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Rusijos Fronte Atkirsta 
500,000 Hitlerio Vyrų

Naciai Bijosi Invazi-‘‘Lituanica” Bombar- 
jos Per Norvegiją.\ duos Nacius.

Chicagos lietuviai renka pi
nigus bombanešiui pastatyt.

Iždo Departamento šta-

“Deutsche Allgemeine 
Zeitung” išspausdino Vo-

SOVIETAI ATSIĖMĖ RO
STOVĄ, VOROŠILOV- 

GRADĄ IR CHARKOVĄ.
Vokiečiai ketina laikyti lini
ją nuo Rygos iki Odesos.

Vokiečiams Rusijoj pra
dėjo labai nesisekti. Per
daug jie ištraukė iš tenai 
tanku ir orlaivių į Afrikos tralinis feldmaršalas 
frontą. Pereitą nedėldienį Erich von Mannstein

kietijos
chardo

vice-admirolo Ri-
_ i j • « Gadowo straipsnį, įas karo stampoms platinti

i no. Pamatęs, kad jo strate- kuriame jis sako, kad dide-j nnno jaus valstijoj praneša 
!įs.PavojU5 Vokietijai gresia mums, kad Chicagos lietu

viai yra nupirkę karo bonų

Hitleris Jau Nebepa- 
sirašo Įsakymų.
Pereitą sąvaitę rašėme 

“Keleivy,” kad Hitleris yra 
kaž-kur dingęs. Jis nedaly
vavo net savo viešpatavimo 
10 metų sukaktuvėse. Dabar 
Londone gauta slaptais ke-

Amerikon Atvyko Francuzų

Didieji Karo Laivai,
J V TARPE YRA JŪRIŲ 'vai. Naikintuvai, paprastai, 

MILŽINAS “RICHELIEU.” į vartojami kaip palydovai
,............. ~ , tt.t, . i , —----- 7 .. .. . sunkiems karo laivams šau
liais žinių, kad Hitleris ne- Čia bus padaryti reikalingi goti nuo submarinu ir kito-

už čielą milioną dolerių, ir bepasirašo nei armijos įsa- j jiems pataisymai ir jie eis 'kju pavojų jje yra nedideli, 
kad dalį tų bonų jie nutarę kymų. Jie yra skelbiami ge- naikinti nacių. vikrus, greiti ir labai gerai

nuraukiu k .kata^ro^’.LL~.paaukoti dideliam bomba- neralmio stabo vaidu. Se- Valdžia leido laikraščiams apginkluoti. Jie vartoja ir
pasitraukiu Maršalai sudalę ėmę Norvegiją, ahantai ga- nešiui pastatyti. Ta bomba- mau po tokiais įsakymais vi-; n k ibti kad savaite i tornedas kain ^ubmarinosvyriausių komandą, kunos lėtų daug lengviau ir pigiau Rešį pavadinsiu "Lituani- sados pasirašydavo “valsty- £ an“u„ f?'k'm J - •’ a submal'u’°s-

tž yra tuo 'pačiu vardu,'bės vadas” Hitleris. Todil jė
Fntz konvojai butų apsaugoti nuo kuriuo Danus ir Girėnas bu-! Londone yra spėjama, kad: zu kar„ laivu. Ju tarpe yra Jį Af£ f/ancu-

, .. . . vokiečių submannų, kunos Vo pavadinę savo orlaivi ke-Y okietijos generalinis sta- Saramtk :Pd.Ioue’.tofe RP“i?-Vo?Sl:L Sih , Bei“roly ^rų Nor- lionei j Lietuva. Jų orlaivis bas bus jau pasiuntęs Hitle- chėiieu' lilark: “Rišelje” >, prie al&ntT pn8ldeJę
nerado o ehraJ“Kete n'7- lr ‘ trafukt,ls “glJ?? u0StV?se- Pa'lnukrito ir sudužo Soldino n sunims sieko plauti. Jau 7 600 Į feki-JiddoUs i1 va7S' aliantams da

lovgiaao, oemant įveiei- Rusuos gilumos aferai ir eme Norveema. ahantai tuo- nb-ioi Vr»ti»tnni npr menesi laiko niekas Vo- trir_x__,,\- ____ 1 Kai laivų aliantams cia-
v iui” spaudon radijas prane Rusijos gilumos atgal ir ėmę Norvegiją, aliantai tuo- girioj, Vokietijoj, nepasie- per mėnesį laiko niekas Vo- -MontcalnA keliolika nai-' fc^in^ta? franciu ta 

trumpinti frontą. Nuo Ry- jau atkirstų nuo Vokietijos kus jiems Lietuvos. Tarp kietijoje nėra Hitleno ma- kintllvl. cai. snnSa’ lai nancųzų na
gos tas frontas eisiąs Daugu- visą Švedijos geležį ir Pet- Amerikos lietuvių buvo susi- tęs. “Metrai™” <aistAiri Phi. r°- lalv>’nas labai Yelks7, „ . . . ro laivynas bus labai reikš-

Montcalm sustojo Phi- minga pagalba kovoje už
AFR1KON PRISTATYTA y^rką^kur ^m f* 'T?

DAUG REIKMENŲ. bJ0^ reiįingi'pa- 1'^

,į‘ ta Vokiečiai, esą, tikisi, kad į Norvegijos invazija pakirstų, ėiams už tai atsilyginti. Jie koje pranešama, kad šiomis daužytai kai anglu laivynas I P . .
iu jie turėjo šitoJ- ,inijoj jie?ls daug vl?, Vokietijos karo ekono- nori pastatyti kitokią “Li- Anomis tenai gauta iš A- f—Francuzų saivuotis “Ri

i._ • „ x -i n -u _ i: tuanicą”—tokią, kuri galės
subombarduoti nacių ir fa
šistų miestus. Šitam judėji
mui vadovauja adv. Olis.

šė, kad nišai atsiėmė jau ir g0S tas frOntas eisiąs Daugu- visą Švedijos geležį ir Pet- 
Charkovą. :vos paupiu į pietų rytus, šamo kasyklų nikelį. Norve

Sakoma, kad pasitraukda- Smolensko link, o nuo tenai gii prezervuojama žuvis taip
Amerikos lietuvių buvo susi 
daręs gilus įsitikinimas, kad 
lietuvių orlaivi nušovė že

mi is Rostovo, vokiečiai tą Dniepro paupiu Kijevo link, gi butų jau nebeprieinama i mėn vokiečiai. Todėl chica
miestą padegę. Be abejo, jie o jš čia iki Odesos, 
tą patį padarė ir su kitai 
miestais, iš kurių
pasitraukti. lengviau atsilaikyti, nes ji miją.

L žemę Rosto\ą ir kitus netiktai trumpesnė ir su pa
garbius punktus pietuose, }ankesne gamta, bet ir daug

atklft§ aPle arčiau prie Voldetijos, daug 
>0,000 vokiečių armiją nuo tiumpesnis busiąs susisieki- 

susisiekimo su užnugariu. mas r
Jai dabar gręsiąs toks pat Ii- žinoma

vokiečiams. Vienu žodžiu, Hečiai nori dabar vokie-w « •• • • • | . | o

anuomet bandė paimti Da- 
merikos 60,000 tonų visokių 1 karo uostą. chelieu” yra vienas galin

giausių laivų pasauly, ir jo

tonų cuKraus. ma. įaip pat nesakoma, KieK
20,000 tonų miltų. |jų iš viso Amerikon pribu-
7,000 tonų kenuoto pieno, i vo. Yra minimi tiktai dviejų

ma Washingtone ir Londo
ne, kad tas jūrių milžinas 
nepatektų į nacių rankas. Jis

Anglų Konvojus
Pasiekė Rusiją.

Londonas praneša, kad JAPONAI NETEKO 90,000 
KAREIVIU.

Amerikos laivyno vyriau
sybės pranešimu, kovose už
Guadalkanalą ir Naująją n

visi vokiečių: pereitą sąvaitę dar vienas
kimas, koks išriko 6-tają \o- strategų pianai gali būt grei- Anglijos laivų konvojus pa
klėčiu ai miją Stalingrade. tai apversti kojomis aukš- ' “ ‘ ------

Dabar skelbiama, kad vo- tyn. Jeigu tik Amerika ir
kiečiai trauksis iki Rygos- Antri j ją iš;kpls savo armijas 
Odesos linijos, nes čia gamta LEuroėoie, Vokietija vistiek 
labai 'palanki' fapsigyiiHMofbu^ aimU^ta. 0"^adTalian
karui—daug didelių upių ir; darys Europoje invaziją, i sąvaitę.’ Kai submaiinos bu- 
garsios Pinsko pelkės, per apie tai dabar jau netenka 
kurias niekas negali pereiti.. abejoti. Aliantams būtinai 

Rygos-Odesos linija esan-; reikia turėti Europoje stip
ti ne tiktai lengva apsigyni- rią armiją, kad padėti pa

siekė Rusiją su labai svarbia 
karo medžiaga. Konvojų ke
lionėje buvo užpuolusios vo-

larini^ jrkfi
su tais jūrių vilkais ėjo visą

' ±,600^ tonų muilo.

300 tonų arbatos.
600 tonų kavos.
650 tonų margarinos.
Aflfl frftTtn cnn-ir.

j naikintuvų vardai: “La Fan-x • ut rr -u „ t-" vra apsaugotas tokiais stip-qa^-’ btTemb> ,Jl.e iiaLs pllėnt šarvais, kad fpdi 
esą didžiausi sios rusies lai. ^1^ Į6 »

mui, bet ji yra beveik per
pus trumpesnė, negu dabar
tinis frontas.

“New York Times” ko- 
lespondentas praneša tele
fonu iš neitralės Šveicarijos, 
kad Hitleris jau išsižadėjęs 
vadovybės armijoj, apie ku
rią jis nedaug ir tenusima-

vergtoms tautoms atsistaty
dinti ir susitvarkyti. Juk At
lanto čaiteris ne juokams 
yra parašytas, ir ne juokams 
Amerika organizuoja 10,- 
000,000 vyrų armiją.

BUVO DIDELIS JŪRIŲ 
MUŠIS SU JAPONAIS.

vo atmuštos ir išblaškytos 
gilumos bombomis, tai tuo
met anglų laivus puolė 40 
vokiečių Heinkelio kons- 
tiukcijos orlaivių. Bet šie ir
gi turėjo su savim orlaivių, 
kurie tuoj puolę už puolikus 
ir po atkaklios kovos numu- 
šę jūron 24 Heinkelius. Kitą 
dieną anglai numušę 13 
piiešo orlaivių.

orlaivių ir 220 laivų. Iš Gua- 
dalkanalo salos jie jau galu
tinai išmušti ir visa sala ap
valyta. Bet Naujosios Gvinė
jos saloje dar yra jų keliatas 
guštų.

Be to dar po kelis šimtus 
tonų nuvežta degtukų, dra-

UGNIS ISSPROGDE Dl- aTulįJfaH^kšioTmuS 
NAMITO SANDELĮ. ^5

Dawson Creek miestely, susideda iš 1,460 jurininkų.
pany, avalinės ir kitokių da-j Kanadoj, pro kurį ejna nau- Ir nežiūrint tokio savo di-
lykų.

Sovietų Atstovas 
V ošina Turkus.

Turkijos sostinėj Anka
roj visi aukštieji turkų vals
tybės vadai buvo pakviesti 
Sovietų Rusijos atstovybėn 
ir gerai pamylėti. Rusų am
basadorius Vinogradovas iš
kėlė didelius pietus, kuriuo
se taip pat dalyvavo Ameri
kos ir Anglijos ambasado
riai. Visi diplomatai buvo 
apsirengę uodeguotais fra
kais ir ilgom baltom manyš- 
kom. Tik sąvaitė prieš tai 
Ankaroj lankėsi Anglijos 
premjeras Churchill, kurį 
iškilmingai vaišino Turki
jos prezidentas Inonu ir 
premjeras Sukru Sarakoglu.

Iš visko matyt, kad sanri 
kiai tarp alijantų 
yra cementuojami 
pestingai. Tai blogas ženk
las fašistams.

MOHANDAS GANDHI 
PASKELBĖ BADO 

STREIKĄ.
Indijos nacionalistų • va

das, Mohandas Gandhi, ku
lis dabar sėdi kalėjime, pa
skelbė bado streiką. Jis nie
ko nevalgo, tik geria vande
ni ir vaisių sunką. Tas labai 
sujudino Indijos nacionalis
tus. New Delhi mieste audi- 
nyčių fabrikantai uždarė 
net savo dirbtuves, reikšda
mi anglams protestą dėl 
Gandžio kalinimo.

Šią sąvaitę Washingtonas 
paskelbė, kad Solomonuose 
buvo didelis jūrių mušis, ku
lis prasidėjo sausio 29 die
ną ir tęsėsi kelias paras. Toj 
kovoj žuvo sunkusis Ameri
kos skraiduolis “Chicago” ir; prezidentą, 
du mažesni karo laivai. Be‘tu Partijos 
to. žuvo 22 Ameriko~ — 1 
laiv’iai.

Bet japonams buvo su
duotas daug didesnis smū
gis. Jie prarado 15 karo lai
vų ir 60 orlaivių.

Amerikos skraiduolį “Chi
cago” nuskandino toi-pedo- 
mis japonų orlaiviai.

SUOMIJOS SOCIALDE
MOKRATŲ PAREIŠ

KIMAS.
Sako, Suomija darys taiką 
kada tik jai bus parankiau.

Šį panedėlį, kaip tik Suo
mijos parlamentas išrinko 

Socialdemokra- 
atstovai parla- 

or"! mente padarė pareiškimą, 
kad Suomija veda šį karą 
prieš savo norą (rusai ją pri
vertė prie to). Ji nekariauja 
nei vienoj, nei kitoj kariau-

RE1KALAUJA AŠTRIOS 
CENZŪROS PIETŲ

AMERIKOJE.

MORMONAI TURI DIDE
LĘ MAISTO ATSARGĄ.

Laikraščiai praneša, kad 
Amerikos mormonai, kurie 
gyvena Salt Lake mieste, tu
ri prisikrovę kamaras viso- 
sokio maisto ir nejaučia jo
kių trukumų. Mormonų pra
eitis buvo labai varginga ir 
jje yra išmokę derlingais 
metais prezervuoti maistą 
sunkiems laikams. Už tai jie 
dabar visko turi ir jjems ne
reikia beveik nieko pirkti.

NUMATO KAPITALO 
KONFISKAVIMĄ VO

KIETIJOJE.
Stokholmo žiniomis. Vo

kietijos ekonomijos ministe
ris Walter Funk pranašau

jančiųjų valstybių pusėj, betjįąs kapitalo konfiskavimą, 
gina tik savo nepriklauso-Busiąs išleistas toks Įstaty-
mybę, ir ji esanti pasirengusi 
baigti tą karą ir daryti taiką 
kada tik bus jai parankiau, 
nežiūrint nei Vokietijos nei 
kitų.

Nepaprastas Komitetas DIESO KOMITETAS UŽ-

mas, kad valstybė galėsian
ti atimti visus kapitalus 
savo gyventojų.

iš

NUŠOVĖ JAU TREČIĄ 
IŠDAVIKĄ.

Stokholmo žiniomis, pe
reitą nedėldienį Utrechto 
mieste olandai patriotai nu
šovė da vieną savo tautos iš
daviką. Tai buvo vidaus mi
nisteris van Ravenzvvay, 
kuris bendradarbiavo su na
ciais, okupavusiais Olandi
ją. Manoma, kad tokius iš-1 
davikus žudo slaptoji Olan
dijos patriotų sąjunga.

Tai jau trečias nacių tal
kininkas nudėtas Olandijoj.

•jas vieškelis į Alaską, perei- džio ir svorio, jis yra labai 
į tą nedėldienį užsidegė san- greitas, daro po 32 mazgu į 
įdėlis su dinamitu ir įvyko valandą.
baisus sprogimas. Žinios sa
ko, kad daug žmonių buvo Nacių Propaganda. 
sužeista. Iš Edmontono nu- _ . .. , ,Gąsdina aliantus bolševizmosiųstas orlaivis su medicinos 
pagalba. baubu.

Paskutinėmis dienomis na
ciai pakeitė savo propagan
dą. Iki šiol jie gąsdino Ang
liją “jankių imperializmu,’

SAULĖ JAU NEBEDE
GINS LAKŪNŲ.

Iki šiol lakūnai dažnai ap- . ...
degdavo saulės spinduliais ? Anienką kuiste pnes ang 
- taip apdegdavo, kad turė- Dabanti, kai nacių ar. 
davo sirgti. Dabar gi Cela- “P3' P, a(leJ0 nesekti Ru- 
r.ese-Celluloido firma išvys-:^08 fr?nte'n3C,tF™Paga'?' 

. tė tokią medžiagą orlaivių j'1?’" lsa» uz*
langams, per kurią ultra-fio- tnubĮJ.° gaidą. Jisai
lėtiniai saulės spinduliai ne- Plaf!eJ°. dabai gąsdinti A- 

1 _ menką ir Angliją bolševiz
mo baubu.” Jeigu rusai nu-

NEVAŽIUOKIT I AK-
RONĄ. pereina, ir lakūnai bus ap-

Akrone, Ohio, yra didelė i saugoti nuo apdegimo. .. ....
Dabar te-! galėtų vokiečių armiją, sa-gumos pramone.

nai suvažiavo labai daug: jspėJA AMERIKĄ LAUK- Goebbelsas. tai bolševiz- 
migruojančių žmonių darbo ‘ TI SUNKIŲ AUKŲ. n‘° ban£a užliesianti visą
jieškoti, todėl karo žmogaus pasaulį. Kad išgelbėti pa-
jįų-kom^ paskelbė; tad:,. Kam DeparUmento sek- šaulio
KTa^intrS T merikos visuomet, tad ^T^n
darha nriimami jgieitu laiku musų salis ture> kietiia ir bendromis jėgomiskitur darbininkai 
darbą priimami

, v ia turėtu stoti išvien su Vo-
greitu laiku musų sa is turės kietiia ir bendromis jėgomis 
gal labai sunkių aukų karo funaikinti bolševizmą, sako 
fi onte. Goebbelsas.

Bet Goebbelsas nepasa- 
PASMERKE SUŠAUDYT ko, kuo nacizmas yra geres- 

10 NORVEGŲ. nįs U2 bolševizmą.
Iš Stokholmo pranešama. ------------—

ANGLIJOJ STINGA 
AUDĖJŲ.

Anglija yra visam pasau
ly pagarsėjusi savo audi-
inais. Bet dabar audimo pra- ka(| Non. ijoj vJ,kiečiu ka. 
mone Anglijoj gyvena sun- teifmass 'uJteisė suša‘„dvt
kų kriZ!, nes negauna 3«-: 10 norvegų kurie slapta md- 

kinosi vartoti ginklą.

BELGRADE SUŠAUDYTA
27,000 JUGOSLAVŲ.

Ankaros žiniomis, nuo 
rugsėjo mėnesio Belgrado 
mieste okupantai sušaudė 

Žemesnieji Kongreso ru- 27,000 Jugoslavijos patrio-

GIRTAS DAR DVIEM 
METAM.

ir turku!Amerikos Apsaugai siūlo 
labai ru-!Pietų Amerikai įvesti aštrią 

susisiekimų cenzūrą, kadį
“Ašies” šnipai negalėtų tarpįmaį pereitą savaifę nutarė 
savęs susižinoti. Komitetas 302 balsais‘pneš 92 pratęs- 
pataria ypač daboti telegra- ti Dieso Komiteto veiklą dar 
mas ir laiškus siunčiamus Is- dviem metam. Tas komite- 
panijon ir Argentinon, arba tas medžioja komunistus ir 
atsiunčiamus iš tenai. kitus priešvalstybinius ele

--------------- .mentus.
93,000 MIRČIŲ NUO NE I 

LAIMINGŲ ATSITIKIMŲ.'
Pereitais metais Jungti-i

tų, kurie buvo susekti re
miant generolą Michailovi- 
čą. (Gen. Michailovičas ve
da atkaklią kovą prieš na- 

' cius ir fašistus.)

