o lietu intelektą. Jis rašo:
gardžiai pagamintu Val
pagalvotu“Buvo 1943 metų lapkrifašizmą Amerikoje, kad kurie Lietuvos žmonių šel-1 vauja “visus” Amerikos lie- iie bimbinę škulę ėję ir mo- viuslf l ietuviai, pagalvoki
giu ir Užkandžių.
kun. Prunskis ir Smetona pimo reikalais lankėsi Wa- tuvius. Taipgi praneša, kael ka kitus apgaudinėti, viso te: ar keli komunistai gali čio 14 dienos rytas. Susiiinčia ^raunama ir *’KF! EIV’I?”
neikeltu kojos į Lietuvą, shingtone. nėra jokie repre- chicagietis adv. Kai, “už kias suktybes daryti ir šiaip ius atstovauti? Kelkite tą kome maldai, dėkojom Die- pAvneniHi?i numeriai*.
bet kur kitur galą gautų.” zentantai, neturi jokio pa- pergyventas su fašistais pinigus kolektuoti. Bimbinė klausimą draugijų susirin-'vui už viską, ir kai maldos 90 MILLBURY STREET
j baigėsi, atėjo Bosas ir liepė
Kalba visa eilė komunis- siryžima. minties ir noro kančias Pittsburgho konfe- klika Brooklyne kalba visų kimuose
M
“Keleivio” skaitytojas.' važiuoti i skirta
skirtą vietą...
vietą. Vatų, duodami iš kolonijų ra- gelbėti Lietuvos žmones.
rencijoje,” paaukoja šiam lietuvių vardu neva už deiaj
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NACIŲ VOKIETIJA TURI
MILIONUS VERGŲ.

Ketvirtas Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

MINOS ŽEMEJE—KAREIVIŲ IR
TANKŲ PRIEŠAS.

Karo technika šiandien j Paslaptis tokia. Tankui ar
yra daug tobulesnė, negu trokui užėjus ant tos vietos,
buvo kada nors pirma. Ne kur pakasta mina, įlinksta
Bostono dienraštis ‘‘Chris išvežtas, už ji kontraktą pa kalbant apie senovės karų minos dangtelis, kuris savo
techniką, ir pereitojo karo keliu paliečia fiuzą, o Šis
tian Science Monitor” gavo sirašė Lavalis.
iš Šveicarijos labai įdomių
Negeriau ir italui. Ir jis technika yra vien žaislas, pageda TNT sproginį.
Mažosios “booby trap”
žinių. Jos kalba apie milio prievaita. buvo Vokietijon palyginus ją su dabartinio
nus vergų — žmonių prie išvežtas, ir jis visaip perse karo technika. Gal reikia minos dažnai vartojamos
padegimui didžiųjų minų.
varta nuvežtų į Jnacių Vokie kiojamas. Štai vienas pa- pavyzdžių?
Jų yra daug, bet duosime Tai daroma vien tose vieto
tiją, dirbti žemės ūkyje ir vyzuis. Pereitą liepos mėne
fabrikuose.
sį. kai Mussolinis buvo pa tik du. Pereitojo karo pra se, kur laukiama didesnių
“Christian Science Moni varytas ir paskui areštuo džioje niekas nežinojo tokio piiešo jėgų sukoncentravi
tor” gautomis žiniomis. Vo tas, naciai sugalvojo šitokį padaro, kaip tankas. Pirmie mo ir tikimasi daugiau nuos
kietijoje dabar randasi virš triuką — leido italams “ap- ji jį ėmė vartoti anglai; tan tolių pridaiyti.
dešimties milionų žmonių, sispięsti.” Prašyta pasisa kas iššaukė nemažą sensaci Taigi, mina yra pavojin
atvežtų iš kitų šalių. Jie yra kyti, uz ką italai stoja—už ją. Bet pirmojo karo tankas gas mecha.kzuotos armijos
25 jvairių tautybių žmonės. piemjerą Badoglio, ar už tę buvo netobulas, juo negalė priešas. Ka;- daroma, kad tą
Piima rietą užima rusai ir simą karo išvien su Vokieti ta pridaryti tiek žalos, kiek pavojų prašalinti?
Ukrainai; jų yra virš trys ja. Daugelis italų, nieko blo pridaroma šių dienų tan Visokių priemonių stvemilionai. Po jų seka francu go nemanydami, pasisakė kais. Tą visi žino, nereikia riamasi, bet pats sėkmin
giausias yra minų detekto
zai—du ar trys milionai už Badog.io. Bet tuoj po ši aiškinti.
žmonių. Trečioj vietoj italai to “apsispiendimo” jie bu Ir kitas pavyzdis. Pereito rius. Tat ilga savo rūšies
—daugiau miliono. Iš liku vo pastatyti prie sunkiujų- kaio metu buvo vartojami kartis, kui ios . žemutiniame
sių, 3-4 milionų žmonių dau katorginių daibų, jų maisto lėktuvai. Bet juos vartota gale įjungta medinė mentė,
gumą sudaro lenkai ir če poi cijos buvo sumažintos. kone išimtinai apžvalgymui panaši į skauradą. Mentė
Mažiau “neprietelingi” priešo pozicijų ir pačių lėk turi apie 18 colių ilgio bei
kai. Lenkų esą apie milionas; čekų—apie 800,000. nacių vergai taip pat varžo tuvų dueliams. Kas kita piečio. Ton “skauradon”
Paskui eina skandinavai, mi ir persekiojami. Ypač šiandien. Nekalbant apie di įjungti elektros laidai, gi
Pabalčio kraštų žmonės ir sunkiai baudžiami tie, kurie džiuosius bombanešius. ku arti kito lazdos galo randasi
savo darbo reikiamai neat rie neša po keturis tonus komplikuotas mechanizmas,
kiti.
bombų, šiandien ir kovų lėk arba detektorius. Kariuome
Tų žmonių padėtis yra lieka. Naciški valdonai vi tuvas yra milžinas, lyginant nėje jis dažnai vadinamas
apgailėtina. Jie gyvena ba sus ir visada prižiūri, jų dar jį su tais lėktuvais, kuriuos “control box” — kontrolės
rakuose, po 16 žmonių vie bą “sučekiuoja.” Vokietijos vartojo pereitojo karo metu. dėže. Toji dėžė lyg ir radijo
name kambaryje. Tik 15-tas požeminis judėjimas yra
Tie du pavyzdžiai rodo, aparatas, kuri pats nusistanuošimtis iš kitur atvežtųjų sulinkęs pasibaisėtinų žinių
tai, kaip nori.
turi vieną privilegiją—gy- ir skaitlinių. Tos žinios kal kaip kinta karo technika.
Bet norime klabėti dar Bet to neužtenka. Mecha
venti su žmonomis. Kiti tos ba apie “batalijonus rete
nizmas nedidelis ir savaime
privilegijos neturi. Bet ir tie žiuose” (Chain gangs), il apie vieną karo technikos neveikia. Kareivis-sapioras
“privilegijuoti” žmonės ne gas kalėjimines bausmes ir rūšį. apie minas žemėje.
šaudymus... Tai vis už
Minos žemėje yra ne nau su savim neša dar ir kitą dė
gali turėt su savimi vaiku net
žę, elektiikinę bateriją. Lai
čių. Vaikučiai laikomi na darbo neatlikimą, už “sabo jas išradimas. Jos vartoja dai; ji sujungiama su kont
tažą
”
:
taip
pat
ir
už
“
speku

mos senai, ypač kovai juro
ciškuose kindergartenuose.
liaciją.
”
Mat.
bado
vejamas
je.
Pareitojo karo metu mi rolės dėže. iš kurios kitį lai-1
Ten jie mokomi “vokiškos
dai eina Į mikrofoną. Tai ir
kultūros.” Tik retkarčiais nacių vergas dažnai lanko nomis paskandinta daug lai visas minų detektoriaus me
“
juodąją
rinką
”
ir
taip
pat
vų—aliantų ir vokiečių. Tas
tėvai leidžaimi pamatyt sa
dažnai
nori
jos
pagelba
pa

pats ir šio karo metu. Mag chanizmas. Dabar praside
vo vaikus.
da aktualu- darbas. Kareivis,
sipelnyti — vokiečiui par
Kai kuriems—bet tokių duodamas tos rinkos pro netinė mina yra nauja laida eina į lauką, kuriuo turės ei
nedaug — teikiama dar vie duktus ir gautus pinigus tų pat minų. kurias vartota ti kariuomenė, ir jieško mi
na privilegija. Jie tačiau tu siųsdamas savo giminėms, i ir tebevartojama kovoms ju nų. Jis neša savo instrumen
ri but labai patikimi žmo tėvu krašta. Už šitoki nusi- roje. Dar kita laida yra mi tą taip. kac “skaurada” bu
nos žemėje. Apie jas ir kal
•• pasiuvi iKiamH
nės, kad tą privilegiją Įsigi 1ramina
—u:__ Jis
tų jo priešakyje. =Jijstumiabėsime.
jus. Tai—teisė pasigamini Į “retežių batalijoną.”
Yra visokių minų, kurios ma ar laikoma netoli ž
valgius. Visi kiti naudojasi
—žiūrint to ar kareivis eina
“Juodoji rinka” nacių
“savivaldybės valgyklom.“ Vokietijoje visomis priemo vartojamos sausž e my j e. dykumos smėliu, kur jo
Tos valgyklos yra savo rū nėmis kovojama, tik be pa Vartojamos minos, kuriomis “skauradą” lengva stumti,
šies barakai. Nacių vergas sisekimo. Ji turi savo rėmė naikinami tankai. Laikraš ar grumstuota dina,, kui- ji
juose gauna štai ko: lėkštę jų ir veikiausia turės, kol tę čiai gana dažnai kalba apie nuolat užkliūva ir gali pa
“booby traps,” nedidelio
zupės dienoje ir kas antrą sis šis karas.
liest laidą, jungiantį “booby
dieną šmoteli juodos duo Be je. kai ui einant nacių kalibro minas. Armijai jos trap” ir tankams naikinti
nos; taip pat kas antrą die nenaudai, pastarieji vis la žinomos kaip “anti-person- miną.
ną jis gauna tris ir pusę un biau ima rūpintis ta dešim nel” minos. Jos vartojamos Dabar iengva suprasti visą
neatsargių karei
cijos riebalų ir tokį pat kie čia milionų vergų. Kas bus, užmušimui
vių
ir
šiaip
žmonių. Jos pa istoriją. Kai tik “skaurada”
kį dešrelės. Tai viskas.
karą pralaimėjus? Ar toji liekamos apleistuose pasta artinama prie minos, mikro
Iš kitur atvežtieji darbi svetimųjų vergų armija ne tuose, kelyje bei pakelyje ar fone pasigirsta burzgėjininkai stropiai saugomi ges liks nusveriamu faktorium tiesiog lauke, kur tikimasi, ir.as: ir juo arčiau, tuo jis
tapininkų: jie niekur negali daužvme nacių režimo?
kad eis priešas. Kai žmogus garsesni-. Kai mentė pade
Įsigyti bet kokio maisto, iš
Šitie klausimai
dabar užmina tą vietą, kur padėta dama ar. t tos vietos, kur že
skyrus “juodąją rinką.” Jie vargina naciškus valdonus. mina—bang ir ji eksplio- mėje lar laši mina, mikro
neleidžiami Į maisto krau Bet tų klausimų iie nepajė duoja. Aišku, kas atsitinka fonas tiesiog “šumija,” duo
tuves. neleidžiami Į valgyk gia išrišti. Paleisi tucs mi —žūva tas, kuris užmynė da stipriausi signalą-burzgė -J
las. Valgykloje pagautas lionus vergų—ką dėsi jų miną; žūva ir jo draugas ar jimą. Po to lieka tik vienas
nacių vergas sunkiai bau vietoje ?
keli di augai. Kiti sužeidžia darba- — išimti miną. Tą
darbą atlieka patyręs žmo
džiamas; taio pat baudžia “Christian Science Moni mi.
mas ir valgyklos savininkas. tor” bendradarbis mano,
Mažoji mina žemėje — gus, kur s žirto minos mecha
ir gali išjungti fiuzą.
Labiausia saugomi rusai. kad tie dešimts milionų ver menkniekis, palyginus su ta, nizmą
mina nepavojinga; ir
Jie nei žingsnio nežengia gų stipriai veikia liguistą kuri yra vartojama tan Tada
tada,
kai išrenkama visos
vokiečių
nacionalizmą.
Pa

kams naikinti. Pastaroji yra
be “palydovo,” gestapinin
minos,
eina kareiviai, siun
ko. Rusų atžvilgiu vedama siputusi vokieti vargas ver savo rūšies “blynas,” 18 co čiami tankai
ir mušamas
Įžūli propaganda. Bolševiz čia suprasti, kad ir kitas yra lių pločio ir kelių colių sto priešas.
mas ir jo žalingumas—pir žmogus: kad to kito vargas rio. Vokiečių paprasta mina Išrinkimas minų tai ilgas
moji
toje propagandoje —taip pat žmogaus vargas. žinoma Teller minos vardu. sunkus ii pavojingas darbas.
Striūna. Ir keistas dalykas Vokietyje bręsta naujas Į ją sudedami devyni svarai Valandomis, dažniausia iš
—vokiečiams, kažin kodėl, žmogus, nebesutaikomas su TNT sprogimo. Devyni sva tisomis dienomis ar savaitė
tas baubas nėra baisus. Eili naciško nordiko tipu. Iš rai tokios medžiagos — gali mis jis sulaiko kariuomenės
nis vokietis šiltu žmonišku liguisto nacionalizmo, iš au- te suprasti, ką tatai reiškia ’ žygiavimą. Tuo tarpu iš sa
mo pojūčiu žiuri Į rusą. Jis. tarchijos vokietys, kad ir Reiškia, kad tankui užėjus vo pozicijų pa 'traukę: Drie
matyt, supranta, kad ne visi pamažu, žengia Į tarptauti ant minos jis paverčiamas žas turi galimybės kitoje
rusai yra bolševikai, dar ni solidarumą, Į tautų sugy šipuliais.
Kas padaroma, kad mina vietoje isidrutinti ir vėl ,
mažiau jo priešai.
Bet. venimą ir šviesesnę ateitį.
K- Valonis. sprogtų? Kas daroma mi laukti puolimo.
šiukštu, vokiečiui neleistina
Tai šitaip Imta naujovinoms pašalinti?
su rusu kalbėti, savo užuo
nio
karo technika; tok:a ro
NEDIRBS
SEKMA

