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250 Raudonųjų Divizijų 
Ima Laužtis Vokietijon

Skaudus Smūgis Japonams 
Srnaikinta 70 Jų Laivų

STALINAS UŽBAIGĖ 
SAVO “S!T-DOWN” 

STREIKĄ

Cfcnsyva eina 600 mylių 
frontu, nuo Baltijos juros

Pagaliau rusų armija pra
dėjo laužtis Vokietijon, ko 
alijantų pasaulis senai jau 
reikalavo. Kadangi nuo to 
laiko, kaip alijantai atidarė 
Europos vakaruose “antrą 
frontą,” rusai buvo sustab
dę savo veiksmus prieš Vo
kietiją, tai alijantų spauda 
buvo pradėjus jau rašyti, 
kad Stalinas “streikuoja” 
prieš demokratines valsty
bes. kam jos stoja už Len
kiją. ‘

Dabar jau ta pati spauda 
sako, kad Stalinas visgi ne
blogas vyras, nes savo “sit- 
down” streiką atšaukė ir 
stojo mūsiškiams talkon.

Rusų ofensyva prieš Vo
kietiją prasidėjo iš Lenki
jos pereitos savaitės penk
tadienį ir eina 600 mylių 
frontu, nuo Baltijos juros 
iki Budapešto. Vokiečiai 
sako, kad tai esąs didžiau
sis puolimas “iš visų lai-.

Ims 18-30 metų amž. 
vyrus

Iki liepos 1 d. bus mobili
zuota 900,C00 naujokų

Karo sekretorius Stimso- 
nas pareiškė spaudos atsto
vams, kad reikėsią mobili
zuoti visus vyrus tarp 18 ir 
30 metų amžiaus. Karui ga
lo d a nematyti ir iki liepos 
mėnesio armija turės gauti 
bent 900.000 naujų karei
vių.

Jungtinėse Valstijose da
bar yra nemažiau kaip 
240.000 vyrų. sulaukusių 18 
metų amžiaus. Jie bus šau
kiami į karo tarnybą, o ki
tus 660.000 vyriausybė pa
sirinks iš senesnio amžiaus 
vyrų.

Šį mėnesį busią paimta 
112.000 jaunų vyrų — 80,- 
000 armijon ir 32,000 laivy
nam

Jungtinės Valstijos da
bar turi atlaikyt du didelius 
frontus — prieš Japoniją ir 
prieš Vokietiją. Yra daug 
žuvusių, da daugiau sužeis
tu.

KARO KRIMINALISTŲ 
REIKALAS UŽKLIUVO

Alijantai turi sudarę Ko
misiją Karo Piktadarybėms 
tirti. Jon ineina 14-kos val
stybių atstovai. Jungtines 
Valstijas tenai atstovauja 
Herbe rt Pell, prezidento 
Roosevelto paskirtas žmo
gus. Šiomis dienomis jisai 
sugryžo Washingtonan ir 
pranešė, kad šitos komisijos 
darbas “užkliuvo,” nes An
glijos užsienio reikalų mi
nisterija, kažin kodėl, nie
ko šituo reikalu nedaro. 
Komisija patiekusi intere
suotoms valdžioms “karo 
kriminalistų” sąrašą ir nu- 
icdžiusi kaip tie kriminalis
tai turi but teisiami, bet ant 
to viskas ir sustojo.

kų.” šitam štuimui rusai tu
rį sutraukę 250 divizijų, sa
ko Berlynas.

Gali but, kad Berlynas ir 
perdeda. Didinti priešo spė
kas yra gudrus planas. Jei
gu busi sumuštas, tai bus 
galima teisintis, kad prie
šo spėkos buvo labai dide
lės. 0 jeigu atsilaikysi, tai 
galėsi pasigirti, kad priešas 
buvo atmuštas, nežiūrint 
daug didesnių jo spėkų.

Mes nemanom, kad rusų 
spėkos yra tokios jau dide- 
delės, kaip vokiečiai skel
bia. Štai, jau keli mėnesiai 
kaip jie ima vengrų Buda
peštą, ir kol kas jis da nė
ra paimtas. Tai neparodo, 
kad rusų spėkos butų labai 
didelės. Jeigu dabar pradė
tas iš Lenkijos jų ofensyvas 
sekasi, tai veikiausia dėl to, 
kad vokiečių spėkos tenai 
silpnos. Mat, naciai paėmė 
daug savo jėgų iš Rusijos 
fronto į vakarus savo ofen
syvai prieš alijantus. Tomis 
spėkomis jie buvo pralaužę 
amerikiečių frontą ir nu- 
pyškėję net 50 'mylių Bel- 
gijon. Bet šitas jų šturmas
9UKZ1IVOH.V u raugu
apie. 100,000 nacių su vi
sais savo tankais ir kitais 
karo pabūklais.

Išrodo, kad atstatyti savo 
spėkų fronte vokiečiai da
bar neturi kuo. Rusai tatai 
matydami nutarė pasinau
doti proga ir smogė į aptuš- 
tėjusį priešo frontą. Vokie
čiai negali rusų atremti, to
dėl Berlynas ir triubija. kad 
rusai turi “250 divizijų,” 
kad jų puolimas esąs “di
džiausis iš višų laikų.”

Rusams kol kas sekasi. 
Nors Budapešto kol kas jie 
negali paimti, bet eidami iš 
Lenkijos į Vokietiją jie ne
randa didelės opozicijos. 
Maskva praneša, kad nuo 
pereito penktadienio iki 
šios savaitės antradienio ru
sai paėmę jau 955 kaimų ir 
miestelių, tų tarpe ir Kiel- 
cų miestą, kur sueina 6 ge
ležinkeliai.

Mes senai jau rašėm, kad 
rusai turėtų pulti Vokietiją 
iš Lenkijos. Gaila, kad jie 
taip ilgai laukė. Jeigu Sta
linas nebūtų “streikavęs,” 
vokiečiai nebūtų galėję pra
laužti alijantų fronto vaka
ruose (amerikiečiams tai 
kainavo apie 40,000 vyrų). 
Bet visgi “geriau vėliau, ne
gu niekad.” ;

MAIŠTAS VOKIEČIŲ 
KARO LAIVE

Šveidjos radijas paskelbė 
žinią, kad Švedijos pakraš
ty vokiečių karo laivas pa
taikė ant minos, kuriai spro
gus laive kilo panika ir 
maištas. Nemažiau kaip 
.350 naciu buvę užmušta; iš
gelbėta tik 20.

PAĖMĖ JAPONŲ BAZĘ

Kalkutos žiniomis, perei
tą savaitę anglų armija vi
durinėj Burmoj paėmė svar
bią japonų bazę, kuri sau
gojo Mandalayą.

PLIENO PAUKŠČIAI DEDA “KIAUŠINIUS”

Ši nuotrauka parodo, kaip Amerikos skraidomieji fortai mėto bombas į Vo
kietijos miestus. Čia matosi 12 bombų, kurios paleistos iš vieno bombanešio 
krinta žemėn.

Karo nuostoliai nesą 
slepiami

Karo sekretorius Stimson 
sako, kad jo departamentas 
karo nuostolių neslepia. Ir 
jis prižadėjo netrukus pa- 
SnBivvi Vraura nuusuOiiuK5, n.G- 
kių—amerikiečiam«> pasida
rė Belgijoj dėl vokiečių o- 
fensyvos gruodžio mėnesį. 
Iki šiol jie nebuvę paskelb-' 
ti dėl to. kad da nebuvo ži
nomi. Žinomų nuostolių iki 
pereitos savaitės pabaigos 
buvę 646.380 kareivių.

JAPONAI UŽMUŠĖ 
CHURCHILLO 

ATSTOVĄ

Anglijos premjeras Chur
chill buvo paskyręs genero
lą Lumsdeną savo atstovu 
prie Amerikos generolo 
MacArthuro. Dabar atėjo 
žinių, kad japonų orlaivio 
bomba nukrito ant Ameri
kos laivo Pacifiko vandeny
ne ir užmušė gen. Lumsde
ną. Jis kritęs šalia Ameri
kos vado, kuris išlikęs svei
kas.

AMERIKOS ORLAIVIS 
APŠAUDĖ ŠVEICARIJOS 

TRAUKINIUS

Šveicarijos telegramų a- 
gentura praneša, kad Ame
rikos orlaivis 11 sausio ap- 
šaudęs Chiasso stoty stovė
jusį šveicarų traukinį, už
mušdamas mašinistą ir su
žeisdamas jo pagelbininką. 
Vėliau tas pats orlaivis ap- 
šaudęs ir kitą traukinį, vos 
tik išlindus} iš Olimpino 
tunelio. Šitam traukiny bu
vęs sužeistas mašinistas.

LAWRENCE MIESTE VĖL 
ŽMOGŽUDYSTĖ

Lavvrence mieste, netoli 
nuo Bostono, pereito nedėl
dienio ryta buvo atrasta nu
žudyta tūla Hazel Clement, 
24 metų moteris, kuri buvo 
persiskyrus su vyru ir turė
jo jau 10 metų dukrelę. 
Reiškia, ji tapo motina bū
dama tik 14 metų amžiaus. 
Jos lavonas rastas Jackson 
gatvėj. Tai jau penkta pa
naši žmogžudystė Lavvrence 
mieste. ' ,

LIETUVOJ JAU VEIKIA 
BOLŠEVIKŲ TEISMAI

Jie sprendžia “politinių kri
minalistų” bylas

Bolševiku propagandos 
biuras skelbia, kad Lietuvo-

teismai.” Kaune jau veikia 
keturi tokie teisėjai, o Vil
niuje du: provincijos turi 
po vieną “liaudies teisėja.”

Tie “liaudies teisėjai” 
sprendžia kone išimtinai tik 
“politinių kriminalistų” by
las, o bolševikų terminolo
gijoj politinis kriminalistas 
yra kiekvienas, kas tik ne
pritaria Stalino diktatūrai.

NACIŲ RADIJAS BANDĖ 
SUPIUDYT JANKIUS 

PRIEŠ ANGLUS

Amerikiečių fronte aną
dien pasigirdo neva britų 
radijo BBC balsas, kuris vi
saip niekino amerikiečius. 
Jie esą liurbiai, nemoką ka
riauti ir t.t. Tas, supranta
ma, amerikiečius suerzino. 
Jie buvo vos tik sulaikę vo
kiečių ofensyvą. ir čia juos 
vadina liurbiais ir kitaip.

Bet dabar pasirodė, kad 
tai nebuvo britų radijas. 
Tai buvo propagandos trik- 
sas. Jie bandė supiudyt a- 
merikiečius prieš anglus. 
Britų informacijos ministe
ris Bracken atsiuntė Ameri
kos generolui Eisenhoweriui 
paaiškinimą, kad Anglijos 
radijas nėra nieko panašaus 
skelbęs, ir niekad neskelb
tų kas galėtų užgauti ame
rikiečius. Britų BBC radijo 
stotis visados pabrėžia A- 
merikos-armijų šaunumą.

Šitas paaiškinimas ameri
kiečius nuramino. ,

4,000 MŪSIŠKIŲ LĖKTU
VŲ SPROGDĖ VOKIE

TIJĄ

Pereitą nedėldienį 4,000 
alijantų lėktuvų sprogdė 
Vokietijoj susisiekimo prie
mones ir aliejaus sandelius. 
Jie atakavo ir besitraukian
čias iš Belgiios vokiečių 
ginkluotas jėgas. Vokiečių 
orlaiviai mėgino priešintis, 
bet 232 jų buvo nukirsta 
žemėn. Mūsiškiai prarado 
tik 14 lėktuvų.

Graikijoj karas 
sustabdytas

Pagaliau graikų armija 
su anglų pagalba išgrūdo iš 
Atėnų ginkluotas komunis
tų gaujas ir jų vadovybė 
buvo priversta pasirašyti, 
kad daugiatr*rrraišto prieš 
teisėtą vyriausybę nekels. 
Tuo budu vidaus karas pa
sibaigė, bent tuo tarpu.

Graikijos žmonės atsikvė
pė lengviau. Atėnuose per
eitą nedėldienį įvyko dide
lė džiaugsmo demonstraci
ja, kurioj dalyvavo apie 100 
tūkstančių žmonių. Demon
strantai nešė Anglij’os. A- 
merikos ir Graikijos vėlia
vas ir karštai sveikino ang
lų generolą Scobie, kuris 
nuo balkono į juos prabilo. 
Jisai pasakė jiems, kad an
glai saugos Graikijos liau
dies laisvę ir neleis triukš
madariams maištų kelti. 
Karui pasibaigus. Graikijoj 
bus paskelbti rinkimai ir ta
da žmonės galės išsirinkti 
tokią valdžią, kokios jie no
ri. o ne kokią ginkluotos 
gaujos norėtų ant jų spran
do užrioglinti.

Taigi Stalino “vaiskas” 
Graikijoj pralaimėjo. Vir
šų paėmė Churchillo armija 
su Graikijos patriotais.

JUGOSLAVIJA TURĖS 
REGENTĄ

Iš Londono pranešama, 
kad Jugoslavijos karalius 
Petras nutars apleist sostą. 
Jisai įteiks abdikavimo raš
tą ir Jugoslavijai paskirs 
regentą.

Jugoslaviją dabar valdo 
komunistų “maršalo” Tito- 
Broz partizanai ir kažin ar 
jie sutiks priimti tą regen
tą.

LENKAI PRAŠO AMERI
KOS UŽTARIMO

Amerikos Lenkų Kongre
sas pagyrė Valstvbės De
partamento nusistatymą 
Lenkijos klausimu ir prašo, 
kad Washingtonas imtųsi 
“stiprios akcijos” prieš an
glų premjerą Churcbillą, 
kuris paskutinėj savo kal- 
ho1’ parlamente pasisakęs 
už Lenkijos padalinimą.

JANKIAI ŠLUOJA FILI
PINUS, SIEKIA MANILOS

.Mūsiškiai bombanešiai 
sprogdina Japoniją ir bom

barduoja priešo tvirtoves 
Kinijoj

Paskutinėmis dienomis 
Japonijoj kilo didelė pani
ka. Baimė apėmė visą sau
lėtekio žemę, nes Amerikos 
laivynas ir orlaiviai baigia 

■jau naikinti jos laivus ir 
sprogdina miestus.

Pereitą savaitę amerikie- 
j čiai padarė invaziją Mani- 
; lon. Šituo vardu vadinasi 
Filipinų sala; tenai ir Fili
pinų sostinė Manila. Inva
zija susidėjo iš 800 Ameri
kos laivų. Kiek tie laivai iš
kėlė kareivių, tai, žinoma, 
militarinė paslaptis; tačiau 
galima spėti, kad iškeltos 
spėkos yra pakankamai di
delės, nes kol kas japonai 
neįstengia prieš jas atsilai
kyti, o japonai tenai turį a- 
pie ketvirtdalį miliono ka
reivių.

Vėliausios žinios sako, 
kad mūsiškiai nuėjo jau a- 
pie 40. mylių nuo pajūrio.

Churchill nori tartis 
su Stalinu

Ir nori, kad Rooseveltas 
jam padėtų išnarplioti 

nea t mezgamą mazgą

Da šį mėnesį turės įvykti 
Roosevelto, Churchillo ir 
Stalino konferencija. Kur 
ji įvyks, niekas nežino. 
Konferencijos daugiausia 
nori Anglijos premjeras 
Churchill. Jo dalybos su 
Stalinu nuvedė prie to, kad 
nėra kur toliau eiti.

J LVashingtoną buvo su
gužėję įtakingi anglų dip
lomatai, kurie davę įvairių 
pasiūlymų. Vienas tų pa
siūlymų esąs toks:

Jei ginče su rusais Wa- 
shingtonas sutiks paremti 
anglus, Anglija parems A- 
meriką jos ginče su Argen
tina. Kaip žinia, prieš Ar
gentiną yra vartojamos e- 
konominės sankcijos. Ame
rika atsisako pirkt Argenti
nos produktus, kol Argen
tina neatsižadės pronaciš- 
kos politikos. Bet anglai to 
nedaro. Jie perka Argenti
nos mėsą ir sakosi pirksią 
ateityje. Bet dabar jiems 
bėda, reikia Amerikos pa
galbos, todėl jie ketina da
ryt nuolaidų.

GIRIA SPAUDĄ UŽ KA
RO PASKOLOS RĖMIMĄ

Šeštoji Karo Paskola da
vė daug didesnę sumą, ne- 
iru valdžia prašė. Už tokį 
pasisekimą vyriausybė dė
koja spaudai. Lietuvių spau 
da taipgi uoliai rėmė pasko
los vajų ir lietuviai išpirko 
labai daug paskolos lakštų.

PAŠTAS J FILIPINUS

Iš Washnigtono praneša
ma. kad Amerikos paštas 
vėl jau eina į Filipinus.

paėmė keliatą žymesnių 
miestelių ir persikėlė per 
upę, kur priešas turėjo pro
gos stipriau pasipriešinti, 
bet nesipriešino.

Dabar amerikiečiai jau 
siekia Manilos. Filipinų gy
ventojai amerikiečiams sim
patizuoja ir padeda kuo ga
lėdami.

Reikia pasakyti, kad a- 
merikiečiai gudriai japonus 
apgavo su Luzono invazija. 
Mūsiškis laivynas kelias 
dienas smarkiai bombarda
vo priešo drutvie^es Luzono 
pietuose. Tenai sukinosi ir 
mūsiškiai konvoiai. Japonai 
sutraukė tenai visas didžią
sias savo kanuolės, nes t;- 
kėjosi, kad Amerikos lai
vai kels tenai savo armiją. 
Bet mūsiškis laivynas stai
ga apsisuko ir nuplaukęs į 
šiaurę iškėlė savo armiją į 
antrą salos galą.

Japonai pradėjo gaben
ti tenai savo spėkų iš Indo- 
Kinijos. Bet jų konvojus 
užklupo mūsiškio laivyno 
orlaiviai ir beveik visus jų 
laivus sunaikino. J kelias 
dienas sunaikinta apie 70 
priešo laivų; iš to skaičiaus 
41 laivas nugarmėjo Paci
fiko dugnan, o kiti buvo su
daužyti ir palikti liepsno- 
iant. Nėra abejonės, kad 
žlugo ir tie.

Tai ve. kodėl dabar Japo
nijoj panika. Nusigando tie 
barbarai, nes pamatė besi
artinantį sau galą.

NAUJA ČALIO ČAPLINO 
BYLA

Merginos Joan Berry užlai
kymui Čalis duoda po $75 

kas savaitę

Los Angeles mieste nese
nai užsibaigė filmų kome- 
dijanto ir jo buvusios mer
ginos Joan Berry byla. Ju- 
rymenam nesusitaikius jie 
buvo paleisti ir manyta, kad 
ši byla bus numarinta.

Merginos advokatas pa
reikalavo bylą atnaujinti ir 
ji bus atnaujinta gegužės 
mėnesy. Be to, teisme pa
aiškėjo, kad merginos ir jos 
dukrelės užlaikymui Čalis 
Čaplinas kas savaitę duoda 
po 75 dolerius. Jis taip pat 
apmoka jos rendą viešbuty 
— 150 dolerių į mėnesį.

ši byla eina dėl Joan Ber
ry dukrelės. Mergina sako, 
kad jos dukrelės tėvas esąs 
Čalis Čaplinas. Pastarasis 
turi 55 metus amžiaus, ne
senai iis vedė ketvirtą žmo
ną, šešiolikinę, o buvusiom 
savo žmonom mokąs ar jau 
sumokėjęs alimoniją.

Chaplin yra milionierius 
ir komunistų bendrakelei
vis.

AMERIKA IR VOKIETI
JA APSIMAINO BE

LAISVIAIS

New Yorko prieplauką 
apleido švedų laivas Grips- 
holm. Vyksta į Portugalijos 
sostinę iLisboną, kur jisai 
paims vokiečių pris» abatus 
karo belaisvius amerikie
čius ir veš Amerikon.. Vo
kiečiai gaus tokį pat skai
čių nacių karo belaisvių.
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Antrai Puslapis

LENKUOS SOCIALISTŲ 
PAREIŠKIMAS

Liublino mieste komunis
tu sudaryta ir Maskvos jau 
pripažinta “laikinoji Len
kijos valdžia” savo propa
gandoj skelbia, buk jos są- 
statan ineina ir “Lenkijos 
Socialistų Partijos Centro 
komiteto” nariai.

Dabar Lekijos Socialistų 
Partijos užsienio komitetas 
Londone išleido pranešimą, 
kad nei vienas tos partijos 
komiteto narių i tą “laikiną 
valdžią” neineina.

Toj komunistų klikoj Liu
bline yra du asmenys, ku
rie skelbiasi esą Lenkijos 
Socialistų Partijos “atsto
vai.” Vienas jų vadinasi Bo- 
leslaw Drobner, kitas—Ed- 
v;ard Osubka-Mora\vski.