SUOMIJOJ IŠRINKTAS 
NAUJAS PREZIDENTAS.

Šį panedėlį buvo renka
mas naujas Suomijos prezi
dentas. Stipriausi kandida
tai buvo maršalas Manner-

PREKYBOS LAIVYNUI 
REIKIA 100,000 VYRŲ.

nėse Valstijose nuo visokių j Washingtono žiniomis, A- 
nelaimių žuvo 93,000 žmo- merikos prekybos laivynui 
nių, ir daugiau kaip 9,300,- reikia apie 19,000 laisniuotų heim ir iki šiol buvęs prezi- 
000 buvo sužeistų. Tai be- viršininku ir 80.000 jurinin- dentas Risto Riti. Suomijoj 
veik dusyk daugiau negu kų. Jie bus reikalingi nau-i prezidentą renka parlamen- 
Amerika neteko per pereita- jiems laivams, kurių dabar!tas. 
jį pasaulini kara. vra statoma 2,300. Išrinktas Risto Rvti

r

VAJUS PRIEŠ ŽYDUS. UŽGYRĖ ATLANTO 
Naciai paskelbė naują pa- ČARTERĮ.

tvarkymą buvusioj Čekoslo-; Venezuelos respublikos vy- 
vakijoj, kad iki šių metų ko- r;ausybė oficialiai 
vo 1 dienos iš Moravijos ir 1 Atla„to čarterio principus. . 
Bohemijos turi būti pašalui- Apie ui jį painformavo ir n
ti visi žydai. Washingtoną.

PAGAMINO ORLAIVIŲ 
UŽ $5,000,000,000.

Amerikos Aeronautikos 
Prekybos Rūmai praneša, 
kad 1942 metais Amerikoje 
buvo pagaminta $5.000,- 
000,000 vertės orlaivių ir at- 

,i7<rvro skini jiems dalių. Orlaivių 
fabrikai dabartiniu laiku tu- 

užsakymu už $22,000;-
000.000. *

WISCONSINO KASYK
LOJ ŽUVO 8 ŽMONĖS.
Shullsburg. Wis. —Perei- 

kad iš Bresto miesto, Pietų tą sąvaitę netoli nuo čia už- ctlėkdinia* 
Francuzijoj, tuoj busią iš- griuvo Mulcahy kasykla ir įkas jap

KRAUSTO GYVENTO
JUS IŠ BRESTO.

Berlyno radijas praneša,

SUĖMĖ SVEIKĄ JAPONŲ 
ORLAIVJ.

Kinijoj buvo suimtas ii 
vei-

.u
^.Ymerikon 
“zero” orlaivis.

kraustyta 
’entojų

27,000 civilių gy- tižbėrė 8 darbininkus po že- čia b
me

|V1<1 ulx.'>

konstr.?
atydžiai 
i ja.

ištirta jo



Ar.Iras Puslapis'

Angliškas šio pareiškimo origina- inf
las buvo pasiųstas Valstybes Sekreto- “ 
riui, gerb. Cordell liuli.
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AMERIKOS UETBVIŲ TARYBOS PAREIŠKIMAS LIETUVOS KLAUSIMU.
Tary- 

atstovų i- 
■ vairių Amerikos lietuvių 

“Keleivy” jau buvo savoj “Laisvės” 36-tame nume-grupių ii organizacijų, ku- 
laiku rašyta, kad lenkų dar- ry Rokas Mizara rašo: “Mes rios sioja v.z laisvos, nepri- 
bininkų organizacijos kelia privalome juo labiau remti
Maskvai protestus dėl dvie- karines krašto pastangas ir 
jų Lenkijos darbininkų va- prezidentą Rooseveltą...” • mą, savo konferencijoj
rių kankinimo. Bet ar tas parašyta nuo- 'nietų s

Dabar, kaip praneša Ame- širdžiai? ke, paž\
Amerikos karo pastangų 

ir prezidento Roosevelto po 
litikos tikslai yra išdėstyti auo 
Atlanto čarteryje. Tas čar- nėšio

prieš bolševikų'teris užtikrina visoms tau- gyvena j>o vokiečių jungu.

likos žydų išleistas lapelis
“The Ghetto Speaks,” Mas- ; 
kvai nusiuntė protestą ir 
Amerikos darbininku vadai. 

Protestai

klau-omos, demokiatinės 
Lietuvo- lesi ai: >bkos atstaty- 

1 <i N-I

iši karą 1 
“ timą okupi

visų gąsdinimų ilsios, su Sovietų pagalba,,okupantus atneš jai daug teikti jai, deja, jie dabar ne- 
giąsinimų, tik maža studen- t\iitą atsparą nacių žygių į kentėjimų ir pareikalaus di- gali. Vienintelis būdas pa
tų dalis sutiko dirbti Vokie- Rytus. Įdėlių aukų. Bet lietuvių tau- greitinti Lietuvos išlaisvini-
rijoje, tai i bu univer.-ite.ai Bet po to, kai
Kaune ir Vilniuje, buvo už- buvo, prieš jos žmonių 
•iaiyti ir 50 profesorių bei per vienerius metus valdo- kryžiuočių ordiną prie Grun- mis jėgomis remti J. A. V. 
studen'ų buvo išvežti i kou- ma ru.-ų, kurie be atodairos valdo, nelenks savo sprando ir jų sąjungininkų karo pa- 
'-entraciįos stovykla -. griovė jos ekonomini ir so-po vokiečių jungu. Visi atši-stangas, kad kaip galint

Už nekla ’svma nacių įsa- c’‘a^ni gyvenimą, sukelda- mena, kaip pereitame Pa- greičiau butų laimėta pilna 
•vrm i>--kriamu* nutikai- mi prieš save visos tautos ne- sauliniame kare Lietuva pa-

aunu. ucl lietuviu tau- luiciuvua i?iai  ̂v 1111-

Lietuva, ta, kuri per šimtmečius gru- mą ir sutrumpinti jos gy
niu valią: mesi su teutonais ir sumušė \entojų . kančias—tai viso-

pergalė. kad butu sutriuškin-

vazija dargi uvo išsaukusi sukanka lygiai 2o metai nuo 
istoriio-

Apie jų likimą 
“Naujienos*’:

“Jiem dviem pasisekė pabėg _ ...
ti nuo nacių 1939 metais, kuo- O kur Rokas Mizara šituo 'P<^ti>ti i» išnaudo-
met Hitlerio armijos įsiveržė į klausimu stovi? Kur stovik tolyn >i nacių pric>pau- 
Lenkiją. Bet Į rytinę Lenkijos visas "Laisvės” štabas? Ai

tos da- 
jie ne- 

2 nepri-
odė klausomo gyvenimo metų. 

aduo- kuomet jie, galima sakyti, iš Kančio<

mybės atstatymą, be to, už
tiki ino Įsakmiai, pats prezi
dentas Rooseveltas dar 1940 
m., spalių 15 d., kuomet ji
sai priėmė Amerikos lietu
vių delegaciją Baltuosiuose 

Washing tone.Pr.i
. , , , , kurias Lietuvos

nieko sukurė savo valstybę, žmonėms tenka iškentėti da
nams arba kitokiu budu ir.ė- Vyriaujantis tačiau fak- pastatė tukstancius mokyk- po hitlerizmo letena, 
gino jiems padėt:. Nežmo- tas nacių okupuotoje Lietu- J*4 kultūros židinių ir. tįkraį negalėjo sumažinti 
nišką fizinio žydu išnaikini- voje šiandien yra tas, kad pakelė savo ekonominę buk- atgauti laisvę,

pusę tuoj Įmaršavo sovietų jie remia Atlanto Čarteri?, Hitlerio satrapų tiksiąs, mo politiką, kuria sužvėrė- ii yra skaudžiai skriaudžia-1? iki tokio gerovės laipsnio,; Be galo svarbu 
kariuomenė, n- čia juodu su- Ai jie stoja už nepriklauso- Į matyt, yra visiškai pajungti įę naciai vykdo Lietuvoje, ma ir kasdien vis didesniu k°ks niekuomet nebuvo Pa*L žmonėc kain ir kitu 
ėmė bolševikai. imą Lietuvą? kraštą ekonominiai, sunai- kaip ir kitose okupuotose ša- atkaklumu savo skriaudi- siektas, būnant Lietuvai sve"ioi-UDkotu šalių gyvento iaf

-Iki 1941 m. rugsėjo mėnesio ye, tjk ?toja kinti jo kultūrinio gyvenimo lyse, ši konferenciia pasmer- kam-- priešinasi. Paralyžiuo- tintųjų valdžioje.^ _ 'gautu ko daugiausia mora-
lanto čarteri, už nepriklau- (savybes ir paversti jo gyven- kia visu griežtumu ii pasisa- iantis apstulbimas ir nejėgis Lietuva ir neužmiršo taip - - ~ jun£rtjnir
somos Lietuvos atstatymą. jus klusniais vokiškos ko už tai, kad tų žiauiūmų pasyvumas, kurie ją buvo Pat ir tos skriaudos, kurią yautu
tą jie tuojaus apšaukia “pro-’riešpačių tautos vergais, vykdytojai butų po karo ati- paėmę, pradžioje, praėjo .'ai padare Hitleris^ atplės-
načiu.” "Hitlerio agentu“ • Lietuva yra uoliai koloni- duoti teismo atsakomybėn ir senai. Jau pirmaisiais oku- damas 19-j9
ir tt. zuoiama vokiečiais atgabe- be pasigailėjimo nubausti pacijos mėnesiai

Ir tuo pačiu laiku jie sa-tnamais iš Trečiojo Reicho, kaio arčiausi piktadariai. vyriausybė
tų Sąjunga, juodu buvo paleis- Ro; -remkim prezįdenraį Olandijos, iš Rumunijos ir ši konferencija su apgai- griebtis teroro priemonių

Rooseveltą” * Besarabijos. Vokiečiu fir- litavimu nažvmi kariam- prasidėjusiam liaudies ju- PR^sų nemesi, yra ias, Kau
Artai neaiški veidmai-tm<* ,suin?a I savo _ rankas iiįkybės nedavė' Lietuvai dėjimui slopinti: ‘‘sabotaž-dab^imo_karo iš-

ct/iti c-it i

Henryk Erlich ir Victor Alter 
buvo uždaryti sovietų koncent
racijos stovykloje, tik už tai. 
kad juodu yra socialistai ir 
Izenkijos pilicč'ai. Lenkijai pa
sirašius karo sutarti su Sovie-

ti. Tačiau, kai juodu atvyko į 
Kuibyševą ir rengėsi keliauti j 
užsieni. Stalino žvalgyba juo- 
du vėl suėmė ir laiko kalėjime ’
iki šiol.

"Buvo daug protestų prieš 
toki sauvališką sovietų val
džios pasielgimą su tais žydų 
darbininkų vadais, bet Maskva 
jų ne tiktai
nepasako, 
ir kur

da darosi vis skaudesnė.

aiški veidmai-,™0? ;u™a 1 ?av0 ranka?
nrekvbos ir pramones įmo

TĖVYNĖ” APIE LIETU
VIU KOMUNISTUS.

Pažymėjusi, kaip lietuvis-arba kol-chozais 
kieji komunistai pradėjo okupacijos metu

JU

kad Lie-

Klaipėdo;

lines paramos iš Jungtinių 
Atlanto Čarteris ši

tuo atžvilgiu turi neikainuo-

šioje šalyje ir užsienyje, dar 
tebėra skleidžiama mintis, 
kad mažų tautų likimas po 
šio karo turėsiąs būti paau-ninku” korimu viešose aikš- vakarėse, buvo pirmoji

Stambiausia kliūtis tam j askutimu laiKu jau pa- juslinėmis Tautomis i’ un- 
. buvo pirmesnioji Lietuvos riekė mus žinios apie pasi- laukia valandos> kada jie

kO. Už ka juodu suimti cjo Amerikos Lietuviu Tarv-i Tu° P~C1U. Įvykdė Pa- įeiskiancio ir organizuoto kartu su jomi? at_
juodu yra laikomi." b‘o« ^Tvažiarimo “Tėvvmr 5Ta ^'eZam-1 J VoklW baltijos tostuose Sovietų visuomenes: atsparumo ženk- f koVQS ffon

pys -uvimu, ievyne ?fįnnrm mp<^i nipncu o.įoąa ik lnsu AuKRCiaus nannnetas __ __ ______ i_~ ’ k--—» m. — — r~- —-- AmenKos nežaviai sesa
rir kiti žemės ūkio produktai, dieną, neva strateginiais su- mizmiskos universitetų stu- o-įiiausia rimoatiia Šitos kiniu tam tikras kvotas ati- metfirafe, - užuot padėjus denių daugumos atsisaky- -™PatlJ? J3™5

nepaleidžia, o ir blaškytis dėl nesenai ivvku-
tįkijau nubalsavusios priimti so- 

' vietų sistemą ir tapti Rusijos 
dalimi. Vienas užsiminimas 
apie apgavingus 1940 m. mėnesio- “rinkimus”

Reikalaudami jų paliuosa- 
vimo, Amerikos darbininkų 
vadai, švietėjai ir visuome
nininkai dabar nusiuntė Mo
lotovui šitokio turinio tele
gramą :

"Jau dveji su viršum metai, 
kai Henry k Erlich ir Viktor
Alder. du žymus darbininkų “Tėvynė” mano, jog bol 
masių vadai Lenkijoje, buvo «-vikai‘neriasi iš kailio dėl 
antru kartu suimti Kuibyševe. kad__
žymiausieji laisvę mylintieji 
žmonės pasaulyje ir Britanijos 
ir Amerikos darbininkų judė-į 
jimo vadai pakartotinai prašė

"Kodėl komunistų lyderius 
ima toks nerimas? Kas čia at
sitiko? Kodėl šis vienvhės ar

, .. , ., . . v jy ^vų krašto kovą dėl įssi-ma iš talstiecių, mokėdami tiems kraštams stipriau ap=i- rnas stoti į nacių daibo yadayiYTn/-) naciu vergovės 
jiems sauvališkai nustato- dnkluoti, kad jie salėtų pa- frontą” yra vienas tokių fak- 'jie galėtų pa-

sumas. sipriešinti vokiečių invazi- tų. Dar reikšmingesnis yra Tiesioginės pagalbos sūdymo vajus dar syki ir dar mas beverčių pinigu bjauresniu tonu prieš Ameri- Miestų gyventojai' kenčia jai, kaip tai buvo numania kitas faktas: dėl Kauno ir 1Z 1 n
kos patriotingus lietuvius pra- badą ir skurdą. Iš miestu ir tarpusavio su Sovietu Rusija Vilniaus universitetų uždą- AK AliiUl n, KALf-“ 
dėtas ?”

važiuoti Vokietijon i “darbo čių kareivių (nes jos turėjo žintieji vadai.
"...visi Amerikos patriotir- frontą” ir Lietuvos universi- visuotinę karo tarnybos Nėra abejonės, kad ši Jungtinių Valstijų karei-

gleji lietuviai ir aukščiau mini-Į tetų studentus, o kuomet, ne- prievole) ir butu sudariu- Lietuvos liaudies kova prieš viui reikia mažiausiai pusės--- - - - - - * -     _ _   _ - __ _  ______ __ __ _ . ... 1 * Y*mų tarybų veikėjai nori ir pa
sisako dirbti ta linkme, idant. 
Amerikai pagelbėti ir kad po 
karo Lietuva butų išlaisvinta. 
O Lietuvos laisvė—Amerikos 
komunistų lyderiams tartum 
peilis po kaklu, nes jie neriasi 
iš kailio Lietuvą pavergti sve
timai valstybei.”

Ir ii mano. kad tai jau bu;:

grąžinti jiem laisvę, bet be 
pasekmių, šiandien, kai visa 
žmonija kelia vieningą balsą, 
smerkdama nacių piktadarius, 
kurie žudynėmis stengiasi iš
naikinti visus žydus gyvento
jus Lenkijoje, mes pakartoja
me. vardan teisingumo ir žmo-1 
niškumo, savo prašymą, kad
butų paleisti šitie pasižymėję paskutinis tu desperatų 
drąsus kovotojai prieš fašizmą “pasispardymas,” nes—

"...visgi turės atsirasti ko- !

Rusai Žudo Savo Išdaviką
svaro duonos i diena.

nenos—j—

ir
ii

nacizmą,
Viktoras

Henrykas 
Alteris.’

Erlichas

kia nors Įstaiga ar koks nors 
autoritetas, kuris turės tuos 
žmones suvaldyti už lietuviu 
vienvbės ardvma. Suvaldyti 
todėl, kad visi geri ir patrio- 
tingi Amerikos lietuviai viso
mis išgalėmis padeda šiam 
kraštui, o Amerikos vyriausy
bės didieji pareigūnai vieny
bės ardytojus jau senai yra 
pasmerkę...”

Po telegrama pasirašė:
Amerikos Darbo Federa

cijos prezidentas William 
Green:

Mokslininkas prof. A.
Einstein:

Universalės Krikščionių 
Tarybos centro sekretorius 
Rev. Hemy Smith Leiper;

International Ladies Gar-
ment Workers unijos prezi- - ■ - -----———— -■———(lentas David Dubmsky; TimoŠenko AtVū-

Amenkos .slavu Kongreso v. . .
pirmininkas Leo Krzycki; ztuoja Wasningtonan

Radio komentatorius Ray- Londone gauta iš Stok- 
mond Gram Swing; holmo žinių, kad Washing-

Amalgamated Clothing tonan atvyksta pagarsėiss 
Workeis unijos organo re- rusu maršalas Timošenko., 
daktorius J. B. S. Hardman,: kuris pernai sulaikė vokie- 
ir visa eilė kitų žymių pažan- čių ofensvvą. Su juo atvyfcs- 
giosios amerikiečių visuome-ita keturi kiti įUsų generali
nės atstovų. nio štabo generolai. Wa«h-

Komunistų laikraščiai ši-įmgtone busianti svarbi ali- 
tą faktą slepia nuo savo dantų karvedžių kortfėrėrtci- 
skaitytojų. ja, kurion buvo pakviesti ir:
------- --------------------------------rusai.

Rusai visai negalėtų ka-,-----------------------------------;
liauti, jeigu Amerika neduo- Iš visų gyvųjų sutvėrimų, i 
tų jiems maisto, sako Agn- aligatoriai ir krokodiliai tu-

Viršuje parodyta, kaip rusai kaimiečiai muša vieną saviškį, kurį jie Įtarė parsidavus vo
kiečiams. Kai jie ji primušė pagaliais ir kumščiomis. jis buvo atiduotas kariuomenei, ku
ri tuojau ji ir sušaudė. Ap;-.tiri< vaizdelio dalia parodo šaudymo sceną. Nuotrauka pasiųsta 
iš Rusijos.

’**' •
k * ' i,*)* '- -* :; * .'z> z ? z.

z" A * ”1

kultūros Departamento sek- 
i etorius \\ ickai d.

ri mažiausia smegenų, paly
ginus su jų didumu.

Visi pasaulio laivai gali 
sutilpti Rio de Janeiro Įlan
koje.

Kinai išrado šilką, fanfa
rą, arbatą, paraką ir knygų 
spausdinimą.

Miestas Santa Domingo 
dabar vadinamas Ciudad 
Tiujillo. Ji Įkūrė Kolumbo 
brolis Baltramiejus.

Etiopijos karalius yra ki
lęs iš karalienės Šebos gimi
nės, gyvenusios 2900 metų 
atgal.

Brazilijoje auga visi aug
menys ir yra visų mineralų, 
kokie žmogui yra žinomi.

Pradėt ir sustabdyti trau
kinį kainuoja tarp 84 centu 
ir $2.80.

Vėžiui užaugti 
iki 5 metu.

ima nuo

1941 metais Amerikos tu
ristai Kanadoje išleido 
8104,000,000.

Apskritai yra žinoma apie 
10,000 skirtingos veislės bi
čių.

Naujoje Zelandijoje barz
dos nuskutimas, pagal įsta
tymą, kainuoja 20 centų.