Minoms sukasti į žemę ir
jautos pareikšti. Ir vokieti
lę
lošia
mino-—pavojinga
DIENIAIS.
joms išrinkti
naudojami
daboja gestapininkas. Bėda
priešas.
Federalė laivų statybos specialiai paruošti žmonės- sis karei\ ių ir tanku
tam, kuri pagauna kalbant
K. V ilonis.
su rusu; jis sunkiai baudžia komisija nutarė suteikti kareiviai. Daugeliui musų
mas.
J
lengvatų darbininkams, dir žmonių jie yra žinomi kaip lietuvių" tYtsvfs MY
laivų statymo sapiorai.
Jei sunku rusai, nelengva bantiems
LĖTOJU DRAUGYSTE
dirbtuvėse.
Po
naujų
metų
Tankams naikinti mina
ir francuzui. Narių Vokieti
waukf.gan. ilL
joje jis yra kontraktuotas bus sulaikytas sekmadienių kasama į žemę, apie šešetą
VALDYBA 10-tS METAMS.
MaOilis.
darbininkas, ne kad loska darbas, laivų statytojai tu colių gilumo. Miną padėjus PIRM.-Juozas
906 Pre^cMt st.. W«>ui-eean, III.
rės
progos
pasilsėti.
į jai paruoštą duobelę, ant PIRM. PAGELB.-F S^ravitta.
Įpareigotas vergo pareigas
eiti per du metu. O jei karas
jos dedamas lengvo metalo 733 Lincoln st. U’^uk^ean. III.
RA ST.—Silpna I.. Gabris.
nesibaigs, po dvieju metų jo DINGO LIETUVIS KA
dangtelis,
kiek
įlenktas. PROT.
730
McAl
ter avp Waukes-an, III.
REIVIS.
Lrmtraktas automatiškai pa
Tuomet žemė sulyginama ir IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas.
ilginamas. Už šitą “malo
Karo dekartamentas pra darbas jau baigtas. Tas 726 Eiarhth st., Wa,ikejran. IU.
RAST—Emilija K. B^ntbers,
nę” francuzas turi but dė neša, kad Europos karo dangtelis padarytas taip, FIN.
111 McKinley avė. Wauicearan, III.
kingas Lavai iu i—tam niek veiksmų arenoje be žinios kad galėtų atlaikyti 250 KASOS GI.ORĖJAI — P. I^inraitls,
šui kvis’ingui, kuris bernau dingo buiys Amerikos ka svarų sunkumą. Aišku, žmo Paulina Vaitekun. *.
—
Stoškųja Hitleriui. Ne francuzas reivių. Taip dingusių ran gus gali eiti ta vieta, kui- pa MARŠALKOS
M. Kemaeis.
darbininkas j nacių Vokieti dame vieną lietuvį kareivį dėta mina, ir jam nieko ne Susiankimai buna paskutini ket
ltožno mėnesio. 7:30 vai. vaka
ją ėio. ne jis toki kontraktą —E. Gili, iš Vermonto val kenkia. Bet tegul ateina tro vergę
re, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th
kas ar tankas ir—bang!
pasirašė. -Tis buvo suimtas ir stijos.
*
ir Arfoms ąts., Waokcgan, III.

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS
(Tęsinys)

PARAŠĖ N. RUBAKINAS

LAISVAI VERTĖ S. B.

Kaip gydytoja* velnią išvarę?

Jie tikėjo į pragarą ir velnius. Tuomet
Bet visai Achilas dar nesitaisė. Tąda
tI galvą
atėjo mintis apie velnią, ir Achilas gydytojas nusprendė Įtaigos pagalbą išg'
tuojau pamatė velnią. Taip mintis po min , rauti pačias ligos šaknis.
. ž
ties gana nuosekliai kilo Achilo galvoje:. Ir štai ką jis padarė: kartą Achilui jis
mintis apie nuodėmę sužadino mintį apie Įkvėpė: “Ryt, tą ir tą valandą ateis. tamsbausmę už ją; mintis apie bausmę sužadi- tos žmona. Tamsta ją pamatysi. Ji tyčia
no mintį apie ligą, ši mintis sužadino min- ateis tamstai atleisti, ji visiškai atleis tamti apie mirtį, mąstydamas apie mirti šukė- štai nusikaltimą prieš ją. Ji žino. jog tamslė mintis apie gyvenimą po mirties, pas- ta esi daug labiau nelaimingas, nekaip
kum atėio mintis apie pragarą ir pagaliau kaltas.”
apie velnius.
Taip ir įvyko. Įtaiga geriausiai paveikėIr kiekviena mintis ypatingai veikė, ligonį. Kitą.dieną paskirtą valandą jis paAchilą, ir jis tarytum matyte matė ir jaus- matė regėjimą. Pamatė ne miegodamas,
te jautė tas mintis lyg tikrumoje. Bet kuria bet būdamas, kaio jam buvo gydytojo
tvarka jos atėjo jam į galvą? Ogi ta tvar- Įkvėpta. Achilui pasu odė, kad į jo kambaka, kuria jos ir turėjo ateiti tamsiam fran rl iėjo io žmona. Jis pajuto kaip ji apsieuzų kaimiečiui kata’ikų tikėjimo. Toji kabino jį ir prisiglaudė savo veidu prie jo
tvarka Achilui buvo paprasčiausia ir natų- veido. Achilas girdėjo, kaip ji .jam atleido,
raliausia. O jeigru jis nebutu buvęs francu- *sa ^ai vienas Achilas tematė, ^nes jam
zu kaimietis? Tuomet ir mintys jam butų buvo įkvėpta pamatyti tokį regėjimą,
atėiusios kitokia tvarka. Tain iš tikru iu ir
Ir ši Įtaiga paveikė. Achilui pasidarė
esti: pavyzdžiui, mahometonams rodosi, j geriau. Jam pasirodė, kad jo kančios jau
kad juos ansėda niktosios dvasios—džinai pasibaidė, nes jis pagaliau atgailėjo savo
—kurie visai nepanašus Į velnius. Indėnui kaltę. Vadinasi velniui nebebuvo kas dagali atei į galva jo Manitu (didžioji dva- ?ą, ir jis isnvko Lrvžo atsiminimas apie
šia). Kitam gali ateiti mintis apie dangų, 2-eią gyvenimą su žmona. Ligonis gaangelus, jam gali rodytis, jog inėjo i ii ne; Įėjo jau pats svarstyti savo kliedėjimus,
piktoji dvasia, t. y. patsai Dievas. Taip irgi Po kiek laiko Achilas tiek pagerėjo, iog
atsitikdavo ir atsitinka. Vadinasi nuotikis pradėjo pats savo velniu tyčiotis. Visi
buvo visai natūralūs dalykas. Nelaiminga- priepuoliai pasibaigė. Kuri laiką po išgijisis
pnes

Tuo

prato, jog tat ne veltui: iis užuodė praga bau. Velnio atsiminimas nyko, nyko. ir
ro smarvę. Paskum Achilas pamatė aplin pagaliau visai išnyko,
kui pragara, kuri ką tik atsiminė: jis pa- i Achilas visai pasveiko.
a,-.. . jis —
Tain
matė ugnį ir daugybę velniūkščiu;
paTaip hnvn
buvo iį
iš jjoo sielos išvarytas baisiaubaisiau
y.
jo
paties
mintis,
kurią
jis
mto. kaip šie ji apipuolė ir ėmė visaip kan- sias velnias, t

Achilas paleido tada gerklę.
’
nieko.
Suprantama, kad tai jo paties mintys tsSuėjus po išgijimo trejiems metams
buvo. bet jis to nesuprato, sirgdamas nėr- Achilas paraše savo gydytojui, jog jis
sveikas ir gražiai gyvenąs su savo žmona.
vų ir sielos liga.
Visos jo mintys iam rodėsi esančios lauKas yra velnio apsėstieji?
hU. ne TU Jižtivuj.

itjliiivio

tfUK? miiiį ativuc

Iš to atsitikimo matyt, kas yra tie vel
nio apsėstieji.
kad,.,
.
. Tas atsitikimas dar dėl to-

jam kaip tikras velnias, esąs ne jo galvoj.

bet lauke. Pet paskum jam pasirodė,
velnias Įlindo į jo kuna, ji apsėdo.
Dėl to

Įdubus, kad visa Achilo liga yra s

Acbįlas pasiirto lyg iš dvieiu butvbiu su-

ir

sidares.
ės. Pinnoji
Pirmoji
.ji
antroji—
— Įlindęs
ginęs savo
nusipelnęs

ve
nl‘° apsėstieji
V?T
aPsesue.n yra
.įva ligonys ir
11 daugiau
niek°- Kitais žodžiais, cia jokio velnio ne
ra: cla viską daro nervų ir smegenų įga. ji
taip apsir
apsireiškia tik todėl, kad toks yra
smegenų ir nervų Įtaisymas ir tam tikra

būtvbė
butvbė tat iis—Achilas, o
į ji velnias. Ir ta velnią jis
nuodėme prieš žmoną.
*
‘

Kas yra hipnozas ir įtaiga?
Visa tai žinojo Pėduojąs. beklausinėda-

mas pati Achilą.

Gydytojas buvo

protinas, mokytas ir pntyT£
daug buvo maus Pnes tok} _ _
beiusių sau ligą.

Ilg^”^ "ligoniu buvo
j

jau
.

J

ą

u

i-tirta. Tas tyrimas paiode, jog

visur ir visuomet,

(iazJiai atsitinka ir laukini

ta,.pe. Te.

iaiko
dvasios
apsėstais.
Prieš pustrečio tūkstančio metų
kas g,.ajkas j,. romėnus taip pat buvo ne

'^inažS tokių ligonių. Tuomet sakydavo, jog

yra geras vaistas: reikia

heti toki dalvką nuo kūno liga pereitų.