Apie tuos tipus Lenkijos 
Socialistų Partijos užsienio 
komitetas sako štai ką: 
“Nei vienas jų nepriguli ir 
niekad neprigulėjo prie 
Lenkijos Socialistų Partijos 

ntro komiteto. Drobner 
"vo prisišliejęs prie parti
es 1928 metais, bet 1936

buvo iš jos išmestas.”
Osubka Morawski taipgi 

buvo prie socialistų prisi
plakęs, bet nesijausdamas 
save vietoj, pats iš jos iš
stojo ir dabar priklauso prie 
“Lenkų Darbininkų Parti
jos,” po kuria yra pasislė
pę Lenkijos komunistai.

Londone lenkų leidžiamas 
“Dziennik Polski” išspaus
dino visų liuhliniškės “vai 
džios” narių biografijas ir

“He explained that the go- 
vernment had before the war • 
considered the population of 
the Baltic countries as So
viet citizens.“
Padavęs šitą ištrauką, ‘ 

bolševikų laikraštis sušun
ka:

“Tai re:kšmingas Švedijos i 
valdžios atstovo pripažinimas. 
Jis atvirai, parlamente, pareiš
kė, jog prieš karą Švedija pri
pažino Pabaltijo valstybes ta
rybinėmis respublikomis...”

Bet laisvininkai. matyt, 
nemoka angliškai, jeigu jie 
išskaitė tokius dalykus aukš
čiau paduotoj angliškoj iš
traukoj. Tuose švedų minis
terio žodžiuose “tarybinių 
respublikų” visai nėra. Jis 
tik pasakė, kad prieš karą 
Švedija “considered” tų 
klastų žmones kaip sovietų 
piliečius.

Visų pirma, “considered” 
nereiškia pripažino. Pripa
žinimas anglų kalboj vadi-

-KELEIVIS, SO.BOSTON.___________
GROJA SAU MIRTIES MARŠĄ

Rusai sako, kad šitą nuotrauką jie radę pas nelai paimtus vokiečius; ji 
parodanti belaisvius vokiečių stovvklosj Lvcve grojan sau mirties maršą. Po to 
jie visi buvę nužudyti. Jei tikėti bolševikų propagandai, tai Lvovo koncentra
cijos stovykloj naciai nužudę “700,1)00 žmonių.”

“Jau prieš prasidedant pilie
tiniam karui, Graikijoje siau
tė badas. Per visą šitą kruvi
nos kovos laiką gyventojų šel-

nasi recognition. O* švedų pimas tose sr?t?rse’ kurias konT 
ministeris nepasakė, kad; troliavo sukilėliai, buvo sustab-; 
Pabalčio kraštų gyventojus dytas. Maistas ir drabužiai, at-1
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Negali but pasigailėjimo” tačiau nenori to “garbingo”
Rusijos ambasada Wa- Pasirodo, kad už j j dir

binate ne leidžia specialų du Detroite dvasiškiai.
. ambasados biuleteni. Tas Vyriausybės agentai juos 
biuletenis siomis dienomis pa«,avo ir patupdė i kalėji-

.įsspausdmo ilgą straipsni.
rašytą Sovietų Mokslo Aka- ‘ Sako, kad jungtinėse 
domios pirmininko Vladi- Valstijose tas eks-karalius 
miro Komarovo. Komaro'. yra pasJėpęs daug pinigų ir
“a^.. • • • norėtų juos gauti.“Tikrasis numanitanz- Ai5ku „ ž dvka tie 

! mas šiandien susideda iš ab- lvtSi jiem
pakvipo turtas, kuri rudis ir 
kandis ėda!

Dabar jie turi progos po
teriauti ir dangaus migdo
lu laukti.

?oliučie negailestingumo.
Fašistams negali but jokio 
pasigailėjimo”...

Tiesa, kad fašistams ne
gali but jokio pasigailėji
mo, bet ką tas bolševikų i 

j “mokslininkas” skaito fa
šistu?

Visus, kurie nesutinka1 . „ ,
priimti komunizmo “vierą”! I ,rado™ toki antifoną:

Tai ne humanizmas , oi .“Taigi, Keleivis’ be zi- 
barbarizmas — lygus nacių »e koraspondencijų.
barbarizmui! Naciai irgi ne-dls \n5.° antikomintermska 
turi pasigailėjimo tiems, ku- taiadaika, spiaudalų ir ve- 
rie nepritaria nacizmo-fašiz- šaltinis ...
mo evangelijai. Tą pati daro Tur but suprasite, kas ga

li taip r ašyti — naujasis ko
munistų perkrikštas, Leonas

Kcliajasi kaip pasamdyta*
Chicagos komunistu “Vil-

Paimkim čia keliatą to- 1_____  įu pavyzdžiu * jkcmunistai: jokios pasigai-
____________ , ~______ Kalba susideda iš daugy-" L. * „ uS P.^ika-Vabalas!
Švedija “recognized as So-i vežti ,:S Amerikos, paliko neiš-[bės įvairių žodžių. Vieni Gera dalis. kam*^ P Kada ^etuvis nori pa-
viet citizens.” Jis pasakė krauti * ^ivu. laukiant iki. žodžiai reiškia daiktų var- Kai kas vartoja šitokią t .j rau(jOnieii barbarai! šiePl nerimtą burnoto ją, jis 
tiktai “considered.” Vadi- pasibaigs šaudymas. į dus: tokius žodžius vadina- frazę vietoje “daug,” “ne- k kd iip demokr?-sako: “plūstasi, kaip pa-

“Tokiu budu Graikija šian-'me daiktvardžiais. Kiti pa- maža,” “pusėtinai.” įr tt. kad SUpįjėtų’ "" samdytas.”
J ' "" ! Su Pruseika - Vabalu vra

naši, Švedija tik žiurėjo Į
juos kaip i Sovietų Rusijos 
pavergtus, bet nepripažino, 
kad Rusija turėjo teisę juos 
pavergti. -

Sutikti, kad kas nors yra 
Įvykę, nereiškia da toki į- 
vyki u
jeigu banditas apiplėšia 
musų kaimyną, tai mes tu
rim sutikti, kad musų kai
mynas apiplėštas. Bet ar tai

parodo, kad visi jie yra gry- reiškia, kad mes pripažĮsta-
no kraujo komunistai. Mas
kvos agentai.

“Dziennik Polski” paste
bi. kad toj kvislingų “val- diini” vra ivvrlfp ian ir Vai
\xonyj irJ “Y .J''*''1
kurių pei mainų. Pavyzdžiui, 
iš tos šaikos kaž kaip slap
tingai dingo kitąsyk pasku
busi Wanda Wasilewska- 
Komejczuk ir Z. Berling. 
Pastarasis buvo liubliniškės 
“valdžios” karo direkto
rium. Ar Stalinas liepė juos 
jau likviduot,” ar šiaip kas 
su jais atsitiko, žinių nėra; 
gana tik to, kad jie yra din
gę-

Derlingo vietą dabar esąs 
užėmęs A. Zawackis, nuo 
1920 metų buvęs bolševikų 
žvalgybos pulkininkas Man
džurijos pasieny. Kitas nau
jas žmogus Liublino “val
džios” sąstate esąs gen. 
Konczyc, raudonosios ar
mijos karininkas.

Trečias tamsus tipas toj 
“valdžioj” esąs tūlas “Bie
rut.” Jisai yra skelbiamas 
kaip “nepartinis,” bet ištik
rujų jis priklausąs prie ko
munistų partijos, kuri vadi
nasi “Lenkų Darbininkų 
Partijos” vardu. Iš kur jis 
kilęs ir kas iis per vienas, 
niekas nežino; žinoma tik 
tiek. kad pii-ma iis vadino
si “Krasnodebski.” paskui 
“Bienkovski.” da vėliau 
“Pntkowski,” o dabar jau 
“Bierut.” Paskutinė jo pa
vardė yra sulipdyta iš “Bie- 
nio'.vskio” ir “Rutkovvskio” 
pirmutiniu skiemenų — 
“Bie—” ir “Rut—.”

Tai iš tokių gaivalų Stali
nas sudarė Lenkijai “laiki
nąją valdžią.” kurios ne
pripažįsta nei lenkų tauta, 
nei alijantai.

“CONSIDERED” NEREIŠ
KIA “PRIPAŽINO”

Brookįyno bolševikų or-

Sanas džiaugiasi, kad Šve- 
ijos užsienio reikalų minis

teris “pripažinęs” Pabalčio 
kraštų gyventojus Sovietų 
Rusijos piliečiais, šitą “pri
pažinimą” mūsiškiai bolše
vikai išvedė iš vienos ži
nios, kurioje apie tą švedų 
Blinisterį buvo pasakyta:

Bendros

įr t.t
dien yra nepalygintu blogesnė- rodo daikto ypatybes arba Ar vykęs šitas terminas?

kas gražiai juokiasi. žodis .nių dalis išėjo susirinkimui! kartą patarnavo> Komunis-, ie;d2ia plūstis._____ 21_ 2___ ____ _ __ -2_ 2* i f omo A l/vrofriel/Gc rlvon.i «... . .juokiasi” čia pažymi vai
ko veiksmą, todėl ji vadi-

Tikrai nedėkingas “ama-
vietas valdžioje, šiandien ne
turi nei vienos. Ir generolas. “ 

Pavyzdžiui, kuris dabar stovi ministerių 
kabineto priešakyje, yra daug 
mažiau sukalbamas, negu kad 
buvo pirmesnysis premjeras, 
socialdemokratas Papandreou.
“Tai ve ką "laimėjo’ komunis

tai savo ‘revoliucine’ taktika.”me, jog išplėštas grobis jau 
turi banditui ir prigulėti?.
Anaiptol ne! - I

Prieš karą Švedija taip 
žiurėją ir į Pabalčio kraš
tų gyventojus, kuomet jie , ,
buvo užpulti bandito budu.! nekako Kraujo maudynę

Bet tai buvo prieš karą. 
Gi karui kilus tų kraštų gy
ventojai sukilo ir neprašy
tus svečius išgrūdo iš savo 
žemių atgal i Maskcliją. 
Kuomet vokiečiai pasiekė ’ 
Kauną, Paleckio “valdžios” 
tenai jau nebuvo. Kaune 
buvo jau sudaryta laikino
ji Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė.

Taigi, jei kas ir norėtų 
pripažinti, kad 1940 metais 
rusų Į Lietuvą Įsiveržimas ir 
jos prie Sovietų prijungimas 
buvo jau Įvykę* faktas, tai 
1941 metais tam faktui bu 
vo padarytas galas ir Pa

Jeigu reikia bausti “karo 
kriminalistus,” tai pirmon

nepasibaigus, nes norėjo iš- tams. “Akyregiškas drau-į 
. .... . sigerti. Ar tikslu tuomet gas’’ Mizara turi medžiagos,tas;> bet Vabalui°gal ir pri-

name veiksmažodžiu. Žodis, bus sakyti, kad susirinki- editonalams, o, senos oz-Į tjnkamas. Yra tokių vaba- 
“mažas” parodo vaiko ypa- mui nepasibaigus išėjo “ge- kos barabančiko” išradėjas j Įu kurjp visur lenda ir vis- ... „„if.. ra dali žmonių.” Jeiguį U i Pruseika rašo “apžvalgas.” j g; lenU<*

dalis, kuri išėjo ir pasigė-: Esą: Lietuvių Šalpos Fon- _ ... .
rė buvo “gera. ’ tai reikštų, de tikriausia Sodoma ir Go-^1’^8 dcl

mora; esą'to fondo vadams Musų kaimynas “Darbi- ko susirinkimą baigti, buvo «yą.a gyarbiau pasipelnyti,; ninkas” veda disputą su

tybę arba koks tas vaikas 
yra. Tokį žodį vadiname 
būdvardžiu.

Iš viso musų kalba turi 
dalis, būtent: daiktvardį, 
būdvardi, išvardį, veiksma
žodi, prieveiksmi, prielinks-

prasta žmonių dalis.”
Kaip tada reikėtų sakyti?

eilėn prie sienos turėtų but nį, sąjungą, jau6niažodį iri Galima sakyti visaip: “iš-
tie, kurte suruose Atėnuose

NEĮLEIDŽIA LAIŠKŲ 
LIETUVON

Pittsburghiškės “Lietuvių 
s Žinios” praneša šitokį daly

ką :
“Šiomis dienomis viena lietu

vių veikėja atsikrcėpė i Pitts
burgho pašto viršininką, klaus
dama ar galima jau siųsti laiš-I 
kai i Lietuvą? Atsakymas bu
vo. kad negalima, nes Sovietų 
Rusijos valdžra dar neįleidžia 
Lietuvon laišku iš Amerikos.”

skaitvardį.
Daiktvardžiai. būna dar 

ir linksniuojami. Musų kal
boje yra 8 linksniai, kai tuo 
tai-pu anglai turi tik 4. Lin
ksniuojant daiktvardį vai
kas. gaunasi šitekie links
niai :

1. vaikas eina.
2. Vaike; eik šen!
3. Vaiko kepuraitė.
4. Vaikui šalta.
5. Vaiką mokina.
6. Vaiku džiaugiamės.
7. Vaike silpni kaulai.
S. Vaikam (arba Į vaiką) 

galima žiūrėti visaip.

ėjo dalis,” “išėjo tūla da
lis,” “išėjo kai kurie” arba 
“daugelis išėjo.” bet nega
lima sakyt, kad “išėjo gera 
dalis.”

Žodis “gera” ar “geras” 
vra būdvardis; iis parodo 
žmogaus būdą arba kokybę, 

į ir jo negalima vartoti vie-

negu Lietuvos žmones šelp-|“kai kuriais lietuviais” ir
ti-’ : dėl poterių! Esą—

Tain dabar sakas “drau- m įkirimiitrYj-ioiic Tn-------- SUKZVI VVZI
gas” Tysliava — supraski-,fcįn inauguracija, kurioje 
te, kad “draugai Mizara ir, aikiVySkupas Chushing su- 
Pruseika sakė teisybę, pul-! kalbėjo maldą ir du kartu 
darni BALF vadovybę ir vi- į pei sįžegnojo. Bet— 
są lietuvių šalpos darbą.

Tysliava — paskiausiai 
surasta komunistu “geležė
lė.”

toj skaitvardžio, kuriuo no- Kraštutinybės susisiekia. mo 
rimą parodyti kiekybę. Pasakysime daugiau: jos ir 
Jungtinės 1 kooperaoja kovoj prieš ne

vienytos Valstijos? priklausomos ir demokrati-
c . . ., x • • nes Lietuvos salininkus.Seniau Amerikos lietuviai

sakydavo ir rašydavo: Su- Mums tatai nenuostabu.

“Tačiau, kai kurie lietu
viai, buvę minimose iškil
mėse, esą nepatenkinti dėl 
arkivyskupo persižegnoji- 

tiesiog pasipiktinę”...

Kiekvienas / šitų i linksnių 
-į Štai. ka reiškia bolševikų turi sau atatinkamą pavadi- 
- “išlaisvinimas” Lietuvai, nimų. būtent:

leefeio šaika iš Lietuvos pa- Neileidžia nei laišku iš A- Vardininkas (lotiniš-
bėgo. Tai irgi įvykęs fak- į menkos 
tes! I

KĄ KOMUNISTAI LAI
MĖJO GRAIKUOJ?

Komunistų suorganizuota

Padėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

Tysliava apsvaigo dinasti
jos patriotizmu, o Mizara ir 
Pruseika — bolševizmo “ro- 

” tvaiku.

vienyto* Valstjio*. Bet Lie
tuvos laikraščiai pradėjo 
rašyti: Jungtinės Valstijos- 
o vėlesniais laikais rasė jau 
Jungtinės Valstybės.

Ar tiksliau yra rašyti Val-
stybės, ar Valstijos, šito Graikų vyriausybės prie- 

2. Šauksmininkas (c. vo- klausimo tuo tarpu aš nelie- kyje buvo atsistojęs social- 
cativus). siu. nes šiuo atveju man ru-; demokratas Papandreou.

kai: casus nominativus).

3. Kiltininka* (c. geniti-
vus).

4. Naudininkas (c. dati-
vus).

pi tik būdvardžio forma: 
Jungtinės, ar Suvienytos?

Man rodos, kad Čia yra 
dvi skirtingos sąvokos ir jų 
maišyti negalima. Kalbantskcrdvnė Graikijoj jau pa- . aukomis Ąme-į 5 Priekininkaa (c. accu-

ribaigė. Rašvdamii apie tą|"k,cs Lietuvių Tarybą ir josisatiras). 
beprotiška Maskvos agen- l"foJP}ęcl!os Centrą, kuns, 6. irankininln* (c. instru-
tu darba, “Naujienos” klau- įleidžia pasaulyje teisin- mentalis). 
šia- ' apie Lietuvą n- 7. Vietmininko tikrasis

skelbia tikrus lietuvių tau- (e locativus 1).

“Ką jie teo laimėjo? tos troškimus. Iškirpkite iš- g Vietininkas netikrasis
“Sukilėliai nenorėjo premje- pildę šį lapelį ir pasiųskite; (c/locativus 2). " [valstijų yra jungtinė, o iš-
n ^rwiiSWPTnnkratni Papan- į kartu .su savo auka Ameri- Cud .ai džiai, veiksmažo-1 tikrųjų jos tokios nėra.

kos Lietuvių Tary bos Cent- džiai ir skaitvardžiai taip į Kalbant apie visą šalį. ga
rui: American Lithuanian pat vra linksniuojami, pa- Įima butų sakyti ir Jungti- 
Ccuncil. 1739 So. Halsted vyzdžiui: nė Valstybė, nes ji yra su-

ro (socialdemokrato) 

dreou. Vietoje jo, dabar yra 

gen. Plastčras. kuri paskyrė 

arkivyskupas Damaskinos.

‘Anglų kariuomenė kartu su St.. Chicago 8, III., U. S. A.
Graikijos valdžios ginkluoto- čekį arba Money Orderį ra- ____________
mis jėgomis išvijo sukilėlius Į šykit Tarybos iždininko Mi- Kaip būdvardžiu, taip ir 
iš Atėnų miesto ėr Attica pu- ko Vaidylos vardu. veiksmažodžių linksniai vi-
siasalio ir veja juos toliau. | Žemiau pasirašęs(usi) siun- sados turi atatikti daiktvar-

Gera motina, gerą moti
ną. gerai motinai ir tt

:aus
Vietoj pyrago—plyta

Premjeras Papandreou ko
munistams davė šešias vie
tas ministerių kabinete, bet 
jie kėlė triukšmą ir iššaukė 
civilį karą.

apie United States, man ro- Komunistiškiems triukš-
dos, daug tiksliau butų sa- i madariams suvaldyti buvo 
kyti Suvienytos Valstijos pašaukta anglu kariuome- 
(ar valstybės), nes kuomet nė
sakom Jungtinės Valstijos,! kilus karui Papandreou 
tai, išeina, kad kiekviena tų rezignavo. Vietoj karaliaus, 

Graikija susilaukė arkivys
kupo regento Damaskinos’o 
ir karininko premjero Plas- 
tiros. šis da mažiau skaito- 
si su komunistų “elas’ais.” 

jungta is daugelio autono-! jje buvo išvyti iš Atėnų ir
y^enet!\ ; turėjo slėptis kalnuose. Jų

, Tauri, pnsilaikant logi-; “Peisas” dabar yra “hope- 
kos, šią sau mes turėtume jesg cas€>”

Kadangi sukilėliai atsisakė pa
sitraukti iš sostinės jr jos apie- 
Iinkių geruoju, tai britų gene
rolas Scobie nesutinka kalbėt: 
apie taika su EAM vadais. 
Naujasis premjeras, gen. Lla- 
stiiras, irgi nerodo mažiausio 
noro daryti kokių nors nuolai
dų komunistams.
“Tuc tarpu karas, kuris ėjo 

Atėnuose per visą mėnesį, pa
vertė tą gražų Graikijos mies
tą griuvėsiais. Tūkstančiai 
žmonių žuvo. kiti tūkstančiai 
yra sužeisti.

čia Amerikos Lietuvių Taryba: džių linksniams.
5............. auką paremti lietuvių Pavyzdis: pagerbtas tė-
tautos kovą už laisvę.

(parašas)

(adresas)

vas. pagerbta motina, pa
gerbti tėvai. Negalima sa
kyti: pagerbta tėvai, arba 
pagerbtas motina.

Bet visa tai yra kalbos 
i taisyklės, gramatika. Yra

vadinti: Jungtinė Valstybė; 
gi prisilaikant angliškos 
formos, reikėtų rašyti: Su
vienytos Valstijos ar Vals
tybės. ,

Dr. Yla.

New Yorkas yra didžiau
sia pasauly telefonų cent-

Dėkodami Tamstoms už da ir kita kalbos pusė—ter-'ras. nes jame randasi neto- 
keoperavimą, paliekame Iminologija. Terminologija Ii dviejų milionu telefonų.