Geležinkelis iš Murmans
ko iki Leningrado turi 925 
mylias ilgio ir 1,110 tiltų.

Imant apskritom skaitli
nėm, pusė aeroplano svorio 
sudaro aluminas.

sovietų armijai užėmus Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, kaipo 
apie tų tautų valios pareiški
mą, yra joms Įžeidimas ir 
pasityčiojimas iš teisingu
mo.

Tokia žalinga propagan
da — ypač kuomet ji eina iš 
šaltiniu, artimų vienai vals- 
tybei, susijungusiai su Jung
tinėmis Tautomis ir pasira
šiusiai Atlanto Čarten, arba 
kuomet ii yra skleidžiama 
tos valdžios Įtakoje esan
čiuose spaudos organuose,— 
gimdo sumišimą ir nesutiki
mus tarp amerikiečių, kilu
sių iŠ mažųjų Europos tau
tų, o labiausia tarp Baltijos 
kilmės žmonių. Kas dar pa
vojingiau, tokia propaganda 
gali būti panaudota nacių, 
kaipo ginklas jų psichologi
niam karui prieš okupuotųjų 
šalių gyventojus:Jeigu tiems 
Gyventojams bu? atimta vil
tis atgauti po karo teisę lais
vai spręsti savo likimą, tai 
jie neteks svarbiausio paska
tinimo kovoti prieš savo pa
vergėjus. *

Ši konferencija, reikšda
ma savo įimtą susinipinimą 
tokiu neatsakomingu Atlan
to Čarttrio principų neigi
mu, giliai tiki, kad tautų 
laisvės ir teisingumo idėjos, 
kurias paskelbė dviejų di- 

,džiujų Vakarų demokratijų 
vadai, Rooseveltas ir Chur- 
chill, vistiek paims viršų. 
Jas paniekinus, žmonijai bu
tu uždarytas* kelias iš dabar
tinės pasaulio katastrofos i 
geresnę ateiti.

Ši konferencija tvirtai ti
ki, kad Atlanto Čarterio dės
niai bus pritaikyti ne tiktai 
čekams, lenkams ir norve
gams, bet taip pat ir lietu
viams, latviams ir estams. Ji 
tiki, kad po šio karo bus su
rastas būdas sutvarkyti san- 
tikius tarp visu tautų taip, 
kad kiekviena ių galėtu gy
venti laisva ir nebijodama 
galingesniųjų savo kaimynų.

Am. Lietuvių Taryba.
L. Šimuti*, pirmininkas, 

Dr. P. Grigaitis, sekr.
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RROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS.
AMERIKOS LIETUI į T GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIa

Rusų Tankai Atakuoja Vokiečius
Iš kriaučių susirinkimo.
Sausio 27 Amerikos Lie

tuvių Piliečių Kliubo name 
buvo kriaučių 54 skyriaus 
metinis susirinkimas. Kriau
čių susirinko gana daug. Bu
vo išklausyti iš unijos įstai
gų pranešimai, kur iuos pa
darė musų lokalo at-tovai. 
Jie nurodė, kad esamu laiku 
New Yoike yra siuvama 80 
nuošimčių uniformų (karei
viškų drabužių), o tik 20 
nuošimčių civilio darbo.

Be to da atstovai žymėjo, 
kad New Yorko Joint Boai- 
do viršininkai susirūpinę, ką

rviams susieiti ir pasikalbėti 
tuo reikalu? Tas klausimas 
tapo vienbalsiai priimtas ir 
Įpareigota valdyba tokias 
diskusijas surengti.

Kaip paprastai, po Kliubo 
susir inkimo kriaučiai turi 
bankietuką; dabar ūgi ji tu- 
lėjo. Gražiai nuėjo Į žemu
tinę svetainę ir visi užkan
džiavo, būreliais sustoję pa
sišnekučiavo ir gana vėlokai 
išsiskirstė namo.

Komunistų teismas nubaudė 
Roką Mizarą.

Į
Pereitą rudeni Rokas Mi-

įeikės veikti su tais kontrak-įzara suriginčino su Vidiku- 
toriais, kurie nėra atsakingi Rudminu apie kokią tai kny-
už War Bonds, narių duoK 
les ir Victory Tax? Jie iš
skaito iš darbininkų algos, 
bet nepriduoda ten tų pini
gų kur r eikia. Unijos virši
ninkai mano, kad kontrakto- 
įių susivienijimas turės imti 
atsakomybę už tokius kon- 
traktorius kaipo už savo na

gą ir subetino po penkinę. 
Vidikas laimėjo iš Roko 
penkinę. Tada kilo klausi
mas, kur- tuos pinigus padė
ti? Po visų argumentų ir de
rybų, Vidikas sutiko nueiti 
pas Kapicką ir praleisti Ro
ko Mizaros prabetintus pi
nigus. Kaip nutarė, taip ir

Si Kuot.auka parodo vieną iš vėliausiu kovu Rusijos fronte, čia matosi du rusu tankai. Kai
rėje iš vieno didelio tanko išlipo rusu pėstininkai atakuoti priešą, o iš dešinės pusės rusų 
tarka., liuobia iš kanuolių Į vokiečių pozicijas.

Naujienos iš Kanados.
Pažvelgus į atžagareivių 

liogerį.
(Pabaiga iš Kr.

Dabar pažiūrėkime, ką ir 
kaip veikia antroji musų 
kolonijos pusė, taip vadina
mi dešinieji, piie kurių čia 
yra priskaiįjomi katalikai,

kojų. Svečias pastebėjęs, 
kad taip daivti nemandagu, 
na ir gavo už tai į nosį.

Aš tiems gandams neno
rėjau tikėti, bet kada į socia
listų vakarą atvyko lietuvių 
iš Hamiltono, tai aš paklau
siau jų pačių apie tai. Ar

tautininkai, fašistai. Jie ren- sakau, kaip tcron-
gia uasilinksminimn? su tieciai kalba, .tad vietospasilinksminimus 
svaiginamais gėl imais, o

su
iš- smetonininkai do bažnvčia

sikaušę, žinoma, greit susi- apiPPŠė>v ^sikvle-tus savo 
pyksta ir pradeda muštis. svečius is Hamiltono. Taip,

tokių “bankietų” po bažny- .. . . - . .
čia buvo sumuštas lietuvis J1. °/b ir kojas
atvykęs iš Britų Kolumbijos mindžioti. Girdi, kai as uz- 
—sumuštas vien dėl to, kad Protestavau, kad tam e.gtis 
pasakė, jog kaip tik bus ati- pegiaZl’., tai vieni ių sugiae- 
darytas antras frontą?, tai .man uz. rapkų. o kiti pia- 
Hitleris bus sumuštas ir iš- ^jo mušti. Bet. sako, kada 
vytas iš Lietuvos. Tas žmo- istiaukiau ranką, tai vie- 
gus buvęs taip sumuštas nam. anetoninmkui kaip 
kad ambuliar.su įeikėję vežt inovlau i snuki, tai tas tuoj

nūs. Ar taip bus, ar ne, taiĮpadarė. Nuėjo į Kapicko už- 
areitvje pamatysime. 'eigą ir valiai mieruoti stik-

Musu lokalas gavo laišką į lėlių gilumą. Prie juodviejų 
nuo New Yorko Lietuvių Ta-ĮP* įsidėjo dar keli pašaire- 
rybcs, kuli ruošė vasario 16 Įeini, ir pasidarė čielas pikni-
minėjimą dviem dienom pir-Į kas. _
nriau, tai vra vasario 14 d. Į Matant kaip jo penkine 
Kartu su laišku New Yorko i nyksta stikliukuose, Roką 
lietuviu Taryba pi isiuntė, pradėjo persekiot’, sąžinė, 
ir 25 tikietus, kviesdama U’s suprato, kad apie knygas 
juos nupirkti. Lokalo nariai, j te nedaug težino. Ame lite- 
cnnraoriami ifi vaoarin dio- iaturą Vidikas nusimano uz 

jį daugiau. Ir Rokui pasida
lė pikta. Kad paslėpti savo

krauju apsipylė. Tada var
gonininkas puolė mane išlietuvių organizacijų—F. J. | Vaičiūnienė ir N. Wilkelis. tuvių salę, kur minėtas pa- JI ligoninėn TOn,ninifa<

Bagoč.us yra Susivienijimo i Taigi, komitetą sudaro Įvai- rengimas įvyks. Nors sykį Šių metų sau*io mėne-.o s - 
Lietuvių Amerikoje pirmi-irių pakraipų žmonės, ir visi per dvidešimts penkerius pradžioje smetonminkai su ir -0" ' - k-a H musi
ninkas, o L. Šimutis yra Lie-ijie turi tik vieną minių: pa- metus sueikim į vienybę, ii- katalikais vėl buvo surengę ,___
tuvių Rymo Katalikų Susi- daryti
vienijimo piimininkas. To- vių diena,____„_______ _ ________ ______  ____ .
kių didžiulių organizacijų atviras lietuviškas širdis. šimts penkių metų nepri- pramogas nesdan-o, uu 
piimininkai po karštų pasa
kytų prakalbų Lietuvos ne- ję
priklausomybės klausimu' Lausche, taipgi britų, latvių rime džiaugtis laisva ir ne- 
pasibučiavo, pareikšdami, dar kitų konsulai, kurie priklausoma Lietuva.

iri tik vieną miniti: pa- metus sueikim i vienybę, ir katalikais vėl buvo surengę Tdideiė tai v£i
ti tą dieną tikrai lietu- gausingu atsilankymu pa- ToiomTlietuihi i Us hamikonieėiai apleidom iu
hena, ir kad visi turėtų minėkime Lietuvos dvide- ioion.o lietuviai i u = nareninm. ir

,_as lietuviškas širdis. šimts penkių metų nepri- pramogas nesilanko, nu , • *5"
Kalbėtojais yra pasižadė- kiausomybės sukaktį. Gal 1 engėjai pasikvietė svec.ų s ‘ o

miesto majoras Frank kitais metais vėl jau gale-Hamiltono Gavę pakvnt - P1 ™-J 
i - v • , ■ ---- i__-— -------- ma hamiltonieciai atvyko. ve i z,, no,

suprasdami 16 vasario die 
nos svarbą (tą dieną 25 me
tai atgal Lietuva pasiskelbė . _ _ -
nepriklausoma z valstybė), Ugnorantiskumą, jis pradeio 
nupirko ne tik tuos 25 bilie- • niekinti Vidiką, kad šis me
tus, bet užsakė dar 25. Vadi- ko neišmanąs, 
nas, musu lokalas nusipirko V’dikas yra daugiau apsi- 
i 16 vasario parengi ma 50 švietęs, mteligentiskesrsis. 
bilietų. " todėl iš pradžios kentėjo ii- į

r-K itimavAto r.novipt^ storžieviškus užgauliojimus 
lietuviškų dirbtuvių stovi, nieko neatsakinejo. Pagaliau 
pažymėdamas, kad įos visos 'Mizara užpuolamuoju tonu 
dirba pilną laika. Kurie siu- drėbė Vidikui, kad tas esąs 
va ant mašinų — vadinami “absoliutiškas bailys!” 
operatoriai — tų visiškai pa- Vidikas atrėžė: “Aš tau 
laidų neturime. Vienas-kitasi galiu įrodyti, kad aš nesu 
be darbo yra,bet ir tie galėtų toks. Ne!” 
gauti po kelis darbus į die- RoKas primygęs tvirtino, 
na, jeigu norėtų. Tas pats ir kad Vidikas esąs bailys, be 
su prosininkais — jiems irgi pozicijos ir "niekam never- 

Ch. tas žmogus.”

kad jiedu dirbs bendrą dar- yra musų alijantai šiame 
bą Lietuvos išvadavimui ir kare.
Suvienytų Tautų laimėjimui. Bus ii vietinių lietuviu kal- 
Giažus dalykas! Visi svečiai hėtojų. Bus ir muzikos? Va- 
kaištai jiems paplojo. karo pelnas skildamas taip:

Dr. P. Grigaitis užakcen- pusė Amerikos Lietuvių Ta- 
tavo Bagočiaus ir Šimučio įybai ir pusė Amerikos ka- 
pasižadėjimus dirbti lietu- reikalams

Jonas Ja^us.

BANGOR, ME.
Mainc’o įrištuose labai 

daug sniego.
Iki šiol aš dirbau Maine’o

nekukuringą parengimą, ir 
daueiau jie mu* jau neprfei- 

avo bažnyčia, 
kad svetainėj

Bet po to baliaus tuoj išgir- ?.eYaba. svaiginamu gėrimų 
dom žmones kalbant, kad ^pkuot’ir Jie neturi tam lei
po bažnvčia vėl buvo dide- Bet jie sako: musų
lės muštynės. Vargoninin- kunigas yra airys» tai jis 
kas smarkiai apkulęs vieną ®ums parūpina kas reik'a 
sveti iš Hamiltono. Musty- ,r mums tokios bėdos nėra. 
nes kilusios dėl to, kad vie- Šitokie nekultūringi daiy- 
nas Toronto smetonininkų kai žemina lietuvių vardą.

Torcnt ietis.-tį užlipęs ha mi lioniečiui ant

pavyzdį iš tų pažadų — lai- liauja už musų vjsų laisvę, pėdų, o šaltis kaip pasiutęs. svuri vnmt,

mutis už gražius linkėjimus Taigi, nei vienas lietuvi? 
pabučiavo ir Dr. P. Grigaiti, vasario 21 dieną tenepasilie- 

Komunistai išgirdę apie ka namie; visi ateikite į Lie- 
trijų srovių pasitarimus i:’
apie vadų apsikeitimą buč
kiais, pradėjo visokiais bu
dais šmeižti juos. Rokas Mi-

dirbti labai sunku. Dabar ir 
darbininkų čia sunku gauti.

Jonas Melso.

livrus lietuvių cpauuus,
veda griežtą kovą prieš 
diktatorius ir remia demo- 

i sa vo kiatiją. Į komunistų pi akai-
Kiekvienas ui.inin- !>as kitų srovių Įmonėj nesi- 

lanko, čionai jų susirenka 
iš visų pakampių apie 20 
"tavoriščiu.”

KAS MUMS RAŠOMA.
yra darbų. Delegato
Kundroto raportas išklausv- VidiKO kantrybė išsisėmė'žara net tris špaltas “edito 
tas ir priimtas. Tuo ir susi- ir jis kirto Rokui Mizarai Į'rialo” prirašė juos biaurio 
rinkimas užsidarė. žandą taip smarkiai, kad! damas. Parašė net “eiles” tų .

--------  itas nusivertė ragožium po žmonių adresu. A. Bimba, ,ausiauJ£V . ... • 9..
Iš kriaučių Nepriklausomo stalu. Tada supuolė draugu- susišaukė savo viernuosius ir yY35 ud°/ az'

Kliubo susirinkimo. čiai ir nutvėrę Vidiką už į jiems prakalbą išdrožė apie 11121 at5ake- larP

Bridgewate-, Mass.— Aną' kviesti miesto majoras, “N 
citrą netikėtai sutikau . sną Gadynės” redaktorius

j liesus, 
kas yra prisidėjęs prie Rau
donojo Kryžiaus. Retas nėra 
pirkęs apsigynimo bonų. 
Ūkininkai augina daugiau 
pioduktų, kau užtektų val
džios reikalams.

Gili žiema.
Šiais metais pas mus labai

Lietuviai ūkininkai yi a giU žiema. Sniego nuo pra_- 
. ,,, , ... , , . i»t-ii šios šalies natriiotai džios žiemos iškilto apie 65

tų < Kas fl naUJC' Vietinės L. U. Z. ir L G. Pi coliai.
Ja-': geli

musu

Jeigu nebūtų buvę 
draugijos yra nupirkusios už atodrėkių, tai sniego turėcu- 

Nors Patersone lietuvių geras sumas kaio bonų. Pe- me aukščiau galvos. Dabar 
kolonija ir nedidelė, vienok leita 1942 metų įudeni, kun. turim apie dvi pėdas lygioj 
ii neatsilieka nuo didmiesčių v’aišnoiaičiui pasiuarba- vietoj. Apie triobas, tai su- 
kolcnijų. įvus. buvo surengtas koncer-b'g tvorų viišum. Ūkininkai,

Kiekvieno tiki o lietuvio į tas, Custer, Mich. apsigyni- kurie gyvena toliau nuo 
yra neatbūtina pareiga atsi-!mo’ fondo naudai. Koncer- vieškelių, negali nei arkliais, 
lankyti ant minėtų prakal-! ta« davė apie -S75 pelno nei automobiliais pasiekti 
bv. M. Ragauskas. šiuom kartu m^est°-

rneko netrūksta, žinoma. Oras nėra peršaltas. Da- 
daibininkų žemės darbams ^)ar Jau .P°. pusiaužiemio, tai 
ti ūkdavo ir prieš karą, bet n^, a baimės. Saulė pradėjo 
dabar, kada Dėdė Šamas naikinti. Ūkininkai
paėmė jaunuolius Į kariuo- laukįa pavasario. Neužilgo 
mene, tai tas tiukumas žy- parlėks gal ir varnos. Žie
miai* paaštrėjo. Pavasari nr-os metu čia randasi tik ge- 
iikininfcas ii vienas gali n-vs’ žvirblis, špokas ir zylė; 
daug lauko užsėti ir apso- kitokių nesimato.
dinti laukus, su pagalba mo- . ; ~.
toio, bet vargas Į mdenį, Mirė du ūkininkai.
kaip tenka derlių nuo laukų Vasario 3 d. numirė Juo- 
valyti. Jada tai ne vieno 2a* Diižas. senas “Keleivio” 
(^1,ba5* . .. skaitytoja?. Velionis buvo

Kelios sąvaitės atgal čia laisvu išsitikinimn žmogus, 
skaityti laikraš-

menes pas savo tėvus Įeit. čiu- ir knyga*, buvo gana 
F. Maselkis. Jis stebuklingai apsišvietęs ir inteligentiškas 
išliko gyvas,, kuomet jo vie- vyras. Jo pasidarbavimu, čia 
nuolika draugų, skridusių buvo Įkurta L. U. P. Draugi
au oplanu, užsimušė ir sudt- ja, kuri ir šiandien gerai gy- 
gė; tik vienas iššoko su pa- vuoįa.
rašiutu ir nusileido žemėn jjors velioni* šitą diaugi- 
gyvas. Jis gauna dešimt do- org?nizavo, bet pastaruo- 
lerių i dieną algos. Tėvams c-us keij« metas prieš mirtį 
didelis džiaugsmas sušilau- pne io? nebeprigulėjo, buvo 
kus tokį svečią. pasitraukęs.

_ _ ri Tri . Kelios sąvaitės atgal čia
Žmones ne.na 1 komunistų numirė g Kamarauskas, se- 

prakalbas. nas ūkininkas* Senoji kaita
Pereitą rudenį čionai lan- pyksta.

kėši Motiejus Akelaitis Daugumoje ūkininkai vra 
(“Alfredas Abeka*”) su sero amžiau? žmonės. ,T igu 
prakalbom. Prakalba buvo i’ ptvažiuoią i? miesto koks 
gana silpna, nukreipta prieš naujas ūkininką*, tai vi* se- 
“Keieiri” ii "Naujienas.” nyvi: jaunų labai mažai at- 
Lietuviški į-uskeliai nemvli vvksta. Ūkininkas.

nors kunigą iš Nevv Yorko.

lietuvių 
P<

tarpe Įvyko
Dau- 

kaiiyti
tiauks abiem kumščiom Vi-j ko, visgi gražiau bučiuotis, LSn' ^Tarr Si km- 
dikui į veidą. Tas apsipylė negu karčemose žanduotis. n
kraujais. Laikiusieji Vidi- Koks tai kontrastas. Sočia- -i , . .. u ... . .

i mu »anku palaikė, kad neužtep- tai, kaip Grigaitis ir Bago-d. ALF Kliubo t>_i___ A __ _____g? : gana zvmi permaina.Sausio 19 
name buvo 
gulmingo Kliubo 
-įlinkimas. I Kliubą įstojo 
P. Grabauskas ir V. Žilins
kas. Valdyba patiekė iš sa
vo “darbuotės” pranešimą, 
kad nieko per pereitus me- r . - «aiiUno
tus nenuveikė, nes jokio \ .7 ’ ... • - Tnzv vai ir o 1 o oveikimo nebuvo iš jos rei
kalaujama.