glajkvdavosi

kai

Achiias iv

Bet piimia reikia liga suprasti jos esme zi_ ūkdavo dievu ir dvasiu, tik kitu vardu,
noti. Esme toji buvo kad Ach. o sąz ne y
sakydavo, iog tie ligonys esą 'diebuvo nerami. Jis kankinosi ir bijojo, kad
”
jo nuodėmė neišeitu aikštėn. Tie jausmai' ‘vg
rts.n«y
ir virto Achilui velniu, kuris įlindo i ji. Gy ;
aP*e’ *mera.e
dytojas nusprendė, iog pigiausia reikia vel'au- R?
i TSz, T h'
nuraminti Achilo sąžinę ir ji su savimi suP™"1.?- Tata> ,««a
‘
ga bUvo laikoma tai dievų daibu, tai vel_ ,
,
.
...
niu. Anksčiau — dievų, vėliau—velnių. Ir
ir štai ką gydytojas sumanė; jis pradėjo|mįjįjonaj Amoniu tuo nuoširdžiai tikėjo.
kovoti įkalbėjimu pnes įkalbėjimą, Įtaiga
Yra yelnio aosėstuju ir kiniečiu tarpe,
pnes Įtaiga Achilas įkalbinėjo sau vieną. Kiniečiai ir daįar tikt kad jie yra ne pikgydytojas įkalbinėjo jam ką kitą. naikin-u dvagi apsėgti bet deivėg y
)aasmapavvzdUžiui AchHiS'^^Vetos' Vdnio
aPtin,b‘7?-'™ose
as. 1 avyzflziub Achilas .ake. ve . a. kuoge ir vįsose tautose: knksciomu ir buman liepia staugti. Bet gydytojas įkalbij
dažnaj minj Biblija ir
neio
Achilui
:
“
Ncstauk!
”
- v.... __ i.:-....
nėjo
Nestauk!’
.
Evangelija. Vienur jų
buvo mažiau, kitur
Gydytojas žino, kaip daiyti tokiems daugiau. Vienais laikais dažniau, kitais—
- Įtaigą,
- Svarbiau-i Iečiau
nervingiems ligoniams
šioji priemonė — tai ligonies užmigdj-| Paprastai tokiais velnio apsėstais laiky
mas. Bet užmigdo, ne vaistai, o šiaip: gy davo kiekviena r.amisėli. kuris sirgdavo
dytojai prikiša ligoniui prie akių žibanti neryy suil imu "arba. kaip tuomet sakydakomuoliuką ir liepia į ji žiūrėti. Ligoms VQ j įu,^ jsįkranstvdavo “piktoji dvasia.”
klauso. Nuo i’go žiūrėjimo įvargsta pir- Bet būdavo atsitikimu, kad tokia liga išmiausia akys. paskum akių nervas, toliau fikdavo np vįena žmogų, bet iš karto keir smegenų regėjimo centrai. Vėliau nuo- ijasdešimts ar kelis šimtus žmonių, net vivargis apima smegenis, ir jos lyg susting- ?a apvĮįnkę. kajp šiandien kad išsiplatina
sta.
..... . i užkrečiamos ligos: šiltinės, skarlatina.
Tuo budu per hipnozą galima įkvėpti /»ho!era ir tt. Apie viena tokią išsiplatinuį va iriausių minčių. Ir po tokiu įkvėptų gj^ Naugardo gubernijoj-nervu ligą jau
minčių savaime seka darbai. Galima Jkvėp-|yra šiame sriaipsnyie panasakotą, Bet
ti ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai.—pavyz vp?č dažnai tokios epidemijos atsitikdavo
džiui, įkvėpti darbai, kurie turi buti pada- j prieš 300 metų.
į.vti po ke ių dienų, po mėnesio, net ir po
Piima tokia epidemija atsitiko 3630 m.
htetŲviename Madrido vienuolyne, Ispanijoj.
Štai Pieras Žane ir ėmė tokiu budu gy-. Vienai vienuolei prasidėjo priepuoliai: ji
dyti Achilą. Pirmučiausia jis ėmė jį hip-1 visa rangėsi, rankas traukė mėšlungis, iš
notizucti. Paskum per hipnotizuoti. Pas burnos ėjo putos. Naktimis ji baisiai šukakum per hipnozą įkvėpė Achilui mintis, vo ir pagaliau pasisakė, kad į ją velnias
visai priešingas jo mintims. Tokiu budu iėjęs. Netrukus piktoji dvasia Įsigyveno
kylys kyli vai ė. Ir toks gydymas veikė. Pa-1 visame vienuolvr.e: vienuolės per naktis
lengva Achilas pradėjo nebetikėti, kad staugė, kniaukė, lojo. Jas mėgino užkalbę
jame yra velnias. Nustojo jis raitytis.! ti. Bet tai negelbėjo.
staugti ir burnoti prieš Dievą.
•
(3us dauebe)
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SUTRUMPINO VIEŠKE
pirko tokią farmą. Netru-’ Sąjungos seime. L. Sąjun-!
Perka Dovanas Afrikoj
LI ALASKON.
kus pasirodė, kad pirkinys1 gos dvasios vadas kun. A.'
buvo nevykęs. Farma buvo Linkus seime raportavo:
Musų vvriausybės lėšo
tolokai nuo Chicagos ir toli jam arkivyskupo kancelia
mis nesenai buvo užbaigtas
nuo kieto kelio. Po kelių rijoj buvę pasakyta, kad
vieškelis, kuris jungia Alas
metų prieita prie to, kad gauta pranešimas, jog Lab
ką su Jungtinėmis Valstijo
sumanyta senąją farmą par.- daringa Sąjunga esanti be
mis. Vieškelis buvo 1,630
Chicago, IU.
,nyta steigti pačiame mieste, duoti i; susirasti kitą farmą dieviška. Todėl ji negali
mvliu ilgumo. Pet dabar,
Dar prieš pirmąjį pasau Nutarta pirmiausia įsigyti aičiuu Chicagos. Tokia far-' skirti kunigą, laikyti mišias
ištiesinus “pavojingus užsi
linį karą Chicagoje buvo žemės. Tada kilo ir buvo ma atsirado netoli Marijonų! labdarių farmos koplyčioj.!
sukimus.” vieškelis sutrum
įkurta L. R. K. Labdaiingo- populiari nauja Marąuette fa’iros ir jų seminarijos. Iš pradžios manyta, kad
pintas 107 myliomis.
lietuvių kolonija. Tuo budu senoji farma bu- toks “donosas” galėjo ateiti
jti Sąjunga. Lapkričio 28 d., Parko
Ten
jau
stovėjo
lietuvių ka vo pa duota su nedideliais iš kokių nors laisvamanių.
Petronėlė Lamsargienė
1943. ši organizacija atlai
zimieriečių
vienuolynas,
tai nuosto’iais ir nupirkta nau- Kun. Linkus priminė. jog
’'-/.laikau visokiu, vaistu nuo rožių,
kė savo 24-tą seimą. Tas
ronotų kojų ir nuo kaulu šėlimo.
numanąs keno tai darbas.
įvyko Brighton Parko lietu ir sumanyta pirkti žemę ir ja.
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostj
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
vių kolonijoj, kur klebonau statyt namą prieglaudai.; Viskas ėjo gerai. Bet kaž- Kun. Linkui baigus kalbą
nesveikumus, kreipkitės duosiu porą
Kainos
tada
dar
buvo
ne
iškodėl
ėmė
gesti
santikiai
su
tuoj
atsistoja
kun.
Urba,
ja kun. A. Briška. Per kelia
patarimhn«it -menkinti.
(-)
kazimieriečių
kapelionas,
kilusios,
nupirko
šalia
Mar-!
ligoninės
vedėjomis.
KaziPET.
LAMSARGIEN6
,
tą metų Labdaringoji Są
t SI4 S. Water SU Philadelphia. Pa.
junga seimų nelaikydavo. ąuette Parko 10 akerių už mierietės ėmė nesiskaityti ir aiškina, kad tas skundas
S veika ta—Brangiausi*
Todėl nors ji iau išgyvavo $18,000. Vėliau pamatysi-'su labdarių valdvba. Jos nu esąs menkos vertės, čia kai
me,
kad
tai
buvo
labai
ge-rito
;
o
siusti
ir
raportus
seilurie
ir
ėmė
sakyti,
kad
va

Turtas.
apie 30 metų, šis seimas bu
ras
pirkinys.
i
mams.
Labdarių
valdyba
gies
kepurė
dega.
Kun.
Briš

vo tik 24-tas.
SVEIKATA LIGONIAMS
Po kiek laiko Labd. Są nenomįo nusileisti. Tada li- ka, ėmęs balsą, labai nupei
Ta Labdaringoji Sąjunga
Pamokins but Sveikais.
Chicagoj apie 12 metų tum junga, turėdama žemes u gorinės vedėtos pareiškė, kė “donosą” ir sakė, kad
Gydymas visokiu ligų šaknimis,
'utrmeni is. žievėmis žiedais, Sėkatgal įkūrė ligoninę, kuri keliatą tūkstančių dolerių kad. pir 'i. jei ių tvarka ne- “donosčikas” atliko niekin
-•mis >r Ignais Jojo to’-,a 311 vardų
gą
darbą,
reikią
paskirti
ko

___
________
labai
gerai
I
ratini
a,
tai
labdariai
galį
buvo pavadinta švento Kry- kasoje,
•isokiu auzalu lietuviškai, angliškai
r lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
žiaus vardu. Ją veda seserys stovinti.
" Manė. kad jau gali nauias vedėjas susirasti. O misiją, kini susektų, kas iš Amerikietis puskarininkis su amerikiete mergina Alžyro
‘i«a« gydo ir kaip reikia vartoti,
tikrujų
rašė
“
donosą.
”
To

eiti
prie
steigimo
prieglauuž
savo
profesionališką
darkazimierietės.
Amerikos
krautuvėj (Afrikoj) renkasi dovanas savo namiškiams.
i Prašau iš Kanados štampu nesiusti
Kanados doleris dabar tik SO centų.)
Daktarų Draugija tą ligoni dos. Bet kaip parapijos or- bų tiek paskaitė, kad labda- kia . komisija ir buvo iš
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus
nę pripažino kaipo No. 1. ganizavimo reikalais reikia riai nusigando ir visą reika- rinkta.
HlŪONAS
ŽMONIŲ
SERGA
geriausia siųsti Money Orderiu, arba
Seime aiškinta, kad jei
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)
Ji yra vidutiniško didumo, kreiptis į vietos vyskupą, lą paliko kaboti ore.
PAUL MIKALAUSKAS
ne
karo
laikų
suvaržymai,
taip
ir
su
katalikiškos
prieLabdariai
savo
darbo
nemodemiška ir randasi labai
VISOKIAIS
“
ŠALČIAIS."
140 Athens Street.
__________
SO. BOSTON. MASS.
tinkamoje vietoje,
šalia glaudos steigimu. Labdarių pertraukė. Po kelių metų tai prieglaudos vidus gal
valdyba
ir
nukeliavo
pas
ant
naujosios
farmos
išdygo
butų
įstatytas.
Bet
esą
\
iiAssociated
Fress
surinko
f
lūenza
daugiausia
žmonių
naujo parko, kuris pavadin
žini
Jos
pakaitu metu;
tas Marąuette vardu. Ten Chicagos kardinolą. Kardi- dideli murai. Tada Labda- ties, kad reikalingi leidimai budi
bus.gaut
‘
ir
baigimo
darbai
kad
į
Jungtinžse
tači
kad fa|.
nolas,
išklausęs
labdarių
raringoji
Sąjunga
labiau
paTIKRAI GERI ♦
pat randasi ir šv. Kazimiero
portą.
pareiškė,
kad
ant
tu
rupo
visiems.
Parupo
ir
Įcaneilgai
įniksią.
Pavasari
Valstijose
serga
daugiau
tesnio
oro
metu
skaičius
su
vienuolynas ir tos kolonijos
PREPARATAI į
lietuvių Rymo katalikų baž rimos žemės labdariai galės zimierietėms. Labdaringo- galėsiąs buti atidarymas.
milionas
žmonių.
Serga
pasirgimų
galėtų
mažėti,
ypač
Kas bus prieglaudos ve prastu šalčiu, gripu ir influ- dirbtuvėse, kur žmonėms ALEXANDER’S
crieglaudą statyti tada. kai sios Sąjungos seimuose vėl
nyčia.
dėjomis?
Turbut tą spręs enza. Kai kuriose vietose tenka dažnai sušilti ir vėl CASTILE OLIVE OIL
Ligoninės įkūrimas yra ižde turės milijoną dolerių, ėmė atsirasti ligoninės raSHAMPOO
teko'uždaryti mokyklas, ki- atvėsti.
nemenkas Labd. Sąj. nuo Toliau kardinolas paaiški- poitai.
padarytas ii tikrą
pelnas. Dabar toji organiza no, kad be farmos. arba be Piaėjusią žiemą buvę pa- da. kaip ir parapija. Kaip tur labai sumažėjo produk
ją Castile mnilo.
parapijonai
nepasirenki
Vidutinis
laikas
persirgti
U. S. P. Išplauna
cija baigia nuveikti kitą gal didelio fondo ar kitokio pa- sklidę gandai, buk Kunigų
ir visošaltį? — žiūrint to, kokia £leiskanas
dar didesnį darbą. Ji turi stovaus šaltinio prieglauda Vienybė nutarus Labdarių kunigų, taip ir prieglauda C1^'
ius kitos nešraruTos
pat
agentūros
žinios.
šalčio rūšis—penkios die mos ir sustiprina
didoką farmą, kur stovi di neišsilaikys. Patarė, kad ant fanną ir prieglaudą pavesti nepasirinks vedėjų.
Dabar
galų
gale
galima
P?,
1S
'
n
i
es
j5
”
ai
vien0
-l
e
nos.
Jei daleisti, kad musų oda. 8ec. už bonkadelis ir gražus baltų plytų turimos žemės pirmiausia kazimierietėms. Atsirado ir statyti klausimą: kam ir ko*
’
*
11
*aaelphįjoję
turėta
g
a
jyj
e
milionas žmonių “pa-1 ALEXANDER’S HAIR I
namas. Tai bus senelių prie įkurti ligoninę, o vėliau ša- iš labdarių tarpo agituojan2°°000
ke'SĮlPhiladelisj
įį
na
_ tik vienąl
REFRESHING TONIC j
glauda. Jos atidarymas į- lia ligoninės ir prieglaudą, čių už tą sumanymą. Girdi, kia nauda iš tos Chicago phijos sveikatingumo
'-'kmimnimn
d.roK-1
djen?
pražudoma
aštuoni
direkAlie
ja ir Oda Gydančia Vaistu i
lietuvių
labdarių
30-ties
me
vyks. jei nebus svarbaus su Ligoninės pelnas ir palaikys dabar kazimierietės. turė- tų darbuotės? Atsakymas^wen Vuv° susikvie- milionai “naudingo darbo
Mišinys. Pažymėtina gyduolė utį Į
' damos ligoninę, prieglaudą •
plaukų šaknims ir Odos gydymui. !
_
- .
tAC
ettAi I-An »»A,lrA Iii
trukdymo, ateinantį pava prieglaudą.
toks: Romos trestui iš to Ws visu? 5Veikat"s reikalų valandų.
60 centų ož bonkų.
Labdariams
nieko
kito
galės
užsilaikyt
be
visuomesarį.
Pasižymi savo gerumu. Prisiun- •
nauda
didelė,
o
lietuvių
įmovus
ir
su
jais
mitingavo.
čiam per Paštą i visas dalis Su- j
Gal bus verta pažvelgti į neliko, tik laikytis kardino- nės paramos. Labdariai bus biednuomenei visai maž^
.valstijoje įvaiReikalingas Bekeris
vienytų Valstijų.
savo užduotį atlikę ir galės
tos organizacijos praeitį ir lo patarimų.
VJJSČ
iei
pinigai
investuoti
SdlClHlS SllįJO Hpie 20 į Pajieškom bekerio, kuris moka kep
ALEXANDER’S CO. »
Tuo tarpu iškilo Mar- pasilsėti. Labdarių, daugujos darbuotę iš arčiau.
į
ligoninę,
nebegiyš
L.
Sanuošimčiu
visų
gyventojų.
414
W. BROADWAY
I Labdaringają Sąjungą cuette Parko kolonija, že- ma griežtai tam pasipriešiSOUTH BOSTON, MAS3. j
Lithuanian National Bakery Corp.
*
_ _ a- ______ j*’
v-/-. A 1 K i ncLvonA-A
T iorii
nn
c n Tvi’irurlanrlo hlR
'
Nors
prieglaudos
Be
15
Kansas
miesto
jungai,
iš pat pradžios susimetė ne inė labai pabrango. Lietu- no. Girdi, su prieglauda bus namas
66-68 Holly st., Lavvrence, Mass.
yra trijų aukštų ir iš- P^ama, kad t5? SUS1‘?°'
mažas skaičius uolių dar vių toje koklonijoje atsira- taip. kaip su ligonine, rą rodo nemažas, bet jame testudentų. Montpeiiebuotojų. Turėjo ir šiaip pri- do tiek^ kad reikėjo kurti pasipriešinimą didino ir kitarėjtt. Kas gali nepritarei: parapiją ir statyti bažnyčią, tas gandas. Girdi, kara ten tSlps heliatas desėtkų pavar- re‘ Vermonto valstijoj, sirKOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
nu°sirntis pradžios
organizkčitiai? kuri pasista-! Kardinolui patvarkius, vie- nyusų kazimierietės aiškinu- gėliųL Namo dali užims kop- £°
IyČia,
dalį
vedėjos,kapelioniokytdas
lankančių
{moki