Su pagarba, gvildena atskirus žodžius. .---- ;—
Amerikos Lietuvių Tarybos Pavvyzdžiui: ar geriau sa- Japonijos dienraštis “A-

Vy k doma si* Komitetas: kyti “nėtnyčia,” ar “penk- sahi” turi 2.000.000 skaity- 
L. Šimutis, Dr. P. Grigaitis,; ta dien is” — tai terminolo- tojų, gi “Osaka Mainishi” 

M. Vaidyla. gijos klausimas. vieną milioną skaitytojų.

Well. graikiški Stalino 
bernai nenorėjo pyrago — 
dabar jie gali sau griaužti 
plytą!

O priedais, jei kokios, 
Maskva juos da apšauks 
“nukrypėliais.” Tokia jau 
Maure dalis.
Karaliaus Karolio bėdos

Meksikoje dabar gyvena 
buvęs Rumunijos karalius 
Karolis. Jis senai jieško 
progų atvykti į Jungtines 
Valstijas. Musų vyriausybė

Kas čia: dvasinio eksta- 
zo tvanas? “Kai kurie lie
tuviai” šiokie ir tokie... Bet 
kurie — neklauskite!

Tokiam “disputui” ame- 
konas turi charakteringą 
posakį: “beating around the 
bush.” *

Ką veiks kunigai, jei dėl 
poterių disputuos redakto
riai?
Nebeturim konvencijų

Karo mobilizacijos direk
torius Byrnes davė naują pa
tvarkymą, kuriuo yra drau
džiami suvažiavimai arba 
nacionalės kcnVencijos. 
Taip pat yra sulaikomi trau
kiniai į kurortus.

Tai yra nauja sunkeny
bė. padiktuota karo sąlygų, 
bet dėl jos musų šalis' nenu
kentės. Konvencijos galės 
įvykti ir vėliau, o tų kuror
tų milionai žmonių nematė 
ir taikos metu; nematė ir 
dėl to nemirė.

Kurortais naudojosi ir 
naudojasi tie, kurie mažiau
siai naudingo darbo atlie
ka, o jiems nebloga ir na
muose — be to labo jiems 
nereikės grabo.
Lenkai kovoja

Amerikos spaudoje pasi
rodė Lenkų Nacionalio Ko
miteto skelbimas. Jame yra 
keliamos aikštėn bolševikų 
šunybės Lenkijos, Pabalčio 
ir kitų tautų atžvilgiu. Kar
tu apeliuojama į pasaulio o- 
piniją, už Lenkijos ir kitų 
pavergtų tautų laisvę.

Lenkai kovoja, ir lietu
viai privalo kovoti už savo 
tėvų krašto laisvę.

St. Strazdas.

V
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KAS SKAITO, RA10 
TAS DUONOS NEPEASO

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NE9EIKĮA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
===

brooklyno lietuvių naujienos
pergyv 
risokių

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Kc munistai skundžia lietu- Musų lokalas 
vių kriaučių lokalų j iie. **' ’ didelių audrų ir viso 
ko, kad skyriau* viršininkų vų. Bet tekios kovos, 
rinkimai buvę “nelsgališki” ’ gavusi nepasitikėjimo ma- 

„ , • • „ ~ žuma eitų skųstis prieš di-
“Keleivyje jau buvo ra- džiumą tik todėl, kad ji ne- 

šyta, kaip gruodžio 13 die-į§rinku j lokalo valdybą — 
ną kriaučių 54 skyriaus tokios kovos dar nebuvo.

eno
ko-
kad

priešmetiniame susirinkime 
komunistai pralaimėjo. Jie 
pralaimėjo norėdami pra
vesti reakcinį nutarimą, ku- __ _ __
ris draustų dirbantiems ki- įįjį nai‘-iamš?~Dėi kęsininio- 
tataučių dirbtuvėse kriau- si atimti unijįsto teises ko- 
čiams buti lokalo komitete; mUnistai gavo spraktą. Jie 
jie pralaimėjo ir keturis at- ir antrą £U tais skun. 
stovus lckalo pild. taryboj, dais.
Tas pralaimėjimas juos la- pavydėt jiems tų “žy- 
bai skaudžiai paveikė. Ko- gjų” nėra ko. Laisvę mylin- 
munistai . nusiskubino į A- ti kriaučiai gali tik pasi- 
malgameitų unijos generali- džiaugti, kad komunistai

Taip pat niekuomet nepa | 
rodyta noro atimti unijisto! 
teises svetimtaučių dirbtu
vėse dirbantiems musų lo-

nj ofisą ir į New Yorko 
Joint Boardą. Komunistai 
sako, kad musų lokalo rin
kimai buvę neteisėti ir pra
šo. kad unijos viršininkai 
tuos rinkimus panaikintų. 

Bet kodėl jie neteisėti?

visoj nuogumoj nusimaska- 
vo ir parodė savo tikrąjį 
veidą. Ne vienas jų suklai
dintas žmogus, kuris da ti
kėjo i komunistus, kaip į 
darbininkų laisvės gynėjus,

JANKIAI GRJŽTĄ I FILIPINUS

H’

< m bangomis prisiųsta nuotrauka parodo, kaip amerikiečiai kareiviai bėga 
kilvo i Filipinų krantą.

Miršta daug lietuvių

Chicagos lietuvių eilės re
tėja; tautiškose ir kazimie

sios humanistės Mary M$c- 
Boncugh “setlementą,” ne
toli Ashland ir 47-tos gat
vių. Marv MacDonough vi

rinėse kapinėse atsiranda są savo gyvenimą vedė ko- 
vis daugiau nauiu kryžių ir vą prieš nešvarumą, prieš 
šiaip paminklų, o Chicagoj žmogaus žmogumi naudoji- 
vis mažiau matosi kaimynų , mą. Ji daug gero padarė.
ir pažystamų, su kuriais ki
tąsyk kartu dirbom ir mi- 
tingavom. štai tik vienos

bet žmogaus gyvenimas la
bai trumpas ir viską pada
ryti jis negali. Nepadarė

dienos pranešimai apie mir- daug ir didžioji Chicagos 
'tis: humanistė Mary MacDo-

“Mirė pusės amžiaus” nough. Nežiūrint to, Chica- 
Stanislovas Vitkus, Adomas gos universitetas jai pasta- 
Vegis, Jonas Kasparavičius, tė amžiną paminklą, jsteig- 
Valerija Valiulis, Amelija damas specialų skyrių jos 
Razminienė. Ona Skridulie- vardu.
nė... Tie Chicagos “slumsai”

Tai yra tik vienos dienos arba laužai palengva nyks- 
pranešimai, bet toli gražu ta ir atsiranda vis daugiau 
ne visi. Daugelis šermenų tuščių lotų. Tame ir yra vi- 
neskelbiama. sa paslaptis. Vis dėlto Chi-

„ ............. Jie neteisėti; dabar apsižiuręs ir pamos
Skundikai aiškina, kad pnes ranka; “Važiuokite, broliai, 
susnmkimą kas tai pakvie- į,g manęs!”
tęs narius laiškais. Be to, Reikia žinoti, kad komu-
susirinkime jie (skundikai) nistai nisko nedaro be savo i £^tn/imsi

vo gi uodžio 13 d. priešmeti- 
niame lokalo susirinkime., 
Lanky ti kiekvieną lokalo 

ir neduoti ko-

EASTON, PA.

negavę teisės savo kandida- vadų įsakymo. Pas komu- 
tus perstatyti. Trečia, į su- nistus> kaip ir pas nacius>
sinnkimą buvo atsilankę vadovybė yra viskas. Be į 
neunijistų ir t.t

munistams teršti lokalo gra
žų vardą. Rinkimai buvo u- 
nijistinėse ribose ir išrinkti

, sitaiko 
t. ei f k i: 
žangą.

Ir musų komunistai žy
miai pakeitė savo “revoliu- 

Buvo laikai, apie kuriuos eini’* toną. Štai pavyzdis.

East ~ ne buvo padaryta 
stambi pažanga

su kunigu Garmų. 
, ir kunigas daro pa-

Savo laiku Chicagoj gy
veno netoli 100,000 lietuvių. 
Taip bent buvo spėjama, 
nors oficialių davinių nebu
vo ir nėra. Vis dėlto, Chi-1 
cagoje gyveno daug lietu-' 
vių. bet... miišta Jonas, Pet
ras, Mykolas ir kiti; miršta 
jie ir jos. palikdami dideles 
ir neatpildomas spragas

cagoj ir šiandien yra daug 
laužų. Apskaičiuota, jeg ma 
žiausia 250,000 šeimų tebe
gyvena tokiuose laužuose.

Komunistai prieš Lietuvos 
vėliavą!

Musų lokalo delegatą C. 
Kundrotą Joint Boardo vir
šininkai jau klausinėjo, ar 
tiesa ką skundėjai pamatuo-

i i žmonės turi but gerinamivado žinios jie nei žingsnio. |.Vo!ri lokalo 6atst0Vai.
O pas lietuvius tokie va

dai vra Bimbos, Mizaros, 
Andriuliai ir Pruseikos. Pra 
seika pereitą vasarą atvy-

ja. .Delegatas tuos įtarimus kęS j Brooklyną jiems pasa- 
užgincijo. Jis nurodė, kad kg. “Lietuviški socialistai, 
susirinkimas buvo skaitlm- ui dubinsk.inė cholera!” A. 
gas; rinkimų eigoje net ko- Rimbą atveju atvejais šuka- 
mumstai, kaip J. Nalivaika ]iojo pei “Laisvę”: “Reikia 
į1 P: prabuską5’ tapo vien- vįeU smarkumu kovoti prieš' 
balsiai isnnxti. Jeigu jau socialistus lietuvių organi- 
butų buvęs suokalbis prieš iZaciiose!” Na, ir užvedė ko- 
komunistus, kaip srovę, tai Vą. Dirbtuvių čėrmonų ran- 
musų lokalo susirinkimas komis jie užsimanė pažars- 
juos butų pamainęs. Bet tyti laisvės varžymo žarijas 

musų lokale. Nusidegino na
gus Ir griebiasi skundų, Swr=

taip nebuvo. Pamainė tik iž 
uininką fr vieną hmdirektn-

duvo iaiKai, apie Kiniuos m ateivijos gyvenime,
net baugu pamąstyti. Tai Jei neklystu, pirm trejeto Dar metai.kįtį, ar dešimtis 
buvo komumstų viešpatavi- savaičių čia įvyko ketunų _ ir netuviška Chicaga jau 
mo laikai, kada Eastone jo- srovių pazmoms Tą gra- bus neHetuviška. pirmoji” ši- 
kia kita srovė negalėdavo fią pradžią padare Mr. ir tą pajus musų spau.
pasirodyti. Jei tu nepritarei Mis. Bigai. Jiedu sukvietė da fjos iallkia tikrai liūdna 
komunistams, tai ir gatve savo genausius draugus ir ate’it-s
eidamas turėjai gerai apsi- juos gražiai pavaišino. Mrs

Kaip musų
Dabartinė lokalo valdyba 
yra mišri ir nei viena srovė 
negali į lokalo valdybą
šnairuoti. Kas bando laks- ____
tyti su skundais prieš loka- žiūrėti, kad ant tavo galvos Bigienė yra gera šeiminin-
ią, tas ardo lokalo vienin
gumą.

Vyt Katilius.

NORWOOD, MASS.

Bus didelės prakalbos
Kiek laiko atgal “Kelei

vyje” buvo rašyta, kad čia 
buvo įkurtas BALF skyrius, 
kuriam jau ir numeris gau-

ny, o kiti du atsisakė kan- S^mt
didatuoti, tai į jų vietas is- juos užkels ant lokalo narių 6°^ amo"
nnko naujus žmones. sprando. Taip nebus... ,nes; ?ssR>rus K

Tai tokį pranešimą Joint * Reikia suprasti, kad kc- j blIįtOJU± . Ma

tyje pamatysim. orientuotis savaip, jis nebus :™mazos 4bdezes. Visos
Musų lokale nėra tokio rartiioje. Jį ne tik iš parti-; y;apar^iJY®re.2,'^.^ ar’

dalyko, kaip neigimas uni- jos, bet ir iš “darbininkų” įos YJ centrą
jisto teisių. Tiesa, praeityje klasės išmes. Ir musų loka- t}I99E*yn. «. i. 
buvo tokių atžagareivių, ku- le, ką jie daro, tai daro tik
rie varžė narių laisvę. Buvo Bimbos ir kompanijos iš
laikai, kada nariai buvo minčia. 
baudžiami už jų skirtingas Kas liečia mane, aš nekal- 
nr.omones net ne $99.00! tinu tų, kurie į čėrmonų su- 
Buvo laikai, kad išrinktus sirinkimą atnešė sumanymą 
musų atstovus — biznio a- atimti unijistams teises. Ne
sentus ir mokesčių priėmė- kaltinu nei tų, kurie davė 
jus — skundikai apmeluo- skundus prieš 54 skyrių A- 
davo. kad Joint Board juos malgameitų unijos vadovy- ,aPie au?‘

I T)z-»4- olz'VVV'1/4 lVoi V. Irnivv ; rnUS J SK

niekuomet

tusijos gar

nenutuptų plyta. kė. Ji iškepė didelę žąsį ir Biznieriai skundžiasi, kad 
nebus konvencijų

Bet taip buvo neilgai. Po P?1?05* viso.ki^ pnęskonių. 
kiek laiko komunistai ėmė kąd svečių aperitas ne
pešus tarp savęs. Akmenys irlk.?fcL$' pasLaĮe P- k^°" 
ir bonkos tada visu smarku-
mu tik lakstė ir švilpė ap- sveteliai buvo: Mr. ir Mrs. w 
link pačiu “proletarų” gal- ZaĘ-sy^al so$ia^tar?s Pn" ti. Iš tų konvencijų darėsi 
vas. g™?11. ’ *}r- Hi gražaus pelno ne tik vieš-

Ir lietuvių kliube tų peš- i bučiai, bet ir kitų įstaigų
tyniu nestokavo. įCliubo su- All}inkal’ Mr. n Mrs. Kati- u£ejgy savininkai. 
sh-mkimLuse buvo keliami ^omunistuojanti^ zmo-, jįe skundžiasi. Ma-
rkundai. Vieni tuos peštu- ne?j 11 3ir?- tote, vyriausybė tokias kon-
kus kaltindavo, kiti iuos k0™™**?: - -------
apgindavo. “ Stankus nuolat rašinėja ko-

Net pas katalikus nebu- ™n,s^. Lalsvel 3^ to 
vo gero. Kunigas Garmus korespondentas.
Ircri hndovn Dabar apie vaisinguosius

Mr. ii Mrs. Bigus. Jie yra 
labai dešinus tautininkai; 
vž Smetor.cs dinastiją ga
tavi ir savo galvas paguldy-

Chicaga yra nacionalinių 
konvencijų miestas, čia sei
mavojo republikonai, de
mokratai, legionieriai ir ki 

ncijų darės 
gražaus pelno ne tik vieš-

irgi būdavo nesukalbamas. 
Savo bažnyčioje jis piktai 
keikdavo vadinamuosius 
bedievius.” Nuėjo jis taip 1 z 

toli, kad toje- pat bažnyčio

Pagaliau musų komunis
tai nusimaskavo ir visoie 
nuogybėje pasirodė kaip ale
li Maskvos agentai.

Sausio 7 d. ivyko Keistu
čio Kliubo susirinkimas. Be 
kitko jame buvo pasiūlytas 
sumanymas, kad musų kliu
bo susirinkimuose greta A- 
merikos vėliavos butų iškel
ta ir Lietuvos vėliava. Tuoj 
sujudo visas komunistinių 
širšių lizdas. Jie pradėjo į- 
redinėti, kad “čia Ameri
ka ir mums užtenka vienos 
flagės.” O Lietuvos trispal
vę vėliavą jie apšaukė “sme
toniška flage.” Girdi, ir pa
čioj Lietuvoj žmonės jos ne- 
bevartoja....

Tiesa, kad Lietuvoje mu
sų vėliava jau 
ja. nes ją uždraudė bolševi- 
ciški okupantai. Ant vals- 
ybės rūmų ir kitų įstaigų 

matyt tiktai bolševiku kūjis 
ir priekalas.

Musų komunistai nedrys
ta pasakyt, kad Maskva už
draudė Lietuvos vėliavą; 
jie sako, kad “žmonės jos 
nevartoja.” Melagiai, ir ga
na ! Bet Amerika, tai ne 
bolševiku Rusija, čia nirtks 
nedraudžia nei tautiškų ko
stiumų, nei buvusios tėvy
nės yėliavų. Taip daro kitų 
tautų ateiviai, taip daro ir 
lietuviai. Buvo daug tokių 
atsitikimų, kad garbingi A- 
merikonai pagerbė musų se
nosios tėvynės vėliavą. Tik 
tusiškai nemokantiems ru
sams — lietuviams komunis
tams — ta vėliava jau ne
gera; jie bando prisideng
ti neva Amerikos vėliava. 
Bet visi juk žino, kad ir A- 
merikos vėliavai jie neturi 
pagarbos. Jei nebijotų poli- 
cisto, tokie Andruliai ir kiti 
jo pakalikai senai butų iš
kėlę bolševikišką kūjį su 
piautuvu ant Chicagos City 
Hali.

Keistučio Kliubo susirin
kimas milžiniška didžiuma 
balsų nutarė, kad susirinki
muose greta Amerikos vė
liavos butų iškelta ir Lietu
vos vėliava. * Vadinas, ko
munistams antausis.

A. K. Lietuvi*.

vencijas uždraudė. Geležin
keliai ir busai šiandien yra 
reikalingi karo pastangom.? 
vykinti — sako Karo Mobi
lizacijos direktorius Byrnes. 
Konvencijos gali palaukti. 
Pasibaigs karas, tada žmo
nės galėsią vykti kur tik 
norės.

Bet kol pasibaigs karas, 
kai kas turės daug nuosto-

je susivaidijo su lietuviu nesibijo susitikti
graboriu; susivaidijo tik dėl *' £U ! ltu ?roviu ^.onemis.

Skyrius priima drabužius 
ir toliau, drabužius priima 
Amer. Liet. Pil. Bendrovės 
name, 13 St. George Avė., 
ii parapijos svetainėj.

I šį skyrių jau įsirašė 90 
narių ir 4 draugijos. Net 
BALF informacijų vedėjas 
Dr. K. Pakštas, rašydamas 

ančius skyrius, apie 
sako: “Pagal 

vienas

to. kad jaunėjo giaboriaus 
tėvas buvo radikalas...

Bet žmonės sako. kad k 
“keičiasi laikai, keičiasi

• C T

skundikai bei. Tie žmonės elgiasi, kaip j
iekė savo įų vadovai jiems liepia. O 'didumą, tai vi _

tikslo, visuomet pralaimėda- jeigu neklausys, juos prašą- dldziausn* skyn* mu? dave Paz?d* to neda‘
vo. Unijos nusistatymas vi- jins iš komunistų eilių. :DaSkZneS n-°™«5?^il-eclaiT Hz
suomet buvo toks, kad rei- Tik pagalvokite: silpna- darbstumą ir atjautimą Lie- 

valis komunizmo “buratė”, z^mų gaunam kre-
savo dirbtuvėj grumiasi už dl^.' Susirinki
duonos kąsni, bet iis lieka Sl° sRynaus susirinki

Bet 
neatsiekė

kia skaitytis su lokalo di
džiumos valia. Be abejonės 
ir dabar musų unija ne ki
taip elgsis.

Negalima nepaminėti to 
fakto, kad pirmiau ir ko
munistai smarkiai kovoda
vo prieš skundikus. Jie sa
kydavo, kad lokalas suside
da iš žmonių, kurie turi skir 
tingas pažiūras ir jei tokie 
žmonės patenka į lokalo 
valdybą ar biznio agento 
vietą, didžiumos valią rei
kia pagerbti ir nebėgti su 
skundu Į Joint Boardą ar 
generalinį unijos ofisą. Bet 
dabar patys komunistai li
ko danoščikai-skundikai; 
liko todėl, kad jie pralaimė- 
io keturias vietas lokalo 
Taryboje.

Negalima įsivaizduoti, 
kad žmonės, kurie save va
dina “progresyviais,” galė
tų but tokie glušiai, kad 
bėgti į Joint Boardą ar ęe- 
neralį Amalgameitų unijos 
ofisą, kad šis prieš narių va
lią juos keltų į lokalo val
dybą. Nesuprantu, kaip jie 
da gali pažiūrėti musų 
kriaučiams į akis?

“išmestas” ne tik iš komu
nistų eilių, bet ir iš visos 
darbininkų klasės. Negali 
silpnadvasis žmogus užmig
ti, eina keleklupščias ir pra
šo atleidimo. Tvirtesnis, su
prantama, nusispiauna ant 
tes religijos ir kaip dirbo 
taip ir dirba darbininkų ju
dėjime. Bet ar daug tokių 
yra? Yra, bet nedaug. Pra
keikimo botagas silpnesnius 
prilaiko prie komunistų ir 
jie seka partijos direktyvas.