Rokui daugiau. Rokas at- čius su šimučiu bučiavosi. Mį!a zvmi 
S'SS Dabar Kreolai sa- vėl .

ko rankas paleido, o Vidi-ilistų 
kas puolėsi prie Roko ir iš- kiais

Bet tuo reikalas nesibai 
gė. Vidikas pareikalavo par-

Nors K. N. Kliubas laiko teismo. Teisėju Vidi- 
du kaitų į metus susirinki- Paskyrė x riedą Abeką.
mus, bet jis turi kelis tuks- Abekas pasikvietę į pa- 
tančius dolerių pinigų ir tuos .gelbmmkus Dominiką šo- 
pinigus daboja, kad jie bu- Tomską, A. Bimbą ir Joną 
tu saugiose vietose padėti., Gasiuną. šitas 
Knygų peržiūrėjimo komisi- su(^as. atsibuv o 
ja, F. Stanaitis ir V. Lapšys. s * eLuneje.
pareiškė, kad jie visus fi-:. ^\aiI> ten teismas ėjo, ko- 
nansus sužiūrėjo ir jie esą kje hudinmkai buvo u ką jie 
tvaikoie. Raportas priimtas Rūdijo, tas "visuomenei nei a
vienbalsiai. 5v.albu- Sv?rblJ tik

šiems metams išrinkta termas uz pakulą Mizara!
valdyba: F. Vaitukaitis pir- uz^raude gerti. Dabai jam 
mininku; iis Įau eina tas pa- neva\ia daugiau gerti JokiŲ 
icigas keli metai. Sekreto- ^^ncių gėrimų. Vy
rium išrinktas S. Zubavičius, kui 'aba Mcnų-du išmesti 
į J. Kairio vietą, nes J. Kai- ,ant. <lr*50s - b?t nedaugiau, 
įys nepribuvo i susirinkimą. Aai _a’R Pabaigė ta karce- 
Jo duktė atnešusi knygas Imine

kad jos tėvas ser-

ir
“okružnas
“Laisvės”

vadai apsikeitė buč-

ciomis.
o

aci&’o i 
alų? gi;

claugiausia ‘Ląiivės’: da-
, . , i bar gi ateina S ‘Keleiviai’,kommistų-kums- , .!įlbininkas, i .Lais.

Vyt. Katiliui Tai yra gana gera nau-

Clevelando Žinios.
vč’.
i Iena, ar ne?”

Jis pasakė tikią teisybę.
Seniaus “Laisvė' tik-a:

Mirč P. Aleksandravičius. 
Scranion, Pa.—Pranešu,

kad nuo anglių kasyklos H 
i ges mirė mano pusbroli* Pe- 
das Aleksandravičius. Pali-

pi anese 
gąs.

Išrinkus valdybą, duota* 
sumanymas, kad Kliubas su
rengtų viešas diskusijas Lie
tuvos nepriklausomybės 
klausimu. Yra musu lietu
viuose srovė, kuri stora už
tai. kad Lietuva būt’? Sovie
tų Rusijos dalimi, n ne su
vysto vė valstybė. Todėl, gir 
di, ar nebūtų galima

Laisvė?’ 
komedija.

redaktorių

Dabar žmonės juokiasi iš 
komunistų.

Sausio 8 ir 9 Nęw Yorke 
buvo dviejų Tarybų posė
džiai, o po posėdžių atsibu
vo vakarienė. Toje vakarie
nėje L. Šimutis po prakalbų 
pasibučiavo su advokatu F. 

Į J. Bagočium, kaipo pirmi- 
lietu- įlinkai didžiausiu Amerikos

,lU'!ko sūnų ir dukterį. Palaido
ja* Bulverio kapinėse.

J. Martinkevičius.

Visi išvien minėsime Lie-'
t uvo 5 šventę. A • 1 r> j •net ir man ją įsiūlę. Būdavo, j

Kadangi visose kolonijose skaitau ir negaliu savo akim ;_____________ __________
lietuviai sujudo rengtis prie tikėti. Sunku suprasti, kam FlvIlII„ nnvAiiN
sidabrinio Lietuvos jubilė- tas laikraštis tarnauja. Iš iie-: Jį“-,1™"’
jaus, tai yra, minėti dvide- tuvių renka aukas, o sveti- ’ g A b zeGEKIo. 

šimties penkių metų Lietu- mus šelpia. Savuosius šmei- Z^ceris. kuris moka statyt 
vos nepriklausomybės pa-žia, o maskolius aukština, skelbimus ir nusimano apie 
skelbimo sukaktį, tai ir mu- Skaičiau aš tą neva lietuvių kitus spaustuvės darbus, lai ..
*ų kolonija nepasiliko. Nors laikraštį 6 mėnesius, nes bu- atsišaukia i “Keleivio” ad- buvo pai važiavęs iš kariuo- mėgdavo 
bus ir daugiau negu viena? vo iš kalno užmokėta; bet ministraciją. Rašydami, pra- 
paminėjimas, bet vasario 21 daugiau jis mano namų ne- neškit, kur ir kaip ilgai tokį 
diena bus svarbiausis ir gal lankys. Po tam buvau užsi- darba dirbot.
skaitlingiausia atsilankys iašęs kitą laikraki. “A. L.,” 
žmonių, nes tą diena iškil- bet ii" tas ne mano . konio. 
mes i engia komitetas iš Įvai- Dabar turiu užkasęs "Ke
rių pakraipų žmonių, ir ap- leivį.” Jis man už visus ge- 
vaikščiojimas rengiamas vi- riausia patinka. Dabar ir aš 
*ų lietuvių, o ne kokių ten suprantu, kodėl žmonės me- 
partiių. ta “Laisvę,” o ios vieton už-

I rengimo komitetą įneina rirašo “Keleivį.” 
ir naujosios parapijos ku- Valio “Keleivis ! 
nigai. Garbės pirmininku Vietinis.
išrinktas kun. J. Angelaiti*. ------
Komiteto pirmininku — Jo- Paterson, N. J. — Pater- 
nas Jarus, sekretorium — šono lietuviai rengia Lietu- 
Adelė Gabahauskas, o ko- vos nepriklausomybės 25 
miteto nariais — Jonas Bra- metų sukakties ir/ aikščioj- 
zys, M. čičenienė, Jonas De- ma vasario 21 d.. lenku sve- 
raitis, Ona Mihelich, kun. tainėj. Rengia susidėję net 
Širvaitis, P. Staupienė, Mrs. 9 draugijos. Kalbėū nutarta

vo čionai įsivyravus, buvo

“Keleivis,” 636 3roadway, 
South Boston. Mass.
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Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

giu ir Užkandžių.
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Ketvirtas P^bp1^ ? •

Kiek Medicina Padare Pa
žangos Pereitais Metais. Įstatymai reikalauja, kad lį, priklausai prie unijos, tai 

1942 metų pajamas visi ra- vistiek geriau užsimokės pil-1 
portuotų federalinei vai- dyti reguliarę blanką (Form 

Mokslo žmonės šiuo laiku miną ir di-amino-di-phenyl džiai ne vėliau kaip 15 kovo 1040), nes ją vartojant galė- 
daugiau dirba karo laimėji- sulfone. dieną. si atskaityti daugiau išlaidų
mui, o mažiau kalba, arba 1942 metų, pirmais šešiais Nevedę privalo raportuoti ir mažiau reikės mokėti tak- 
risai tyli. Mokslinių proble- mėnesiais venerinės ligos jeigu uždirbo per 1942 me- sų.
mų aiškinimas prasideda kariuomenėj sumažėjo iki tus nemažiau kaip $500. Kas Todėl visų pirma reikia 
laboratorijoje iš mažų su- 38.2 per 1,000. Sakoma, kad uždirbo mažiau kaip $500, gauti tinkamą blanką. Kas 
galvotų dalykėlių. Tie maži tai esanti žemiausia skaitli- raportuoti nereikia. raportavo savo pajamas per-
dalykėliai dažnai išauga Į nė istorijoje. Vedę privalo raportuoti nai, tam valdžia pati prisiun-
dideles realybes, kaip medi- Plačiai buvo tyrinėjamas jeigu uždirbo nemažiau tė blanką į namus; bet kas
cinos, taip ir kitų mokslų suparaližiuotų žmonių gy-kaip $1,200. pernai savo pajamų nėra ra-
šakose. dymas. Jaudinant motorinių Pajamos įapoi tuo jamos portavęs, tokio rekordų val-

čia nors tiumpai paminė- nervų viršūnes, kurios valdo ant tam tikrų blankų, kurios džia neturi ir blankos nenu-
sime keliatą žymesnių daly- muskulų gijas, gauta gerų angliškai vadinasi “formo- siųs. Tokiam atsitikime rei-
kų iš padarytos pažangos pasekmių. mis." Tų “formų" arba blan- kia parašyti i vietini taksų
medicinos srityje 1942 me- Jieškant vėžio ligos gydy-kų yra visokių: vienos jų kolektorių (Collector of In
tais. Daug naujų tyrinėjimų mui vaistų, buvo ištirta apie pritaikytos korporacijoms, temai Revenue) ir paprašy- 
prisidėjo prie žmogaus gy- 70 chemiškų sudėtinių, iš kitos partneriams, da kitos ti, kad prisiųstų vieną iš 
vvbės apsaugos, kiti vėliau kurių vienas pasisekė išaiš- pavieniams binieriams ir aukščiau paminėtųjų bian- 
prisidės. kinti, kad jaudina ir veikia darbininkams. kų. Arba reikia nueiti i vieti-

Iš surinktu mirimo rekor- i vėžio celes moters krūtyje. Pavieniams yra dviejų ru- nį banką ir tenai paprašyti, 
du pereitais "metais padary- bet tas pats chemikalas ir šių blankos, viena vadinasi Bankai, paprastai, turi tokių 
ta išvada, kad bendras žmo- tokios pat koncentracijos “Form 1040A;" tai papras- blankų ant rankų ir duoda 
niu mirtingumas pasiekė skiedinys neveikia sveiko čiausia ir lengviausia išpil- nemokamai.
žemiausį laipsni Amerikos organo celių. Tai yra neva dyt forma. Kita blanka va-' Kas dirba pas kitą už al- 
istorijoje. Iš visų ligų, raup- žadantis vaistas vėžio gydy- dinasi “Form 1040." Tai yra ąg, tas savo pajamų paslėpti 
liu mirtingumas pereitais mui. reguliarė forma. . nuo valdžios negali, nes'
metais buvo žemiausias Išvengimui vėžio ir liau- “Form 1040A” yra skiria- daibdavis privalo valdžiai

Pirmu kartu medicinos is-lkemijos ligų, yra pasekrnin- ma tiems kurie uždirljo ne- raportuoti, kiek jis algos 
torijoje ivvko atsitikimas, i £ai bandomas maistas, iš ku- naugiau kaip 53,000 ir jųjų kam užmoka, ir todėl val- 

otiklinpiJ'no pašalinamas cystinas. pajamos susidėjo iš algos džia žino visų pajamas 
tapoSvS liįinįSc>:T>’rinėjimas^iasi- arba iš atlyginimo už pro-' Iš pajamų galima išskai-
kd (antibodiesjfju išvvstv- .Buvo .Pačiai ir nuodug- fesionalų patarnavimą, arba tyti užmokėtas unijai duok- 
- " mai tvnnėjamas sarkomos :s nuošimčių. Bet jeigu tos les, užmokėtus už paskolą

$3,000, tai (morgičius)

Buvo ūlačiai
mas panirimo pirmesniujų “if? tyrinėjamas sarkomos^ nuošimčių. Bet jeigu tos
ivrinėtnin imrnunizaeiios cellų auginimas, perkeliant pajamos viršijo $3,000, tai (morgičius) procentus, pa- 
nroeese J molekulu keitimosi jas vieno gyvūnėlio i kitą. įeikia pildyti reguliarę blan- aukuotus pinigus Raudona- 
P -- ' ' Bandymai parodė, kad iš tos ką, būtent “Form 1040." jam Kryžiui ar kitiems lab-

transolantacijos išauga pik- “Fcrm 1040" banką pri- daringiems tikslams, nuos- 
čiausios lūšies vėžio liga, valo pilidyti tie, kurių paja- tolius nuo gaisro, neiškolek-
vadinama sarkoma (sarco- mos susidėjo iš biznio paja- tuojaraas paskolas, užmokė-
ma). mų ir bendrai visi tie. tus pereitais metais mokės-,

kain aro-ininn lvsino trvnto- Buvo išaiškinu cheminė kurių pajamos viršijo $3,- čius mieistuL valstijai ir fe-
fank ir kitu Virimai hnvn biotino sudėtis. Biotinas yra 000. Vartojant šitą blanką, deralinei valdžiai, už važi-
rSromas tižiai ant žmonių toks vitaminas. Šitas ritami- galima atskaityti daugiau nėjimąsi į darbą, atlygini-! 
, • savo noru naridavė nas kone išimtinai yra varto- išlaidų, negu 1040A blanka ma daktarui ar dentistui ir į
Kandumam- Tai« Kandv- iarnas peliukių mitybai tirti, leistų. Jeigu tamsta padarei bažnyčiai sumokėtas duok- 
maic Ki,™ Frndvra kad vieni Tirimo dariniai parodė, kad per pereitus metus ir mažiau les. Bet negalima išskaityti 
tu aminu beivSiu yra rei’ biotinas yra peliukių jakny negu 33,000, bet jeigu turi savo rendos ir kitų pragyle- 
kalingi valiniu Jkli« o-a. vėžio priežastis. nuosavus namus, automobi- nimo išlaidų.

teoriją.
Pereitais metais pirmu

kartu buvo įrodyta, kad 
žmogaus kūnas reikalauja 
tam tikrų aminno rakščių.

r
i

veislinių sėklių ga- vezio pnezastis 
uiti uču cvorhia m- Vėžio ligos išaiškinimui

U’.VUai, XVXVX x\zsrxc» v . - y, . . ..s
lę moters vaisinimui, treti buvo, paskelbti du nauji ti- 
sulaiko arba išvengia plau- rnnai: vienas atskiria veži 
kų slinkimą, vyriškumo liau- nuo adrenalinių liaukų pa- šioje šalvie vėl pasigirdo Inas ant 50,000 gyventojų ir 
kų silpnėjimą? dantų puri- didėjimo, kitas parodo vė-balsai šalies neprietelių—j tai tik tie galėtų degtinę; 
ma. akiu apvilkima ir pana- naviko celes augant dar sausųjų. Tai aiškus raketie-' pirkti bonkomis, kurie ture-J 
šiai. ' ankstyvoje stadijoje. nai, arba tiesiog—vagys! i tų laisnius. Kožnas sveikas!

Dr. Moorhead su pagalba Buvo skelbiama, kad vi- Per ilgus metus, šioje ša- protas lengvai supras, kad 
kitų pasekmingai pritaikė laminas C apsaugoja nuo lyje turėjome prohibiciją ir
naują aparatą, panašų Į ra- mėšlungio, karščio prostra- visi atsimename, kokios pa-
diją, kuris greitai išaiškina cijos ir nuo smūgio prie chi- sėkmės buvo: liūdna ir pri
ori parodo žmogaus kune rargijos. siminti. Daug gyvasčių žuvo
esančius svetimus daiktus— Totaąuinas ir du nauji nuo nuodingų svaigalų,
šrapnelių nuotrupas, bombų sintetiniai chemikalai — pa- Daug gvvasčiu žuvo beko-

šitokis patvarkymas labai 
kvailas ir nieko gero neža
dąs valdžiai. Sausieji siekia 
savo šmugelio.

V. M. Rinks.
Redakcijos pastaba: Kad

padėti i mi bereikalingas pabaudas kio šmugelio siekia “sausie-nt firlnrrl o rm i L’olniimilC ?? ___12__  2_Pharmacopoeia XII, įj* atsidurdami i kalėjimus, ji.” Todėl negalima ju iri
tai atėjo Į pagalbą sužeistu- dingais, 
jų karių gyvybei gelbėti: U. S. 1
sulfa vaistai ir kraujo plaz- kuri išeis iš spaudos už pc- o ar buvo Įvykinta prohi- “šalies priešais" al
ma. Pearl Harboro katastro- Io^ metų. Šitie vaistai yra bicija pilnoj to žodžio pras- mįs” koliotiį Mes nepriklau- 
feje šitie du dalykai išgel- taikomi prieš malariją, vie- mėj? Nebuvo. Tik valdžia gom prie “sausųjų,” bet vis- 
bėjo beveik 100 nuošimčių toj chininos. buvo skriaudžiama. Valdžia tiek turim pripažinti, kad ju
gyvybių. Sulfa ir plazma Paaiškėjo, kad vitaminai skyrė agentus ir jiems mo- norai yra labai geri ir nuo^ Į 
šiandien yra vartojamos ri- sustiprina atpsaramą nuo kėj0 dideles algas, kad pri- girdus; o jeigu prie prohibi- 
suose karo frontuose. plaučių uždegimo. Jeigu žiūrėtų prohibicijos pildy- cijog kila butlegerizmas, tai

Laboratorijos daviniai taip maistas neturi pakankamai mą. Laikui einant, valdžios ne “sausuosius" reikia kal- 
gi įrodė, kad propylene gly- dviejų vitaminų — thianino agentai išdryso ir pradėjo tinti, bet “slapiuosius."
<ol dujos yra saugios ir efek- h riboflavino — įvyksta imti kyšius nuo alkoholio __________
tyriai naikina influenzos pe- plaučių uždegimas su pir- šmugelninkų. Imdami dvi ĮDOMESNI ŠIŲ DIENŲ 
ia ir kitus parazitus. Tyri- maišiais parazitais. algas; rieną iš valdžios, ant- ĮVYKIAI,
nėjimo pasekmės buvo pri- Per kelis pastaruosius me- rą iš butlegerių, valdžios Gen. Giraud paleido 900 
imtos kaip tinkamos kvėpa- tus buvo stebima ir paga- agentai jautėsi turį aukso politinių kaliniu franeuzu 
vimo organų ligoms gydyt, liau tapo nustatyta, kad na- mainas, o alkoholio parda- Afrikoje. Jų tarpe 27 komu- 

Buvo išmėgintas ir atras- minės katės, kurios slankio- vėjai jautėsi turį puikų biz- nistai, buvę Francuzijos pan
tas tinkamu naujesnis bu- ja šen ir ten, yra tam tikros ni. Bet kokią naudą iš pro- lamento atstovai, 
das sifiliui gydyti. Tas nau- plaučių uždegimo rūšies kai- hibicijos turėjo valstybė?
jas gydymas susideda iš į- tininkės. į Jokios, tik skriaudą! Fede-
čirškimo po oda ar į gyslas National Foundation for ralė valdžia netik negauda-_______ _
tam tikra chemikalų ir 10 Infantile Paralysis perei- vo mokesnių už gertuvių lei- Leninui paminklas. Dabar,
valandų sutinimo. Buvo nu- metais pradėjo vaikų dimus, bet dar turėdavo iš- aptemdinimo metu, anglai
lodyta,"kad tokis intensyvus paralyžiaus gydymo kursus mokėti dideles sumas pinigų aprašė tą paminklą’fašistiš-
cvdymas bent per dešimtį pagal slaugės Kenny nuro- , prohibicijos agentų užlaiky- kais obalsiais, kuriuos Leni-
rąvaičių duoda gerų pasek- dymus. * i mui. Tai ve, kokia nauda nas skelbdavo,
mių. " Baitimai, išimti iš žmonių buvo iš sausųjų sugalvoto

Buvo paskelbta, kad skruz- kraujo, buvo pritaikyti smu- biznio...
celės yra dizenterijos (vidų-g-o (shock) gydymui.