tė tikslą rūpintis sušelpimu tos lietuvių bažnyčiai at- sios; kad Labdarių pastatyGARBINO SENOVEJE?
. .
. . .
bėdon patekusių darbinin-į kirsta nuo labdarių žemės tasis namas esąs perpuikus nas, pabėgusios ir pasenu R1
kų ir jų šeimynų. Didesnėse' du ir pusė akerių. Nutarta, pavargėliams. Į jį reikėtų sios seservs ir pagaliau. , ';sl! !r V15“V ^tgi
Knygoje aprašomi‘Dievai, pradedant nuo saulės
kolonijose įsikūrė labdarių i kad parapija už tą sklypą priimti tik tokius senelius pensionieriai kurie padarys Karria vienu klausimu: siais
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
kuopos. Vienos savo darbą labdariams turi užmokėti ir seneles, kurie gali užsi- stambius Įnešimus. Iš to au :net:as siaučianti influenza
varė daug maž nuolatai, ki 40.000 dolerių. Tai ve, kaip mokėti. Reiškia, vietoj prie- aišku, kiek vietos ten beliks nera. tokia arsi, kaip 191
tos pasilsėdamos. Organi apsimokėjo labdarių invest- glaudos turėtų buti pasitll- tikriems pavargėliams. O metais. Bet dabar toks me-;
kada \isos musų krašto
rinčių senelių pensionas. valdiškoj prieglaudoj—Oak
zacijos iždas augo, bet pa mentas.
Forest
lietuvių
pavargėliu
Jėgos
Įtemptos karo pastan
vargėliai pašalpos neprisi Dabar labdariai, gerai Ten savo amžių baigsiatlga
arti
300.
‘
?
on
?
s
akinti
ir tai daro ne
prašydavo. Aiškinta, kad stovėdami, ėjo prie steigimo čios ir pasenusios bei palieRyšium su lietuvių labda- mazR nuostolių. Yra dirbtu
Labdaringosios
Sąjungos ligoninės. Buvo sutarta, kad gusios kazimierietės.
rilį
darbuote svarbu žinoti vių, kuriose vieno ar keliaDėl tų paskalų ėjo didėli
tikslas esąs ne pavargė ligoninės vedėjos bus kažidar
vieną dalyką. Chicagos tos
darbininkų
lius ar našlaičius šelpti, c mierietės. Todėl keliatas ju ginčai ir labdarių centro
išlikimas del ligos
įkurti seneliams ir našlai išvyko i St. Louis, Mo. imti valdyba nutarė leisti tą R. katalikų bažnyčiose kas stoka
met
daromos
kolektos
arki—
suparalyžiuoja
visą darčiams prieglaudą. Dauge ligoninių vedėjų kursus, klausimą balsuoti kuopoms.
diocezijos
labdarybei.
Tai
ką.
trukdo
gamybą,
liui buvo keista, bet plačioji Kai ligoninė buvo pastaty- Balsavimo pasėkos buvo to
visuomenė su ta mintimi tą. tai kazimierietės jau bu kios: 10 kuopų prieš, o 3 įvyksta pavasarį Sekminių Įvairiais “šalčiais ir iniŪT
apsiprato ir nepriekabiavo, vo baigusios savo mokslą. Į už pavedimą labdarių far- nedėldienį. Visoms parapi- ~ .“f
joms
nustatoma
kvotos..
Di
r
AJ
lr^
A.1
iJlIVl
Ai
ligoninę
labdariai
investavo
mos
ir
prieglaudos
kazimiefr agitaciją varant nesiskai
džiujų beturiu parapijų
tyta su žodžiais. Štai pavyz apie §150,000. neskaitant rietėms.
Pajieškau pusbrolių St. ir Kazio
kvotos
yra po $1,000. Chi- Varnų.
dis. Kapų puošimo dieną žemės.
- Tuomi klausimas nesibaiJie kilę iš Krakių parapijos
šv. Kazimiero kapinėse (pa Labdariai manė. kad li- gė. Kunigai taipgi nėra vie- caSos arkivyskupijoj Ild ;r lioviniškių kaimo. Jie patys arba
maldų metu) Labdaringa- goninė bus ju. Ligoninės ve- nokios nuomonės. Vieni apie 12 parapijų. Jų viduti- kas juos žino teiksitės pranešti man
jai Sąjungai rinkta aukos. dėjos skaitėsi su Labd. Są- stoja už pavedimą, antri niška kvota gali but po 800 jų adrcs»-Boleslovas Žvikas,
Praėjusį pavasari “Drau- juntros valdyba, pasakyda prieš. Bet abi pusi griežtai dolerių. Be to yra kolonijų, 707 Portand st., Baltimore, Md.
gas,” agituodamas už ko- vo, kaiD dalykai stovi ir sei- laikosi savo nusistatymo, kur nėra lietuvių bažnyčių. Pajieškau savo motinos brolių, Vin
Juozo (trečio vardo neatsimenu)
Kad ginčas buvo karštas, Ten lietuviai labdarybei co.
lektą. be kitko štai ką para mams duodavo raportus.
Krušų. Jie atvyko į Junjrtincs Valsti
se: “L. R. K. Labdarinsroji į Tuo tarpu pas labdarius tai aišku iš to, jog arkivys- savo aukas deda svetimtau jas prieš keliolika metų. Mano moti
iš namų yra Barliora Krušaitė, iš
Sąjunga. veikianti nuo 1911 kilo sumanymas, kad prie- Lupo kanceliarijoj atsirado tiškose bažnyčiose. Taigi. na
Senovės Lietnvių žinyčia
tekėjusi už Prano Gavryso. Dabar
Chicagos
lietuviai
tą
dieną
metu. daug gražiu darbų glaudos namą reikėtų staty keistas “donosas.” Kad išesu atvykęs į Kanadą su anjrlų karo
1 patingiu dabartinės kriUėinnybėn gadynėje kiekvienas turėtų
lakūnų mokykla ir {rreitai važiuosiu
nudirbo. Ji tūkstančiams ti ne šalia ligoninės, o pirkti tikrųjų taip atsitiko, tas pa- airišiu labdarybei sudeda atsral.
per-kailyt, nes tik tada ga ėa aiškiai aoprasti Dievo buvimą.
Taigi kol čia esu. labai norė
našlių ir našlaičių ašaras tam reikalui fanną. ir nu- aiškėjo praėjusiame Labd. apie $10,000. Iš tos didžiu čiau susižinoti su savo motinos bro
Knyga didelio formato, tnn 271 poslapi. Kaina popieros apdarais
lės sumos Liet. Labd. Są liais. Gal jie patys, ar kas juos žino,
—i <n», audimo apd.—$1.26. Pinigus galima siųsti popierini ooierj
nušluostė, ligonine pastatė r
atsiliepti ? Prašau rašyti
arba “M<.wev t’raeri”. Adreso »brt sekančiai:
jungai netenka nei cento. malonės
ir dautr visokiu gailestingu
man šiuo adresu:
Vokietijos Kareivis Nelaisvėj
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.
Kasmet svetimtaučių šelpi
Gavrys Pranas.
mo aktų atliko.”
Nr. 1. A. O. Scholl.
mui lietuviai Romos katali
Visi gerai žino, kad
Course 8d Navijrators,
kai turi sudėti d© apie $10,Malton, Ont., Canada.
“Draugas” niekus sakė. tvir
000!
čia
kiekvienas
gali
tindamas. kad Labd. Sąjun- i
APSIVEDIMAI
klausti: kodėl sukolektuoti
ga šluosčius našlių ir našlai
pinigai
neskiriamio lietuviu
„ . ,-------- :——---- :-----čių ašaras. Faktais galima
C , ,
.
•
. .5
Pajieškau pyvenimui drauges, merLabdanngaiai
oąjungai . Irinos ar našlės be vaikų. Platesniu
įrodyti tik vienos rūšies gai
žinių suteiksiu laišku.
(53)
Tai rimtas klausimas, Tpj.
lestingumo darbus. Labda
.
,
’
Eddy Tarnas.
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
singumas
reikalauja.
Kd O
4926 Wi!liamson, Dearborn, Mich.
ringosios Sąjungos patvar
įvykius, tai skaitykite “Naujienas1*.
taip
turėtu . Luti. Betr jei ne-• ni ajiokau
,,
. . .
kymas vra, kad nariui mi
.e
apsivedimui merginos,
“Naujienos“ yra pirmas ir didžiausias lietuviu
SllaiKO teisinsimo tHSlStUl, Vt jaunesnės kaip 25 metų amžiau*,
rus. i« kuopos iždo turi but
dienraštis
Amerikoje.
naciai, komunistai ir impe- As e*u ’Tk,n:‘!‘' L0*'?1'
* coliųužpirktos mišios. Tai ve,
Užsirašykite “Naujienas** liandien. Naujienų
liallStai, tai kmp teisingumo kiekvieną rimtą laišką. Adrc.-uokitkur ėjo ir eina dalis Labda
M. K.,
(1)
laikysis
prenumerata
metams Amerikoje (išimant Chi
Romos
bažnvčios
1
ringosios Sąjungos pinigų.
2150 Blcury st., Montreal. Quc.,
cagą),
J6.00.
Chicagoje ir Europoje—f&OOt
vadai...
Canada.
Tai ve kokiems “r.aš’aiM ? r q t etteparki-t i s.
čiams” ir “našlėms’’ Labd.
Money Orderj ar čekį siųskitoi
______________
_________ _
Pajieškau apsivedimui merginos ar
Sąjunga šluostė i? s uosto
tz___
.
__ . i
našlės be vaiku, kuri gerai išrodvtu
Karo DIO<itii\ClJOS taryba ir mylėtų dorą gyvenimą, nesenesnė
ašaras.
nutarė apriboti popieros kain 12
Tįni gų nereikalauju.
Kai Labdaringosios Są
vartniimn
‘ 19-14
m Pt a i c U-, ’A* rsu pa^Horintin vaikinas, turiu
vartOJimų
1. -H metais. .Yla- bizni ir pinigų. Prašau su pirmu laišjungos ižde atsirado kelia
noma. kad daugelis žurna- u P’,>si”<i »«■ *:<vo paveiksią, kurį
\ 1739 South Halsted Street
tas desėtkų tūkstančių dole
Girią/,n u ani pirmo pareikalavilų
ir
dienraščių
turės
gero

CHICAGO, ILLINOIS
no.
Kurios
nemanot
tekėti,
prašau
rių, pradėta planuoti apie Šitas naciu kareivis buvo amerikiečiu pa'nitas nelaisvėn
nerašinėti.
11 >
tuttpaiinimul kopifa
kai
sumažėti,
o
dažnas
gal
prieglaudos steigimą Ma
Italijoj. Kokia nusiminusi io išvaizda
P L. Alukas.
užsidary.
O W .uperior t . CKičuija, III

(domi L. R. Katalikų Labdarin
gosios Sąjungos Darbų Istorija

i
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šeštas Poslapis

Amerikos Slaugės Aleutų Salose

Moterims Pasiskaityt

44

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

VENERINĖS LIGOS
PLINTA.

BLOGI VALGYMO PA
PROČIAI.

*1* -t

vb*/** Ve.i Mfc %•

.- V.

’ *

*■

į

Keleivi c ” Knygų
Kata ogas

Istorija, Kritika, Polemika,
ristika ir kitos. Visos geros,

leietristika, Poezija, Jumo'isos įdomios ir naudingos.