Pažįstant tas komunisti
nes figūrėles, žinant jų silp
nybę, negalima stebėtis, kad 
jie visokį šlamštą neša į mu
sų lokalą ir net eina skųstis 
unijos viršininkams. Tai 
šiaudadušiai!

Galima tikėti, kad musų 
komunistų vadukai patys 
skundikus pasmerks . Pa
smerks ne todėl, kad norė
tų juos smerkti, bet todėl, 
kad pridengti savo partijos 
reakcinę politiką.

Pas knaučius turėtų but 
tokia nuotaika, kokia ji bu

. lių. Bus ir tokių, kurie pra- 
jai'r.ą praleido, minti-.ras visus pinigus, sudėtus 

OaKnosi. Nebuvo jokių Į ta ar kitą biznį. Nukentės 
Bet ir lietuviai biznieriai.

įcese visi gražiai ir ma-

“išgamas.”
52 tūla Pri-

aibų apie
„ _ . . , . ir “Tėvynės” No.-- -----------

žmones. Taip Įvyko ir pas do*ku Gegutė tas vaišes ap
muš. Dabar Eastone jau ,a?ė kaip tik priešingai. Ji, 
nyksta toji neapykantos taip sakant, metė “rnonkey 
sėkla. Parapijonai prispyrė W1. nch” į tą gražų Eastono 
savo dvasios vadą Garmų, lietuvių sugyvenimą. Gaila, 
kad jis daugiau nepultų Įafcaj ?aila...
jauno graboriaus. Kun. Ga:

mams ir visiems parengi
mams kaip L. P. B. Namas, 
taip ir parapijos svetainė 
yra duodama veltui.

Kad dar daugiau narių 
įrašius ir kad geriau išaiš
kinus BALF tikslus, šis sky
rius rengia prakalbas su 
puikia dainų programa. 
Prakalbos įvyks sekmadie
nį, sausio 21 d., prasidės 
3:30 popiet. Liet. Pil. Ben
drovės name, 13 St. George 
Avė. Kalbėtojais bus “Ke
leivio” red. S. Michelsonas 
ir “Darbininko” red. Anta
nas Kneižys. Programą iš
pildys So. Bostono Gabijos 
Choras, vadovaujant S. Pau- 
rai.

Tai yra nepaprastas pa
rengimas ir reikia tikėtis, 
kad Norwoodo ir apylinkės 
lietuviai skaitlingai atsilan
kys. įžanga nemokama.

J. Pei*.

ryti ir tą pažadą išpildė 
Dabar, kada jaunasis gra- Laikraštis yra geriausia 
borius yra pašauktas dėdės dovana, kurios jūsų draugas 
Šamo tarnybon, jo tėvas, negalės užmiršti. Užrašvki- 
kad ir radikalas, gražiai su- te jam “Keleivį.”

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knvua papuošta daugeliu s pa h uotu puikiu paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
.H PALINKSMINS .ILSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILftS:

TAUTIfihOS, AEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Audimo apdarais $1.25.
Ita papuaM sava knygyną minėta knyta. 
i rifą t* kam pa*>)<!žiaaK<>. Pinifua geriaoaia

Naujiena—Chicagoj daug
žemės!

Pij-kit Karo Bondsuu Ir Stam 
pas. Kas «ųvait< (dėkit j Juoa 

kali ‘ “nemažiau ip dešimtų sųva

hi»k»ienn? turėti
*Wtvtenaa nunipi _ _

“Money Orderta.” Popieriniu* galima siųsti tiesioje papras-
'aw konverte. bet reikia aitkiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad- 
r».<a ir nepamirškit prilipyt ol3 centus ntarie

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Chicaga, tai didelis mies
tas, kuriame gyvena apie 
keturi milionai žmonių. Per 

Ilgunėlis.! eito karo metu pas mus bu
vo pristigę butų ir rendos 
kilo į padanges. Kilo gal ir 
dėl to. kad tada neturėjom 
rendoms lubų.

Kitaip yra šiandien. Chi
caga turi užtenkamai gyve
namųjų namų ir. priedais, 
ji turi daug žemės!

Tokią naujieną pasakė 
aldermanas Kincaid, kuris 
yra miesto planavimo ko
misijos direktorius.

Bet tai nėra naujiena 
tam, kuris žino Chicagą. 
Pas mus buvo ir yra daug 
tokių distriktų. kuriuos a- 
merikonai vadina “slums” 
— laužai. Visa Aštuoniolik
tos gatvės kolonija yra tik 
laužas. Visa Milwaukee ga
tvės apylinkė tarp Halsted 
ir Ashland gatvių — taipgi 
laužas. O daugiausia to lau
žo yra seniausioje Chicagos 
kolonijoje, kuri lietuviams 
žinoma kaip “Oleika,’’ arba 
Town of Lake. Tai pagar
sėjusių stokjardu kolonija, 
l$urią išgarsino žinomasis 
rašytojas Sinclair, parašęs 
“Raistą.” Ten ir šiandien 
rasite tokių namų. kur žmo
nės naudojasi bendra “toi- 
letu,” o apie maudynes nė
ra nei kalbos. Tų namų gy
ventojai eina i pagarsėju-

WORCESTER, MĄSS.

CHESTNEY’S
CAMTEFN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimu. Alau*, 
gardžiai pagamintų Val

giu ir Užkandžiu.
čia jra'inama
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praras 
Maikio su Tėvu

k r a š t u t inių nacionalistų 
smuikomis; jie kalbės apie 
“išlaisvinimą” Makedonijos 
ir ras naivių pasekėjų. O 
kurie nesutiks lysti į komu
nistų bučių, jie gaus vietos 
po velėna ar bus pasiųsti j 
Sibyro “rojų.” Bulgariją 
valdo raudonoji armija, o 
Jugoslavijoje viešpatauja 
komunistų “maršalas” Ti
to. Graikija su tomis vals
tybėmis ribojasi ir graikų 

■ ir apginklavo parti- tokiame skaičiuje, kad jos komunistams ten atdaros 
armiia. žinoma kain i sudarvtu “užtikrinta Dusiau- durys, vežti gyvąjį tavorą.

Graikijos Komu
nistai Sumušti

Na; ių okupacijos metu 
(Graikijos komunistai suda
rė Tautinio Išlaisvinimo 
Komitetą, kitaip žinomą

Viskas rodė, kad galų gale 
Graikija susilauks taikos.

Taip nebuvo. Visų pirma, 
komunistai pareikalavo, kad

ikaip EAM. Su alijantų pa- jiems butų suteiktos visos 
raiba tas komitetas vėliau strateginės vietos ir berods 
sudarė
zanu armiją, žinomą kaip I sudarytų “užtikrintą pusiau 
ELAS. „ ' svirą” — pusę ministerijos

Kada naciai buvo išvyti sąstato!
iš Graikijos partizanai gavo 
Įsakymą sudėti ginklus. Ki
ti] politinių grupių partiza
nai šito Įsakymo paklausė 
ir nusiginklavo, bet komu-

Aiškus dalykas, komunis
tų reikalavimas buvo atmes
tas. Premjeras Plastiras ne
galėjo jį tenkinti dėl tos 
priežasties, kad Graikijos

r.istai da ilgai spyrėsi ir ne- komunistai sudaro tik men- 
” kūtę dalelę jos gyventojų.

Tuomet komunistai tęsė ka
rą, nors ir neturėdami vil
ties ji laimėti. Bet dabar jų

sutiko nusiginkluoti. Tik 
pradžioje gruodžio Graiki
jos komunistų vadai davė 
“garbės žodį.” kad gruodžio
dešimtą jų ELAS nusigink-. kozyros buvo atidengtos,
luos. Komunistų pažadai net buvusieji jų pasekėjai 
tačiau buvo tik sapne radi- iš miesčionių ir kaimiečių 
nys. Po gruodžio dešimtos sluoksnių jau suprato, ko 
komunistai pradėjo karą ir į siekia komunistiški partiza- 
prieš Graikijos vyriausybę į nai. Daugelis todėl pasitrau- 
ir prieš anglus. * kė. o likę vieni komunistiš-

Karas tęsėsi veik mėnesi į ki “elasai” neturėjo gali- 
laiko ir vienu tarpu jau ro- Į mybės ilgiau kariauti ir ap- 
dėsi, kad anglų kariuome- i leido Atėnus.
nė neįveiks komunistų. Tie Pasitraukdami iš Atėnų 
ELAS partizanai buv;o už- komunistai su savim išsive- 
valdę kone visą Graikijos žė nemažą skaičių graikų ir 
sostinę. Ryšium su tuo reik- anglu, kaip įkaitus! Kartu 
šta baimės, kad į partizanu paaiški. kad “elas’ai” yra 
rankas gali patekti visas nužudę gerą dalį Graikijos 
anglų kariuomenės štabas, i darbininkų vadų.

. j1 DUl vasara. j Arėjęs savo kvatierą mies įkaitus pirmieji pradėjo 
i. tėvai." —Taip. tevę jeigu toks Lo ccntre. į Graikijos sosti- vartoti naciai. Jei kas nors 
*}• , isteb'irias ivvktų. tai vietoj nusiskubino Anglijos ir kur nors nudėjo vieną na-

—Tegul bus pagarbin-, —Bet jeigu Dievas norė
tas... Brrr!... • [tų, Maike, tai padalytų ste-

—Ko taip tėvas purtaisi?, buklą ir, vietoj žiemos, pas 
čalta, Maike. i mus galėtu but vasara.

—Tai ne nauiiena 
Taip būna kas metai

—Aš tą žinau, vaike, ale sniego, šiandien pas mus 
išvirozyk man, kodėl taip 
būna — kodėl vasara nesto-
vi per apskritus metus?

—Todėl, kad mes gyve-

žydėtų gėlės. Bet stebuklų 
pasauly nėra, ir todėl mes 
turim braidžiot po sniegą. 

—Maike, tu ir vėl nege-

Taigi, Graikijoje da ne
galima laukti ramybės. Jos 
gal ir nebus, kol tęsis šis 
karas. Svarbu tai, kad pir
masis jų bandymas nepavy
ko; budinga ir tai, kad 
Maskva tyli, lyg ji nežino
tų to, kas atsitiko Graikijo
je!

Tegul ji tyli. Dabar, kai 
iš Atėnų buvo išmušti ko
munistai, turės progos tart 
savo žodį pati graikų liau
dis, visų pirma organizuoti 
darbininkai. Jie pasakys 
tai, ko nedrysta sakyt Mas
kva ir jos pakalikai.

K. V.

Naciški ‘viršžmogiai’ 
su juodveidžiais

Turi rinkti medvilnę ir ne
gauna užtarimo nei Berlyne!

Jungtinėse Valstijose da
bar randasi virš 300,000 na
cių karo belaisvių. Nemaža 
jų dalis yra pasiųsta į Ari
zonos ir Nevv Mexico valsti-

ę nusiskubino Anglijos ir kur nors nudėjo vieną 
rcmjeras Churehill ir už- eį ar atliko bet kokį sabo- 
ienio reikalų ministras E- tažą. naciški okupantai im-

den
Ir jiems nepavyko. Komu

nistiškų partizanų vadovy
bė pareikalavo, kad trauk

davo tam tikrą skaičių įkai
tų ir juos sušaudydavo. Da
bar tą patį daro buvusieji 
naciu partneriai komunis-nam tokioj vietoj, kurios ap- rai nušnekėjai. Kas gi tau

skritus metus saulė negali sakė, kad stebuklų nėia. : usj karalius, o pastarasis toj .ai. Jei graikų vvriausybė ir 
vienodai apšildytu j -Ar tėvas gan nors vi®" daryti nenorėjo. Spekuliuo- ' *’ ’

—Ot, ir nežinai. ną jų man parodyt. darni tuo, kad Graikijos ka-
—Žinau, tėve. Ir

ii-A/lrt L-r.rlol tain vraVWI|Z J *
—Maike, man tavo įrody

mų neieikia. Jeigu nori tei
sybę žinot, tai pasiklausyk, 
ką aš tau pasakysiu.

—Prašau.
—Ar jau redi klausyt?
—Taip.

anglų armija nubaus kurį 
nors Maskvos kvislingą ko
munistą. į kalnus pabėgę

rase. 1.31 cviotn airiu L’nmnnirt t» i“ * X O’rvvv i*rviu

kad Spiingfilės mieste, Mu- sutiko “nusileisti.” Jie paša- šaudys tuos graikus ir ang- 
sųčiužės šteite, sirgo vienas kė. kad jei Graikiją valdys lūs, kurie nieko blogo nepa- 
žmegus. Jo boba irgi turėjo egentas ir bus sudaryta de- darė!
rai matizmą. Nuvažiavo jie- mokratinė vyrausybė, ELAS j Tai budinga, bet tuo ne- 
lu i Kanadą, į Kvybėko sulaikys karą. Bet Churchil- tenka stebėtis. Visa komu- 

miestą, kur yra šventos 0- ui ir Edenui apleidžiant: nistų teorija ir praktika y-

galiu —Šiur. Maike! Ve, kata-ralius nesutiks pasitraukti
liku cra7.iptris r.pspnai

os eudauna vieta. Nuvažia- Graiki ją komunistiški par-' ra paremta kruvinu smurtu.

mss. Ži onės perdaug jau 
pasileido, dėl to Dievas juos 
ir koroįa, užleidžia biaurių 
erų.

—Ar tėvas mokinaisi ka
da nors geografijos?

—O kam man i^s reikia? 
—Jeigu tėvas žinotum

tu rokuoji. Maike, 
ne stebuklai?

—Ne, tėve, aš čia nema
nu lokių stebuklų. žiūrint to, Churehill pavei- karas, kuri jie iššaukė. L
„—Ar žinai, Maike, kad j kė Graikijos karalių. Pasta- graikų sostinės pabėgę jie

aš tau žemiu per marmūzę.: rasis sutiko trauktis ir Grai- terc ri; uos provinciją, ypač
.ai tu nesisprečysi! kijai buvo paskirtas regen- Makedonija. Dalykas to-

—Nesikarščiuok, tėve. tas - dvasiškis. Naują vy- kis. kad Makedonija vra

ar čia Tai šitaip komunistiški runa galimybės tai daryti... 
oartizanai demonstravo sa- Atėnuose komunistai jau

i vo1 z • ‘gerus noras." bet ne- sumušti, bet tuo nesibaigia

geografiją, tai tokių niekų nes karščiuodamiesi nieko | riausybę sudaryti buvo pa- nadalinta tarp trijų valšty
nekalbėtum, nes žinotum, — as »..♦*— x-------- r>.. ----
kad yra kraštų, kur žiemos galvoti logiškai. O logika 
niekad nėra. 0 juk žmonės reikalauja aiškumo. Gi tėvo 
ir tenai gyvena. Ir jie nėra pa raka apie tųdviejų žmo- 
nei kiek už mus geresni. O niu pasveikimą labai neaiš-

neisnsim. Aš esu įpratęs kviestas kitas žmogus. Bu- bių — Graikijos. Bulgarijos
vo kviesti ir komunistai, ir Jugoslavijos. Komunistiš- 
kad jie duotų savo atstovus.' ki “patriotai” todėl gros

VOKIEČIAI IŠLINDO IŠ SLASTŲ

PER SALAS J JAPONIJĄ

Tiys didelės baltos rodyklės šitame braižiny paro
do tris virtines salų, kuriomis amerikiečiai artinasi 
prie Japonijos.. ,

Mokslo Naujienos
Autcmatiški aviacijos 

šautuvai
mą. kuris turės didelės rei
kšmės žmogaus gyvenimui. 
Po šio karo musų garažams

General Electric kompa- iau nereikėsią tokių durų, 
jas. kur jie turi dirbti, rink- nijos inžinieriai yra aprūpi- kurias reikėtų užrakinti ir 
ti medvilnę. nę Amerikos karo lėktuvus atrakinti mums žinomu rak-

Einant Ženevos sutartimi, ir zenitinę artileriją tokiais tu. Tą darbą atliks elektros 
karo belaisviai leidžiami radaro aparatais, kad kul- srovė automobilyje. Palei- 
diibti. Kurie nenori dirbti, kasvaidis ar kanuolė šauna dus elektros srovę, pačios 
tie gauna prastesnį maistą Į priešo lėktuvą tik tada, duiys atsidarys ir garažiuje 
ir negali naudotis tomis pri- kai tas kulkasvaidis ar ka- atsidarys elektros žiburiai, 
vilegijomis, kurių turi dir- nuolė būna tiesiai į priešą Svetimo automobilio elekt- 
bantieji. " nustatytas. Tačiau jeigu sa- ros srovė tų durų neatida-

Naciai save Skaito “virš- vo lėktuvas pasitaiko prie- rys.
žmogiais.” o kitus skaito sa- .šais tokį ginklą, tai ginklas Išradimas busiąs pritaiky- 
vo vergais, bet... Arizonoj visai nešauna.------------------- tas ir gyvenamiesiems na
ro Nevv Mexico’j jie turi dir-? _. ~-----; mams.
bti greta nėgių — “pasibai- Hienas plytelėse ——----------
sėtinas” dalykas! Pennsylvahijos valstijos

Jie kreipėsi net į Raudo kolegijoje hesenai buvo da- 
najj Kryžių ir skundėsi, kad kandumai su pienu.

‘Nauja* ginklas’ 
gazolino

įs

Aliejaus kompanijų che-jie esą žeminami. Raudona- Pienas buvo susaldvtas i \urado “nauia <rink-

sis Kivzius tuos skundus Divteles ir nadėtac Norėta P11- ? suraao naują ^įnK
uvtarua'iv uacJnuta i TUi-lv Pk'ĮCies n pae.etas. .\oreta ja ir labai pavojingą pne-pneme ir pasiuntė į Beily- patirti, ar bus kokiu nors č,T ma; vra tekiom raries
na. Vokietijos Raudonajam šienui kcnk^minmi ktmai 'UL r 31 >la .t0K12s.ruaesKrvžini taA.ininka.nnnt J " kenksmingų alma.- gazohnas. kur, vartoja mu- 

11 y- , . , su tankai deginimui pneso
Bandymai davę gera pa- dmtviečių

šėkų; atšildytas pienas bu- gitaP pr*O(iuktas yra pana- 
vęs toks jau geras, kaip ir PUS j želatiną: jisai yra mai- 
nesaldytas. Skirtumo rasta šomas su gazolinu, skirtu 
vien tame, kiek piene ma-; deginimui priešo vietovių, 
ziau vandens. Mišinys sukelia neapsako-

i«5vhP m iv su ?ina k3-- mą karštį ir degina viską,
i. - .J * "T bos, kad netolimoje ateitv- npt liptanę ir Šalčioformuoja savo “herrenyol-!ie musų šeimininkes savol"ei„ e‘° °
einanti0 ralinfanfii '"T’, ne ’?°,n,kose- įct ‘ Aiškus dalykas, kad išra-
neves sutartim,, j.e to, j kis pienas j fe.au išiaikomas i °’Xty?e kad “ri“ne!

aišku, ne namuose, bet galėtų pasinaudoti, 
andelyje. I 1__________

Krvžiui tarpininkaujant. 
Dabar gautas atsakymas

ir visi turi skanaus juoko. 
Vokietijos Raudonasis Kry
žius nraneša, kad belaisvių 
skundas buvo perduotas na
cių vyriausybei ir nuo jos 
gauta toks pareiškimas; 

Bcrlvnc vvriausvbė

tačiau Dievas jų nebaudžia. 
Tai parodo, kad žiema nėra 
Tievo rykštė pasileidusiems 
; mončms bausti.

—Oirait. Malk, bet kur 
tokia šalis yra, kur nebūtų 
žiemos?

—Tokia vra beveik visa 
id’ri^ė Amerika, tėve. 

Yeksiva, Panama, Brazili- 
?. ro J 'to? vidurinės Ameri- 

1 r p far s žiemos niekad ne
mato.

—Tai kodėl? Ar tenai ne 
ta p?ti saulė šviečia?

— Saulė ta pati, tėve, bet 
ms spinduliai tenai krinta 
Lesiai per apskritus metus. 
Reiškia, iie tenai apskritus 
metuą vienodai žemės pa- 
”’>ši kaitina, ir todėl tenai 
žiemos nebūna. Pas mus y- 
ra kitaip, nes mes gyvenam 
toliau nuo žemės pusiaujo, 
arčiau prie ašigalio. Šiuo 
Lik - spinduliai čia
Į r’rti ’~tr’?si ir rna L" 
dv' d° Be to, *i”o
lai1 u ir diena ??s mus d°ug 
tramDesn5; s^ulė tr’~oiau 
šviesia. vLa tai susideda į

ki. Visų pirma, tėvas nema
tei jų sergant ir nematei pa- 
-veiLstint. Gali but. kad to- 
L žmonių visai nėra. Gali 

’ ut, kad visa šita pasaka y- 
ra prasimanyta tik tam. kad 

m m <t i k ra i vežtų po šimtą 
’.ob rių tai neva šventai 0- 
nai aukoti. Bet jeigu tiedu 
ronenč? ir butų pasveikę, tai 
risei '• Hėtų turėti įrody
mą, kad ie pasveiko tikrai 

"'-''r, u budu. Tėvas to- 
-’O įrodymo neturi. Gali bū
ti. kad tie žmonės butų pa
sveiko ir namie sėdėdami. 
Juk tūkstančiai niekur ne- 
igvdo ir pasveiksta.
—Dara tu mač, Maike. Tu 

nori visai išvesti mane iš 
'č verčiau eisiu pas 

zakristi k uą išsigerti.
—iki pasimatymo, tėve.