“vagi-

A r W7 A o 
bALY A&

lių ligos) priežastimi. I Buvo ištobulintas sekmin- 
Plečiant tirimus toliau bu-gas galvos skaudėjimo ir ___ a____ _ _____ _

vo surasta, kad tam tikri svaigulio gydymas tam tikru budėkite ir bukite atsargus’!. Amerikos angliakasių uni-
chemikalai. randami jaunų senu vaistu, ypatingai po 
peliukių skilvių sultyse, tir- galvos sutrenkimo. Tokių 
pina vaško turinčią medžią- galvos skaudėjimų tikimasi 
gą. Iš to padaryta išvada, daugiau po karo. 
kad šitą medžiaga gal bus’ Du ar daugiau sulfos vais- 
galima pavartoti džiovo- ba- tai buvo pripažinti tinka- 
c'lu tirpinimui. Daugelis ty- mais nuo krokulio (kokliu- 
rinėtojų turi viltį, kad che- šo), dizenterijos, gripo, 
miškas džiovos naikinimas brinchitų ir plaučių uždegč
iau nebetoli, ypatingai var- mo, ir gal but nuo azijinės 
to jant naujus vaistus: pro- choleros. Dr. D. Pilka.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

KAS IR KAIP TURI MOKĖTI 
VALDŽIAI “INCOME TAX.”

— - .M « ■
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Pernai 
Londone

Maskvos pin'gais 
buvo pastatytas

Kiniečiai praneša, kad ja- 
Ir šitokių faktų akyvaiz- ponų karo pramonei jau pra- 

doje to šmugelio šalininkai dėjo trukti plieno, 
vėl kelia galvas. Piliečiai,'

Štai, Ohio valstijoj, sausieji Ja nutarė reikalauti algų pa- 
sušilę dirba ir bruka valsti- kėlimo—po $2 į dieną, 
jos legisliaturai bilių sulig Amerik^ ka~ pramoneikūno turėtų but. uždarytos šį t reikfe da <5,400,000 
visos dabar veikiančios ger- ( arbininkų, fako 
tuves-karcemos, ir kad butų
uždrausta valgyklose degti- _____ 1
nė pardavinėti stikliukais.
Degtinė turėtų buti parduo
dama tik tam tikruose san
dėliuose. kurių butų tik vie- uždarbi* dalį.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip desimtą savo
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Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

Parašė: Kazys Boruta.

Redakcijos Paaiškinimas: ši apysaka buvo —Nedegsiu žvakių, šiandien juodąsias
pradėta “Keleivyje pereitais metais, bet kraus- mišias laikysime!
tant spaustuvę naujon vieton buvo dingęs rank- Taį išgirdęs klebonas pasiuto ir, stvėręs 
ra štiš, ir apysaka apie “Medinius Stebuklus“ zakristijoną už pakarpos, metė pro duris: 
buvo pertraukta. Dabar rankraštis atsirado, to-, —Lauk, arkliagalvi, iš Dievo namų!
dėl tęsiam ją toliau, nes musų skaitytojams ji O zakristijonas, ar iš pragaro jėgos ga- 
labai patiko. , vęs, toks menkas, sunykęs žmogutis, spyrė-

Kazys Boruta šitoj apysakoj piešia Vincą Do- si prieš įtūžusį kleboną ir nenorėjo pal
vinę, Lietuvos dievadarbį, kuris buvo gabus duoti. Įsirėmė kojomis ir rankomis į durų 
meistras, bet karu didelis girtuoklis. Padaryda- staktą ir—nei iš vietos. Ir dar įsispyręs 
vo kokį šventąjį—ir tuoj pragerdavo. Sykį jis žvengė visa gerkle:
tiek pasigėrė, kad šventoriuje pradėjo klajoti. —I-cha-cha! Sakiau, klebonėli, nedaryk 
Jo akyse pradėjo rodytis raguoti velniai. Blaš- šventvagystės!... Dabar pamatysi, parjos 
kosi jis po šventorių, rėkia ir kovoja su jais. Nu- tikrasis šventas Jurgis ir tave tiesiai į pra- 
sigandę išbėgiojo visi ubagai. Kunigas atskaitė garą nugramzdins!...
egzortus, prakeikė velnią visų šventųjų vardu »r Kleboną net prakaitas išpylė, besigaly- 
liepė jam nešdintis iš Vinco Dovinės. Zakristijo- nėjant su zakristijonu. Iš proto išėjo, ar 
nas Mykolas uždarė Dovinę ubagyne ir pradėjo kuiį galą? Pagaliau su pribuvusių kitų pa- 
poterių mokinti, ėmė rengi prie išpažinties. Po rapijų kunigų pagalba nugalėjo zakrištijo- 
išpažinties klebonas paėmė jį savo ubagyno įna- no velnišką užsispyrimą, išmetė iš zakris- 
miu ir davė darbo: liepė padaryt raitą šventą tijos, įsakęs vaikams klapčiukams pašauk- 
Jurgį su smaku po žirgo kojomis. Kai Do\ inė • ti špitolninkus, kad suimtų pamišusį za- 
nunešė Jurgį klebonui, šis davė jam du rubliu, i kristijoną ir uždarytų ubagyne.
Kai sutemo, klebonas įkėlė Jurgį į medį ir įdėjo į Susitvarkęs klebonas pašaukė špitolnin- 
į tą pastogėlę, iš kur senasis Jurgis buvo dingęs, ką sumai skambinti, o džekonas Burbule- 
Klebonas ketino apskelbti “stebuklą,” kad “pa- vičius, apsivilkęs balta kamža, rengėsi eiti 
vogtasis šv. Jurgis sugrįžo į savo budelę.” Jis prieš sumą pašventinti šv. Jurgi. Bet čia

įvyko keisti dalykai:
Nuėjęs į varpinę, špitolninkas persižeg

nojo ir paėmė didžiojo varpo virvę. Var-

sulamdė jį, apdegino, išpurvino. Kai Dovinė pa
matė savo darbą šitaip, subiaurotą, jis perpyko. 
Nakties laiku jis pasiėmė šv. Jurgį iš medžio ir
nusinešė vėl atnaujinti. Sugrąžino atnaujintą, pas sugaudė skardžiai, garsiai, kviesdamas 
Bet jau nebe tokį, kaip pirma buvo. Dabar vie- • tikinčiuosius Į bažnyčią. Bet SU pirmais 
toj šv. Jurgio, ant arklio sėdėjo pats Vincas varpo garsais iš viršaus varpinės krito se- 
Dovinė; arklys buvo su zakristijono galva, o riasis šv. Jurgis.
smakas—su klebono galva, ir Dovinė dūrė jam Sujudo minia. Vieni pagauti siaubo, ata- 
savo jėtimi stačiai į gerklę. Pamatęs tai zakris- tupsti traukėsi atgal, kiti iš smalsumo ver- 
tijonas. uždusęs įpuolė į kleboniją ir nesavo bai- žėsi Į priekį. Tarp jų pasirodė ir vėl iš kaž- 
su sušuko: kur atsiradęs zakristijonas Mykolas ir pa-

—Kleboneli, kleboneli, ir ką tas latras Dovinė mišusiu balsu šaukė: 
padarė? Kaip jį šventa žemė nešioja, kaip jo —Melskimės! Suglįžo iš dangaus Ste- 
perkunas nenutrenkia?~. buklingasis šv. Jurgis! Gailėkimės už savo

Kai klebonas pamatė, kad davatkos meldžiasi nusidėjimus, ateina paskutiniojo teismo 
prie tokios biaurybės, liepė zakristijonui tuoj tusčioji diena!
surasti Dovinę. į jr pats, parpuolęs ant kelių, abiem ran-

Dovinė tuo tarpu sėdėjo pas Leizeri prie bon- kom sučiupo nuki itusią statulą ir ją bučia- 
kos ir graužė silkės uodegą. vo. O šv. Jurgis, krisdamas nuo varpinės.

Įpuolė karčemon zakristijonas: “Tu prakeik- nusilaužė sau vieną koją ir sutraiškino abi 
tas bedievi, eik šen pas kleboną!” Bet Dovinė priešakines žirgo kojas. Visas pasviręs, lyg 
paprašė zakristijoną nrw honkns: “tšsigerkim ris dar kristi nasirgngP.g. laikėsi tiktai ant 
už klebono rublį,” sako. “Už tokius pinigus ne,vienos jėties atremtos į slibino goserę.
griekas gerti/

Zakristijonas išlenkė kelias burnas, ir svy
ruodamas išėjo. Nuo čia apysaka eina toliau.

Bet ir pats slibinas buvo smarkiai nukentė
jęs,—per vidurį pertrukęs, uodega atski
lusi ir kažkur dingusi. Taip pat kažkur pra
žuvusi buvo ir šv. karalaitė.

Bet rišo to nematė zakristijonas. Iškėlė 
sulūžusią statulėlę viršum savo galvos ir 
dairėsi pamišusiomis akimis.

Minia atsitraukė nuo jo, ir čia jis pamate

(Tąsa)

VII.
Daug žmonių ir kunigų suvažiavo iš ap

linkinių parapijų į šv. Jurgio atlaidus. Kie- balta kamža apsivilkusį džekoną Burbule- 
bonas Ūsorius, kiek atsipeikėjęs nuo pir- ričių ir šalia jo stovintį klapčiuką su kra- 
mo įspūdžio, sutikdamas kiekvieną svečią, pylų ir švęstu vandeniu. Tada jis pašoko iš 
skundėsi: i vietos ir klaikiu balsu suriko:

—Nelaimė čia mus tokia ištiko... Gėda —Neduosiu pašventinti šventvagiško 
ir pasakyti- Pavogė musų šv. Jurgio statu- darbo!—ir puolė prie ąžuolo, kur buvo šv. 
lą iš pastogėlės... O čia toks meistras Dovi- Jurgio pastogėlė.
nė, naują padarė, kad jį kur bala!... —T aiVvVit lai

Kunigai stebėjosi:
—Tai kokia čia nelaimė? Kaip ir visa

me sviete, vietoje seno—naujas...
Nuėję pažiūrėti naujo šv. Jurgio, visi 

gyrė

-Laikykit, laikykit pamišėlį! — sušu
ko džekonas, bet minia traukėsi į šalis. 
Kai kas šaipėsi, kai kas nieko nesuprasda
mas, kas čia darosi, bailiai spoksojo.

O zakristijonas, nuostabiu greitumu ir 
vikrumu, jau rangėsi į šv. Jurgio ąžuolą, 
nučiupo naujai Vinco Dorinės padarytą

klebone, emen... i.K.ai gao.ų nįufa ?<atuią įr mindžiojo kolomis, kol iš
darbas. §v. Jurgio, io žirgo ir smako liko vieni ši-

O įvažiavęs Lygumų džekonas, Anup- pUjjaj Tįstai viena šv. karalaitė sveika is- 
įas Burbulevicius, išsyk nutarė. i liko, nes ji, krisdama į žemę, laimingai at-

—Tai matai, klebone, kartais ir vagies sĮęįĮ0 nuo lentos ir nusirito į šalį. Zakristi- 
ranką Dievas vadžioja. Jei butų nepavo- ;onas Mykolas, apimtas piimo įniršio, jos 
gęs, tai naujo tokio neturėtume!... O anas, nepastebėjo, o paskui, pagautas dievobai- 
kiek atsimenu, jau visai buvo supuvęs.... mingvmo siaubo, suklupęs nrieš bažnyčią 
Apleidi, klebone, bažnyčią, apleidi! pa- ir rankas į dangų iškėlęs, sušuko: 
graudino ir pats pasisiūlė pašventinti —Melskimės, idant žemė neprasivertų ir
prieš sumą naują šv. Jurgį. !mus neprarytų!

Klebonas iš pradžių net apmirė: kaip Vienas kitas šalia jo suklupo, o visa mi- 
čia dabar išsisukti? Negi nei vienas nepa- nįa spruko lauk nuo šventoriaus. Ir džeko- 
stebėjo, kad slibino galva į jį panaši? Žiu- nas Burbulevicius, nežinodamas ka daiyti, 
rėjo į visų akis, ar neišsiduos? Bet ne. Ro- patiaukė pečiais ir apsisukęs nuėjo į baž- 
dos, niekas nematė. Jei kuriam pasirodė nyč’a. O zakristijonas Mykolas vis dar 
keistas panašumas, tai neatkreipė dėmė- šaukė šventoriuje.
šio. Ir klebonas Ūsorius pats save kvaili- Tain negailestingai buvo sunaikinti pir- 
no, kam jis Dovinės padarytąjį Jurgį svili-‘mjeii Vinco Dovinės dievadirbio kuriniai, 
no, viskas butų gerai išėję. Pagaliau nusi- pirmas—paties klebono Benedikto Vso- 
ramino, gal ir dabar viskas gerai pasibaigs,jau?> o antras—jo tarno zakristijono My- 
o paskui tą galvą galima bus kaip nors nu- kolo Lapienės pamišusiu ranku visai pra
sukti, ar dar ką nors padaryti. ‘žudytas. Bet už tai juos Dievas ir nubau-

Taip butų gal viskas ir pasibaigę, jei ne dė, o Vincą Dovinę išaukštino.
zakristijonas Mykolas. Parėjęs iš kaičia- pcpęuvpiMAs citptimtac
mos, žvengė į kampą zakristijoje įsisprau- rtKOR.iKiMAo otrllNlAo.
dęs ir savo pareigas visai užmiršo. Nei ai- Nežinomi Viešpaties keliai: čia jis zmo-

pasižiurėjo ir atsakė: augiau)

(
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Kaip 1918 Metais Vokiečiai Eme Kauną
Vokiečiai Kauną okupavo bus atmušti toliau; fortui kad vokiečiai Rymo katall- 

1915 metais rugpiučio mėn. darbininkams, kurie ryžosi kų neuanians, o jei klius, tai 
18 d. Pi ieš okupavimą 1—2 iš Kauno bėgti ir kreipėsi i I tik iu-ams.

Rusų Apkasuose

menesiai Kaune gyvenimas 
ėjo pakilusiu tempu. Kauno 
foitai visu smarkumu dieną 
ir nakti buvo pertaisomi, re
montuojami. Fortuose sar
gybos ir remonto darbus ve
dė tvirtovės inžinierius Afa- 
nasievas. Darbininkai: vy
rai, moterys ir net vaikai dir
bo keliomis pakaitomis.

Rusų tuo laiku tvirtinta, 
Įtikinėta, kad Kauno tvirto
vės vokiečiai jokiu budu ne
paims, nors pačias didžiau
sias patrankas apyvarton 
leistų. Bet štai, vieną naktį, 
esant prie darbų III forte, 
pasigiido taip vadinama 
“trevoga” (pavojaus ženk
las). Pagaliau šauksmas ru
sų kalba: “Tušite ogni! Žen- 
ščiny, snimaite s golov bie-

žandarmeriiją pasų gauti— 
nedavė.

Sekantį rytą, 1—2 dienos 
piieš vokiečių įnėjimą į 
Kauną, Kaune gyvenimas 
tykus, apmiręs. Užėjęs į 
žandarmeriją, jau nei vieno 
žandaro ten neradau. Ant 
grindų didžiausios krūvos 
pasų, koks patinka, tokį gali 
imtis. Žmonės darbininkai, 
keikdami įnsų žandarus, 
jieškodami kiekvienas savo 
paso, braidė iki kelių primė
tytuose ant grindų pasuose 
ir juos kojomis mindžiojo.

Gatvėse rusų kareiviai da
lė savo “tvarką.” Pradėjo 
laužyti, plėšti krautuves. Pir
miausia “atakavo” svaigių
jų gėlimų užantspauduotus 
sandėlius. Mat, karo metu

lyje platki — Cepelin uv- svaigiųjų gėrimų pardavinė- 
idit!” Kas reiškia: “Gesin- jimas buvo uždraustas, to- 
kit žiburius, Moterys, nusi- dėl kiekvienas mylįs “truk-' ia'

Pagal.au, ties Soboiu pa- 
siioOe vokiečių žvalgai—pė
stininkai.

Jų kutą apie 20 žmonių. 
10 žmonių viens paskui kitą, 
viena ilga eile e*na La svės 
alėjos ša'ygatviu. Kita eilė 
ėjo ša yga.viu iš antros pu
sės. Viduryje Laisvės alėjos 
ėjo du kai minkai ir vienas * 
vachmis'. ras. Kareh iai šau
tuvus laikė — pridengę šau
ti. šautuvų tūtos buvo at
kreiptos Į stovinčius vartuo
se žmones. Visi šie žvalgai 
eidami rei vieno žodžio nie
kam nep ašnekėjo. Jų vei
duose kuvo galima išskaityti 
nepaprastą baimę. Susitikę 
su kitais žvalgais, kurie ėjo 
miesto link iš Senapilio pu
sės, šovė į vi šų keliatą kar
tų, užtikrindami luomi Vo-Į 
kietijos naudai paimtą Kau-’

Tą pačią dieną vakare vo-: 
kiečių Kaune atsirado labai; 
daug, o lytą jau pilnas Kau-

imkit nuo galvų baltas ska- teiti,” laikė didžiausia lai- 
įeles. nes Cepelinas pama- me, kada tos baltakės para- 
tys!” gauti gavo. ę

Visi iš išgąsčio nežinojo Prie Kaplano sandėlio, na Vokiečiam s 2—3 d’e- 
kur dėtis, Slėptis kad am- “• O^noros buvo duota pilna tais-

X šeimininkauti. Čia

reniai net vienmarškiniai iš i‘‘Spauda,” vienas vos pasto- 
šautuvų Į cepeliną šaudė, bet, vįs ant kojų giltas rusų ka
tąs jam nieko nekenkė. Ce- reivis įsmeigęs šautuvą su

ši nuotrauka gauta iš Rusijos ir parodo kas darosi rusų apkasuose. Vyras kareivis šaudo 
per viršų į priešą, o kitas šalia jo jau guli sužeistas, o gal jau ir užmuštas. Jauna mergina, 
pasidėjusi savo šautuvą ant apkaso, judina kritusį savo draugą, turbut norėdama patirti, 
ar jis dar gyvas, ar jau ne.

| HITLERIS J ROOSEVEL
TĄ PAVIRTO.

i New Yoike gyvena vokie
tys vaidu Joseph Mittel. Ma
tyt, jis yra Hitlerio šalinin
kas, nes susilaukęs naujagi
mio, pakrikštijo jis Adolfo 
Hitlerio vardu.

Kai laikraščiai pradėjo 
apie tai rašyti, Mittel para
šė gimimų biurui, kad jis nu
taręs savo vaiko vardą pa
keisti ir pavadinti ji tokiu 
vardu, “koki visuomenė no-
ii.'

: Kai “visuomenė” jam 
naujo vardo nepasiūlė, tai 
Mittel paprašė metrikacijos 
biurą, kad jo vaiko vardą 
pakeistų iš “Adolf Hitler” i 

.“Theodore Roosevelt.”
I Bet gimimų metrikacijos 
biuras atsakė, kad syki užre- 
korduotą kūdikio vardą tik 
teismas gali pakeisti. Taigi, 
iš Hitlerio padarytas Roose
veltas kol kas dar nėra teisė
tas Rooseveltas.

jau prasidėjo visų be išim
ties krautuvių “reviziją,” 
kraustymas. Nepaliko Kau- 
ne nei vienos krautuvės, ku- 

“ *|ripelmas į fortus nei vienos durtuvu iri nebūtų Vokiečių išplėšta,
bombos tuo kaitų nenume- leisdavo į degtines rūsį Kauniškiai iš navvdo vienas
tė. Paėmė kryptį tiesiog tuos, kurie sumokėdavo jam

Lietuvos Nepriklausomybės Nutarimo 
Paskelbimo 25 Metų Sukakties Proga.

FLORAL TRINAMA 
MOSTIS.