New Yorko miesto svei Columbijos universiteto
•<
«*
AR BUVO VISUOTINAS
^ENGVAS BUDAS
katingumo departamentas profesorius H. Taub sako,
TVANAS?
SMOKT ANGLIŠKAI.
praneša, kad D-ro Stebbinso kad blogi valgymo papro
į.u
reiKauiigiausių žodžių ir
Bažnyčia zako. kad buvo, o mokssurinktomis žiniomis, sifilio
i.'ti alofjimų. ši knyga sutaisyta
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai
čiai,
o
ne
maisto
trukumas,
liga per pirmutini 1943 me
<aipgi Nojus butų galėjęs surinkti j aip lengvai ir suprantamai, kad kiek.
iena- gal. greitai išmokt kalbėt angįeitas dienas visų veislių gyvūnus,
tų pusmeti žymiai padaugė- yra didelės ir keblios Ame
skai. Joje telpa netik atskiri žokurie gyvena išsimėtę po visą žemės
rikos
mitybos
problemos.
ziai. bet čieli sakiniai, pasikalbėji
jo. Pas jaunuolius tarp 15 ir .. .. .
,
Kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
mai darbo jieškant, važiuojant kur
nus prastoj savo arkoj sutalointi?
19 metų amžiaus šita liga
'j?1'1.210* pastangų
ors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą
pašoko 90
90 nuošimčių,
nuošimčiu, o ol= supažindinti .n- pripratinti
as barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
žemę apsemtų? Kur tas vanduo dapašoko
įsuomenę
prie
naujų
man
ar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos -u fonetiškų ištarimu ir gramatika,
vyrus tarp 20 ir 24 metų—
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai tntra padidinta ir pagerinta laida
o racijų, prie balansuotų
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim -utaisė St. Michelscnas. Pusi. 96.
34 nuošimčius.
tai kitų klausimų. į kuriuos negali '-aina .................................................. 85c
algių. prie maisto pakaitų,
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
Per pirmus 9 mėnesiu? įmonės vistiek negali pageir aiškiai išdėstyti šitam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
sveikatingumo departamen inti savo valgymo papro
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- J V ALSTIJŲ PILIEČIU?
tas gavo iš savo miesto gy čių.
Valgymo papročiai,
ligų argumentas griūva. Mokslas ir
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mokslas nuo pradžios iki galo.
tai su reikalingais klausiniais ir at
dytojų 29,580 pranešimų mot jo. yra taip įsigyvenę.
Kaina ................................................ 25c. sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
apie venerines ligas. Iš šitc :ad juos yra sunku pakeisti,
Antra peržiūrėta ir pagerinta
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- , aida. Kama ..................................... 25c.
skaičiaus, 3.061 buvo nauji šmokinti žmones naujų gyatsitikimai. Ir visi jie buvę ’enimo papročių, jis sako.
RIJA JUŠKEVIČIAUS
EMAITĖS RAŠTAI KARĖS
Jų
DAINOSE.
tarp 15 ir 24 metų amžiau? rfis daugelį metų. Vieton
VIETŲ.
____________________________________________________________________________ Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
jaunuolių.
neginę naujas maisto forLietuvos šelpimo Fondo leidinys,
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- šu rašytojos paveikslu, 126 puslai
nulas.
žmonės
greičiau
paStevensono ukv yra lai-!.los akys, kaip meiliai-neu jos sužinosi, kad vyrai turėjo, ,iai. kaina ..................................... 60c.
Per pirmą 1943 metų pus
sveikatai; gal butų net ir
‘
drenka
mitvbai
taip
vadinamos • kaltos. atdaio\ lyg meilė? ftSiPS\nri'7r,‘‘y.'^i:iin? j KUNIGŲ CELIBATAS.
Mtammų nau(yRga> Yra viltis, kad komos
mėtį; New Yorko mieste bu .. „
:-•••
vo rasta 268 nauji sifilitikail )lleskas nois pakeis musų neti “Red Feathei” veislės viš-j klauc iančios, lupos, kaip ly- ;a-.s.u, paveiksią- Kama
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
>opiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
tos.
Pasiekus
b'
2
menesio.giai
aiuo
’
a
na
ne
suvis
įssils abiejų lyčių tarp 15 ir 19
Po karo Amerika turės kusius papločius — persi
^aiškinta visa jų bepatystės istorija,
amžiaus, višta pas jį turi skleidusi, da niekuo nesu- BYLA DETROITO RATALI- os
metu amžiaus. Per tą pati -ežti užsienin mėsą. javus ir valgymus.
pasekmės ir doriškas dvasiškijos
lupuolimas. Šią knyga turėtų perlaikotarpi 1942 metais buvo konservus. Musų maistas
Ir profesorius Taub pata- sverti penkis ir pusę svarų; diumsta kiūtinę, kaip tyras KV SU SOCIALISTAIS.
kiekvienas vyras, tėvas ir
švelnus
jaunučio veido
Dalijant Detroito lietuvi’.: sociaiis- ikaitvti
tik 141 toks atsitikimas. Iš ral būt bus sumažintas iki na. pradėt mokintis apie jeigu ii tiek nesveria. ji pa- ir
aunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
i
4.
i
** _ j • 4.
„ tams plakatus netoli nuo bažnyčios.
lis, dukteris ir mj iin osios r.epapalyginimo, kaip matome, nažiausios racijos. Ir tik to- maistą ii mitybą dar vaikų Salinama.
Kontuia-. Ar- nedrjnU pi a* kunigo pakurstyti brostvininl a; už ultų
į tokia kunigų giouą. Parašė
liga pas jaunuolius tarp 15
itin. Geo. Townsend Fox, D. D., su.etuvino Eerdinar.d de Samogitia
ir 19 metų padaugėjo 90
,aina .............................................
2oc.
nuošimčių. Taipgi buvo ra
KODĖL Aš NETIKIU
portuota 613 naujų atsitiki
‘
DIEVĄ?
kurios vadinasi inkubato- buvo rožės’’...
mmializmas ik religija.
mų tarp 20 ir 24 metų am
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
riais. Vienas inkubatorius . 0 kambaryje vis tamsiai;
žiaus 1943 metais, paiygij ftas Reikia žinoti Apie Vištų Ūkį.
egali tikėti. Pilna argumentų, kurių
joks jėzuitas. Kaina tos
nūs su 4o8 atsitikimais 1942 j
_________ _
ant syk ispen 10,000 VIS- ir tamsiau... Įsidegusi ZVakė nas katalikas ir socialistas. Parašė %esumuš
nyg—^s
20c
braška, neaiškus šešėliai bė- iLir.aRdT.e.!d?
’.a^^n^ ioc.
metais, tai 33.8 nuošimčiui Daug kas bandė verstis dinti jų dėslumą ir kaip jį čiukų.
KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kas ketina ateinančiai giojo žemomis lubomis,„ ‘
daugiau.
Amerikoje paukštininkyste. paskubinti. Jis nelaiko viš
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
vištų drv
ir pvksta uz ISTORIJOS
„
Daviniai rodo, kad sifilio oet, kaip sakoma, “nuside tos ilgiau, kaip pusantrų vairai
monės kuria t>er amžius ? šį intri\ašarai užvesti
užverti vistų,
arg. speigas
r s cypia
:
St pratimas.
zuojantj politiškai-ekonomišką klau
,
liga išsiplatino daugiausia gino nagus." Vieniems ji metų. Per pusantrų metų ji Stevensonas pataria nusi- sien0~—ir ausyse lyg girairt
simą aiškina garsuis Vokietijos scpirkti
viščiukų
jau
dabar,
nuobodus
senatvė?
šnabžde
lizofijos
mokslą,
jei
nori
žinoti,
kas
alde mok ratų teoretikas Kari Kautsnesiseka, kiti baigia stačiai 1 turi jam užaugti ir padėti
nuo karo pradžios.
• y.
Kaina ..................................... 10c.
lis nusiunčia jų per pašų.
jankrotu.
visus
kiaušinius,
kiek
ji
gaBe to, per pirmus 9 mėne Kodėl? Nejaugi šita ūkio’Ii iš viso padėti, o paskui ji Yra tam tikros dėžė, į kuKaip meilios. šviežios Kaiba labai lengva Knyga a.-ožau MIELOS BALSAI.
sius 1943 metais gonorėjos šaka negali duot pelno?
rias
viščiukai
sutupdomi
ir
buvo
rožės”...
iarbm.akams aeapkai
knyga, daugybė labai gražių
. parduodama mėsai.
Ž.OC •iliųPuikiir dainų
Kaina
užsikrėtimų padaugėjo 21
Daug gražių, spalvuoAtsistoja prieš mane ir kiPelno ji gali duoti ir duo- j jr jįs f-jj-j įšvystęs gera paštas saugiai pristato juos
ų paveikslų. Popiera gera ir spauda
nuošimtis.
SOCIALIZMO
TEORIJA.
rraži. Paraše J. B. Smelstorius, 221
ti vaizaai...
vaizdai... triraisi
Girdisi linKsi
linksmas
reikia žinoti,
ia, bet
oet reiKia
žinoti. kaip
Kaip vi<tų veislę Prie to jis pri- kur
KUl reikia.
reiMao
. $1.50
Toks žymus venerinių da,
p—, » Šis veikalas trumpais ir aiškiais .uslapių. Audimo apda-ais
paukščių ūki vesti. Paukš- ėjį Atrankos keliu. Veislei i ..,,L),rK;, Stevensonas^
ošimas šeimyniško gyv
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
f.. — ,i b i- L.'ukėĮ tui .*>< bųt ■- BIBLIJA SATYROJE.
ūkis reikalauja daugiau jis &enka pacias geriau-' n-?1YIT’o
ggS
^.Tg.S
25e
aišku, gręsia dideliu pavo ūų
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
patyrimo, negu javų ar vai- sjas vištas, tai vra tokias isutin^a duot; bet kokių pa- ti, prisiglaudusi viena priėji
Kapi^ ?., a.. na.,
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
jumi bręstančiam ir suaugu ;ių ūkis. nes paukščiai yra kurios "greitai užauga ku- 'aiškinimų “Keleivio” skai- kitos, meiliai žiuri į manėj GILĖS IR STRAIPSNIAI.
379 puikiais paveikslais, perstatansiam jaunimui.
•'•iais įvairius nuotikius nuo prieš survvs>«
Hiiik+ac
i
—
r
a
’
tytojams
apie
vištas
ir
višskaisčiomis
akytėmis,
užkai-l
šioj
knygoj
telpa
22
gražios
eilė
gyvas daiktas.
rios sveikos, kurios anksti
.vėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-u
*' %- aus. įgijęs šią knygą niekas nesigaiPatarimo čia veik nėra.
Randolpho apylinkėj, ne- pradeda dėti, kurios dedaa čiukus. Taigi, jei kas turi tę veidai dreba sulaikomu
ės. 3S2 puslapiai. Kaina .... $-.00
apart higieniškų nurodymų, i coli nuo Bostono, gyvena su didelius kiaušinius ir daua
klausimų, tegul para- juokimos. rankos švelniai
KUR MUSŲ BOČIAI
Venerinės ligos visupirma savo šeimyna Jonas Steven padeda“. Iš tu jis vėl išrenka'5® laišką n:usVdresu- °, 4
"enĮ >?tu’ P«>'; AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kuripaz GYVENO?
sonas,
pažangus
žmogus,
reikia ištirti. Be tikro žino
pačias geriausias Jis atren- stevensonas duos atsaky- mušdami skamba jauni, geri Hans Schmidt Netv Yorke papjovė
sako, kad pirmutiniai žmobalsai; o truputi toliau, mei savo meilužę, Oną AumjJier’aitę. Biblija
jimo įtarti žmogų negalima. draugiškas ir inteligentiš ka veislei ne tiktai dėsliaugyveno Rojuje. Bet mokslas Roiu
•; Knygelė su fotogral; škais at-av/.Dėl ištirimo daktarui pa kas lietuvis. Jis yra baigęs sias vištas, bet ir gaidžius
lauš kambario gilumoje, kiRaina
lOr. 'įsai atmeta. Mokslas mano. kad
įonijos lonšinė buvo šiaurėje. Ir ši
prastai tenka imti Įtartinų Massachusetts valstijos ge- augina tiktai iš geriausių KAIP MEILIOS, ŠVIE tos, taip pat jaunos rankos
knygą parodo, kodėl taip manoma.
ŽIOS
BUVO
ROŽĖS...
bėgioja,
su-ipindamos
pils°
£LKO
REIKIA
ŽMOGUI
sekrecijų arba kraujo, arba mės ūkio kolegiją (Massa vištų kiaušinių.
Labai įdomus ir pamokinantis
s'-aitymas. Kaina ........................ 25c.
•
tai?,
klavišais
seno-seno
pivalgyt?
vieno ir kito. Ir tik ištyrus chusetts State College) ir
“Iš pažiūrėjimo vištos j Kur tai, kada-tai, senai
Yate-tatšaus
>• gert
reikia dėl to, kad LIETUVOS RESPUBLIKOS
juos laboratorijoje ir patik mėginęs kelias žemės ūkio nepažinsi.” sako draugas senai, aš perskaičiau vienas Janm?- ir Lannero valcas norisi,
nepagalvojęs žmogus.
Grpital
numiriau ia- negali UZSIOpintl patnafcha- Žmogus
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio
rinus žmogaus sveikatą, ga šakas, bet apsistojo ant viš Stevensonas. “Vištos geru pilfK:
Jie.iai pamiršau ja I- • vjrJnljn Snvnštimn
Silpsta? Ir dė’.ko vien iŠ maišitas veikalas parodo, kaip nuo
lima duoti ligoniui patari tų ūkio. Jis sako pradėjęs mas slepiasi jos kraujuje. eiles.
įas... bet pirmoji eilutė pa- in ° V11 auiio ^nypsumo.
Stas įduoda daugiau spėkų, kitas ma- lt»05 metų revoliucinės Lietuvos spė
mų ir nurodyti tolesnį gydy su 50 vistų, o dabar jau jajn jog veislėje.” Norint nusi- ?iliko mano atmintyje:
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
“Kaip meilios, šviežios
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mą.
. ,
siulo už tą pačią vietą 835.- pirkti geros veislės viščiudėl
jam
reikia
riebalų?
šituos
klausi“Kaip meilios, šviežios buvo rožės”...
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
mus
suprasi
tiktai
iš
šios
knygutės,
viršų, kaip Lietuva likos paj, Daug'elis daktarų laikosi 000.00. . Šiuo laiku pas jį
reikia žinoti iš kokių viš- buvo rožės ’...
i Žvakė mirksi ir gęsta...: Parašė D-ras G-mns. Kaina . 15c. paėmė
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
senos nuomonės, kad paci- 5.000 vištų deda klausimus.
jje kjlę. “Mes pradedabuvo apskelbta repubkka.
Pridėtas
Dabar žiema; šaltis už- Kas tenai kosi taip kymiai ir
didelis spalvuotas ženrlapis parodo
jentui nereikia pasakyti tei Bet nnkos jieskoti jam ne-;me rinkti veislines vištas mezgė langų stiklus, tam- tyliai? Susirietęs, glaudžiasi
įtsteigtos nepriklausomos Lietuvos
~1 rubežius
sybės. arba _pasakyti taip reikia. Pirkliai atvažiuoja j tuojau, kaip tik viščiukai iame kambaryje dega žva- ir dreba pas mano kojas se-!
ir kaip šalis yra padalyta į
vis kričius. Tai yra vienatinė knyga,
kad jis nesuprastų reikš- pas jį į namus ir viską su- SUs'iIaukia 6 sąvaičių. šito kė. Aš sėdžiu. įlindęs į kam- na? šuo, mano vienintelis... j
ciri parodo, kaip gimė Lietuvos Bes__________
_________
_________
po • 0
Ifruo xnc
iVIon čolto
A o ao
Iii
i»mes. Jeigu pasitaiko rasti perka. Stevensonas nespė- i aR
ižiaus vištaitės
parenkacnblika. Čia telpa visi svarbesni do
o jyp
galvoje
vis clzoTyiho
skamba ii*
ir Man
šalta... Aš
šąlu...
ir i»i<i
viri I
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
žmogų apsikrėtusi venerine ia pinigų imti. Jis turi gYa-!mos vienodo didumo ir gra- skamba:
jie numirė... numirė
rimai, taikos sutartis su bolševikais,
ikius
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kliuvęs, ir nurodyti, labora ir visa tai iš vistų.
.o; nenuleidžiamos iš akių. Kutorijos
.
. ir mikroskopiškais
.
.
.
_
, d^rn. taiP sekas1rios iš jų pradeda vėliau dėtinmais pasiremiant, reika-; Todėl kad jis vra tos sakos
arba kurios deda malą ir galimybę ligos iikvi-,specialistas. Jis žino. ko vis
tuojau pašalinamos,
(tHVimili.
uOWS reikia duoti 11 ko ne- Paliekamos tiktai
tiktai pačios
Dr. D. Pilka. I reikia. Jis žino kaip padi- sveikiausios ir dėslingiaustos.’’ aiškina drg. StevenKramto Italijos Riešutus
sonas. I
iš tokių vištų
kiaušinii yra perinami viš
cinkai. Be to. kiekvienas
viščiukas yra skiepijamas
nuo “pollorum” ligos.