SE’'"BATISTŲ JUDĖJI
MAS r ITT V AFRIKOJ
Pietų Afrikoje, kuri da 

ra žinoma kaip Transva- 
us, prasidėjo stiprus sepe- 

ratistų judėjimas. Londo-

rinkti medvilnę kartu 
negrais! Nacių vyriausybė 
tame nematanti nieko blo
go...

Vžgęso paskutinė “virs
mo® iu” viltis! Jie renka 

medvilnę ir džiaugiasi gau
dami geresnio maisto bei
rivilegijų.

ACFVIČIAUS KŪRYBA 
BUFFALO KONCERTE

Durys U .aktu, bet saugios Amerikos pramonėj IMS 
_ _ . metais buvo sužeista 2.414.-

Viena lėktuvams statvti;O0O žmonių ir dėl to sugai- 
k< mpanija sako, kad jos in-kinta 56 milicnai darbo die- 
žinieriai turi naują išradi- nu.

■■BS

kmvą ir šito rezultate mes nas sako. kad seperatistus 
dabar trr’m žiemą. Taigi kurstą nacių Vokietijos a- 
tėves be ’eikalo čia apkalti- gentai. .
ra; Dkva. Dievas nieko eu Kol kas, seperatistai da 
tuo neturi. nepersekiojami. 1

Dantuota linija kariame šone parodo, kaip toli vo
kiečių ofensyva buvo nuėjus į Belgiją. Alijantai ban
dė tą jų “kylį” nugnybti ir sunaikinti, bet pasinaudo
dami ūkanotu oru vokiečiai išslydo iš slastų. Šituo žy
giu priešas prarado apie 20 divizijų savo armijos ir 
nieko nelaimėjo.

Sausio 23 d. Buffalo Fil- 
’ amoni :os Orkestras at- 
iks. dirigento Franco Au
nu vadovybėj, Vytauto 
Jacevičiaus simfoniją N. L 
>r. 2. kurią jis parašė tetu- 
ėramas 18 metų ir kuri bu- 
’o su dideliu pasisekimu 
rojama Europos simfoni
jų orkestrų ir taipgi Ame- 
ikoi Flint. Mich., orkestro 
'dr. Norton’o vadovybėj) 
'942 metais.

B ’ffalo Filharmonija pa
kvietė prof. V. Bacevičių 
atvi kti į koncertą pasiklau
syti savo simfonijos

Buffalo laikraščiai ir ma
gazinai kreipėsi pas V. Ba
cevičių dėl informacijų a- 
pie jį ir jo simfoniją N. 1.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip deiimtą save 
oždarhio dalį.

11

LIETUVOS KĘSTU ELI UOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo lliJo metų 
rev oiiucn.es Lietuvi,s spėkos vedė kov;j su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap- 
skeibta respublika. Pridėtas didelis spalvuo- 
as zeniLpis parodo dabartinės Lietuvos ru- 

bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričiu*, 
lai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
č’a telpa visi svarbesni <L)kumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visu 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.................................................... C 1.00

KELELI

636 Broadwav. So. Boston. M ^s.

oiiucn.es
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Buvo veiklus komunistas, 
bet vZliau jų pašiepiamas

KELEIVIS, SO. BOSTON. Penktai Puslapį*

Nusižudė Antanas i Baltimorėj užmuštas
Krasnauskas lietuvis

Vladas Staikus žuvo po 
gatvelcario ratais.

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS Prieš pat Kalėdas Balti
morėj gatvekaris užmušė

Sausio 5 d. Chicagos lie
tuviu kolonijoj West Side

_ rastas negyvas Antanas; lietuvį, Vladą Staikų. Ne- 
etonus komunistus įs Krasnauskas. Jis nusižudė Į laimė įvyko jam grįžtant iš 

.-vetainės ir draugijų ^au_ savo bute. darbo. Tą patį vakarą ve-
an! Bet jeigu yra nors .................... - - . .

Worccst* ryjc yra žinoma!'ienas komunistas, tai tas įus
lietuvi kr ių komunistų salėl?mo°us anie komunizmą
I-ric Endicott streeto.Sta'i-‘r-j žodžio. Švelnutis, kaipjpids'mi'este ir tenai prigu- 
no saules garbintoji da-1; ilkas. Kartais net nusive-| ,ėj0 socialistų kuopoje Ka-

Komm stai surraskolino sa 
vo svetainę

tuos

Savo :aiku jis buvo veik lionis ruošėsi išvažiuoti J 
žmogus. Jaunystės die-, Waterburį pas gimines Lu- 

- nas jis praleido Grand Ra-Į šus praleisti Kalėdas, bet j 
x " • ' nuvažiavo į kapines. Palai-

★
bar ią atremontavo ir daro1 a komunistą prie baro už- 
biznį. fundyt.

Seniau šitą salę valdė lie- Tokiems žmonėms kitokio 
tuviai, todėl ir dekoracijos avadinimo nėra. kaip veid- 
buvo lietuviškos. Dabar vis- rrainiai. Kitą sykį pųirašy- 
kas pakeista. C rąžius Jono siu apie tai daugiau.
B. Smelstoriaus piešinius! ---------
bolševikai sunaikino. Lietu-i ...
vos kunigaikščiu paveikslai Liuano* žinios tėvams
taipgi panaikinti. Vietoj lie- _ . ~Dvi lietuvių šeimynos ga

vo liūdnų žinių iš Karo De- 
} artamento. Du lietuvius lei
tenantus ištiko nelaimė. 
Leit. Antanas Dailyda tapo 
sužeistas, o Įeit. Vincas Ku
činskas prapuolė be žinios. 
Jis tarnavo aviacijoj ir 
skraidė viršum Vokietijos.

tuvišku papuošalų, dabar 
nuter Įlota rusiška telega su 
koška priešaky. Paskui tą 
vežimą traukia būrys barz
duotų maskolių su armoško- 
mis. Vieni su armoškom, o 
kiti “prisiaduškas” šoka.

Tai taip “nuprogresavo” 
sufanatizuoti Džiugašvilio 
vergai.

‘Aušrelė*” choro va
karienė

Ju tėvai, Dailydos ir Ku- 
Jčinskai, musų kolonijoj yra 
žymus žmonės, veikėjai. 
Linkiu, kad vienų sūnūs 
greitai pasveiktų, o kitų at
sirastų.

Krasinskai irgi gavo ne
malonią žinią nuo savo su

Sausio 7 d. Lietuvių Pi
liečiu Kliubo svetainėj bu
vo “Aušrelės” choro meti
nė vakarienė ir kartu atžy- _
mėta “Aušrelės” 26 metų ^aus, puskarininkio Juozo, 
sukaktis.

Muzikui Jonui Dirveliui 
vadovaujant, “Aušrelės” 
choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir kelia- 
ta dainų sudainavo. Ona 
Dirvelienė ir Aldona Jaku- 
tonienė gražiai sudainavo 
duetą. Publika iššaukė jas 
atkartoti.

Nors oras tą dieną buvo 
labai prastas, bet publikos 
atšiianke apie pO*’a Siuitų.
Buvo atvykusi delegacija ir 
nuo South Bostono “Gabi
jos” choro, tai pp. St. Pau
ra ir -Juodgudis.

Prie vakarienės darbavo
si keli vyrai ir šios mote
rys: A. Mažeikienė. M. Vie- 
raitienė. M. Mitrikienė Pa
jau ie nė. Dirvelienė, Anta- 
navičaitės, M. Dvareckienė 

kitos.

lis rašo, kad esąs ligoninėj, 
Anglijoj, bet jau sveikstąs. 
Kas su juo atsitiko, nepasa
ko.

Užuojauta nukentėjusiems 
southb ostoniečiams

n

na uzė^o komunistinis šu
nis, krasnauskas nuėjo su 

kom"n'stais.
Krasnauskas yra gyvenęs 

Boo.-Tne. Jis buvo nuo- 
-irdžbu įsitikinęs, kad ko- 
nunLtų partijos “linija” y- 
ra teisinga. Neturėdamas

“Keleivio” vietinėse ži
niose buvo pranešta, kad 
South Bostone per Naujus 
Metus bomai skaudžia^ su
mušė J. Arlauską ir Stasį 
Naudžiūną. Worcesteriečiai 
’/eiškia giliausios užuojautos 
nukentėjusiems draugams, 
Juozui Arlauskui ir S. Nau- 
džiunui. Jiedu gerai wor- 
cesteriečiams pažįstami. 
Mes linkim jiems greitai 
pasveikti, o jų užpuolikai 
kad butų gerai nubausti.

Kalbas sakė: Ant. Daily
da. M. Žemaitaitis, A. Šab-į 
linskas, G. Kybą, J. Dva
reckas J. Dirvelis. J. Dani- 
lienė, V. Kiela ir kiti.

Mirė Paulauskas ir 
Giedraitis

Veikėjas be nugarkaulio

Pas mus Worcesterv yra 
toks veikėjas, kuriam tilks
ta politinio nugarkaulio.
Kai jis būna susirinkime, 
kur nėra komunistų, tai rė-i žemelė! 
kia nesavu balsu: “Vykim

Senuosius metus mes čia 
raly dejom be jokių nuoti- 
kių. bet šių metų pradžioje 
netekom jau dviejų geni 
lietuvių. Apleido šį pasaulį 
Kristupas Paulauskas ir 
Charles Giedraitis. Buvo 
geri draugai. Lai būna jiem 
lengva Dėdės Šamo juoda

Koresp.

KEISTAS ĮVYKIS

Ši nuotrauka paredo pusę namo viename .vakarų 
fronto miestely. Bomba pataikė į to namo vidurį ir 
perskėlė jį pusiau. Viena pusė subirėjo šipuliais, o ki
ta pasiliko ir dabar stovi.

dotas gruodžio 26 d., šv. 
Alfonso kapinėse, kur ilsisi 
ir jo brolis Juozas, miręs 
pe eitą pavasarį, balandžio 
12 dieną.

Po laidotuvių palydovai 
susirinko į Lietuvių Salę, 
kur duota gedulingi pietus. 
Baigus valgyt D. Mačiulis

riek riksmo išsilavinimo, j paprašė visų ramiai užsilai-
•is dažnai duodavo valią 
avo jausmams. Buvo tokių 
.trit.k.mų. kad jis sufabri- 
uoda.o T skundų prieš 
jr kr urius” savo drau
gus.

kyti ir perstatė kalbėti Joną 
Čėsną. kuris gražiai apibu
dino velionio gyvenimą; 
daugelio akyse pasirodė a- 
-aros. i

Toliau kalbėjo velionio 
brolis Kastantas. Nors Kas
tantui buvo liūdna vienais 
metais netekus dviejų bro
lių, kuris padėkojo grabne- 
šiams, palydovams ir vi
siems už prisiųstas gėles. 
Gėlių gauta ir iš toliau, bū
tent: nuo Vlado Lušo šei
mos iš Waterburio ir nuo į 
Jono Šarkos šeimos iš Phi
ladelphijos.

Ilsėkis, broli Vladai, šal-

Velionis buvo aktyvus ko
munistas iki 1934 metų. Bet 
tais metais pas jį įvyko per
silaužimas. Kada komunis
tų vadai ėmė rašyti apie 
“bendrus frontus” su atža- 
gareivišku elementu ir pra
dėjo saviškius raginti stot į 
fašistines oiganizacijas,
Krasnauskas nusivylė ir 
pradėjo išsigerti.

Pagaliau jis paliovė dirb
ti komunistams ir ėmė dau-j toje Amerikos žemėje!
giau gerti. Pastaruoju laiku 
jis buvo skaitomas papras
tu girtuoklėliu, bet nežiū
rint to savo draugams saky
davo, kad turės gryžti “ge
ras ir tikras komunizmas.” 
Tačiau tos “laimės” nesu
laukęs Krasnauskas nusi
žudė.

Chicagietis.

SCOTVILLE, MICH.

Ne kaip užsibaigusios Nau
jų Metų sulauktuvės

D. Mačiuli*.

BROOKLYN, N. Y.

Tas galėtu but jusu telefonas
K ADANGI kcmunikacijos vadovauja ataką,

• nuo jų priklauso musų karių užjūry pasisekimas ir 
» saugumas. Paskui pėstininkus eina signalizacijos

korpusas. Kuo toliau jie eina, tuo daugiau reikia te- 
*, lefono įrengimu.

Susisiekimo įrengimas karui yra taip reikalin- 
t gas, kad tūkstančiai civilių Naujoj Anglijoj ir po vi

są šalį turi laukti. Kaip ilgai? Mes negalim to pa
sakyti.

Kol karas nelaimėtas, laidų, skaidlenčių ir kitų 
įeikmenų gamyba civiliams yra suvaržyta. Tuo tar
pu mes stengiamės esamais įrengimais aptarnauti 
kaip galima daugiau žmonių.

Musų planai jau paruošti telefono išplėtimui 
kai karas sustos. Pasivyti civiline statyba, sustojusia

Brooklynieeiai matė žiemos 
vaivorykštę

Sausio 10 d. man pirmą 
kartą gyvenime teko matyt 
nuostabu gamtos vaizdą — 
vavorvkštę arba laumės 
juostą. Ji buvo taip graži, 
kam ir vasara matytos vai

“Keleivis” ištikruju yra per
ėjęs į kitas rankas, tai ko
dėl to nepranešti visuome
nei? O jeigu tas neteisybė, 
tai kodėl to korespondento 
Jaunučio nepristatyti prie 
gėdos stulpo?

J. Pakarklis.
P. S. Šį klausimą statau 

kad vietiniai komu
nistai pas mus (Norwoode)

T. . .... .tvirtina, buk Jaunutis rašąsKaimynas man aiškino,, teisvbę . j p
kad ir žiemos metu pasiro- _____
do vaivorykštės. Jos yra at- pykinimas: “Keleivio” 
spmdys oi e hkusių snaigi- re<jakcija man0 kad atsa- 
mų ir vandens lašelių. Ar Minėti tokiems žmomukams. 
ai gali but tiesa? (Tiesa.

vorykštės. Tai buvo didžiau 
is įvairiaspalvis lankas.

FILIPINŲ GYVENTOJAI 
SVEIKINA AMERI

KONUS
Iš Luzono salos Filipi

nuose gautas toks praneši
mas:

Kada Amerikos kariuo
menė išlipo -Luzono saloje 
ir kai nuo pajūrio srities at
sitraukė japonai, į pajūrį

atbėgo didokas būrys gy
ventojų, kurie sveikino a- 
merikonus.

Filipinų draugingumas y- 
ra didelė pagalba Amerikai. 
Jie yra geri žvalgai ir pa
deda amerikonams gaudyti 
pasislėpusius japonus.

» •» . _ sveucaia-
PAJIEŠKOJIMAI

Pas mus buvo suruoštos 
Naujų Metų sulauktuvės, į 
kurias susirinko gražus bū
relis žmonių. Moterys atne- niu ir vandens įaseiių. tokiem* žmogiukam*
se skaniu valgių, o vyrai a: o-ali but tie*a9 (Tiesa — ,1 • 1 h- emG z™°?1rKam‘*i dėio no doleri ir nunirko'o a U'eS kaiP jaunutis,” jaisuaejo po aorerį n nupinto .) Amerikoj gyvenu ne- ner£emas darbas Bet drau- genmų. Susidarė ir progra- oli 40 metų, bet žiemą ne Perzemas aarpas. Bet arau 

mačiau vaivorykštės.mėlė iš dainų ir piano solų. 
Viskas ėjo draugo S. vado
vybėje. 6 vakaro pirrminin- P. T.

go informacijai mes galim 
paaiškinti, kad “Keleivis” 
nėra “parduotas,” ir nei

As Franas Klonius ir mano mote
ris Ona, po tėvais Jakaitė, pajies- 
kom savo pusbrolių, Andriaus Nau
joko ir Antano Gurzdaičio su jo mo
teriške, po tėvais Gertrūda Naujo
kaite. taipgi Kazimiero ir Antano 

butu Naujokų. 1913 metais jie gyveno 
Philadelphijoj, o dabar nežinom kur. 

FRANK KLONIUS (3) 
Box 168, Raymond, Wash.

kas vikriai palaikė tvarką. VTVIRAS LAIŠKAS “KE-

Pajieškau Jono Virmauskio, kuris 
_ 1910 metais gyveno Škotijoj, Coal-AneSta, nei dl'g. Bra- bridge. o vėliau atvažiavo i Kanadą

kaip tikras Rusijos grana- 
dierius.

Viskas butų užsibaigę ge
rai. jei ne toji degtinėlė. 
Užsipulta ant vieno sene
lio. kuris ramiai sau sėdėjo. 
Pasigirdo keiksmai, kilo 
barniai, į kuriuos vėliau įsi
maišė ir moterys. Kilo tik
ras sumišimas ir naujų me
tų sulauktuvės užsibaigė la
bai negražiai.

Negražu, labai negražu 
viešose sueigose šitaip elg
tis!

Juozas Jonaitis.

LEIVIO” REDAKCIJAI

org.
zaitis nėra nieko “finansa
vę.

ir apsistojo Ottawoj, Ontario pro
vincijoj. Jis mano senas draugas, bet 
jau nuo 34 metų nieko apie jį ne
girdėjau. Jei kas apie jį žino, ma-

-orani 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaka 
Augmens nis, žievėmis. Žiedai*, 
tomis ir Lapais. Joje telpa 311 
visokių augalų lietuviškai, ant 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti 
(Prašau iš Kanados štampų uealųatl. 
Kanados doleris dabar tik 80 eantų.) 
Kaina su pjisiuntimu $1.00. Pinigas 
geriausia siųst. Money Orderio, arka 
popierinį dolerį laiške. Adresą*: (-)

PAUL MIKALAUSKA8
206 Athens Street.

SO BOSTON. MA88.

Ipitni bus; rpikaln ka nnix lonėkit man pranešti, kur jis ran- j -jeigu DU. lCIKdlO Ką noife riasį. Ti amato iis buvo molderis. Ir JGerbiamieji! j uogų ou» .cimiu uuis dasi B amat6 jis buvo mo,aeris. ir
Brooklyno bolševikų or- visuomenei apie Keleivi pajieškau Juozo Pociaus, kuris e -

Tanas pereitų metų gruo- rranešti. tai praneš pats Į^naenvaftij^^Si^i 
džio 9 d. laidoje rašo. kad “Keleivis. j taipgi J?n° Karpavičiaus ir Igno

DETROIT. MICH.

Sudegė trys vaikučiai

Čia buve toks atsitikimas. 
Tėvai paliko namuose tris 
mažus vaikučius ir išėjo pas 
kaimynus. Vienas vaikutis 
rado degtukus ir pradėjo 
žaisti. Brėžiant degtukus 
užsidegė vaikučio drabu
žiai. o nuo jų užsidegė ir 
butas. Kaimynai pastebėjo 
ugnį ir bandė gelbėt vaiku
čius. bet jau buvo vėlu — 
visas namas liepsnojo!

Buvo pašaukti ugnage- 
siai. iie užgesino ugnį. bet 
vaikučių jau neišgelbėjo, 
uc* rado sudegusius.

Pamoka tėvams: nepali
kite namuose venų vaiku
čiu. jei norit išvengti tokios! 

i nelaimės!
' Žemaitokė.

Ar jūsų sūnūs tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugryžtų? Tai 
re m kitę musų šalies karo 
pastangas.

“Keleivis” jau parduotas. JĮ 
nupirkusi socialistu sąjun
ga. Daugiausia pirkimą fi- . 
nansavęs Anesta ir Brazai
tis. Nauji “Keleivio” redak
toriai busią Januškis ir „ . . .ą, , ‘ Pasiturinti moteris pajiesko gyve-
otraZoaS. Mimui draugo. Geistina, kad butų

Taip rašo tos “gazietos” Ormerys arba sutiktų gyventi ant 
t r , , -r ° .. farmos. Aš esu 48 metų amžiaus.Korespondentas Jaunutis is Su pirmu laišku prašau prisiųsti ir 
South Bostono. savo atvaizdą.^Adresuokit taip: (3)

Kame Čia dalykas? Jeigu Broadv.-ay, So. Boston 27, Mass.

tr

Redakcija.

APSIVEDIMA1

i Lileiko. Karpavičius gyvena, rodos, 
Hudsone, Mass. Jie patys ar kas a- 
pie juos žino, malonės atsiliepti šiuo 
adresu: (4)

MR. Z. H. J.,
Box 53, Cassapolis, Mich.

rhumenu

SKAUSMU

gauk

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir j raktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikall ėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, S o. Boston 27, Mass.