Tai yra saugus vaistas namams. Ji 
gerai veikia. sumažinimui ištinimo, 
prašalinimui gėlimo ir labai persige- 
rianti. Galima naudoti su geromis 
pasekmėmis nuo nikstelėjimo, skau
damų muskulų, nubružimų, šalčio 
krutinėję ir bronchinio uždegimo, ir 
paprastai pagelbsti nuo reumatizmo 
ir neurito skausmų. Prašalina “chig- 

igtrs” ir panaikina niežėjimų. Geras 
nuo bent vabalų įkandimo. Labai vei
kiantis vaistas nuo kojų niežėjimo 
(athletes foot) ir paprastai paleng
vina skaudamas, nuvargusias kojas. 
Aktyvus sudėtiniai: camforo aliejus,

PATERSON, N. J.
Sausio 17 d. čia mirė vi

siems lietuviams žinoma ir terputi'nas ir ammonija.

Lietuvoje; atsi- ™ylima Alena Rysner, j 63
metų našlė, kun seninus lai- jus paskui pripažinsit kartu su tuks- 

reguliarių naudotojų, 
yienas iš geriausių šei- 
Neturi chloroformo nei 

ar opiatų ir todėl yra 
vaistas naudojimui. Išban- 

VTSU Ra- dykit jų atsakančiai. Kaina: 4 oz. ir.- 
tersono lietuvių motina.
Kam tik kokia bėda ar ne-!

kreipdavosi 
visiems kiek ga-

kiyptį tiesiog
Kauno miesto linK. Tai ga- 10 kapeikų. Rūsyje, stačiai 
Įėjo buti maždaug 2—3 vai./Sodoma ir Gomora.” 
rjrto. Šautuvų, kulkosvai- Iš didžiausių bačkų žmo- 
ažių, pagaliau kanuolių šu- nės degtinę lakte lakė, ne-
viai nevieną baimingi iš teikėjo jokio indelio, stik-, skiai ,r virto didžiau- visiems Lietuvos ėionykš-roi, pasižadėkime jų neuž
miego pilkėje. Cepelinas, Luko. , Rusies grindy® dl- ?:ajg šnipais, žinoma, nuo to tiems draugams ir savo tau- miršti, 
būdamas virs Kauno miesto, dziausiais primuštų stiklu' - - ................... -
pradėjo
silankė ~ _ -____

Kaune ir jo apylinkėse laužytos* vieni kitiems sta- . šau^avo; «teras van/ne rus-‘rezervas tegul neišsenka! tybės rtatrtojk^hyHatevės ^ėdama. pagelbėdavo Pater-
nfimėtyU per 40 degančiųįclai per galvas lipo, kad tik ^„ n* rnaaii.l- Tašai 16 v?$arjo 1918 kareivi- , > sone Jl įsarvęno 48 metus,

T nati miestą šin viena, kitą buteliuką nutvė- £ gk^av‘o Jnekai-i Nutariau* numatė demokrv "7n7"7viei« t(?dėl. paž.inoj°- J
čiausius žmones. Žydai, vo- tini Lietuvos susitvarkymą. .. ? .. . .. J^. *’ gi prigulėjo pne SLA 101.„'uu-auo z,iiiuin.c. ujuaa, vu _ . ... . . . niauriausiai naLetUcm mileli 1_____ __ ZA__

kitą pradėjo 
skųsti, per tai

vokiečiams Įgaliotas ministras p. ža-' pavergtoje 
daugeliui iš deikis varde laikinai pa- minkime tūkstančius

PLORAL HERB CO- 
Box 305. Clinton. Ind.

IŠRADIMAI.
5>ombų. Į patį miestą šių vienų, kitą buteliuką
bombų krito 4—-5, visos ki-!rus. Ras daugelį matėsi kru- eiauglus zmones. z.yoai, vo- 
tos pateko Nedurno salon ir virtos rankos ir kojos. Riečiams esant, taip pat dau-
net ne sprogo. * Nepaisė ir vokiečių srap- „:_,

Atlikę 
pelinas rusų
svaidžių ir artilerijos šuviii veįa{^J°J-. mimai į tolimos Vokietijos j tas Gediimr.o sostinėje i
lvdimas ramiai nulėkė kur , Pakilusiu upu, po keliatą Kalėjimus- Musų žmonės už lietuvių tautos atgimimo 
jam įeikia. . bonkų kisenese wPesantls pinigus pradėjo tarnauti vo- centre Vilniuje.

Nuo to laiko gyvenimasGegSin.ees l namus, _sie ana-; Riečių žvalgyboje. Ir nema-
Kaune pasidarė pavojingas. *?hai trauke g^vemis priėję g*yo br^H be laiko

iido po miestą įvairiu krtų sankrovų, batų, rūbų, žudė nteigtavisame Raude

Tasai Nutarimas padary- ž^aur^aVs’ai pajietusių musų kuopos, Moterų šv. Onos T‘W
tautą ir suardžiusių musų Draugijos ir prie Motetų

a “—’ — ‘
tebėra gyva ir laukia įssi- j kapus ją palydėjo dide-

“aš” statė, ita* Visų tuolaikinių Lietuvos \ .tolimai. „e;'politiškų sroviu vienybėje. ‘Lespubiika. Lietuva visgi Kliubo 
‘paskelbimas įvykdy-

Pasklido po miestą įvairių r11“ '.“^įžudė. Įsteigta .
ka^bų, kad vokiečiai bom-;kur taip pat eJO PlesimaL i vokiečių žvalgybos punktai, 
barduos Kauną iš oro. Žmo- J smulkių prekių krautu- Vienas labai žymus tokių 
nės to pabūgo, iš gyvenamų ves jokio dėmesio nekreipta,; punktų buvo Lukšio gatvėj 
namų vii šutinių aukštų nak- niat, visi buvo /sotus.” Kiek i6 nr. To punkto vedėju be 
Čiai kraustėsi į požemi, skle- “išmintingesnės” buvo mo-;vokiečio buvo dar vienas lie
pų?. ‘ ‘ terys. Jos iškart įsiskverbė į tuvis, buvęs vargonininkas,

Tie, kurie neturėjo gali- manufaktūros, batų, kosme- į kuiis vėliau Lietuvoje taraa- 
mumo patekti į neva visapu- tikos ir kitas svarbesnes j vo vienoje ministerijoje, 
siškai apsaugotą nuo mirties krautuves, daug kuo pas:- į Juozas Daugėla.
iusį, pasidavė grynai Dievo naudojo. Joms ir sąlygos.——------------ —— ■—y-
apveizdai. Išgirdus kniko- geresnės buvo, ypač toms, Francuzų Afrikoj yra m- 
svaidžius arba artilerijos šu- kurios dėvėjo ilgus sijonus, ternuota daug buvusių Ispa- 
vius, š*.e gyventojai, daugu- Moterys su ilgais sijonais :š- nijos lojalistų, kurie kovą 
moję beturčiai, pas save čjo la mėtojais. Jos sijonus pralaimėję buvo pasitraukę 
kambaryje užsidegdavo žva- pakelia aukščiau kelių, “pri- 1" raneuzijon. Geros širdies 
kes, grabnyčias, suklaupda- siiiucduoja” sau patinkamų žmonės rūpinasi rasti jiems 
vo ir skaitydavo maldas. Ka- prekių ir braukia į namus, prieglaudą Meksikoj.
da vokiečiai artinosi arčiau Atlikus os keliatą tokių “tri- -------------------------------------
Kauno, kada vienas vokie- pų,”_ tos moterys tapo tur
čių suvis suar dė net dabartį- tuolėmis. 
nės semirariios bažnvčios Ypatingai daug kuo kiau- 
sienas, tada tie patys dievo- tuviu grobimo metu pari- 
baiminpiau-’ žmoneliai su- naudojo, žvdus is Kauno iš- 
prato, kad šitame atsitikime trėmu=. laikini “namų savi- 
Dievas vargu ką begelbės, ninkai” — sargai. Pastarieji 
l?d geriau reikia nešdintis Ino laiku buvo tikri “viešpa 
toliau.

Kauna t”ptėio; 
čias kas važiuotas 
Vilnių.

Po kiek laiko, kovos pra- 
sidė’o visai netoli Kauno.

ką norėjo, tą ir darė

KELIATOS RŪŠIŲ GYDUOLES.
Urvui. 4ttKixlr 1 i i payfrlHsti mi'i 
daug įvairių Ligų. užpatentuotos 
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
vių šeimynoj.

~ 1. NUO DANTŲ GĖLIMO
(for Tooth Ache Irritation and Hard- 
ening of the Gums). Prašalina užsi- 
vietryjimą ir sustiprina Smegenis 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo- lis būrys Žmonių. Daug buvo jaus pavartok Miracle M. J. S. Oint-laisvinimo dienos. _ ____

Dabartinė Lietuvos pade- Vainikį“n^o”drauCT I? įmf- lE
tis nesiskiria nuo kitų Euro- nių. žesnė—50c.

Tas aktas, kaip Laisvės pes pavergtųjų valstybių: Gaila doros, gero budo ^JsMt^K.'jo'S'Su®
Varpas tain gardai skam- Padėtis yra traginga, tačiau moteries, kuri su visais gerai koše, Pečiuose, sprande, Pusiau Sų-
ba, kad ir kurčiai gali girdė- nėra beviltiška, nes tautos sutiko, dirbo lietuvių labui ™Tašt™su KXiionUKainT: n %
ti: Lietuviai vienybėn. to pasiryžimas aukotis dėl lais- į,- aukojo visuomenei. Liūdi į no 3. miracle m. j. s. salve 
įeikalauja Tėvynės išlaisvi-.yra neabejotinas ir yra vi?į Patersono lietuviai jos j tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie
nimas: to reikalauja nepri- darbais įrodytas. netekę. t¥r}te se?as Ronas, kūnas skauda ir
. , ’ Y -r. . T-i ai u i Inickas jums nepagelbejo, tuojausklausomybės atrteigimas ’ ; Tas pasiryžimas yra su- Gai tau, Alena, būna leng- bandykite šitą Mostį. Geras nuo. ve-

Vieninguir.o ir brolybės tvirtintas dar ta galinga vii- va šalta Amerikos žemelė.
nuotaikoje pagerbkime var- timi, kuri Lietuvą pasiekė iš “Kel.” Reporter.s.
dus tų 20 patrijotų, kurie vakarų: tai Lietuvos okupa-
nepaisydami ?jola»:kinių 
Lietuvos okupantų bausmės 
ryžosi paskelbti pasauliui

cijos nepnpazinrmas per di
džiąsias valstybes, ir Atlan

čių, Išbėrimų, Paiis, Sains, Gėlimą 
Ausies, nuo Užsišaldymo. Žaizdų 
Burnoje arba Nesėje. bile užsivietry- 
jimą. Nudegimą. Sumušimą, Skau-
Ij=- —Pradėio eiti gandu, kad dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, 

-. . ir {vairių Odos Ligų. kure tun Eg-Tinai sutinka pasitraukti 1S 7imą, tai pažymėkite, Speciališkai 
Pranešimą gausite, šitos mosti3, taito Deidaracija, kuri žada karo jeigu .Jungtinės Tautosi»r<crai uact\cioi.i ucoaunui iv <ac.ij<a, i\un /cttid , i j i._ , «ui»i»a pnes »«/•■<> Ligas,

lietuvių tauto? valią nusikra- grąžinti laisvę toms vaisty-
tyti nuo svetimųjų jungo ii bėms, kurioms įi buvo prie- 
gyventi nepriklau^ omai. varta išplėšta, kaip Lietuvos 
ka'p tikriems savo krašto'atsitikime 1940 ir 1941 me- 
šeimininkams piidera. tais.

Šia prega atsiminkime; Būdami dėkingi Ameri-

10 rusai neužpuls iu iš naujo. L ša,ti orai ateina ir jie atneša daug 
______________ _______ ___________ JiSTV- Bukit pasirengę apsigynimui.

PA HESK O HM

Redakcijos Atsakymai
A. Palioniui. — Ačiū už Vaciui Jonikai. — “Kelei-

pinigus. Su Lietuvos Raude- vis” visuomet yra paduoda-;
5 nuoju Kryžium draugas ne- in^ Paštui tą pačią dieną ir
' ga'i susižinoti,- nes naciai ta bn.ent-ttcciad.en,,
. ? . -i • popiet. Tohia via su pas.u

Geriausias ginklas apsigint tai M. J. 
Švilpos Miracle Ointmer.t: No. 1— 
^uo Dantų: No. 2 ir No. 3—nuo įvai- 

.. , . rių ligų, paeinančių nuo Šalčio.
Pajieškomas brolis Antanas Ze o- ( Reikalaudami Gyduolių siųskite ir 

ms. kilęs iš L Įdūkęs kaimo, Visintų piniprus Monev Orderį arba Čekį nc- 
.... - — parapijos. Paskiausia dirbo anglų majjau vain Sl 00 Kurio ahoioti:.musų tautiečių vargus nacių , kai UŽ taip didelę moralinę kasyklose. Pennsylvanijoj. o dabar lmėt Gyduolių Geruma tai dtridara 

tuinrri ncžini» kur. Jis pats, ar kas kitos to|ęjas išlygas. Pasiusime 2 Dėžutes 
1<UPM malonėkite duoti žinia adresu: (9)paramą, mes turime 

irodvti, kad esame verti to
kio kilnaus mosto. Todėl:

lietuviai VISAIS BUDAIS 
REMIA Amerikos tautos pa
stangas laimėti tautu išlaisvi
nimo karą ir garbingą taiką 
Atlanto čarterio pagrindais;

lietuviai, pažabodami par
tinį egoizmą, sudaro vieną vi
suomeniniu pajėgų rezervą— 
ne tarpysaviai kovai už po ka
ro busimus dalykus, bet ŠIAN
DIENINIAMS DARBAMS 
DIRBTI, darbams, kurie yra 
susiėję su bendromis karo pa
stangomis. su šalpos dalykais, 
su anti-lietuviška propaganda 
ir su gilesniu grynai lietuviš
kų studijų (research) darbais.

Ona Žekonytė 
1847 Thomaston ave.

Wattrvillo, Conn.

Petronėle Lamsargienė

Pas juo- pagrobtoms p e- I^ugą Lietuvoje panaikino. įtartis, ii’ mes negalim nei
kėms slėpti buvo ruimin- Bot mino išvežtųjų žmonių pavėluoti, nei paskubinti,
giausios vieto:—patalpos. sąiašo draugui ir nereikia. Amerikos paštas veikia la-

Vieną vakarą iusu karei- Jie yra skelbiami “Keleivy- bai gerai ir greitai. Bet siais
viai pradėjo bėgti visomis je” abėcėlinė tvarka, ir kai karo laikais traukiniai turi

Šautuvų, kulkosvaidžių šu- Kauno gatvėmis ir bėgdami prieis draugo raidė, tuomet gabenti kai ' medžiagą, ku-
v u aidai virto paprastu da- šaukė
lykn. Niemieck

Ka’-ro gatvėse jau buvo chcdit!” Kas reiškia: “Bė- ar ne. Keikia tačiau pažymė
galima matvti pabėgusius kit’ Vokiečių žvalgai atei- t’, kad šis sąiašas nėra pil- bais kai kada susitrukdo.
nuo fronto lengviau sužeis- r.a!” ras. Lietuvos Raudonasis laikraščio leidėjai čia nega
lus kareivius, kurie drauge Dabar -au sr.Dia om\ kad K»vž u- surinko tik apie li nieko padalyti, nes tran3- Tegul sic Sidabrinio J”-
su ^avim atsinešdavo i “tol- Fauna* beveik hn muš o pa- 12.000 išvežtųjų pavardžių, nortaciics r nonių jie ne- bilėjaus metai būna b olis-
kučkę” parduoti vokiečių mtas. Didžiau i būr ai žmo- o kain dabar “Christian Sci- kontroliuoja. kos nuotaikos, tarpusavio
kar.rolin širviu s^eveld a*, nių, moterų ir vaikų. c!o\i <nce Monitoi” koresponden- ' nasitikėiimo, įtemnto darbo
Ttusn žanda me ija, r.ors t'e3 savo gvvenamu namu tas praneša iš Europos, bol- PALEIDO 30 VICHY- i praktiškos vienybės me
steltai svarbesnes Kau "’o iaG L laukia <'kupa”tn. ševikai išvežė iš Lietuvo' N-NKŲ
tvirtovės: i ta’gaš apleido. Charakteringa, kad na? dau-apie 30,000 žmonių. Kiek Deeaullist ' francuzai pa-: 'ždavin iu. to įeikalauja
bet gvvcntoius ramino, kad guma kabojo ant kak’o ra- buvo Lietuvos žmoniu nu- skelbė Lomi , kad jie jra-/.i' tuvo: kančiom,
čia tik laikinas apsireiški- žančiai, škapleriai ir kiti me- žudyta, tai paaiškės tik po leidę laisvė! ’O Vichy vai ; VVashington, I). C.
mas, kad rvt-po-ryt vokiečiai dub'kėlini, nes buvo sakyta, karo; dabar žinių neturim aižios šalini) 1943 m vasario JO d

kas pės- 
traukė i

Užlaikan visokių vaistų nuo rožių 
ronotų kojų ir nuo kaulu yėlir»o Į 
Taipvi turiu Galines Gydymo Mosti 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokiu* 
nesveikumus, kreipkitės duosiu yors 
patarimą ir busit natenkinti. (-) 

PET. LAMSARGIENfi 
1814 S. Wa»er St.. Philadelphia. Pa

—vieną mažesnę. Vartok tą mažesne, 
, neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už
ganėdintas, jrrąžink didesnę į 10 die
nų laiko, mes atitrauksime tik per
siuntimo kaštus—20c. (-)

Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA 

Miracle Ointment 
Broad Str. P. O. A. Box 73.

HARTFORD. CONN.

' C

TIKRAI GERI 
PREPARATAII•

J ALEXANDER’S
J CASTILE OLIVE OIL
J SHAMPOO «I padarytas iš tikro- 
• io Castile muilo.•u.
I pleiskanas 
* kius kitus

S. P.

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
P«in-Expel|pris. kuris yra -lebėlinu Kni- 
mrntu, sutrik. Ūsai trsianč-*. rsmifMnči-T 
iiluma. Viri IS bnnkuciu parduota,
kas liudija įo n.iudin(uma. Rrikalaukit 
tikrojo Pain-Exprllrrio su Inkaru 
ant držutrs.

P A I N - E X P E L L E R

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių birų Šaknimis 
Augmenimis, Žievėmis Žiedais, Sėk
lomis ir Tanui s Joje telpa 3l. vardų J Aliejų ir 
visokių aiu'alų lietuviškai, angliškai t st—s-, 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
liftas pydo ir kaip reikia vartoti

. .. (Prašau i< Kanados štampu nesiu-n
Į. To rC’kateUJH Amerikcs Kanados doleris dabar tik S0 centu:' 
luvlni’ul tr, miltui mi i Ka"’a su prisiunt imu $!«»«. Piniffus 

iferiaiisia s:ųst, Money Orderiu, a r na 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS 
110 Athens street.

UO BOSTON, MASS.

mus ir sustiprina

Išplauna 
ir viso- 

nešva rū

I odą. 50c. už bonką

j ALEXANDER’S
• REFRESHING TONIC

Odą Gydančiu Vaisto 
Mišinys. Pažymėtina sryduolė dėl 

gydymui. J
I

i Pasižymi savo sremmii. Pri-iun- }
• čiam per Paš’ą į visas dalis
• vienytų Valstijų.

5 ALEXANDER’S 
{ 414 W. BRDADM'AY
| SOUTH BOSTON. MASS. |

l plaukų šaknims ir Odos 
J 50 centų už bonka.
’ r>. ___ : ___ _

CO.

Su-J
t • i

t

Pagal.au


šeštas Pmfopis

Moterims Pasiskaityt
Al OTTVDTTT 'T’TZ A DVA

Bizniui ir Vakarui

SĮ SKYSIU TVARKO M. MICHFLSONIENĖ. ___ t
KUR MOTERYS NEGALI 

SU VYRAIS SUSILY
GINTI.