Pekla

žemą langą meilios kaimo
grinčiutės. Liepos vakaras
tyliai tirpsta ir pereina Į
naktį: šiltame ore kvepia
• __
rezėda ir
ii li^na
liepa;
—o l*a<ncro
lasige,
pasirėmus ant alkūnės ir pa
lenku- galvą prie peties, sėdi mergaitė—Ir tvliai. ir domingai žiuri į dangų, lyg
laukdama pirmųjų žvaigždžių pasirodymo. Kaip malonios inkvėptos susimąsciu-

TAI BENT ŠLĖBĖ

Pa rašė
A. M. METELION1S.

Amerikos

armijos

merginos

Italijoj

ragauna

itališkų

riešutų

B. B—ni».

mžIAN

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

gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo,
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk

pekla, dabar kopūstai au
ga. Ir pridėtas -‘peklos”
žemėlapis tatai patvirti
na
Kaina 25 rentai.

Knyca gaunama **KuM«
vio” Knygyne.
Adresas:

“KELEIVIS"

636 BROAI)WAY,
SC. BOSTON. MASS.
Taipgi ir pas

A. M. METELIONJ

Hollywoodo aktorka Ginger
Rogers užmokėjo už šitą šlebę
$6.000, ir ne viską uždengia.
c

7747 Navy Avenue,
Detruit, M ich.

BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje Knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoristiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.
APIE

NAUJIEMS METAMS.

I ėl-it amžiai, met ii, dienos.
Slinkit miglos, mėnesienos.
Kad sujaukę mes lytoju
Vėl linksmi, nusikvatoję
S'>u laimužę bespėliotum.
Vėl į naują žygi stotum!
Nvkios. liūdnos amžių dienos,'
Kam suvilgot mums blakstienas?
Kam ius nešat skaudžią raudą
Nuo kurios mums širdys skauda?...
Ei. iųs dienos,
Nvkios vienos—
Plaukit, skriskit su skrajūnais,
Su pilkaisiais debesėliais
Ir pašaukit, pavyliokit.
Kad naujasis ryta - kėlės!...

BROŠIŪRA SU PEKLOS
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

sutartis su latviais, aprašymas visų
mažių su lenkais ir tt. Yra tai ne
nyga, bet tiesiog žibint jvas, kuri?
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ........................ $100

DIEVĄ.

DANGŲ

IR

VELNIĄ.

PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas
Ingersolas. Kaina ........................ 25c.

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

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Neižsitikintis Vyras: i(2i Žydinti Giria;
3) Klaida; <41 Korekta .Tose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė
D-rss F. Matulaitis. Antra, peržiurė
ja ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

tTKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kain tėvų vartojami svaigii: m-eii gėrimai atsiliepia ių vai':»ms. K»« yra arba tikisi kada nors
•i ti kudik'u tėvris, but.nai turėtų
-k rs raityti šitą knygute. Kaina 10c.

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

»

Septhrtan Puslapis

KELEIVIS. SO, BOSTON.

No. 93. Gruodžio 29’<L, 194? m
gea±aassass±7 — ■ -.
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NAUJAS VAISTAS—
CHLOROFILAS.

tarpą pradėjo varyti iš baž-t
Orlaiviai Grįžta Ant Savo Laivo
nyčios vyrus; policija mušė
juos nagaikomis, keikė ir
Turim naują vaistą, jo
apardė. Kražieciai tylėjo;
ardas
— chlorofilas. Tai
nei vienas nepasipriešino,
: ubstancija, kuri medžiams
blogo žodžio nepasakė. Baž
i- augalams suteikia žalunyčioj liko vienos moterys.
*ą. Ji gaunama iš žalėsių
Girta policija suvirto i vidų,
c
beminiu
budu.
spardė, mušė. tąsė moteris
'
(1893—1943)
ir pradryso kražieciai
'•iai. .Jie už kojų, bjauriai tyčiodamo“American Journal of
Buvusioj Kauno guberni- nutarė jokiu budu neduoti si ir piktažodžiaudama. Kilo
ritu gėry” skelbia, kad gydy
joj. Raseinių apskrity, yra gubernatoriui uždaryti baž- kliksmas ir baisus vaitojitojai tą substanciją rekonenduoja gydymui žaizdų,
nedidelis Kražių miestelis. nyčios, kol neateis caro at-’mai.
sakymas.
Visos
parapijos:
Išgirdę
moterų
vaitoji
ypač tų. kurios gauta apsi
Nuo senų laikų stovėjo tenai
deginant.
dvi bažnyčios: viena paia- žmonės, vyrai ir moterys. mus, vyrai išsilaužė statininSu tuo naujuoju vaistu
pijos — medinė, sulužus ir merginos ir vaikinai, renka- kus ir puolė jas ginti. Gudei
«i
i
bažnyčią
ir
tenai
ištisas
'
nator
i
u?
su
savo
sėbrais,
jų
a u daryta bandymai, pir
griūvanti, antra klioštoriaus
miausia ant gyvūnų, o pas—mūrinė, graži. Abi kražie dienas ir naktis budi ir mel- tarpe ii kunigai, iš visų pu1 kui ir žmonių. Pasėkos bu
čiams buvo brangios; ten džiasi, prisiekdami nepasi-į šių Įmitusių žmonių apsupduoti.
tas,
pradėjo
i
žmones
šaudyvusios “stebėtinai geros.”
tildė jie širdies skausmus,
Tuo tarpu gubernatorius «•0 P^.kui 7^™^.
skundė valdonų neteisybes,
Į Chlorofilas dedamas i
tikėdamiesi nors iš dangaus išveža vogtinai Kaunan Km- kus . “ogai,-it »«hntblistiliuotą vandenį. Vande
&
sake žmonėms pa. v,,n.no,
kunigai
sulaukti savo vargų paleng- žiu klioštoriaus vienuoles.
, ,
ni
jis padaro gražiai žalios
prągaru,
vinimo, nes kito šaltinio, (miniškas); pasilaižydama mV,ks j?:’ spalvos,
ir sveiką žaizdoms
netuos valgus malšinančio, jie valdžiai pati Kauno konsis- l>“ft?lbinedami žmones
zn
šplauti.
neturėjo.
torija liepia šidlavos džia- ^P»esmti, o gemoju prasytu
Bet štai 1893 metų rudeni pOnui kun. Jastremskiui ir z™nn-e~’ pydami gubei
PALIEKA DABARTINI
taip kražiečių pasklydo gan- Kelmės klebonui kun. Jau- Pa
mei
SOCIAL SECURITY
das. kad maskolių valdžia geliui uždaryti Kražių klioš- ir llKo aPŠautl_- Gubernato
MOKESNI.
nutarė klioštorių uždaryti, tonaus bažnyčią. 'Tiedu rių- su jais kalbėjo geruoju,
Senato Rūmų finansinė
žemę atimti, atiduoti mas- siunčia kamendoriu kun. kol nesulaukė
... iš •Varnių
-x 300
v i
iiomisija nutarė palikti da
keliams, o kražiečiams pa- Mažeiką mišių laikyti, laike ^važiuodamaV3“ KražhV
VOKIEČIAI DAR TURI i. artinį Sočiai Security molikti seną. sulūžusią ir gnu- ;U suvalgyti visą Švenčiau- .?• }akuodamas į Kražių.,
400 SUBMARINŲ.
esnį—centą nuo kiekvieno
vančią medinę bažnytėlę, šią arba tiesiog jį slaptai iš- lsr®lkaj^’°.
.
Dasižinojo kražieciai, kad vogti iš tos bažnyčios. Bet , kazokams anksti rytą pri Švedijos sostinėje Stok-: uždirbto dolerio.
Einant
Kauno gubernatorius Kliu- susirinkę žmonės'neleido to
gubernatorius pakele^
holme gauta “patikėtinų ži-j samais patvarkymais, su
1 d. mokesnis turėjo
genbergis su Vilniaus gene- padalyti. Tada kun. Mažei- babiau-1.^ skerdynę zmo- TĖVAS PAPIOVĖ DU
MICHAILOVIC PASKEL nių. ’ kurios sako, kad nacių, ausio
adidėti dar vienu centu,
ralgubematotium Oržeys- ka. gavęs vyskupo paliepiBĖ KARĄ PARTIZA ! Vokietija dar turinti 400. tederate
VAIKU IR BANDĖ
Sočiai Security
submarinų.
Vokiečiai
ne;
kiu susitarę jau senai pada- mą, užmano pavogti šven , e . įjn.
t
NAMS?
NUSIŽUDYTI.
teryba
norėjo
mukesni pa
rė carui tą užmanymą, kad čiausią nakčia. Bet ir tas ak-n aizdoje motelį liepe
įtiek bėdos turi su submari-į
tas užmanymas carui pati- jam nepavyksta. Moterys kaz1oka1rnfx. Elaklu
_anL 1 Glen Rock miestelyje, ne- Stokholmo dienraštis Da nais, kiek su įgulų žmonė- i -eiti.
kęs. ir kad jis jau davęs nutveriami išeinant jau prie '’ie.tos knt? ne8pn’ k®h Jas_! toli Paterson. X? J.?’ ^vvko1 £en.s Nyheter” skelbia tokią mis. Šio karo metu'VokietiSočiai Security fondas
aniedviems leidimą uždarv- bažnyčios (Juru ir sulaiko. . PasiI™l.e’ daugeų zmo. tragedi;a Tri;u ;.ai žinią, gautą iš Šveicarijos: |jjaa prarado
šimtus submari- au turi $4,268,000,000. ŠĮprai
Generolas Draža Michai-1 "1 ,ir- aišk,u' labiausia paty- net surinkta $1,130.000.ti Kražių bažnyčią.
Kunigas pasišaikia i pagal-kuriam
‘?'as- <*"?« Ho
Išsigando kražieciai. Jie ”3 zakristijoną ir policijai-- ]užJs v;sus nuslianįįno upg_ sack. bntva paplovė du sa Iovič. Jugoslavijos čėtniku ,us!us. K“.1* žmones. Dabar ‘00, gi išmokėta 176.000,vadas, paskelbė karą “Tito” tunmieji įgulų žmones esą >00 dolerių.
iš pradžių nenorėjo tikėti, >4- Bet moterų peigaleti ne . keliatą nušovė. Užleisti vo.vaikl?ciu
xiena
vadovaujamiems
partiza- .nauJ°kai;_________
kad tai caras, Dievo siųstas f'a L ^nt &a 0 nle*o nepe,___ „i—plėšė
antra vienu metu amžiaus
nats
VĖL PLEŠKINO BER
ir bažnyčios palaimintas va!- ^.mušamas, draskoma? ir .
gyventojų turtus^ žu- Ja?kui ta.l)aT' ?rk'
nams. Tai dėl to. kad tie ATiDėjo TĖVŲ ĖMIMĄ
LYNĄ.
donas, galėtų jiems tą dva- gnaibomas moterų, kun. Mabandė nusizuovti.
partizanai sudarė savo "vy
ARMIJON.
riausybę
”
ir
paneigė
teisėtą
Kišką jų turtą ’ventyaęšimi
’a
moteris (daugelis nėščių tą Tragedija Įvyko rytmeAnglų karo aviacija vėl
Prezidentas Rooseveltas oombardavo
išplėšti. Jie mane. kad čia . -,Z • •
‘ b c'
pačia dieną gimdė negyvus tyje. Hosicko žmonai išėjus Jugoslavijos vyriausybę, ku
nacių Vokietitik Klingenbergio ir Orževs- ! altorių nunešti.
kūdikius, keliatas dar visai Į krautuvę. Sako. Hosick i ios būstinė randasi Kairo pasirašė bilių, kuriuo atide- os sostinę Berlyną. Londo. dama ėmimas į armiją tų
kio užmanymas, kad caras Neilgai trukus, tamsią ru- jaunų merginų nuo žagini- buvo sukvailojęs ir kuriam mieste. Egipte.
pranešimas sako. kad
žmonių, kurie buvo vedę ir įo
apie tai visai nieko nežino, denio naktį, atvažiavo į Kra- mo mirė). Visas miestelis laikui uždarytas nesveikaįuolime
dalyvavo “šimtai
Dėl to slapta kražieciai sku- žius gubernatorius Klingen- paplūdo kraujuose...
pročių ligoninėje. Jis irgi. KANADA TURĖS 16.000 turėjo vaikų pinu užpuoli ėktuvų” ir priešui pridary“NAUJU GALVŲ.”
i1mo ant Perlų Uosto.
biai siunčia į Petrapilę porą bergis. Bažnyčia buvo pilna \ ’
neeana to, kad tiek persipiovęs savo gerklę, da
a “daug nuostolių.”
nicfrW
qvimn rvfi.
bar iaikornas vienoje FaterKarui pasibaigus. Kana
IX d 111 LA OIIIIIIIIICVI
v xxir\z
žinoję apie tai Klingenbet- paveikslu pasitiko kražiešono ligoninėje. Hosick gy da turės 16,000 “naujų gal- sas skelbia, Kad
Karo departamentas pra
kad seiminmgis su Orževskiu stengiasi čiai gubernatorių prie baž areme. Suėmė 70 žmonių— vasčiai gręsia mirties pavo- vu.” Tai bus Kanados ka- kės gali pirkti visus tuos neša. kad šiuo tarpu Ameripasiutinius kely suturėti ir nyčios durų. suklaupė prieš taip jų nemažai moterų ir
reivių žmonelės, kurias jie “cottage chees’us.” kurie <oje randasi 170,000 karo
grąžinti, bet tas nepavyksta: nevydoną ir su ašaromis merginų—ir kaip “maišei- į Jus'
vedė Anglijoje ir Škotijoje, neturi 5 nuoš. riebalų; pirk- belaisvių — 120,000 vokiepasiuntiniai nuvažiuoja Pet- meldė palaukti caro atsaky- ninku?” sukišo kalėjimam BALANDIS IŠGELBĖJO O kur dėsis Kanados mergi- ti be racionavimo stampos Hų ir 50.000 italų. Japonų
rapilėn ir paduoda carui mo: tada lai daro, kaip nori. Ten kankino juos ištisus me
karo belaisvių esą vos 62.
nos
pointu.
prašymą. — jiems pasako, Bet Klingenbergiui tas ne- tus. Nuo kančių ir biauraus ANGLIJOS KAREIVIUS.
kad jų prašymas bus peržiu- patiko: Juk jis pats caras! užlaikymo, keliatas kalinių
Italijoj buvo toks retas
retas ir išklausytas.
“Caras jūsų prašymo neiš-1 £,a!-LTire< dar pirm teismo. atsitikimas. Anglų lakūnai
Linksmai gryžta pasiunti- klausė,” atsakė jis rūsčiai Teisme 38 žmonės nubaus ruošėsi bombarduoti Colvi
niai namo ir viską papasako-, kražiečiams. Paskui sustatė ta: vienus—kalėjiman, kitus Vechia miestelį, kuriame
ja parapijonams. Pradžiugo dvi eili policijos ir per jos —ištrėmiman. trečius—į ka- buvo įsidrutinę naciai. La
toigą. Caras, būt tai gerą kūnams susėdus i lėktuvus
širdį rodydamas, tą bausmę ir laukiant signalo, staiga
dovanojo. — nors nubaustie atbėgo karininkas ir suriko:
ji visgi dar turėjo po metus “Bukite vietoje! Colvi Vekalėjimo iškentėti. Bet ir chią nereikia bombarduot."
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų daflykų. Jis pasako^
Klingenbergio su Orževskiu
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
'
caras neužmiršo: abiem da Vėliau paaiškėjo, kad tą
vė po aukso kryžių už Kra miestelį jau užėmė anglų
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
žių skerdynę. Mažesnieji kareiviai. Žinią apie savo
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa:s ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
budeliai taipgi buvo apdo laimėjimus jie atsiuntė per
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir; nepadaryti klai
balandi.
vanoti.
dos.
“Teisingas
Patarėjas” atsakys
jums
net j klausti.
tokius klausimus,
ku
Tokia tai buvo kražiečių
t
riu
jus
kartais
nenorėtumėt
ir
savo
gydytojo
Beveik
kiek
i
istorija. Nukentėjo žmonės “ČISTKOS” ITALIJOJE.
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
PARAŠĖ KUN. VALADKA
visai nekalti, žmonės dievo
tas” išaiškintas.
Maršalo Pietro Badoglio
baimingi, kurie tikėjo Į caro
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pašau'i atėjo J
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina. “T eisingas Patarėjas:”
vyriausybė Įsakė apvalyti
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai į
gerą
širdį.
Bet
tas
caras
juos
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
t
reina?
apgavo, savo prižadėjimo armijos ir civilės vyriausy
lytis iš kalno?
D-ras Reeder sako,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia ’
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
bės
viršūnes
—
pašalinti
vi