PAIN-EXPEI1ER
nuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas I

TIKRAI GERI 
i RRETARATAI
! ALEXANDER’S 
J CASTILE OLIVE OIL 
1SHAMPOO
{ i»a«lar»ta« iš tikro- 
S jo Castile muilo,
• I s p. Išplauna 
J pleiskanas ir viso-

; | <ius Nitus nešvaru- 
i t mns >r Btistit-nca 

{ odą. 60c. už bonkų.
{ ALEXANDER’S HAIR 
1 REFRESHING TONIC
i Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų
• .Mišinys. Paz>mėLna gyduolė dfl
• nlai-ku šaknims it Odos gydymai. 
J 30 rentų už bonką.
• Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
{ čiann per Paštą į visas dalia Su- 
I vienytų Valstijų.

• ALEXANDER’S CO.
<14 W. BROŠDWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Lithuanun — 42

Karas Europoj
itua pasauli*Jei norite žinoti apie karą ir kitua 

įvykius, tai akaitykite "Naujienaa".

"Naujienos” yra pirmas ir didžiausias li«tųrv*| 
dievaitis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas” ilandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (išimant CM- 
*•«)» 96-00. Chicagoje ir Kuropoja— 

Money Orderį ar šakį siųskite!

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
fMtfpažte/maž AepOų pa^ųrūna
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moterims Pasiskaityt
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NYKSTA MUSŲ VEI
KĖJAI

SĮ SKYSIU TVARKO 
M. MICHELSONIENt.

Apie Meilę
(Pabaiga) giškumas, negu meilė. Vy-

Draugijinis jų gyvenimas įas gali draugauti su mote-. • i _ , • • aw . _ • _ _ _____ „ _ X .

paieigcs pajautimas visai tą; bet tikroji meilė taip 
išstūmė asmeninės šimpa i- judviejų pražydės tik tuo- 
ios pajautimą. Kaip sknz- met. kai lytiškas patrauki- 
dė, taip ir bitė myli savo mas atsiras. Ir jeigu tokia 
draugus tiktai kaipo orga- pora apsiveda, tai ji visuo- 
nizaciją. Jos aukauja save met būna laiminga, 
tiktai už visą draugiją, bet -Musų laikų šeimynose 
ne už atskirą jos narį. Pas dažnai laimės nėra dėl to, 
šituos vabzdžius yra priira- kad žmonės jungiasi ne iš 
tas principas ‘vienas už vi- meilės, bet vien tik bizniš- 
sus.’ bet ne ‘visi už vieną.’ kais išrokavimais. Kartais 
Pas bites simpatijos laips- mergina eina už vyro, kuris 
nis tam ar kitam nariui bei galėtų but jos motinai tė- 
luomui visuomet atatinka vas, bet ji eina. nes jis tur
tam laipsniui, kuris parod >, tingas. Anot Bebelio, tokia 
kiek tas narys ar luomas y- šeimyna, tai ne šeimyna, 
ra naudingas visam aviliui, bet prostitucija, nes mote- 
Bitės darbininkės dėl moti- ris čia parduoda savo mei- 
nos visuomet sutinka ba- lę už pinigus.
dauti ir mirti. Tuo tarpu vi Kuomet žmonės tuokiasi 
tranus, kurie rudeni pasida- ne iš meilės, bet kitokiais iš- 
ro aviliui nenaudingi, jos rokavimais, tai jie ramina 
pačios žudo be pasigailėji- save ta viltimi, kad meilė

SU VI LT A ...
Užeina jau dienos šviesa,
Štai švinta jau rytuos,
Ąš ilgesy degu visa.—
Kada skausmai nustos?...

Dienos šviesa, tamsa nakties 
Jau ta pati nebgriš.
Ir man nėra jau išeities.
Jaučiu — širdis tuoj plyš...

O gai gi kerštas man padės,
Ik matant jo skausmus?
Kančias pajutus i< širdies,
Gal man gaivins jausmus?...

Vai ne!... Tas balsas iš dangau 
Jo meilę vis minės.
Tai balsas mylimo žmogaus 
Ir mano giminės...

Aš valią savo suvaldau.
Lyg motina vaikus,
Krutinės tik nenumaldau.— 
Likimas taip klaikus...

Vienaip aš tegaliu matyt.
Nuo jo kad atsiskirt.—
Sudie dabar jam pasakyt 
Ir man pačiai numirt...

J. Steponaitis.

baigiasi alkoholizmu. Mo
ters gyvenimas tuomet virsmo." atsiras vėliau. Jeigu šeimy- _ _

- Pas žmogų daugiau yra niškas gyvenimas tokiai po- {ta didžiausia kankyne’ Am- 
isvystytas šeimyniškas tų rai klojasi gerai, tai vienas į žinąs nužiūrėjimas, užgau- 
pajautimų pobūdis. Jo me:- prie kito pripranta ir gyve- liojimas, žiaurumas, vaidai, 
lė yra kur kas siauresnė; ii na; bet jeigu pasitaiko ne- grąsinimai ir mušimai kar- 
paprastai baigiasi tose n- pasisekimų, tai prasidės tais iki mirties—tai tiesio

KAIP PADAUGINTI 
SVIESTO

“Keleivio” Knygų
Katalogai

i

Mes, chicagiečiai, neteko
me dviejų geru visuomenės 
veikėjų. Nepersenai čia mi- 

;rė K. Klimas. Tai buvo tik-;
ras tėvynės mylėtojas ir Istorija, Kritika, Polemika, i.v.ur-at.ka, Poezija, Jumo- 
daug savo laiku veikęs lie- ri,tika ir kitos. Visos gero*, v,»r. •’ i J'• ISįJOS,
tuviskoj dirvoj. Jo vieta ---- - į

liks tuščia ant visados. Mes AR BUVO VISUOTINAS 
ilgai jo nepamiršime. Be to, TVANAS?
gruodžio mėnesi netekom' „ , ,• v • w v • Bažnyčia sako, kad buvo, o moka-visų mylimos ir gerbiamos ^ko, kad nebuvo, jeigu buvo, tai 
mokytojos Luizos Narmon- ^°jus but<J sunkti j
taiteS - Janušienės. Ji pa- kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
liko Chicagos moterų veik- kamuolį’ Kaip jis galėjo tuos gyvu- 
iOJ neužpildomą spragą. Ji Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visų

t ucaa.o -Naujienų” Mo- *em« v*?du0 d*-J - bar yra? Kaip is Nojaus šeimynos
(-IU X.V!1U C Ii' mep.UOmet :galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai

iv.r.-v'C »-.i ' ir kitų veislių žmones? Šitie ir srin-aeaisba.ic_pąit.». Ai.i sv-(tai ki’*u j kuriuos negab
aku

j tai kitų klausimų, Ciar.’iSil H* atsakyti jokis kuni,nanymu. Ji tui
pavyzdinga inteligentė. Ne- ^Tį^mi. ^ioZ-ui
*•---- — — - ' faktas; kas sakinys—tai naujas ku

nigų argumentas griūva. Mokslas b 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................... 26c

tekę jos liūdi ne vien jos 
šeima, bet ir visi. kurie ją 
pažinojo ir jos raštus skai
tė.

Netekus anais metais Ma
riutės Jurgelionienės, o da 
bar palaidojus brangią Lu

įgas, yra nuosakiai 
U i’

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RUA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk iuų kny
gų. Ii joa sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir paniek.'.uiti. «.-iy- 
ga. Su paveikslais. Kaina 5-»c

< LA liti KOI TO KATALI-
. u SU JOCIAUS TAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvmit.k.u už
puolėjuos ir žiauriai sumusė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylų, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, s i vi
sais teismo rekordais ir Uudiuinkų 
parodymais. Kaina ............... 25c.

MATERIALISTIŠKAS 
(STORUOS SUPRATIMAS.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS »’E»SI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

Labai įdomus senovės filosofų da
le idimai apie žemės išvaizdų. Pagal 

_ _ daugelį autorių parašė Iksas. Antra
ižą. mes. pažangios Chiea- •£}2“£b^,»;
gos lietuviu moterys, nete- Parašė Z. Aleksa. AaJU Ūmi n.r.>ga T.rotaa-
- - * 40 pusi.............................................. 10c 'l^tit'.etns darbininkams r.eapk *

H .............................................. ' nuojama. Kaina_______ . . . .
NIHILISTAI ---------- - ---------------------------------

Tragedija trijuose aktuose. Vei- SOCIALIZMO TEORIJA.
J kalas perstato nužudymų caro Alek-,
sandro II. Labai puikus ir nesun-1

kome dviejų darbščiausių 
savo veikėjų. B. Gurskienė.

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAS

Siunčiant administracijai 
ar redakcijai kokius nors

3; knygele aiškina proletariato fi- 
ii&ofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

25c.

Sis veikalas trumpais ir aiškiaia
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš faktais parodo. Kaip iki šiol keitėsi 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. draugijos formos, ir kodėl turės būti 
So. Boston, 1913, pusi. GI..........25c. pakeistas kapitalizmas. Kama 2ac.

Paimkit pusę svaro svies
to. pusę margarino ir gerai 
bliude sumaišykit. Dažų i 
margarina nereikia dėti.

bose, kur baigiasi jo lytis-1 vaidai, neapykanta, ir šei- gįnis rezultatas to baisaus Geltonumo pakanka nuo 
kas gyvenimas. Todėl jomyna gnuva. jr nuodingo pavydo. sviesto
pasišventimas platesnei or-| _____________  į “Tūli tikrina pavydą e-P&vydas—gyvuliškumo 

požymė

TABAKAS. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- GERT IR VALGYT? 

pamausimus prašome VaIgyt ir gert reikia d-, kad
dos pridėti 3c. pašto ženk- rašė K. Stiklelis. So. Boston, Maus. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
loi; otcoL-v-TYiiil ! 1909 m., pusi. 63........................... 25c. dėl ko g; norisi? Dėl ko be valgio
įelĮ atsakymui. j žmogui silpsta? Ir dėlko vienas mai-

UŽ visokias “padėkas,”'žingsnis PRIE ŠVIESOS. Stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
ny “nariu” anY’aŠvmim rpi-l Vieno akto vaizdelis ir monolo- ^au; Dėlko žmogui reikia cuKraus, UZ palių apiasymus rei-Į^ NAŠLAITĖ Parašė K S Lie- dr“-''kM panašių daiykų? Ko-

- — . .. ael jam reikia riebalų? šituos kiausi-
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 

1 Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

ganizacijai, tautai ir vals
tybei nepalyginamai silp
nesnis ir jis yra ne tiek pri
gimtas, kiek įskiepytas auk
lėjimu bei Įpratimu.

Už vis menkiausia pas 
žmogų yra išsivystęs žmo
niškumo pajautimas, t. y., 
toks pajautimas, per kurį 
žmogus galėtų matyti kiek
viename žmoguje savo bro
li. Bet kitoks žmogus nega
lėjo but. kuomet atsiminsi- Kovoje uz moters pasigle 
me, kad jis gyvena tukstan- žimą, ir jis siekia tų laikų,

| sant prigimtu 'dalykui sa- Tckiu ,buduR padauginsite 
i ko Forel. “Bet aš tvirtinu, d^gubai. sutaupysi-

Aršiausis ir plačiausia iš-jog prigimto pavydo visai
sišakojęs įprotys, kokį žmo- nėra, o yra tik toks pergy- £ ^^Vvrn^ kviestas jie 
gus yra nuo žemesniu gy- venamas paveldėjimas, ar- ai..ne -U.na^. S\iestas’ Jie 
vunu paveldėjęs, tai pavyri ba pataloginis pavydas, ku-’ s Tai yra gyvuliškumo ris yra niekas daužau, kaip įa ?atl tal da’

žymis, požymis barbariz- tik žiaurus gyvulio kvailu-^10n.rXtu,’ .1*;
<roii™o tU:es ^irnes gauti

kur nors truputi sviesto.

das
požymis 
mo. Moteriškei galima grei
čiau linkėti neištikimą vy
rą. negu pavyduolį.

i avjuu pamotos g»li£1UUI
kovoje už moters pasiglem-

cius, o gal ir milionus me
tų, suskaldytas į visokias

kuomet viskas priklausė 
nuo žiaurios jėgos, ir kuo

tautas ir religijas, kurio?įmet svM moterį pasiglemžęs
amžinai tarp savęs kariau
ja. Nepaliaujamas kerštas 
ir žudymas vienas kito, se
novėj ir dabar, negalėjo juk 
neatsiliepti į žmogaus psi
chologiją. Kurstomos savo 
valdonų ir kunigų, tautos 
ne tiktai žudė ir vergė vie
na kitą, bet draskė, kanki
no ir ėdė. Ar galima tuo
met stebėtis, kad “žmogus 
žmogui yra vilkas”?

Lyties meilė — tai aukš
čiausioji meilės rūšis. Tai 
yra meilė, kuri traukia vy
rą prie moters ir moterį prie 
vyro, jei tik tas traukimas

vyras turėdavo ją saugoti, 
kad kiti jos neatimtų iš jo. 
Dėl moters kildavo atkak
lios kovos, ir iš čia pareina 
vyro piktumas ir nuožiūra, 
kuomet prie jo moters prisi
artina kitas vyras.

“Sunku net tikėti, kokių 
vaisių žmogaus šeimynos is
torijoj duodavo vyro pavy
das,” sako prof. Forel. “Aš 
paminėsiu čia tik tas gele
žinės juostas, spynomis ap
rūpintas, kuriomis vidur
amžių riceriai. išjodami į 
karą, surakindavo jaunas 
savo žmonas, kad nurami-

nėra paprastas draugišku-Į nus savo pavydą. Archeolo- 
mas. bet pagristas lyties pa- gijos muziejuose tos juostos 
jautimais. yra užsilikusios da iki šiai

Tikroji meilė visuomet dienai. Laukinės padermės
kimsta iš lyties pajautimo. 
Vyras įsimyli į moteriškės 
išvaizdą, veidą, krutinę, 
balsą ir t. t. Tiesa, ly
tiškų geidulių žmogus gali

baudžia moterį, kartais net 
mirtimi, netiktai už lytišką 
prasikaltimą, bet dagi už 
paprastą pasikalbėjimą su 
svetimu vyru.”

turėti be jokios meilės; ir; Pavydas paverčia šeimy- 
antraip: gali but meilė be nes jryvenimą į pragarą, sa-
lytiškų geiduliu. Bet tai bus 
iau visai kitokia meilės ru

ko Forel. Pas vyrą jis kar
tais prieina iki ligotumo, iki

šis. Tai bus dauęiau drau- visiško sumišimo ir dažnai

NACIŲ ŽIAURUMO AUKOS

mas.
Išmintingas žmogus, jeigu 

jis turi pamato manyti savo
aaant naičtilrima nri_w««ziv iiv^cviniiiiu^ I,x *—

valo ramiai, be jokio triuke- i 
mo ir niekam nieko nesii- 
kąnt persitikrinti, ar ištiesųį 
jo nužiurėiimas yra teisiu-' 
gas. Ir koks reikalas kelti 
skandalą? Jeigu jo nužiūrė
jimas pasirodys neteisingas, 
tai jis tiktai be reikalo įžeis 
juo savo žmoną; o jeigu jis i 
teisingas, tai tuomet ga'i 
but tik du išėjimai: (1) ga
limas daiktas, kad ji gera; 
moteris, tik laikinai pasida
vė kito vyro pagundai, nuo 
ko ir ji pati kenčia, ir pa
kalbinta gražiuoju ji vei-' 
kiausia pasitaisys; tokiame! 
atsitikime jai reikia atleis-j 
ti; (2) o jeigu jau jos mei
lė tikrai užgeso, arba jeigu 
ji visai negali susivaldyti. Į 
tai tuomet pavydas ir kerš
tas jau nieko nepagelbės, o 
reikalingas ramus persisky
rimas.

Pasigyrimas lytiškais 
“žygiais”

Yra pas vyrus da viena:; 
psichinis lytiško instinkto1 
atspindis—tai paprotys gir
tis savo lytiškais “žygiais.” 
Kai kurie vyrai skaito sau 
didele garbe papasakot; 
kiek jie yra turėję pasiseki
mų pas moteris. Tai irgi 
paveldėtas nuo žemesnių 
gyvūnų atavizmas, kaip ir 
pavydas. Ar pasisekė to
kiam vyrui kur nors laimėti, 
ar ne, jis vistiek giriasi lai
mėjęs. Dažniausia tokie 
“pagirų puodai” perdeda ir 
meluoja. Ir toks pasigyri
mas visuomet parodo, kad 
žmogus yra netašytas, nes 
tik storžievis gali girtis to
kiais drąsiais pasielgimais 
ir tyčiotis iš moterų, kuria? 
’is yra panaudojęs savo 
smagurių patenkinimui.

įdomus tačiaus dalykas, 
kad šitokie drąsus ir prity
rė Don-Žuanai paprastai la
bai patinka moterims, nors 
kituose klausimuose jie bu- 
tų tikri neišmanėliai.

Oficialė Amerikos armijos nuotrauka parodo nacių 
žiaurumo aukas Belgijoj. Tos moterys žuvo nuo priešo 
laike paskutinės jo ofensyvos vakarų fronte.

Vieno
. . - , - - o -i gas NAŠLAITĖ. <kia apmeket po 3 centus UZ; tuvaitė. So. Boston, Mass 
žodi j1914 pus1- -3...........

Pranešimai apie rengia-!“Salomėja” tapti tiirvupNvrrr
ma« vakarienes koncertu* Arba- kaiP h“™ nuk;rsta šv. Jo- KAIP TAPTI SUVIENYTŲ mas \aKaiienc.. Koncerte i nui galva Drama viename akte, pa- VALSTIJŲ PILIEČIU? 
ir Visas kitas pramogas taip- rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- - ,
gi negali but talpinami kaip;tetų kiekv,en2m perskaityti. kj*u4n.ais1 gtaty-

reikaliegais klau.-m.-ais ir st- 
oeypitū* liet-.vių ir artglų kalbosų.

Hnlvk'Jii vra crrvni ctkeJhimai i Arba Sliubinė Iškilmė. Vieno ak- ir pagerint*daly Kai yra gryni SKeiD.mai;^ farsas> laliai juokingas ir geras ..................... 29e
ir turi but apmokami po 3^wmui. juto. ............ isc. KrW(iV CELIBATAS.
centus uz žodi. nes uz skel- dal pi.mgv m WKe!ė Par,.d., kt,«i &>=».
Oimus laikl-astis tun mokė- TrU-* septynių scenų dra- popiečius kunigai neaipačiuoja. čia
ri valdžiai tak<uiq Adm Į?2:, * a"aX V Tokt°n, paraše A A. išaiškinu visa jų beyatystės istorija,11 vaiOZiai iah.. lL. Aam. \eckys. Kama ............................. 35c. jos pasekmės ir doriškas dvasiskijo*

napuolimas. Šia knyga turėtų per- 
KARĖS NUOTAKOS skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir

Vieno akto drama, vaizduojanti jawi«aitia, kurie geidžia, kad jų mo- 
vokiečių anilitaristų žiaurumų ir ne- iėrįš, aukrerįs tr fnyhfffošiūš n€p«- 
laimingų moterų likimų. pultų į tokių kur.igų glonų Parašė
Kaina ............................................. 20c. kon. Ceo. Tovusend Po*. U D.. »u-

lietovino Ferdinand de Samogitia
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Kaina ............................................. 25e

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu t
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- IvODEL Ab NETIKIU 
nas katalikas ir socialistas. Parašė ( DIRVA*
E. Vandervelde, vertė Vardunss. ’ , . ,
Kaina .................................. . 10c- Laisvamane ėia pasako, kodėl jis

negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
EILĖS IR STRAIPSNIAI. nesuduš joks jėzuitas. Kaina to*

... knygutės ........................................ 20c
I Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės

KIMI VISA TAI NYKSTAT
____ _______________________________ Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*

-------------------------------------- žmonės kuria oer amžius? ši rntrf*
A __ gnojiatį poiitiškai-ekeromiškų klau-Abhok.te Raudonajam Simų aiškina garsuis Vokietijos so- 

Kryžiui. Reikalui atėjus, jis cyakiemokratų teoretikas Kar! Kauta- 
padės ir musų broliams Lie- T" awa.......................  10e*
tuv°ie- BIBLIJA SATYROJE

Tai Biblijos pašaipa, i Kanauų tos 
knygoj neįsileidžia.Labai juokinga sn 
379 puikiais paveikslais, persta ta n- 
čiais įvairius nnoti'-ius nuo prieš su
tvėrimo r.asaclio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knygų niekas nesigai-

negali but talpinami kaip 
“korespondencijos.” Tokie!“0- s- s”

Adm.

DESRUKBS ALAUS SUNKOJ

lės. 382* puslapiai. U airis 5..&0

Pirkit Karo Bondsus ir Stam 
pas. Kas sąvaitf (dėkit ( juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalf.