Vyrai kartais pyksta, kad ,
moterys nori būti su jais ly- d b - , nesirupink;
gios visose gvvemmo sntv- T- v - i ,

t., Karas pasibaigs ir vėl viskastyse. Jos važinėja automobi- , JĮ „
liais, dirba fabrikuose prie*1 :T^° " l
karo darbu, skraido odai- , ‘?et ^u. dal?sl. maT 
vinis, kandidatuoja net i lant motiną taip netinkamai 
kongresus ir parlamentu •’ < ukter-‘ auklėjant.

dukrele abi pyko ir nerva- 
vosi, kad krautuvės parduo
da nesutaikytą duoną. 

“Neverk, dukrele, aš tau

Jos vaidina teatruose, vado
vauja muzikoje ir kitose me
no srityse. Jos rašo knygas, 
redaguoja laikraščius, dirba 
mokslo dirvoje.

Jos pasekė net ir blogus 
vyrų papročius:

Moteris.
TIKRAS GVOLTAS.

Gal niekas taip nesuerzi
no “Laisvės” štabo, kaip 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

ruko eiga- suvažiavimas New Yorke. 
retus, lanko naktinius kliu- Ji susiriesdama šmeižia tuos 
bus, sėdi smuklėse prie bor.- Lietuvos sunus, kurie neši
kų ir kartais išeidamos i gat- gaili savų jėgų, kad tik Lie- 
vę apsikabina lempos stulpi, tuva atgautų nepriklauso- 
ka iki šiol tiktai vyrai dar v- mybę.
davo. ' * AIan rodos, jog daug ge- j

Iš tiesu, išrodo, kad vyn i liau butų kad bolševikai ro
jau nebeturi kuo prieš mr - pintųsi apie tuos, kurie yra 
teris pa«igirti jiems artimesni, o lietuvius

O vis dėl to yra viena si ram>'bf J: Mūsiškiai
tis, kur moterys negali si bolševikai gal jau pamušo,, 
vyrais susilyginti: jos neme- bet tie, kuriems rupi Lie
ka taip meluoti, kaip vyrai.

Štai, Burlingtono mieste, 
Wicsonsino valstijoj, yi a 
pagarsėjęs melagių kliubą;, 
kuris taip ir vadinasi: “Burl
ington Liars’ Club.” Ta? 
kliubas kasmet renka vis 
naują melagių čampijoną. 
čampijonu būna skiriamas, 
žinoma, didžiausis melagis. 
Konteste dalyvauja beveik 
visi geriausi Amerikos ir

klinėms
tuvos likimas, negali pamirš
ti jų veidmainystės.

Daugelis lietuvių, nors ir 
nepriklauso jokiai partijai, 
tačiau tėmija Lietuvos rei-j 
kalus ir moka suprasti kur j 
teisybė, o kur vien tik akių i 
dūmimas.

Nelabai senai jie Lietuvą' 
pravardžiuodavo “utelių ša
lim” ir skaitvdavo prasižen
gimu atsistoti giedant Lietu
vos himną. Tuos, kurie atsi-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Ketina Racianuoti 
Daktarus.

Dr. George Baebr, viena 
United States Public Kealtl 
Service viišininkų, praneša, 
kad medicinų s daka’ai tu ’ 
lūs 1 ut meienuojami (ia-, 
tioned).

Baehr karta vra„J., ir;Dr.
OCD medicinos skyriaus' 
viišininkas. Jis sako, kad' 
kaias paėmė daug gydyto
jų ir slaugių iš benetrosio 
praktikos, ir kati da daugiai, 
paini'- pokaiirei ickonstruk 
ciiai, kas veik ištuštins A 
merikos gydytojus iš visuo 
menės. Jis mano, kad dak-' 
tani “rat’oning’ esąs neiš ■ 
\ engiamas.

Ligoniams privatinės slau
gės jau dabar draudžiamos. 
Jei kuris ligonis da

Na. fr. Vasario 1?<L, 1943 m.

Dovanos 1943 Metams
UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVĮ” KAIP 
DOVANA 1943 METAMS, O “KELEIVIS” PRIDĖS

NUO SAVĘS DOLERIO VERTES PREZENTĄ.
Taigi prašom prisiųsti mūris savo draugo ar draugės aiš. u adresą, pridėti §2.50 metinei “Keleivio” prenumeratai, ir pažymėti, kokias '.mygąs tam skai /tojui ar skaitytojai arba jums HUSiUSti.
Kn gas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga

lite pa. trinkti už visą DOLE! ':, Mes nusiųsime jas nurody’u 
adresu ir. pa.vs apmokėsime puštą. Tai bus “Keleivio” dovant.Galima pasirinkti knygų i daugiau kaip už dolerį, bet tokiam atsitikime skirtumą reika primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už 31.50, tai 50 cen į reikės primokėti. O kas pa i- rinks knygų už §2.00. tas turės primokėti $1.Štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovani-:
•J{ BUVO VISUOTINAS IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- 
sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 

Kaipgi Nejus butų galėjęs surinkti : 
kelias dienas visų veislių gyvūnus.

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
"Žemė ir Zm.gus ’ yra labai pat. o- 

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, k. ip 
in:- gus gyveno žiloje senovėje, k; ip 
jis kovoj su gamta ir kaip civili; a- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
sių žmonių, vyrų ir moterų.
Ka.na ............................................ 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO SENOVĖJE?
Panašius knygos lietuvių kalboje 
i .-...I tui nebuvo. Čia aprašyta »<> 

;ii • dievus garbino senovės indai . ii 
iii.ionai, egiptėnai. chaldai, asyrai, 
ie.uviai, barbarai ir tt.; n,a.p tie d.e- 
ai . akinėsi, kur jie gyveno ir I o- 

xiu jie santikius su žmonėmis tu.'ė- 
.o. Knyga starai i ir la’ai užimanti 

.ra tikra tikėjimų istorija S.'>0 
Drutunst audimo apdaruose .. st 25

ligonis da ir tui i r?ei .. . . - -. ° ‘ iune sryvena išsimėtę po visa žemespasisamdęs slaugę privati- kamuolį? Kaip ;•< vaiėjo tu* s gyvu- 
niam patarnavimui „ daba;pi ivalo padėti ligoninės žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- L-itn- lirr/sr»inc tar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 11 kltUo “gOniU.--į ats.rasti tvino juodveidžiai
prižiūrėti. Vartojimas ligo- =r kitu veislių žmonės? šitie ir šim
ninių “poilsiui” šiandien
taipgi di audžiamas. Dakta- £ a,ski;u išdėstyti šitam _ veikale 

1 .v t • Knvgra be eraio įdomi. Kas žodis—talams V<?iK yra liepiama nu- faktas; kas sakinys—tai naujas ku 
statyti ligą ir gydyti r.amie. armėnus griura. Mokslas i: 
jei ligonine nei a būtinai rei- Kaina .............................. 25c
kalinga- LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO K IRGI VISA TAI NYKSTA?

Sveikatos viršininkas iš RIJA JUŠKEVIČIAUS
Washingtono pataria: (1) į ‘MINOSE, 
šaukti daktarą namo a^ba*
lankytis i jo ofisą tik pa- a iš ^ >1- us v .-ai turu 
skirtomis valandomis, nes r.'-m-kJ’’ JT
kitu laiku tas daktaras gal Su e? 'a- Kama ?n<

• • i- - \udeklo aptif.ru>*e .. «n<patarnauja prie ligonines ar.
karo pastangų; (2) visais ŠYLA DETROITO KATALl

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės sūria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomiską klau
simą aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teore.ikas Kari Kau'S- 
ky Kaina .................................... 10c.

Europtk. melagiai, šįmet te stojjmu išreikšdavo Lietuvai 
se varzytmese dalyvavo ir 
moterys. Bet prisiųsti jų me
lai buvo tokie silpni, kad 
konkuruoti su vyrais visai 
negalėjo

Per įsiveržimą j musų

v£. bta ju bičiulis,
vo išpilta bonka ’su va&tais paf * Į. na«^'Seniaus jie katalikus vi-

savo pagarbą, jie vadindavo 
“tamsuoliais.”

Jie taipgi jau rengėsi 
karaliui džiaugsmingai minėri Lietu- 

’~ibuvo aprink- vos valstybes sunaikmimą 
vyras, kuris sakosi nieką- Ve.r. įsiveržimą į musų 

5 ne<ralėie« našauti žu- M nesuspėjo, nes lotas

Ta pati modelistė, Miss Lynne C'arver, demonstruoja dvi šle- bes skirtingoms progoms. Balta ilgoji yra formalinė suknelė vakarui: gi tamsi trumpoji yra taikoma bizniui.

sveikatos reikalais pasitark Si' SOCIALISTAIS.
SU savo daktaro ir pildyk jo dalijant Detroito lietuvių 

patarimus; (3) kai pasauki kunigo P3.w-i nonv-ninš^ ui 
daktarą namo,
tą pačią minutę; (4) moky-

i'n'Puclc> j®08 ** “ : I somnše Soeta-ne^lllKeK. JO >5^: !<t< ‘lė Jij uolikarv bylų. kur

18 METŲ KAREIVIS TU
RI KETURIAS PAČIAS.

kis pats suprasti greitosios ^odjinab 
pagalbos reikalą; (5) nerei
kalauk ir nesitikėk “luxury”

ir yra šioj knygutėj apra yta, su v 
sais teismo re •u-Jais ir liudininkų

Kaina

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos paša pa. J Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslai?, perstatan
čiai? įvairius nuoti! ius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knyra niekas nesigai
lės. 3Š2 puslapiai Kaina — . 5100 

KUR MUSŲ BOČIAITVENO?
kiidija sako kad pir autiniai žino

te? gyveno Rojuj?. Bet mokslas Rojn 
• Kai at’Tie'a Mokslas mano. -ao

.(•r.ijii- lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
k- 7.e a pure du. Icrięi taip manoma, 
t. bai .- •••iu ir pamokinant!* 
s'sitvr:®. Kana ........................ 25c.

OG1AI.IZMAS IR RELIGLM
laibai įdomi knygutė į: t o -varbi 

•klausimu. Ja turėtų perska lyti k'let 
į nas katalikus ir socialistą?. Paia-u 
į E. Vandervelde vertė Var I ur as. 
Kaina .......... ■■■■■■....................... l^'-

mės paragauti pirm 
reikės karan išeiti.

Koks likimas laukiau to- Pr-'Bą.eh.r manoA k*d
buvo uždarytas kalėjiman kūdikių ir motinų po ka- ^^o^^uo^į'Ve^kėsįS,ELOS sausai.
18 karpivk .IampS R. '«• sunku dabar atspėti.___  tom

KAIP VISKAS ATSIRADO šalių "ė«ą turėję patenki-■» p?-;.-

negu patarnavimo.

Mieste Chattanooga. ’r nn

18 metų kareivis. James R. 
Clinton, kuris turi vedęs net 
4 pačias.

RESPUBLIKOS
karas*;

Firmą pačią. 1-5 metų mer- Sulig visokio rašto se;.o.
-?a g ra ir st ac i?

Smelstorios, 2'?i
apdarai? $1.

E^t^iviTnąU^rvrfldėio sj*ip šmeižė, vadino “nesusi- ?aįtę, jis vedė pernai balan- Seniau čia niekas negyveno;
jęaj jį3 proteliais - tamsuoliais,” oįdžio mėnesy; antrą, 14 me- Ant žemės buvo dykuma,

naetehėin kad^m-ver^adė" šiandien jau vadina broliais ta, spalių mėnesy; trečią, pastebėjo, Ud.žuvys prade apgaj](įtauja kam šje metUt vedž šįų m?tų sausio
J na išvien su kitų pažiuro 4; o paskutinę, irgi 14 metų

- - - ‘ ‘imergščią, vedė po trijų die-
jo jieškoti barberio, 
dažė savo meškerykotį to 
kiais dažais, kaip barberių žmonėmis, 
stulpeliai būna nudažyti. x As man;
Tuoj apie jo valti susirinko tos uknems veikėjams ko- 
daugybė žuvų ir kiekviena .JOT“® nesvarbus,
mėgino įšokti. Jam nieko veikėjai yra paasven-
daugiau nereikėjo daryti, Lietuvos labui n jie dirbs

IO \ anduo, ugnis ir šilima, 
šiltuose žemės vandenyselada mikrobų daug privisę.

Aš manau, kad musų tau-|nŲ> sausio 7 d.
Niekas nėra tiek kalta?. » Kirtum° didžio bei spalvų, 

kaip tų snarglių motinos, ku- Lš tų žuvų gyvybė plito, 
rios leidžia savo jaunom Kuri ant žemės išsirito, 
mergaitėm naktimis su ka- ir vystėsi iš jas kukliaiBeždžionės, karvės ir arkliai.tik šaukti; “next,” “next”T tol- k°l Lietuvos neprikišu-ireiviais vedžiotis 

ir žuvys pačios šoko į valtį. 'om>oe nebus atsteigta.
Ir jis jų neapvylė—jis tuo
jau pradėjo jas skusti...

A. Liutkuvienė. SUPYKĘS ANT VAIKU, 
NUŽUDĖ MOTINĄ. 

ŠEŠTA PATI PAMETĖ Francis L. G rady iš Dės 
TURTUOLĮ MANVILLE. 'Moinės, la., nušovė mirtinai 

Visoj šaly pagarsėjęs dy- savo Jkaiminką, Mrs. Do- 
kurios mažu 
ir šukavimai

4 TRAGI KOMEDIJA.
Tikrai tragikomedija išti- kaduonis milionierius Tom-lrothy Ballard, 

ko Amerikoje gimusias mo- my Manville, kuris savo mi- vaikų riksmas 
tei eles, kad dabar pačioms bonus paveldėjo nuo tėvo, i nedavė jam ramiai miegoti, 
reikės duonos atsiriekti. Pa- ir kuris visą savo gyvenimą Pasirodė, kad Grady su
ti mačiau, kaip 13 metų lie- nėra jokio darbo atlikęs, vėl pykęs ir susinervavęs visai 
tuvių mergaitė eidama na- skiriasi su pačia, jau šešta, netenka lygsvaros ir negali 
rrnn ii mnlrvk'lnę nnsinirlm lfo4in l.-ov L-zvnVi-j Icnciiy-ildi-ti ii burto iie t.iiv, 'Odei 1

namų sanitariškų sąlygų i: /
sveikatingumo įstaigų. Dau- '-dr 
gelis jų neteko patyrusių gy- ir;* KO i r ' i • /mg-.i i 
dytojų, kurie tapo arba už- GERT IR - v GYT'.’ 
mušti arba išvaryti i priešo valgyt ir 2<rt ; Ta j?i to. kad
i , t norisi, atšao - i.ag'.i.oig; žmogus.Koncentracijas. Į vicas to- get <jė’ ;<> p Del <:<• be valgio 
kias vietas Amerikos dakta- žmogus ?iir.-ta; u dėr.o v enas mai-

. . _ -vi . • - stas cuoda rvijgiaj spėkų, kitas tna-iai, slauges ir laboratorijų žiaa? D.-'ko žm ,gui reišia cakrans, 
technikai turės važiuoti kar-
tu su kariuomene sveikatm- mus suprasi tiktai iš šios knygutės.

Parašė D-ras G-tnus. Kaina .. 15c.

?i

gurno reikalais.
Nežiūrint karo 

niu reikalavimų,
plento jų _ sveikatingurr a-- ; "Sicago.
taipgi reikes pnziuretl. Del- m., 1911 m.. pusi. Drūtuose 
to bendrosios praktikos dak- »«dimo apdaruose. Kama .... ?2.o0 
tarai, slaugės su ligoninėmis MATERIALISTIŠKAS 
turės daug sunkiau ir dau- ISTORIJOS SUPRATIMAS, 

žuvys mums davė, kaip valiutą, daugiau dirbti. iizofijo? Jri nori^žfnoti'Tkį

ir pokari- SVEIKATA.
Arrioiilry< Arba t5csus ,r trumpas kelias į 
-vkrneilr.O.2 Į-vęjkat;, Pamatinės žinios iš anato- 

.................................... Su-Vėliau žmogus taip išsivystė, i< to žmogaus—visa kvailystė Visi velniai ir daug dievų— ■Vis atsirado iš žuvu.
Vištas, gaidžius ir kalakutą.Ir paukščių gimines visas. Priskaitant net mažas blusas.
Taip viskas, matot, susikūrė. Bet žuvys pirmą vietą turi.

Dr. D. Pilka. gimdo pasau'yje įvairiausius nuosa
kius, tai oerskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina .......................... 25c.

LĮSTI vos7'ORIJA.
t " ikalas ofr <io. kaip nuo 

i ' • met i revoliucinfe Lietuvos spė- 
f. c - . v& -aro valdlia. ir \aip 

a • ■ iii- i t.: i;,'.;, tą valdžia rė-
’• ii' u rtvo'i cija

. ė r-f. kai; ii-*:.:s ikvs >a- 
, ta :š ;x> c oo v. 1‘lšie- r ki p ji 

apskelbta lepufc'ika. Pridėtas 
didelis galvuotas žem'.ap s pa -odo 
a t teigtos nepriklausomos Lietuvos 
rut-ežius ir kaip ialis yra padalyta į 
cpsAričių-,. Tai yra vienatinė knyga, 
kari oarodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do- 
k • let iai; Steigiamojo Seimo nuta- 
rimai. taikos sutartis su bolševi tais, 
sutartis ,u latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt Yra tai ne 
' r.} ga bet tiesiog žibintuvas, kuris
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidima: apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: '‘Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Kaina .............................................. 10c.

KODĖL Aš NETIKIU f DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

negali tikėti Pilna argumentų, kurių 
nesumuš jok? jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20c.

mon iš mokyklos nusipirko Kažin, kas jam kenkia, i susivaldyti, šį kartą jis taip I' 
kepalą duonos ir parsinešu; kad visos tos jaunos gražuo- įsiuto už menkniekį, kad nv- 
riamo pamatė, kad duor.a lės taip greitai juom ir joižudė mažų vaikų motiną, 
jau nesuraikyta. Ji taip su- milionais atsidžiaugia?... palikdamas juos našlaičiais, 
pyko, kad visu smarkumu šitoks gyvenimas yra dau- Teismas ii už tai pasmer- 
trenkė kepalą i žemę. šaky- giau niekas, kaip legalizuo- kė visą amžių kalėti, 
dama, kad verčiau ji bus ne- ta paleistuvystė.
valgius iki mama iš darbo

ir mus tėvai pirmi i ure.io būti žuvimi.Atliktas Kriukis

nepareis, bet pati duono 
neraikys. Jos 10 metų bro 
liukas ią lamino, sakyda 
mas, kad tik gero peilio rei 
kia.

PIRMA MOTINA ANGLI
JOS PARLAMENTE.

TEISMAS JAS PALEIDO.
Pereitą sąvaitę buvo ra

šyta, kaip Cincinnati mieste.
Amerikoje gimusi Mrs. dūla Eleonora Caproni pašo- | 

Beatriče Wright, kuri iste- vė savo vyrą, o jo meilužė,
kėjo už anglo ir dabar par- 

Parėję tėvai iš darbo ra- lamente atstovauja konser- 
do visu? kampus primėtytus vatorių partiją, pareiškė lau-!jį visai pribaigė 
sugnaibytos duonos. Tėvas kianti garnio. į Jos abi buvo areštuotos
supykęs pakėlė lermą, pra- Tai yra pirmas toks atsiti- apkaltintos piimo laipsnio 
dėjo bartis. Bet motina už- kimas, kad Anglijos parla- 
tarė mergaitę ir piktai vyro mento narė susilaukia kudi- 
užklausė • XiO.

“Neiaugi tu nori, kad

Mrs. Pearl Leonard. nuva
žiavus ligoninėn antru šuviu

n

žmogžudyste, vienok pritai
kintųjų suolas išteisino jas.