kad galima, r “Teisingas Patarėjas”
neišpildė ir daleido pralieti
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
Ką reiškia “pirmosios nakties tei
nekaltą kraują. Valdžia už sus užsiliku.-ius fašistinius
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
daroma.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
ir dvarponiai ?
moterys i
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se- J
baigė pradėtą darbą, ji nu elementus, .--.vadristus.
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
mmarijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokiu i
veikė kražiečių?. Bet dova Nuvertus Italijos fašistini
jas” ir šitą 1 laušimu atsako.
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras?
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for- j
Ryžią barstymas jauniems ant ^alnojimu bausmės caras save režimą, da gelis buvusiu
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio i
Kokius vy.-us moterys myli? Ko
vq? “Medaus Mėnuo?”
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kaltu pripažino, parodė, kad Mussolinio uarbintojų apsi
Kas reikia jaunai merfrnai žinoti
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darnai i
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
tie
baudžiami
žmonės
nekal

singas Patarėjas” pasakys jums viavertė
ragožiumi
ir
pasidarė
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi- j
dos?
kųcija ir popiežių prakeikimai.
ti. o kaltas jis pats su savo “demokratais” Dar kiti. pa
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
Kas reikia žinoti, kad vaikai butų
vesti ?
gubernatoriais.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai 1S1M? m i
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
tys
aršiausi,
šsislapstė.
Kas reikia žinoti pirmą naktj? Ši
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios ta revoliuciją iššaukė Į
kyti nėščia noteris? Kaip reikia au
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
ginti kūdikį?
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
Jei kražieciai butų nepasi
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
Moteries snatomija ir fiziologija.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių «pn !
priešinę, caras butų ir dau TURKIJA TARPININ
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
Kodėl kuijganu turėtų būt už
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų
giau bažnyčių atėmęs. Bet KAUJA BULGARIJAI?
reiškimai plačiai žmonijai kokiu reformų jie reikalauja Dieve
drausta kalbit apie šeimyniškus rei
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas
kalus?
gas Patarėjas.”
po to jis jau bijojo, nes ir tas
Iš turkų stinės Ankaros
1 visus šii os klausimus "Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
vienas atsitikimas sujudino
Patarčiai” itsako aiškiai
ir Disko
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
knygą, nea joje ras daof reikalingų dalykų ir geriausiai Katės
ateina
žinių
kad
nacių
Vo
viso pasaulio žmones, jų širneslėpdamas.
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
soaipažint au visa katalikiškos bažnyčioe praeitimi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas" čia
gr tži. su paveiksiu
Į dyse sukėlė kerštų prieš (kietijos tai-minkė Bulgari
KIEKVIENAM
LIETUVIU, kuris turi vienok; ar kitob-j su
patiekia įdomių informacijų.
pusią;
•t.pnais audimo a
ja
nori
tai
kir
kad
jai
tar

pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaųxi žaisle ir tam
maskolių valdžią.
sinima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalą perskai
pininkauti
ikusi
Turkija.
Beprasidėjo
to, “Teisingas
Patarėjas
” irpasakys
Jurrs trumpai ir aiškiai:
(Darb. Kai.) Skudutis.
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M VaUdka
Kaip
pasaulis
?
—
Iš
kur
kaip atslraio žemė?—Kaip atsi
Derybas v- ąs Bulgarijos
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato, spau-ia aisk,
rado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įcomių dalykų.
atstovas T rijoj.
Audimo viršeliais, gražiai aidabriaėm raidėm
kny
21 MILIONAS RUSIJAI

50 Metų Kražių Sker
dynių Sukaktis.
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ĮVAIRIOS žinios.

AR ROMOS

TEISINGAS PATARĖJAS

:

opiežius yra Kristaus į

Vietininkas?

gos vardas,

KAINA S2.00.

ŠELPTI.

Tvirtais popieros viršeliais, kaina 11.24

Galima gaut pas aatjnų, sekančiu adreau.

REV. M. VALADKA,

R. D. 2, D ALTON

Fa

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO" KNYOYSE
@6 BROADWAY,

I

SO. BOSTON, MASS.

f

Jungtinėse Valstijose vei AUDRA KALIFORNIJOJ:
kia komitetas, renkąs aukas LIKO ŠIMTAI BENAMIŲ.
karo nuteriotos Rusijos Užpereito ąvaitės paba:
žmonėms. Komitetas mano, goje centv nes Kaiifomi
kad ateinančiais metais jam jos pajurj
siautė didelė
; pasiseks gauti “nors 21 mi- audra. Su auta daug naiioną dolerių.” Tai butų vi mų ir kiloki nuostolių prisu trečdaliu daugiau, nei daryta, “uz "nilionus doL
šiais 1943 metais.
irių.” Liko -imtai benamiu.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunat doti tokie mokslo vei
kalai,
kaip VVellso
“Pasaulio Istorija,
” Jordane
“Evoliucijos
dai,” McCabe
’o “Civilizacijos
Evoliucija,
” Boebche
’s “žmogausPagrin
Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugyl« kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užaisakykit “Teisingų
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

No. 53. Gruodžio 29 d., 1943 m-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

I “Honeat Frank” grąžino

Rusai Taiko į Pabaltį

123 dolerius.

Cambridge turi savo “teisingajį Franą.” Kalėdų vakare jis pasisamdė “taxi” ir
jame rado moters rankinuKą, kuriame buvo 123 doieriai ir keturios racionavimo
knygelės. Radėjas paliepė
šoferiui važiuoti į artimiausią policijos stotį ir ten paliko savo radinį. Palikdamas radinį jis pasakė:
į “Gerbiamieji, pasakykit tai

Du negrai išgėdino moterį,
abudu suimti.

LIETUVIAI KRIKŠTYS
KARO ORLAIVj.

Aštuntas Puslapi*

Valdžia tuo budu pripažin. . Polkija suėm<? d“ Ro.xbu
mums kreditą už nupirktus
. ''1^ną ^a’al'l *’
karo bonus.
«vi1į Jie kaltinami dėl pa-

i

1 švenčių kalakutas medyje, I
žąsis krautuvėje.

Kalėdų šventėms daugelis bostoniečių norėjo turėt
kalakutą, bet... reta šeima
buvo tokia laiminga. Mėsos
krautuvėse kalakutų turėta
vos po keliatą. o žąsų—šimtus.
,
Bostoniečiams tai nepul
ko, bet jie juokavo: “Well,
turke medyje, bet žąsis
krautuvėje—ją peikame...”