BuČemėse dabar leng
viausia gauti dešrukių, ku
rios angliškai vadinasi 
“pork sausages.” Jas gali
ma pagaminti alaus sunko
je ir iš jų bus tada geri pie
tus.

Tai yra naujas, bet jau 
išbandytas būdas dešimkėm 
gaminti. Dešrukių priesko
niai gerai jungiasi su alaus 
skoniu.

Keturiems žmonėms ima
ma šitokia proporcija:

1 svaras dešrukių.
1 supraustytas svogūnas.
1 lapelis.
6 pipirai.
2 puodukai alaus.
1 šaukštas miltų.

Sudėk desrukes į bliudą 
ir užnilk verdančiu vande
niu. Nusunk ir desrukes nu
šluostyk sugeriamąja popie
ra. Tuomet sudėk desrukes 
į karštą skauradą ir paspir
gink ant lėtos ugnies iki

skauradoj atsiras taukų. Su
dėk svogūną, lapelį, pipirus 
ir spirgink iki desrukes ir 
svogūnas gražiai pagels. 
Nupilk dalį taukų, palie
kant skauradoj apie 4 šau
kštus. įpilk puoduką alaus 
ir užvirink; tuomet ugnį 
sumažink ir tegul lėtai pa- 
verda 15 minučių.

Tuo tarpu naimk likusį a- 
lų ir keturis jo šaukštus su
maišyk su miltais, o kitką 
supilk į dešrukes ir pavirink 
da 15 minučių. Dabar iš
imk dešrukes ir sudėk ant 
karšto pusbliudžio (plat- 
ter), o į tą sunką, kur jos 
virė, įplak miltus ir užvi
rink, kad ji sutirštėtų. Tuo
met ją perkošk. užpilk ant 
dešrukių ir tuojau duok 
stalan.

Prie jų labai tinka karš
ta bulvinė košė. kurią gali
ma apdėti aplinkui, kaip 
parodyta aukščiau paduo
tame vaizdelyje.

Pekla
brošiūra su peklos 

ŽEMĖLAPIU « KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METEUONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekviena išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, ksd 
visa tai yra melas ir ap- 
gavyaU, agi paktai 0- 
•ai nėra. Jtai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvai kitgayk 
p^da, dabar kapataal ga
ga. Ir pridėtas “pakioi” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 cvntai.

KUR MI SŲ ROČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pimiutonai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atnoeta. Mokslas mano. kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir šj 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Karna ....................... 25c.

PžlAN BAMBOS SPYClAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj rr.unš*ino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiski straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ..............  25e.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje teina daugybė nau
jų, labai gražiu ir juokingų monolo
gų ir deklsmacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliuciooieriiko*. 
tautiikos, humoristiškos ir laisvaaa. 
niikot. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikžčiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida Kaina .................. 25c

Kayga
via"

«M BBOADWAY.
BO. BOSTON. MA88. 

Taipgi ir pas
A. M. MSTKUONi 

7747 Navy Avaaaa,
Detrait, Mick.

rioi kitos apysakos: (11 Na
ta Vyram (2» žydinti Giria; 
k; <41i‘XoriKla. Jose nuro-

vi ao- 
15c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos 

ošaiiikintis
*3 * ia 'fcfliitofee^pni^ti  ̂i j

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parai!

D-raa P. Matulaitis Antra, peržiūrė
ta tr papildyta laida. Kama .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Aria kaip 

aamieji gėl ‘ 
kanu Kas 
būti kūdikių tėvais, būtinai tarėtų 
oerskaityti bt« knygutę. Kaina l®c 
“Kileirii,” Broadvray,

kaip tėvų vartojami svaigL 
gėrimai atsiliepi* ta v«L 

. Kas yra arba tikisi kada non 
kūdikių tėaitgti tat*
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Septintas PuslapisNo. 3, Sauaio 17 KFI.FTVTS. «?H. BOSTON.
Kaip Saulė Gamina Sniegą
Ką padaro

niiid
sniegas ir milži- 

ledynai ,

Ar žinot, kad be saulės 
nebūtų sniego? Jei vienoj 
vietoj sninga, tai kitoj vie
toj saulės spinduliai jau iš 
anksto yra išgarinę į orą 
nemaža vandens. Be sau
lės vanduo sušaltų j ledą ir 
nebūtų jokio sniego. Atmos
feros aukštumose neatsiras
tų snaigių. Todėl net ir ap
siniaukusiomis dienomis 
mes turime prisiminti sau
lę. kuri žiemą ir vasarą 
sprendžia žemės likimą. Ne
nuostabu, kad senovėj žmo
nės saulę laikė dievu ir jai 
meldėsi. , <

Saulė gamina sniegą ši
tokiu budu:

Vandens garams aukš
tuose oro sluoksniuose tirš
tėjant, susidaro šešiakam
pės ledo kristalo plokštelės. 
Jos labai menkutės ir nuo 
mažiausio oro judesio krin
ta žemyn iš tokių smulkių 
kristalų. Jei vandens garų 
ore daug, o temperatūra 
krinta, tai šešiakampės plo
kštelės kiekviename savo 
kampe užsiaugina dar ledi
nius usus arba spindulius. 
Tie spinduliai vėl gali išsi
šakoti, ir tokiu budu susi
daro snaigė. Pasidarius sun
ki, ji nebegali išsilaikyti o- 
re ir leidžiasi žemyn.

Greitas ir gausus snigi
mas dažnai rodo, kad šaltis 
vyksta visiškai netoli že
mės. Sniego žvaigždelėms 
krintant žemyn gana šiltu 
oru, atskiros žvaigždytės 
susijungia ir sušąlą j vieną 
vietą, tuo budu pavirsda
mos sniego kruopomis. Ma
žos sniego kruopos leidžia
si žemyn maždaug vieno 
metro per sekundę greičiu. 
Toks pat greitis yra ir di
desnių snaigių.

Sniego uždanga turi di
delės reikšmės žemės ukiui 
ir kartu žmogaus gyveni
mui. Po sniegu yra žymiai 
šilčiau negu laisvame ore. 
Po sniego danga Įvairus au
galai ir medžių šaknys daug 
lengviau perneša žiemą. 
Nesant sniego, dažnai nušą
lą medžiai ir augalai. Toli
moje šiaurėje medžiai ir 
krūmai išlieka gyvi tik tiek 
aukštai, kiek jie būna ap
snigti. Šakas ir viršūnes nu
kanda speigas. Todėl prie 
taip vadinamo šiaurės speig 
račio visų krūmų aukštis 
dažniausia .yra kai tiktai 
toks, kiek žiemą iškrinta 
sniego. Šakos savaime nusi

leidžia palei žemę ir žiemą 
išsaugo savo gyvybę. Rusai, 
žinodami šią taisyklę, Sibi
re net obuolių ir kriaušių 
sodus peraugina pritaiky
dami prie žiemos šalčių, tai 
šakas nulenkdami palei že
mę.

Maža sniego danga kai 
kuriomis apystovomis vai
dina dideli geologinį vaid
menį. Aukštuose kalnuose 
ir daugelyje poliarinių sri
čių sniegas nenutirpsta nei 
vasarą, taigi, jis ten būna 
ištisus metus. Tokie kalnai 
jau iš tolo blizga baltomis 
savo viršūnėmis. Pakalnė
mis ir šlaitais nuo kalnų 
šliaužia žemyn ledynai ir 
gleiceriai. Tai yra sniego 
masės, saulės pagalba su
spaustos į didelius ledo ga
balus. Tokių ledynų spalva 
nebebalta, o balzgana. Gle
čeriai šliaužia pirmyn, nors 
vėžio greičiu. Didžiojo Al
pių ledyno greitis tesiekia 
180 metrų per metus. Taigi 
Alpių glečeriai per dieną 
pasistumia pirmyn apie pus
metrį. Apskaičiuojama, kad 
tas sniegas, kuris užsnigo 
Alpių viršūnes Kolumbo 
laikais, tik dabar leidžiasi 
kažkur ledyno priešakyje.

Daug greičiau slenka 
Grenlandijos ledynai. Vie
lomis jų greitis pasiekia 37 
metrų per dieną. Pasiekę 
jurą, tie ledynai nulūžta ir 
suvirsta į vandenį, sudary
dami klaidžiojančius ledų 
kalnus jurose, grąsindami 
aivų susisiekimui, atšaldv- 
iami orą žemėje ir sukel
dami daug miglų pavasarį.

Suspausto sniego ledu ap
klota beveik visa Grenlan
dijos sala. Visa 2 milionų 
ketvirtainių kilometrų di
dumo sala ištikrujų yra iš
tisa ledų kepurė, kuri šiek 
tiek atitirpusi tik salos pie
tuose ir pakrantėse.

Pagal geologo Vegenerio 
tyrimus, Grenlandijos vidu
ryje ledų danga yra net 2 
kilometrų storio, o visas 
Grenlandijos ledas turi per 
3 milionus kubinių kilomet
rų ledo. Jei dėl kurių nors 
priežasčių sutirptų visas 
Grenlandijos ledas, tai iš 
jo pasidarytų tiek vandens 
kad tas vandens kiekis 40 
kartų butų didesnis už Bal
tijos ir Šiaurės juros van
dens kiekį drauge paėmus. 
Tas vanduo visuose pasau
lio vandenynuose ir jurose 
vandens lygį pakeltų 8 met
rais ir milžiniški sausžemio 
plotai atsidurtų po vande
niu.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJF?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų ik: pat krikščionių gadynės

S*ns««s Lietavių 2inyčl»

VaMmgai oabartiafe knkėčtonybea gadyevjv kiekviena* turėti 
paraka Kyt, aea tik tada galės stiklai .rpraati ihevo kavinių.

farmMa,tan gsaUn. **•»• pupiern* apdarau 
i .-man dolerįA<1rsson«tt aekap-ba*6g; audimo aod.—ft.tt. Pinigu* gabi"* 

» AM«uay Or4ar|”.
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

MUSŲ BOMBANEŠIAI PLEŠKINA BERLYNĄ

■n W’
Msrlhoro,

t

~ - --k:
Šita nuotrauka parodo, kaip Amerikos skraidomieji fortai nesenai bombar

davo Berlyną. Jie skrido viršum t-besų. per kuriuos miesto apačioje nesimato. 
Iš apačios vokiečiai šaudo į debesius ir juodi dūmų kamuoliai parodo jų šovi
nius sprogstant. Šitoj atakoj dalyvavo 550 mūsiškių bombanešių ir 800 kovos 
lėktuvų. Buvo sugriautas amunicijos fabrikas ir suardyta Minsterio gelžkelio 
stotis. Be to, numušta žemėn 90 priešo lėktuvų.

SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI.

Mass., sako: Amerikos kariuomenė jau 
‘ Prisiunčiu tamstoms $2.50, įsiveržė į Luzcno salą. Ji 
kad siuntinėtumės man ‘Ke- darys viską, kad suimtieji 
leivį’ per metus. Aš labai jį butų išlaisvinti. Tik klausi- 
myliu ir man labai gaila, mas: jr daug jų ras? Su 
kad aš nepradėjau seniau karo belaisviais japonai ne- 
iį skaityti. Dabar aš su ‘Ke-daro jokių ceremonijų. Be- 
leiviu’ jau nesiskirsiu. —Su laisviai gauna <<ui.ug mai- 

agarba. Mrs. Stella. A-isto. esą verčiami sunkiai 
ack.” dirbti ir šiaip esą kankina

mi. Prie tokių aplinkybių 
žmogus neilgai gyvena.ŠIE DRAUGAI PRISIUNTĖ 

M AIRIO TĖVUI PO 
PENKINĘ

Ra’p! 
,W. Va

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.Bartkus iš Thomas,

August Sudijonis iš 
Cornell, Mich.; J. Judikonis iš 
C’intcn, Pa.; G. Stankus iš Val- 
paraiso. Ind.; Chas. Parker iš 
Rczbury. Mass.; G. Bastis iš
1 rttsburgno; John Kairis iš » , , ,.e ., .z, ,ir u i plokšteles karo metu galimaSouthport, Conn.; Ualter Wa-f -- t___ -tr i i..-.-.. ;
Ieško š Muskegon, Mich.; Mike

P. Rusevičlui. — Kur
tamsta galėtum gaut lietu
viškų plokštelių, mes neži
nom. Ir nežinom, ar tokias

Grenlandijos ledai labai į 
veikia Europos orą. Gren- j 
landi jos viduje yra labai; Draugas Stasys Kasparas Įdomų laišką rašo draugė 
salta. Yidutme metų tempe-. jr rašo; b. Pautienė iš Muskegon
f^tura a-Ęle z?2 ^Psnm ; -Gobiama Redakcija! i Hts., Mich. Ji sako: “Pri-
šalči°- . ,Fen .cVSiunčiu ums dešimtinę, už- siunčiu $2.50 ir prašau siun-
reikia raikyti šalčiausia vie- ydamas ‘Keleivį’ ketu- Minėti man ‘Keleivį’ per
ta žemėje. Viršum Grenlan- ifems metams. Linkįu jum? 
dijos visuomet yra aukštas laiirangai gyventi ilgiausius
oro slėgimas, dėl to iš sales metus>— š. Casper, Pon- apsirūpindavo, bet kai jis 
vidurio dideliu smarkumu ;tjae Mich.” mirė ir aš likau viena, tai
pučia vejas į visas puses. ------- - * * - - -
Susidaro įspūdis, kad salos i Drg. V. Vilimavičius iš
viduryje iš aukštųjų atmos-j Mahanoy City, Pa., atsiun- 
feros sluoksnių žemyn nusi-’tė $6.45 ir juokaudamas 
leidžia didelės oro srovės, sveikina M a i k i o tėvą:

1945 metus. Kol buvo gy
vas mano vyras, tai jis tuo

Vaikšnora iš Niagara Falls, N. 
Y.; William Stillman iš Han- 
son. Mass.; Joseph Kaiser iš 
Rilton, Fa.; A. Kučinskas iš 
Kanados; Alex Gudas iš Chi
cagos ; Anthony Planchunas iš 
VVorcesterio; Konstantas Man- 
kis iš No. Grafton, Mass-; John 
Ivanauskas iš Johnson City, N. 
Y.; Mike Banionis iš Detroito, 
A. Bartkus iš Akrono, per 
“Naujienų” ofisą rir K. Micuta 
iš Marshfield, Oregon.

Visiems draugams senis ta
ria “generolišką” AČIŪ!

butų iš Jungtinių Valstijų į 
Kanadą nusiųsti. Ačiū už 
linkėjimus ir pinigus.Schenectady Skaitytojui. 
—Musų redakcija pasitei
raus apie tai ir duos tamstai 
žinią, ar galima gauti dau
giau pensijos, ar ne.

M. P. iš Brooklyno. — 
Jei galit, prašom parašyti, 
“kaip tie feikeriai žmones 
apgaudinėja.” Už pinigus ir 
gražius linkėjimus—ačiū!

Todėl Grenlandiją galima 
laikyti šiaurės pusrutulio 
vėjų ašigaliu.” Daugiausia

“Zdravstvui. tavo visokia 
blogarodijaI Nesupyk, kad 
biskuti oavėlavau atsiųstius

visi šiaurės vėjai, taip daž-iant generoliškų padnackų. 
nai deginą musų skruostus, j Ale su kiaurais batais tu ne
kaip tik atlekia iš Grenlan- sustojai manęs lankęs. Už

tai tau spasibo. Lankykis 
pas mane ir toliau, ne tik 
su žiniomis, ale ir su pilnu 
džiogu. Aš visada pasitiksiu 
tave prie vartų ir atiduosiu 
eestį po soldatski. — Tavo

oi jos.
Dideli sniego kiekiai pa

virtę ledu guli ir pietų aši
galyje. Pietų ašigalyje iš vi
so yra apledėję 14 milionų 
keturkampių kilometru plc- eestį 
to. Taigi, tas plotas 7 kar-įfrent 
tus didesnis už Grenlandi
jos ledus. Bet ten ledų dan
ga
prie
daugelio
Europoje, Azijoje ir Ameri-{siunčiu Kanados money or
koje, tai matysime, kad 1c- deri už ‘Keleivį’ šiems me
duose slepiasi milžiniškos tams. Kartu linkiu geriau- 
masės vandens, kurio kilmė sios kloties ir Tėvui su Mai- 
be abejo yra jura. ikiu. Tegul jie gyvuoja ilgus

Bet sniego danga žemėje i ir laimingus metus. — Su

rentas. V. vmmavicius.

galvojau ii- taip ir kitaip. 
Žadėjau laikraščio jau ne- 
beprenumeruoti. Bet kai 
parvažiavo mano sūnūs iš 
kariuomenės, jis išsitraukė 
savo knygutę su visokiais 
užrašais ir pakišo ją man.

Gal Išlaisvins 6,000 
Amerikiečių

Jie esą koncentracijos sto
vykloj Filipinuose

Nupiginta Gera
Knyga

“Gyvulių Protas.”
Šitą knygą parašė Dr. 

Želi. Tai yra mokslinės stu
dijos apie gyvulius. Auto
rius aiškina visokius ketur
kojų papročius ir prigimtį.Prieš trejatą metų, kada 

Sako: “Mam, paskaityk į japonų armija okupavo Fi- Pavyzdžiui, kodėl šunelis 
čia.’ Žiuriu, parašyta lietu-!lipinus, i jos rankas pateko loja ant mėnulio? Kąreiš- 
viškai.‘Kas tave išmokino?’;ne tik Amerikos kariškiai, 1”’” Q”V1;” KQ;b,rr..,o?kia arklių bailumas? Kodėl 

gyvuliai su gera uosle pa- 
stijų piliečiai. Tik dalis a- prastai turi silpnas akis ir 
merikiečių — civilių ir ka-1 greitai apanka ? Ar lapė iš- 

pasidarė labai linksma, kad riškių — spėjo pasislėpti į tikrųjų yra tokia gudri, kaip 
jis moka lietuviškai. Ir, no džiunglėse ar kalnuose. Ki- žmonės apie ją mano? Ko- 
fooling, jis rašo neprasčiau ti buvo suimti ir uždaryti į dėl vieni gjyuliai ginasi 
už mane. Na, sakau, jeigu koncentracijos stovyklas.1 nuo savo priešu, o kiti bė- 
taip, tai aš ‘Keleivį’ prenu- Yra žinių, kad kareivius ja- ga? Ir daug kitokių dalv- 
meruosiu, kol tik galėsiu .ponai išvežė iš Filipinų, Ii- kų. Knyga didelio formato, 
prenumeratą užsimokėti.— ko tik civiliai. Netoli nuo 212 puslapių. Kaina buvo

klausiu aš jį. Jis man pa
aiškino. kad jis išmokęs lie
tuviškai iš ‘Keleivio.’ Man

bet ir civiliai Jungtinių Val-

Drg. r. Kusevitch iš Vic-

Draugė Stella Aback iš tūkstančiai amerikiečių. Boston 27, Mass.

gilia pagarba, P. Ruse- 
viteh.”

O štai ir kitas laiškas iš 
Kanados. Ji rašo drg. A. 
Kučinskas rt Langton, Al
tą : “Gavę? pranešimą, kad į 
mano pr< numerata jau pa-: 
ribaigė. siunčiu kanadiškę J 
penkine senukui Maikio te-į 
vui ant puspadžių, nes jau 
penkiolika metų kaip jis 
nas mane lankosi, tai gerai 
batus nuplėšė. Kad ir taip

yra padariusi ir didelių nuo
stolių. Žemės istorijoje yra 
žinomas ne vienas ledlai- 
kis, kai iš aukštesnių vietų 
į žemesnes plaukė dideli le
dynai. Tokie ledmečiai už
trukdavo po 10 tūkstančių 
metų. Jie yra perėję ir Lie
tuvą. palikdami tenai daug 
akmenų.

Ledmečių atsiradimas ir 
dingimas sijamas su saulės 
šilimos išspinduliavimo kie
kiu. Juo žemė gauna ma- ..... . . . ».
žiau saulės šilimos, tuo la-p^ai J1S mus lanko tačiau 
biau jaučiasi šalčio pirštai, i ”e tl.'- nenusibodo, bet dar

T „ ... , _. į daugiau mes ji pamegom ir
Ledlaikai yra buvę šiau- kas savaitė kukiam jo išsi

ilgę. Aš visų pirma peržiu
rtu pirmą puslapį, svarbiau
sias pasaulio žinias; žmo
na tuoj skaito Moterų Sky
rių, o vaikai griebia Maikį 
su tėvu. Taip ir varžomės 
visi. Taigi visi linkime vi
sam. ‘Keleivio’ štabui geros 
sveikatos ir ko geriausios 
kloties. — Draugiškai, A. 
Kučinskas.”

rėš Amerikoje. Pietinėje A- 
merikeje, Europoje, Pietų 
Afrikoje, Indijoje. Visų 
vandalų visais laikais įvyk
dyti barbariški žygiai nepa
darė tiek nuostolių, kiek y- 
ra padarę ledynai. Jie yra 
nuardę ištisas kalnų eiles, 
išgriaužę sausumoje milži
niškus ežerus ir net naujas 
juras, išnaikinę milžiniškus 
augmenijos ir gyvulijos plo
tus ir įlenkę net žemės pa
viršių.