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandų*: 2*4 ir 6-8
Nedėliomia ir Šventadieniai*:
aoo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kamp. Inman at. arti Central akv.
CAMBRIDGE. MASS

ir įsgedimmo
>outh Bostono Lietuvių jaunos moteriškės, Mrs. DoDR. U. PILKA
Piliečių Draugija turėjo jau rothv Dunn. kuli gyvena 36
' moteriškei, kad Cambridge Gatvekarių darbininkai no- ’ Oftoi Valandos: n Z iki <
keliatą vajų karo bonams Dakota st.,
Dorchestery.
ir nut- 7 iki 8.
w
gyvena
vienas
‘honest
ri didesnių algų.
pirkti, kad sudėtais pinigais piktadariai ją pasigrobė,
506 BROADWAY
Frank.’ ir that’s all.” PoliciBostono ir apylinkės gat-il
butų galima nupirkti karo įstūmė i vogtą automobili Ir
orlaivi ir pakrikštyti lietu nusivežę nuošalion vieton
SO. BOSTON. MASS.
ja atliko ir daugiau: laiK- vėkarių ir busų darbininkai ;
višku vardu.
raščių reporteriams ji pra- kompaniiai įteikė reikalą- j Telefonas: SOUth Boston 1320
išgėdino. Tame automobiDraugijos pirmininkas, liuje vėliau buvo rasta So
nešė, kad radėjas yra Frank vjmą padidinti jų algas. Jei
adv. J. Grigalius, šią savai čiai Securitv kortelė, pi i
Johnson, gyvenąs 2 Wright samdytojai to nepadarys,
te gavo iš valdžios praneši klausanti vienam piktada
Street.
TEL. ŠOU 2712
bus streikas.
mą, kad orlaivis jau gatavas rių. Iš jos ir buvo jie su
Gatvėkariu ir busu darDr. J. C. Seymour
Galima nusipirkti daugiau bininkai senai reikalavo al
ir lietuviai dabar galės ji sekti.
v
(LANDŽIUS)
kiaulienos.
“apkrikštyti.”
gų pakėlimo, bet samdyto
Abudu suimtieji prie kal
Akių, Vidurių Lirų,
Taigi dabar lieka tik pa- tės prisipažino ir jų laukia
Kainų administracija pa jai nesiskubino reikalavi- . Specialybė:
Ausų, Nosies ir Gerklė*.
siiinkti tinkamą vardą. As sunki bausmė, ypač karei
skelbė, kad švenčių proga mą patenkinti, šį kartą įsi- j Vart4>
ios konstrukcijos
mens vardo valdžia nenori: vio, kuiis buvo pabėgęs iš
šeimininkės galės nusipirk- maišė Karo Darbų Taryba. }x-ray Aparatų.
Aparat
vardas turėtų būti bendras armijos.
Pr.taiko Akinius.
ti tiuputį daugiau kiaulie---------------- ‘
visiems lietuviams, o ne ku
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-0
Vagiliai pasigrobė 100
nos. Ketvirtosios Knygutės
liam nors asmeniui. Ir tai Buvęs kareivis išgelbėjo
svarų steiko.
534. BROADWAY,
stampa Nr. 1 yra verta 5
yra labai išmintingas nusi
SO.
BOSTON. MASS.
penkis vaikučius.
pointų perkant kiaulieną.
Nežinomi vagiliai apstatymas, nes asmuo gali
Bet tas galioja tiktai šią są kraustė Salemo valgyklos
prigulėti vienai kuriai poli Jaunas 19 metų am
vaitę, iki sausio 2.
savininką LeClerką. Iš jo DR. G. L. KILLORY
žiaus ex-kareivis, George
tinei ar religinei srovei, su Lennerton.
-------------automobiliaus paimta 100 60 SCOLLAY SQUARE. Room 22
atliko kilnų dar
kuria kitos srovės gali nesu bą. Jis išgelbėjo
Įspėja likerių krautuves.
svarų steiko ir 25,000 dole- BOSTON. Telef. Fafayette 2371
penkių
vai

tikti ir jos butų nepatenkin
arba Somerset 2044-J
Worcesteryje
uždrausti
Toji
mergelė
neteko
sko

Kainų administravimo rių Įvairių brangmenų. Žmo- SPECIALISTAS
gyvastis. Buvo taip.
KRAUJO INKSTŲ
tos. jeigu jo vardu butų pa kučių
v
ieši
susirinkimai.
nio, gavo $4.500.
prūde. Jamaica
ofisas davė įspėjimą likerių gus buvo sustojęs prie valIR NERVŲ LIGŲ.
vadintas orlaivis, kurio nu Leverett
čiužinėjo vaikučiai.
Ruth Dondero, iš Wey- krautuvėms. Patirta, mat. gyklos išgerti puoduką ka- Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
\Yorcesteryje smarkiai
pirkimui ir jos dėjo pinigus. Plain,
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
Staiga
Įlūžo
ledas
ir
pen
plinta
influenzos
epidemimouth
’o, 19 metų amžiaus kad krautuvių savininkai vos, ir tuo metu jį apvogė.
Iš valdžios pusės siūlomi kiems vaikučiams
gręsė ja. taip pat vaikučių liga, studentė, prarado skonį, verčia savo kostumerius
tokie pavadinimai. kaip mirties pavojus. Lennerton
šiltinė ir kitos ligos. Ry- Tai buvo pasėka nelaimės, pirkti jiems nereikalingus “Ekstra,” nupigo pragy
Dr. Leo J. Podder
*‘Spirit of Lithuania.” “Spi
venimas.
šoko
i
vandeni
ir
vaikučius
šium
su
tuo
sveikatingumo
Ją
užgavo
neatsargiai
vailikerius,
kaip
“
ekstra
dalyIš Leningrado.
rk of Boston Lithuanians” ..
T. .
Vyriškų organų nauždraudė motas automobilis, priklau- ką,” jeigu jie nori gauti ko
ir tam nanašiai. Šitoks oa- >??elbei0- J>_»; vaikučius po komisionierius
Viena valdžios įstaiga pa Specializuoja
silpnėjime. Gyvenimo permainų
susirinkimus ir šiaip sęs bostoniečių Cobrainų jiems reikia.
vadinimas reikštų kreditą' ,c,Ja "uveze » h80nlnf-. l'
skelbė tokią naujieną: Bos- į
moterų. Moterų ir Vyrų liga*
Kraujo ir Odos Ligas.
snius
pažmonius Mat, šeimai. Užgautoji kreipėsi i
Kainų
administravimo tone ir apylinkėse pereitą
visiems lietuviams, ir risi ten.,v.el.iaH Ve buv0 palel5tl- d,.des
Valandos:
10 iki 12 dienų
tokių susirinkimų ir pažmo- teismą, reikalaudama 50,- ofisas sako. kad tokie krau- mėnesi nupigo pragyveni-' nuo 2 iki 4,nuo
nuo 7 iki 8 vakar*
butų patenkinti, niekas ne sveiki ir linksmi.
Lennerton buvo juros pa- nių metu žmonės apsikrečia 000 dolerių atlyginimo.
tuvninkai gali būt nubausti. mas — šešiais dešimtada-į
180 HUNTINGTON AVĖ,
sijaustų “nuskriaustas.”
BOSTON, MASS.
Byla
pasibaidė,
teisėjo
kaip
raketieriai.
kraščių
tarnyboje.
Jis
buvo
ligomis.
liais
vieno
nuošimčio
Tai
Koks vardas bus parink
TeL Commonwealth 4570.
sužeistas
ir
vėliau
paleistas
sprendimu
Ruth
Dondero
---------------bent naujiena...
tas, da nėra nutarta.
iš tarnybos, su “honorable Bostone nedaugelis serga gauna $4,500;
: Worce»tery 30,000 žmonių
serga gnpu.
influenza.
Radijo programa.
Eglaičių biznis susmuko. i discharge” liudijimu.
T*L ŠOU >805
Sveikatingumo reikalų koTyrinės krautuve* ir jų
Worcestery
daug
žmonių
Lietuvių
Radijo
KorporaDAKTARAS
Kainų Administracija sį- Apie Bostoną degė krūmai;
misionierius
Gatly
praneša,
as
’
.
.
serga
gripu.
Sveikatingumo
cijos
programa
ateinantį
met atsisakė uždėti “lubas”;
daug nuostolių.
kad influenza sergančių; Kainų
administravimo komisionierius Wails pra- nedėldienį iš W0RL stoties,
U oi£k/4ii
J. L. Pasakomis
ari aini ii
ivctiuuiį
kainoms,
Pereitą
antradieni
Busto
žmonių
skaičius
Bostone
oiišas
sKėioia,
Kaci
po
ivauneša,
Kau
pereitą
sąvaitę
i
9o0
kilocikliu,
tarp
9:30
ir
uriumtiKDiAj
motyvuodama, kad eglaitės
i
yra “gamtos dovana,” ne ne ir apylinkėse siautė di- esąs nedidelis. Be to, Bosto-pŲ Metų_ Bostone ir visoj ten buvo tarp 28,000 ir 30," ( 10:30 ryto, bus tokia:
I
delis
vėjas.
Oras
buvo
sau

jvai-Į
1.
Muzika.*.
ne
siaučiaiiti
influenza
eNaujojoj
Anglijoj
bus
veda000
ligoniu,
sirgusių
žmogaus rankomis paga
N*o > vyto iki 7
Į™ tyrinėjimai krautavese.
Krautavese. riais
riaiš i| “šalčiais” — ;prade- 2. Dainininkės Albina
Scredonia:
mintas produktas, todėl įsta- sas ir neatsargiems žmo- santi “lengvojo tipo.” Tik sli
Nao > ryto iU 12
tymas iu kainos nekoritro- nžms bei jaaniaras I>ala‘dP- vienas kitas neatsargus ligo- ; Kainų administravimo ofi- dant paprasta sloga ir bai- Bucevičienė iš So. Bostono
liuoia Spekuliantai nudžiu- nams “pasidarbavus
kilo nįs gaunąs plaučių įdegimą. sas turįs daug skundų prieš giant influenza.
į ir Elena Juknevičiūtė iš Re-:
447 BR0ADWAY,
L'o Jie už^kė ntpapraSai kanose gaisrai. Degė su_!_____ _ g
į krautuves. Norima tie skun- & Ryšium su tuo buvo uždą- vere.
SO. BOSTON, MASS.
daug eglaičių. Fabrikų dar- dziu,x'usl zole n. Pndare ne- pasižymėjo lietuvis lakūnas dai patikrinu — žiūrėti ar rylos mokyklos ir neleidžia-! 3. Armonistas Juozas Po
rininkai dabar gerai uždir-1me-nkų nuostolių. Vienur Karo departamentas
___ ________ skel visur laikomasi kainų admi- mi vieši susirinkimai.
vilaitis iš So. Bostono.
Gyr. 8110
mstravimo ofiso regulia4. Pasaka apie Magdutę. ♦ T«L 28624
todėl pinigu eglaitėms’aadeee gyvenamieji namai, bia. kad šiomis dienomis
eijų.
nesigailės - galvojo eglai-I kltur sandely lr paalmksTraukinys suvažinėjo
Po programos parašykite : DrJoseph A.Gaidis
garbės
ženklais
buvo
apdo

miltonietę.
čiu raketieriai. Taimeriams ™!1™0 . Į??,1?08' Pav.vz- vanoti 175 lakūnai, dalyva Lietuvis policistas gavo
savo įspūdžius ir nusiųskite {
OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 i
iie' mokėjo no 20 centu už .dziui. netoli VVorcesterio suWashingtono
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adresu:
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nlietuSaredom 9 iki 19»
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--------------oo M.OU _uz eglaites peria, p-j:
Acadcmv Nors 9° V1S- Bernardas Lipskis, is sion.enui SulUvan rekomen-'
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Smampscott.
i litaiso defektuotas akis ir tinka- {
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26
arkliai
išgelbėti,
bet
nuostoHILL’YJE.
• ura laiku augrųžinu šviesų. Ueg «
tų S 10.50.
amžė
moteriškė
ir
buvo
vie

zaminuoju ir priakiriu aŪatua. •
policistams.
Jiems
bus
su

Rengia
Lietuvai
Remti
Bet raketieriai apsiriko. “M pridaryta “ž $12,000.
toje
sutrinta.
Dėlei
to
trau

Laivyno vyrai pagavo
114 Summer Street,
teikti sai žentų laipsniai. kinių kursavimas buvo su
Draugija; kalbės
Publika atsisakė tokias kai
vagili.
LAWRENCE. MASS.
Vienas jų. kaip išrodo, lie laikytas 20 minučių.
St. Strazdas.
nas už eglaites mokėti. Pas Didelė nelaime Haverhill’io
lietuvių
šeimoje.
—
Leonas
Čarneckis,
iš
tuvis
Kalėdų naktį vienas Roxkutine dieną prieš Kalėdas
Užmuštoji vėliau buvo, ___
Kitą_________
nedėldienį.______
sausio 9, bury
vyrukas bandė pasi Brightono.
Naktį
iš
gruodžio
25
i
26
eglaičių rinkoje “iškrito
pripažinta. Ji vadinosi Do- HaverhilTyje įvyks prakal
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Pavogė gazolino kuponus.
Aukojamus daiktus galiKaro maisto administra
Saorf ortešbirtL, kaina
4 kambariai ant rendos.
Iš vienos gazolino stoties
Bostono politikieriai gal cija praneša, kad Bostonui ma palikti pas Juozą Gene- Yra šiltas vanduo, maudyne, du pe
826 BROADWAY.
Boston Edison Company sako
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SO. BOSTON, MASO.
Jamaica Plaine nežinomi voja įsteigti da vneną “ta ir apylinkėms vėl turima'vičių aiba pas Griealių So. čiai
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