Šiuo metu kaip tik tokį 
ledlaikį pergyvena Gren
landija. Bet ledlaikis gali 
prasidėti ir kurioj nors ki
toj žemės vietoj. Nežinome 
vietos, laiko, kur ir kada 
jis pasirodys, bet žinoma 
tik vienas dalykas, kad is
torija kartojasi.

Drg. A. Ad amonis iš 
Schenectady, N. Y., rašo: 
“Prisiunčiu užmokestį už 
‘Keleivi’ ant kitų metų ir 
tariu ačiū tamstoms už tokį 
gerą laikrašti. Duok Dieve, 
kad kitą metą jau skaitytu
me “Keleivy’: Taika Visa
me Pasauly! — A. Adamo- 
nis.”

Drg. Leonas Miluch iš 
VOKIEČIAI SUNAIKINO Providence. R. I., prisiųsd- 
KAUNO UNIVERSITETĄ imas prenumeratą priduria

‘Gerbiama administracija, 
Naujieji Lietuvos okupan-'man jau sunku rašyt, nes e- 

tai sako, kad vokiečiai ko-įsu 91 metu amžiaus, bet‘Ke 
ne visiškai sunaikinę Kau-! leivį’ myliu ir prieš smertį 
no universitetą. Nesunaikin-Iliepsiu, kad ‘Keleivį’ įdėtų 
to ir neišvežto inventoriaus; man į karstą. — Su pagar-Į 

'likę tik vienas ketvirtadalis.'ba, I.eon Miluch.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties »r sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalykų. Jis p«asakr» 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:’’
Ka "reiškia meilė ir ii kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis?

.K* reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ka reiškia Uiubinis žiedas? Balta

jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras?• -tyžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištet ėjima kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
ręsti?

Kas reikia žinoti pirma naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
iabai svarbus, nes nuo Jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ka 
visi slepia, ta atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? lai 
opiausia kiekvienos Šeimynoj klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

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

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsila^ 
kyu nėščia moteris? Kaip reikia au- 
g.r.u kūdikį ?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot už

drausta kalbėt auna ieimyniškus rei
kalus?

į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aišaiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui bovo s u na u d ui tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Bvoliucijoa Pagrin- • 
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boeteche s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “5exual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją” T

KELEIVIS
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Aitunto Puslapi.

LIETUVAI REMTI D-JOS 
SEIMAS ATŠAUKTAS

GABIJOS” KONCERTAS

Bus du chorai: 
Woi cesterio

“Gabijos” ir 
‘Aušrelės”

Drg. J. Jankauskas 
sužeistas

Numatytai dienai negalima 
gauti salių

Šio mėnesio 28 d. sekma- 
Buvo skelbiama, kad 28 dieni. So. Bostono lietuvių 

dieną sausio So. Bostone j-į Gabijos choras turės dideli 
ir gražų koncertą, kuriame 
dalyvaus ir Aušrelės choras 
iš VVorcesteno. Keliatą dai
nų išpildys abudu chorai 
usijungę ir paskirai. Taip 
at bus duetų ir solų. Cho- 
am Vadovaus p. Paura* ir 

v.crcesterieiis p. Dirvelis.
Tas didžiulis ir senai lau-

Pereitą savaitę prie dar
bo buvo sužeistas drg. Jo
nas Jankauskas. Nuo smar
kaus sukimosi truko šmir- 
gelio tekilas ir jo skeveldra 
pataikė draugui Jankauskui 
Į kaktą aukščiau dešinės a- 
kies. Kad kiek žemiau, mu
sų draugas butų netekęs a- 
kies. Kakta smarkiai pra
kirsta.

vyksiąs Lietuvai Remti 
Draugijos seimas. Dabar ta
čiau pasii odo, kad tą dieną 
yra užimtos visos salės, to
dėl tos draugijos sekreto
rius Juozas Arlauskas pra
šo mrs pranešti, kad seimas 
j ra atšauktas.

Seimas įvyks vėliau, bet 
tuo tnr-u laikas da nėra nu- Siamas koncertas bus Gavin 
statytas. Kada salė bus už- 'chool auditorijoj, kampas 
tikrinta, tada bus viešai '‘orchcster ir F gatvių, So. 
j ranešta seimo diena. Bostone. Visi nuoširdžiai

Taigi delegatai ir svečiai, kviečiami iš anksto rengtis 
kurie buvo pasiruošę daly-Varne koncerte dalyvauti, 
vauti Liet. Remti D-jos sei-

Gubernatorius įspėja skys
tojo kuro vartotojus

Naujasis Mass. guberna
torius Tobin įspėja musų 
valstijos gyventojus, kad ’ 
jie taupytų skystąjį kurą. 
Galį but tain. kad vasario 
mėnesį žmonės negaus alie
jaus. nes valstijai skirta 
kvota jau bai mama ir ma
ža viki's gauti daugiau alie
jaus.

Juozas Arlauskas jau 
sveiksta

KFI HV1S. SO. BOSTON.
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m e 28 sausio, prašomi tą 
dieną nevažiuoti, nes seimo 
nebus.

Netcli Bostono paskendo 
laivas su anglimis

Šešioliktai Vasario kviečia
mas gub. Tobin ir šen. 

Walsh

Bostonas neteko 1.135 
:onų kietosios anglies. Ne-

‘Kel -ivy” buvo rašyta 
kad Naujų Metų išvakarėse 
banditai užpuolė, skaudžiai 
sumušė ir apiplėšė Juozą 
Arlauską ir jo draugą Nau-

Sužeistas lietuvis kareivis, 
Sereika

Valdžios mokesčiai už 
1944 metus

cii nuo nrieDlaukos perei- džiuna Dabar galime pra- - , 7^ 2- t tUtvirčaiKenin no ! , j -iS Y i V nesą. kad “Euiopos karo te-o ketvirtadienio naktį pa- nesti, kad pil. Arlauskas-hnvn cržoi^ti 75> ka .bonrln Loi-žo t-iirt rMvnvJ :_____ iv. _________m...: atle DUVO &UZC1SU /Z Ka-
Šį panedėlį Lietuvių Sa

lėj buvo šešioliktos Vasario 
Komiteto susirinkimas, ku
lis svarstė programos klau- zelbėti. Sako, kad baržos 
simą. šešioliktos Vasario dugnas staiga prakiuręs ir 
šventė šįmet bus apvaikš-, ji momentaliai paskendusi.
čiojama vasario 11, nes tą į -------------------
dieną pripuola nedėldienis. 3cstonas bus da tamsesnis,

•kendo barža, kuri gabeno jau sveiksta. Du užpuolikai 
miestui kieta ji kurą. Baržos yra suimti, 
kapitonas N. Levvis ir jo 16 ’ 
metu sunus vos spėjo išsi- Pasiulė bilių Bostono prie

plaukai modernizuoti.

Karo Departamentas pra- Visi. kurie turėjo uždar
bio 1944 metais, privalo iki 
kovo (March) 15 d; išpil- 

reiviai iš Mass. valstijos, dyti ir priduoti Federalei 
Tarp jų randam vieną lietu- valdžiai apyskaitą, iš savo 
vį — -Joną Sereiką iš So- uždarbio.
mervillės. Nors darbdaviai išskaitė

----------------- mokesčius iš kiekvienos al-

Apvaikščioiimas bus South 
Bostono High School audi
torijoj. Nutarta pakviesti 
iškilmėse dalyvauti 
gubernatorių Tobiną ir se
natorių Walshą. Yra kvie
čiami ir žymesnieji lietuvių 
kalbėtojai.

negu buvo

“Song to Remember” bus---- « --
rodoma State ir Orpheum 

teatruose

Bostone nakties metu ir 
naują iki šiol buvo nejauku vaikš

čioti — visur tamsu ir ny
ku. Dabar bus da tamsiau, 
net ir “downtown” distrik- 
te. Vyriausybė įsakė taupy- ’ 
ti kurą ir elektros šviesą, j 
kuriai pagaminti reikia ku-

Massachusetts valstijos 
legislaturai buvo įteiktas 
naujas bilius, kuris siūlo 
modernizuoti Bostono prie
plauką. sukeliant atatinka
mą sumą pinigų ir prieplau
kos vyriausybei suteikiant Į buty, 
daugiau galios.

Rengiasi uždaryti tūlas 
Bostono mokyklas

International Instituto 
balius

Ix>ew’s State ir Orpheum 
teatrai praneša, kad 25 sau
sio jie pradės rodyt plačiai 
pagarsėiusi Columbia Pic- 
tures’ kurinį, “A Song to 
Reirrmber,” kuris vaizduo
ja garsaus kompozitoriaus 
Čopeno (Chopin) gyveni
mą.

Šitoj filmoj dalyvauja to
kie pirmaeiliai vaidintojai, 
kaip Paul Muni, Merle Obe- 
ron ir kiti. Šopeno rolę vai
dina artistas Cornel Wilde.

Kitas žvmias roles vaidina 
Nina Foch. George Coulou- 
ris, Hovcard Freeman. Ste- 
phan Bekassy ir Sig Amo.

Paveikslai rodomi spal- 
vuose (technicolor) ir išro
do kaip natūralus vaizdai. 
Kartu bus grojamos Šopeno 
kompozicijos.

Mirė Frank Kiežis

nuo 6 iki 9 vai., Room 1. 
antrame aukšte, 366 Broad- 
way, So. Bostone.

Ateidami atsineškite nuo
rašą pereitų metų apyskai
tos,, jei turite, ir Withold- 
ing Receipt, kurią gausits 
►nuo darbdavio.

Noriu priminti, kad Tam
stoms padės šias apyskai
tas paruošti visai nemoka-

mai Collector of Internal 
Revenue raštinėse, kurios 
randasi didesniuose mies
tuose. Bostone tokia raštinė

• yra adresu 141 Milk Street.
Jenas J. Romanas.

11 A. J. NAMAKSY
Real E^iate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

VVest Roibury, Maaa 
TeL Parkvay 1233-W

gos, bet išskaitytos sumos 
yra tik apytikrios. Iš vienų

_ _ -?------  „ . . . buvo išskaityta perdaug, iš i
Mus prašo pranešti, kaa kitu permažai. Kad suves-1 

International Instituto ba- ti ‘tikrą balansą, valdžia; 
nus įvyks vasario 9 d.. 8 reikalauja kad kiekvienas 
vai. vakaro, Statleno vieš- priduotų savo apyskaitą. Iš 

kurių buvo paimta perdaug, 
tiems valdžia sugrąžins per
viršį, o iš kurių buvo paim
ta permažai, tie turės val
džiai damokėti.

Apart apyskaitos Federa- 
Įeį valdžiai, tie. kuriu už-

PARSIDUODA 12 APARTMENTŲ 
NAMAS SO. BOSTONE

Imperial Ballroom. 
1 Dalyvaus 20 tautybių, jų 
• tarpe ir lietuviai.

Jonas Stevensonas išvyko 
Floridon

Miesto valdžia gal turėsi 
ro. Todėl išnyks iliuminuoti j uždaryti gerą dalį mokyk- 
didžiujų kompanijų skelbi lų. Priežastis ta. kad stoka 

■ i i;ietojo ir skystojo kuro —
anglių ir aliejaus.

Nenumatoma, kad greito-

mai. taipgi krautuvių ir te
atrų iškabos, apšviestos e- 
lektra.

Vyriausybė sako, kad šį- je ateityje kuro ištekliai pa- 
met yra mažiau kuro, o pa- Į didėtų. Priešingai, jie gali 
vasari jo bus da mažiau. Į da labiau sumažėti. 
Gyventojai raginami kūrent
savo pečius tiktai tiek, kad 
butų apie 60 ar 65 laipsniai 
šilimos.

Atsiranda daug slaugių 
savanorių

Draugas Jonas ckevenso-

Rendų atneša $2,592 per metus. Vi
sas namas yra naujai pertaisytas iš 
vidaus ir lauko. Namas talpina sa
vyje tik įdėtą plumingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas gero
mis šeimynomis. Sis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus 
geriausį atlyginimą ant įdėtų savo 
pinigų, nes įeigos yra nepaprastai 
aukštos sulig įvestuotų pinigų, ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės pas (47)

Išteisino karo veteraną 
F. Bulzonį

Karo veteranas ir Charles- 
'cwno gyventojas Pranas 
Bulzonis buvo patrauktas 
teismo atsakomybėn. To 
miestelio gyventojas Char
les Cummings ji kaltino 
kaip plėšiką. Vėliau betgi 
paaiškėjo, kad užpuolimo 
netu F. Bulzonis buvo visai
kitoje vietoje. _ A .

Už melavimą ir kreivą i Bostono mėsos nnka pra 
msieka teisėjas įsake ares-

nas, modemiško paukščių • 
ukio Randolpbe savininkas, 
pereitą savaitę išvyko Flo
ridon pasilsėti.

Jaunas banditas buvo už
puolęs gazolino stotį, kuri 
randasi prie 1201 Massa
chusetts Ave. Stotyje buvo 
16 metų berniukas, kurį už
puolikas sumušė. Pasigro- 
oes pinigus ir gazolinui ra
cionuoti kuponus, banditas 
pabėgo.

•ar daugiau, turi išpildyti iri 
priduoti Massachusetts vai- ; 
stybei panašią apyskaitą, 
nevėliau kovo (March) 1 d.

Kaip pereitais metais, 
taip ir šiais, aš su mielu no
ru padėsiu lietuviams išpil
dyti šias apyskaitas vaka
rais, išskiriant antradienius,

A. J. KUPSTIS.
332 W. Broadway, So. Boston 27,

Mase.
Pastaba: Jei norite parduoti savo 

farmą ar ją išmainyti ant gerų na
mų, kreipkitės virš nurodytu adresu.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADVVAY
KO. BOSTO AL MASS- 

Telefonas: SOUth Boston 1334

CASPER’S 
Beauty Salone

ŠOU 4645

DR. G. L. KILLORY
<50 SCOLLAY SQUARE, Room 33 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kandi— 

Nedėliom. nuo 10 ryto iki L

Bostone atsiranda vis 
daugiau slaugių savanorių, 
kurios stoja į laivyną ir ar
miją. Tai esanti pasėka to. 
kad federalė vyriausybė į 
ruošiasi draftuot slauges. ’
Savanorės gauna paaukšti- cijos programa ateinanti ne
nimus ir didesnes algas, ko 
negaus draftuotos slaugės.

Kainos paukštienai, jei ga
lit jos gauti

AŠ PERKU
Visokius muaikos instrumen

tus. Parašykit atvirutę ar te- 
______ lefonuokit: Kenmore 0547. Aš

Lietuviu Radijo Korpora ateisi“jTŽus2
J 1 JOHN GRINKAITIS.

139 N St.. So. Boston 27, Mass.

RADIJO PROGRAMA

Pereitą savaitę nuo šir
dies smūgio staigiai mirė 
f'rank Kiežis, apie 60 metų 
amžiaus lietuvis. Velionis 
buvo pasiturintis žmogus, 
tui ėjo didelį apartamentinį 
narna ir gražią antikų ko
lekciją. Seniau Kiežis pri
gulėm nrie socialistų, bet 
vėlesniais laikais simpatiza
vo komunistams. Buvo ap
sivedęs su vokiete. Palaido
tas Forest Hills krematori- 
jcj. Vaikų neturėjo.

neša. kad paukštiena dabar 
vra parduodama tokiomis 
kainomis:

Neišdarinėtas kalakutas, 
53 centai už svarą: išdari
nėtas. nuo 60 iki 62 centų 
už svarą.

Mass. valstijos legislatu-l Vištiena, nuo 34 iki 50 
rai yra pasiūlytas naujas į centxJ .už svarą, 
bilius. kad policistai galėtų Žąsiena ir antiena, nuo, 
turėti savo uniją, be jokio 36^iki 38c. už svarą 
trukdymo iš policijos komi
sionierių pusės.

ucti Cummingą. Šis dabar 
’aukia bvlos ir bausmės.

Gal ir policininkai turės 
savo uniją

dėldienį iš W0RL stoties. 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Jerry Tramontozzi. ar
monistas iš Brightono.

2. Dain. I. Kubiliūnas, a- 
komp. E. Repšytei iš Cambr.

3. Pasaka aųie Magdutę. 
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: WORL Sta- 
tion, Lithuanian Program. 
Boston, Mass. S. Minkus.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo pemnainų 
moterų. Moterų ir Vvrų ligas

Kracjo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 diena 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 Vakare 
ISO HUNTINGTON AVE., 

BOSTON. MASS.
Tel. Commonnealth 4370

i
I < ! «

i

♦
S. BARASEVIČIUS 

IR SUNUS
MOTERIS PAGELBININKR 
LIETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 259S 
Sunaus gyvenamoji vieta:

528 Dorchester Ave.
Tel. COLumfeia 2537

TeL 28624 Gyv. 31133

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: S iki 
nuo 2 iki S,
n uo 7 iki S 

Seredom S iki 1 
ir 'usitar—.

AKIŲ DAKTARAS 
Ittaiso def- kt uotas akia ir inka
ru laik-j acgrąfinu šviesa IS— 
e—'-'-^ju ir pr,»kiriu aki'

Europo ie žuvę lietuviai 
kareiviai

Karo Departamentas pa
skelbė nauią sarašą karei
vių. kurie žuvo Europos ka
ro laukuose. Sąraše randam 
sekamus lietuvius:

Eugenijus Ulasevičius iš j 
Springfieldo.

Juozas Gelinas iš Oran 
ge

Pereitą savaitę Bostono 
Įlinkoje kaip ir nebuvo kiau
lienos. Buvo tik prastosios 
į-ušies avienos ir jautienos, 
taipgi šiek tiek veršienos. ;

Vadinamųjų “sosičių”i 
Valstijos seimelis svarsto buvo užtenkamai, bet ka-' 

naują įstatymo sumanymą, dangi jiems yra reikalingi 
kuriuo suloma uždėt specia- Į “pointai." žmonės nenori i 
liūs valstijos mokesčius ant jų pirkti.
visų pramogų — po 10 cen-Į -----------------
tu nuo kiekvieno įžangos Norwoode pabr.ngo 
dolerio. Uidotavė.

Neri uždėt naujus mokes
čius pramogoms

N. baudė automobilių vagį

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Remarkable new hcatless permanent 
that does the grande-1 things to; 
yon and for your hair. It is given in į 
eomplete coolness and delightfuU 
comtort. and the dramatie whipped Į 
cream oil treatment (see it whipped 
op before your eyes) assures you 
the softest. loveliest waves and the 
most manageable curls ever did see. 
Eska Frosted is the wave of the 
futnre . . . and it’s here today. Ideal 
with ali t y peš of hair—normai or 
“difficult.” 20.00*

Other Eska W’aves—10.00 and 15.00*

CASPER’S 
Beauty Salon

738 E. Broadvvay, So. Boston

AND NOW
THE NEWEST ADVANCE IN 

COLD WAVING

Eska Frosted

! Summer Street,
' tnurATR M ASM

Tel. TRObridge 6330

Dr. Jobo Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandue: 2-4 ir S-S 

Nedėliomia ir Šventadieniais: 
aao 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at arti Central skv. 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

KPI'RAUSTI
PELKRAU8
TYTOJAI 
(Inanred 

Movtt»>

Perkrau.-’.om 
iia pat ir j tr- 
brr.p. virtaa

orlellnra kaina
STS BROADVVAY.

SO. BOSTON,
TeL SOUth Boatoa 4411

T«L BOU

DAKTARA*

7. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Parduodam Visokius Gėrimus
Prašom atsilankyti į musų naują biznio vietą. 

Mes parduodam bonkomis visokią degtinę, vyną, alų 
ir kitokius gėrimus. Remkit savuosius.
Savininkai: Adolfas Meyer ir Stasys T. Bartosiak

South Boston Liquor Store, Ine.
Boston, Mass.

(15)

Nortvoodas turi dideles ir 
gražias Highland kapines. 
Tų kapinių savininkai pa
skelbė, kad šeštadieniais ir

Back Bay teismo njmuo- 
spręsta tūlo Lawrence

Andrius Pupa iš Nevirto- Motin bvla. Jis buvo pagau- sekmadieniais jie ima dau 
no. tas važiuojant vogtu auto- giau už laidotuves. Žmonės, ■* r • 1 I A! 1-1 — f —Jonas Kleiza iš Worces- mobilium. Morin pasmerk- 
terio. ’ i tas šešiems metams kalėti.

kelia protestus. Ši klausimą 
gal teks spręsti teismui.

134 W. 6tb A Cor. D Sts., South 
Tel. SOU-3645

Noo S rytn Iki 7 

N»n S rrt» <ln »» «•—. 

447 RRO A PU A V

O ROSTON, MASS
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