KUNIGŲ CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigų oepatystės is- 

puolimas. Šią knygų turėtų persi ai-
torija, pasekmes ir jų doriškas nu- ut"\'Tr!T Piri LRVT1!^ 
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir javai- ; i to.
kaiti?, kurie geidžia, kad jų moterįs ši knygelė parodo, kodėl Ronos 
duirterįs ir mylimosios nepapultų j popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
tokią kunigų globą. Paraše kun. Ce< išaiškinta visa ju beyatystė? istorija,
Towsend Fox, D. D., sulietuvio ■> jos pasekmės ir doriškas dvasiškuos 
Ferdinand de S«mo<ritia nupuolimas, šia knyara turėtų per- .
----------------------------------------- -----------— skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir labai gražių ir .

jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- FV ’F deklamacijų, \isokios temos: 
S teris, dukteris ir mylimosios nepa- darbininkiškos, _ revoliuctonien.tkos, 

pultų į tokia kunigų globa. Parašė tautukos, hnmonstiskos ir laisvama- 
kun Geo. Townsend Fox. D. D., su- v,sos Rambios, visos geros,

i lietuvino Ferdinand de Samogitia.
' Kaina ............................................ 25c.

MONOLOGAI IR * DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau- 

labai gražių ir juokingų monolo-J4

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papnešta daugeli* spalvuotų puikių paveikslų, 223 puslapiu dvdžio, apie 150 įvairių eilių.JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RŪŠIŲ EILĖS:TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
Kirkrienae terėtų papooM nre kayryn* miMta knyga. 

Kiekvienas nnaipirkęs t« kayg« pasiotiaors. Pinigas gerisnsb 
“Money Orderiu." Popierinina galima siųsti osn*-!-

o .if Vorverte. bet reikia aiikiai užrašyti savo ir "K<.Wv:o" .d
• o ir nepamirškit prilipyt uiS eantoa markę.

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

nfcMN BAMBOS SPYČIAI.
Tr kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

l gu Amerikoj munšair.o. šioje knygo
je telpa net 72 “Dširn Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris-
tiški straiosTfukai ir juokai. Antro

I pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

i LENGVAS BUDAS

Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo. Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: 

utsitilrintis Vyras; (2) žydin 
(3) Klaida; (4> Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

Ne
irta;IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankios reikalingiausių žodžių Ir
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalltėji- 
mai darbo jieškant, važiuojant kv 
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktare niai' Kaina 
pas barzdaskutį, pas kriaučių Ir tt.
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. ALKOHOLIS IR 
Antra padidinta ir pagerinta laida.
Sutaisė St. Michelsonas. PuaL 95.
Kaina ................................................  35c

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS METU.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.

paveikslu, 126 pusla-Su ra
50c.

KŪDIKIAI.
vartojami svaigi-

LABAI PAKILO GIMIMU 
SKAIČIUS.

Jungtinėse Vaistuose tiek
GINDAMAS MOTINĄ

NUŠOVĖ KAREIVĮ.
San Miguel miestely, Ca-i pakilo kūdikiu gimimų skai- Ž 

“Na, o kaip tu buvai 13 lifornijoj, Daniel Glacier, 15 čius, kad gimdymu ligoninė- f 
metų, tai kas tau duoną rai- metų vaikas, ant vietos nu- se iau ir vietos nebėra, 
kė? Turėjai netik atsiriekti šovė kareivį Forrest Gibb?. Tai yra dažniausia kudi- | 
duonos, bet ir užsidirbti.” kuris būdamas girtas nak-įkiai tų porų, kurios susituri- | 

“Čionai ne Lietuva!” ii ties laiku įsilaužė i jų kem-įkė kad išvengus tarnybos | 
jam atkirto. pę ir užpuolė motiną. kariuomenėj, c taipgi ir tu
J Tėvas tiktai nusišypsojo Vaiko tėvas tą naktį ne-
ir nutilo, bet motina su savo buvo namie.

mergaitė duoną raikydama 
rankas susipjaustytų, dur
niau?” AMžlNOS DAINOS.

IĮ šioj knygutėj telpa 41 geria :siu 
Jovaro dainų. Jos. tinka deklamaci 
joms ir dainavimui, kaip namie, ‘aip

Lir susirinkimuose. Pusi. 32 .... 15c

Arba kaip tėvų 
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kaa yra arba tikisi kada nors 
bvti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šitų knygute. Kaina 10c.
PAPARČIO ŽIEDAS IR KErfURlOS 
«rros APYSAKOS:

C»»

kurie, nieko nepaisydami 
apie ateitį, skubinami tos lai-

Nenžs’tikiTiti? Vyraa; (2' žy
li ’ • e jr šiom? kein žmonės pal-
?■ ‘iV : ri-mkiir prie'arua.

Parašė N. Gusev. Puiki naudmga ♦•iriau b tt F«:n? .................. ygc.
knyga, aprašyta kataliku bažnyčios
siautimas ir pradžia reformos. Su “Keleivi*.” 636 BrO*dwBT. daugeliu puikių paveikslų. 215 - ?**_ __

INKVIZICIJA

puslapių. Kaina........  .................  11.00 South Boston, Mas*.

f
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu* 
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienų numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

6623. Markvardienė, Palarija, 
47, samdinė.

6624. Markvardas,
(Makso sunus). 21.

6625. Markvardas.
1 Makso sunus), 13.

6626. Markvenas,
(Karolio sunus). 22.
Pabiržė. Streliškiai.

6627. Markmakas,

Rusai Eina Atakom s
Henrikas

Alfonsas

zio sunus) 25, karirinkas, Uk
mergė.

6674. Martuseviet.s. Vytau
tas. gimęs 1912, ūkininkas. Pa-

Ričardas * barčiai. Jašiūnai.
6675. Martuvas, Juozas. 25. 

karininkas, Marijampolė, Pet-'
kareivis, rakiemis.

6676. Martusevičius. Kazys 
Juozas (Antano sunus), 77 ūkininkas,

(Vinco sunus), gimęs 1906, Su- Šiluva.
baėius. ; 6677. Martuseviėi'Jtė, Bronė

6628. Marozas, Antanas (Jo- (Ambrazieaus duktė;, 644 gy- 
no sunus), gimęs 1903, mokyto- dytoja.
jus. Meškuičiai. 6678. Marumenė, Liuda (Vin-

6629. ?»Iaioz:ene. Valerija, co duktė), gimus 1909. šeimi-
šeiminkė. ninkė, Kaunas.

6630. Marozaite. Valerija 6679. Maniškais. Marija
(Antano duktė), 7. i (Andriaus duktė), gimusi 1917,

6631. Marozas, Antanas, 2. vienuolė. Vilnius.
6632. Marševska. Janina (Jo- 6680. Masalskytė, Koste, 21,

ne duktė). 38, mokytoja, Vii- darbininkė. Marijampolė, 
nius. * 6681. Masanduka-. Jonas

6633. Marševskaitė, Janina (Domo sunus), gimęs 1897. ka- 
(Algirdo duktė), 18, mokinė. '^pitonas, Vilnius.

6634. Marševskis, Algirdas 6682. Masenaitė. Agota (Jo-
(Algirdo sunus). 7. » no duktė), 35, šeimininkė. Kau-

6635. Martenovskaitė, Olganas-
mokytojas, Mantviliškiai. į (Tarafiejaus duktė) 26, šeimi- 6683. Masenas. Klemensas

6607. Markevičienė, Jadvyga ninkė, Marijampolė. (Jono sunus), gmęs 1900, sam-

(Tąsa) polinijaus sunus), 29, darbinin
6579. Mardosienė. Marija. 25, 

šeimininkė.
6580. Mardosas, Algirdas 

(Petro sunus). 7.
6581. Mardosaitė, Liucija (Pe

tro duktė). 6 metų.
6582. Mardosaitė. Regina (Pe

tro duktė), 3.
6583. Mardosas, Zigmas (Pe

tro sunus), 1 metų.
6584. Margelis, Petras (Enri

ko sunus). 5.3. ūkininkas, švent- 
ežerėlis.

6585. Margelienė. Ona. 50. 
ūkininkė.

6586. Margelytė, Julija (Pet
ro duktė), 24. ukkininkė.

6587. Margelis, Keistutis (Pe- tinga. 
tro sunus), 18. ūkininkas, švent- 6610 
ežerėlis.

kas, Šiauliai.
6603. Markevičius, Adomas 

(Adomo sunus), 29, ūkininkas. 
Švenčionys.

6604. Markevičius. Kazys 
(Motiejaus sunus). 33. samdi
nys, Bielioniškiai, Kaišedorys.

6605. Markevičienė, Emilija Į 
(Jono duktė), 33, šeimininkė.

6606. Markevičius, Petras, 47,1

36, šeimininkė.
6608. Mankevičius, Mindau

gas. 15, mokinys.

6636. Martinaitis, Juozas, 52,1 d :ny s, Kaunas, 
darbininkas, Kazlų Ruda.

6637. Martinaitienė, Ona, 50,
6609. Markevičius, Henrikas, šeimininkė, Kazlų Ruda.

15, mokinys, Mikoliškiai, Krei- 6638. Martinaitienė, Birutė

6588. Margelytė, Jadvyga 
(Petro duktė), 17. ūkininkaitė.

6589. Margelis. Algirdas(Pe- 
ric sunus). 15. ūkininkaitis.

6590. Margelytė. Ona (Petro 
duktė), 13.

ši nuotrauka gauta šiomis dienomis iš Rusijos fronto. Pridėtas prie jos paaiškinimas sa
kė, kad čia yra parodytas rusų tankas puolant vokiečių apkasus. Paskui tanką pasilenkę 
bėga raudonarmiečiai. Rankinėmis granatomis, šautuvais i” durtuvais jie pasiryžę išmuš
ti vokiečius ir užimti jų apkasus. Vaizdelio priešaky matosi sudaužytas kaž-koks tamsus 
pabūklas. Tai vokiečių prieštankinė kanuolė. Rusų tankas jr sunaikinęs ir jos aptarnau
tojus išmušęs.

6684. Masenienė. Stasė (An
tano duktė), gimusi 1905. sam- 
jdinę.

6685. Masenas. Rimgaudą 
^Klemenso duktė), 10.

6686. Masenas, Tadas 
menso sunus), 3.

6687. M’asevičius.

(Juozo duktė), 19. studentė.
6639. Martinaitytė, Vincė 

(Juozo duktė), 16. mokinė.
6640. Martinaitienė, Bronė,

no sunus), -42. darbininkas. Vii-?9’ samdinė, Marijampolė. 
n:us 6641. Martinaitis Algimantas Įninkąs, Kalviai, Vilnius.

6612 Markonis Jonas (Sta- (Jono sunusb 8- mokinys. i 6688. Masiliūnas, Jonas (An 
šio sunus). 27, karininkas. Vii- J>642' Martinaitis, Gintautas tana sunus), 42, buvęs minis- 
nius.

Markevičienė, Vanda, 
14, mokinė, Mikoliškiai.

6611. Markockis, Petras (Jo-
(Juozo sunus), gimęs 1914, uki-

6895. Merkienė. Albina, 26, 45. ūkininkė,
5 ūkininkė. matai.

6896. Merkytė. Emilija (Jono 
(Kle- duktė), 3.

6897. Merkys, Pranas (Kip- 
Antanas ro sunus), 46, vežikas, Kaunas.

6591. Margelis, \ ytautas (Pe-, 6613. Markovą, Olga (Miko
tro sunus), 9. duktė), 84, ūkininkė, Riešė.

6592. Margelytė (Petro duk
tė). 6.

6593. Markauskas, Pranas,
40, siuvėjas, Kaunas.

Elena

6614. Markomas, Jonas (A- 
leksandro sunus), 27, darbinin
kas, Švenčionys.

6615. Markovičius, Vladas 
(Antano sunus), 25, darbinin
kas. Baldoniškis, Vilnius.

6616. Markūnas, Jonas.Birute .v ūmas.

seimi-

(Jono sunus), 7.
6643. Martinėnas, Stasys (Pe

tro sunus). 28. karininkas, Val
kininkai.

6644. Martinėnaitė. Bronė 
20. Obeliai, Senadvaris.

6645. Martinaitis, Motiejus 
(Nikodemo sunus), 56, Kregž- 
džiai, Vilkaviškis.

6646. Martinkaitienė, Emilija 
(Antano duktė), 50, šeimininkė.

6594. Markauskienė, 
(Gabrieliaus duktė). 35, 
ninkė.

6595. Markauskaitė.
(Prano duktė), 9.

6596. Markauskas.
(Prano sunus), 7, mokinys, 
Kaunas.

6597. Markauskas, Kazys, 33, 
mokytojas, Mariampolė.

6598. Markauskienė. Berta. 
22. šeimininkė.

6599. Markauskas, Romual
das (Kazio sunus) 2 metų.

Edita

Jonas
1906.

6647. Martinkaitytė, Milda
Vyta., «»•. 3S- (Motiejaus duktė), 17.

moKjioja, ivūKisKiai, Kastiniai. 6648 Martinkaitytė,
6618. Markunienė, Veronika (Motiejaus duktė). 10.

(Jono duktė), gimusi 1907, šei- 6649. Martinkėnas, 
mininkė, Mediniai, Vyžuonos. (Juozo sunus). gimęs

6619. Markūnas, Jonas (Juo- samdinys, Kaunas,
zo sunus). gimęs 1928. mokinys. 6650. Martinkėnienė. Jadvyga

6620. Markūnas. Vytautas (Jono duktė), gimusi 1910. sam- 
(Juozo sunus), gimęs 1930. mo- dinė. Kaunas.

6600. Markauskaitė. Lvdija kinys. 6651. Martinkėnas. Antanas
(Kazio duktė). 1 metų. j 6621. Markunaitė. Nijo1ė(Juo- (Jono sunus), 3.

6601. Markelis, Bronius (Juo- zo duktė), 3 metų. 
zo sunus). gimęs 1906. Kaunas. Į 6622. Markvardas. Maksas. (Motiejaus duktė), 26, šeimi-

6602. Markevičius, Petras (A- 51, samdinys, Vilnius. ninkė). Plokščiai, šilvėnai.
__________________________________________________________ 6653. Martišauskas, Vladas

(Jono sunus), 40, ūkininkas, 
Kiduliai, šilupiškiai.

6654. Martišauskienė. Morta 
(Simo duktė). 34. ūkininkė.

6655. Martišauskas, Benedik
tas (Vlado sunus). 6, Kiduliai.

6656. Martišauskas, Ričardas
(Severino sunas), 58. samdinys. 
Kaunas. =

6657. Martišauskienė. Kata- 
irina (Miko duktė), 40. šeiminin
kė. Kaunas.

6658. Martišauskaitė, Katari-

AR ROMOS
opiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
i t

PARAŠE KUN. VALADKA

inkyfcės kada į Pasaulį atėjo 
ž. Pirmieji Kristaus žodžiai

ilt

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplr 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė, 
nuskriaustoms minioms. <
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijoa bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bočys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežiui" Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S9R m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurine tų revoliucijų iššaukė 
Rorr,"»s bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, Jų pasišventime! ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų penihshyt tų 
knygų, nes joje ras daag reikalingų dalykų ir gerinimai galės 
sneipažint sa visa katalikiško* bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, karta tori vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito ka<po žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka.

Knyga apie 239 puslapių, didelio feroiato; spauda ai*k».
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm ispaneia» kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina 11.23

Galima gaut pas ant yrių, sekančia adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. Z, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuardyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

6898. Merkys, Kazys. 32, sam
dinys, Anykščiai.

6899. Merkienė, Pulcherija 
(Prano duktė), 26, samdinė.tras.

6689. Masiliuniienė. Kazė Merkytė. Nijolė (Ka-
(Kazio duktė). 36. šeimininkė. z:O duktė), 4.
Kaunas. 6901. Merkys, Antanas (Ka-

6690. Masiliūnas Liudavaras rolio sunus), 56. buvęs Lietuvos
(Jono sunus), 6. premjeras.

6691. Masiulanis. Edvardas
(Kazio sunus). gimięs 1910, ^no duktė), 46. šeimininkė, 
tenikas, Vilnius. 6903. Merkys, Gediminas (An-

6691. Masiulis, Vladas (Iziclo- tano sunus). 19, studentas, 
rio sunus), 54, samdinjs, Kau- 5904. Mesaksudis, Kostas (Jo

no sunus), gimęs 1909, techni-
6693. Masiulis, Vladas (Kip- KaUnas.

ro sunus), 53, biznierius, šiati- ------ ; ¥•.,
t-gi 6905. Meškauskas

6694. Mašiotienė Elena, 48, <KasPar" sunus), 41.
Seimininkė. • |,as- Vilnius'

6695. Masiulis. Algirdą® (VIa- 6906. Meškauskas,
do sunus). 25, karininkas. (Vlado sunus). 53

6652. Martinkevičiutė, Stasė

nas.

6696. Masiulis. Algimantas Vilnius.
(Vlado sunus), 19. studentas. 6907. Meškauskienė.

6697. Masiokas. Povilas (Be
nedikto sunus), 13, mokinys,
Kaunas.

6698. Markelis. Bronius. 35. 
samdinys. Kaunas.

6699. Masauskas, Aleksand
ras, 38. policininkas. Utena.

6700. Masauskienė, Marija 
(Adomo duktė), 38. šeimininkė.

6889. Merkelienė - Pakštienė.
Marija, gimusi 1919. samdinė, i

6890. Merkelis. Algimantas 
(Jono sunus), .7.

6?9T, Merkevičius. Antanas 
(Antano sunus). 60. ūkininkas.
Kėdainiai.

6892. Merkevičienė. Elena 
(Juozo duktė), 59, ūkininkė.

6893. Merkevičienė, Danutėna (Ričardo duktė), 18. mokinė. . , ,
8659. Martišius. Juozas ,j„ HAntauo dukUI. 16. mok.ne. 

no sunus), 37, mokytojas, yar. Kė ainiai.
I-,ūkiai Tauraaė 6894. Merkys, fenas (Karolio;

6660. MartiSnė, Stefa. 36.!»ki»ka,. Skapiš-, 
1 mokytoja. , kis. Bajorai.
Į 6661. Martišiutė, Ramutė

(Juozo duktė). 8.
6662. Martišienė. 60. šeimi- 

• j ninkė, Kaunas.
6663. Martišius. Anicetas, 04, 

sandinys, Kaunas.
6664. Martišienė, Petrė (Jo

no duktė). 36. samdinė.
6665. Martišiutė, Vida (Ani-, 

ceto duktė). 2.
6666. Martišiutė. Danutė (A- 

niceto duktė). 8.
6667. Martišius, Prartas (Pet

in sunus), 33. dailidę, Kaunas.
6668. Martinėnas, Albinas 

(Nikodemo sunus), 39. samdi- 
rys. Kaunas.

6669. Martinaitis, Jonas (A- 
Ickso sunus), 40. samdinys. Ma
rijampolė.

6670. Martinaitienė, Bronė 
(Kazio duktė) 41, samdinė.

6671. .Martinaitis, Algimantas 
(Jono sunus), 8. z

6672. Martinaitis, Gintautas 
, (Jono sunus), 6.

6673. Mnrtusas, Juozas (Ka-

PAGAKUINLVAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pjęjnlnirras tttptų 
GREIT, reikia pr duoti garjinimų 
admlnlctraeijon nevi'a u PANEDS- 
LIO VAKARO. Stanitant per paš
tų, reiklų paaiųati 4 inksto, kad pa
siektų mus nevt'tiu kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garafnlinal | tos 
•ųvaltės numerį -nočjama patai- 
pint.

Norint, kad giiirlmas nesusl- 
Crukdytų, sykiu iu pagirsinlmu 
reikia siusti Ir pinigus.

DRAUGIJOM* rengiant pikniką 
ar kitokį parengln-3 trumpa prane
šimų patalpinam ut. U 00. Už d oee- 
nlus garsinimus jH'tnma nuo colio.

Už pajislkojlmu; darbininkų, par. 
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus, kainų 2e. ui lodį. Stambes
niam raidšm antjai»»—15c. extra.

"Koletvlo" prer.Teratoriam* už 
pejMMcojimus gRnl- ■; ir draugų, kai
na te. už žodį. Mjiauslo pajieAko-
Jimo kaina Š5c.

Norint psjiežke- su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kalno*

KCLKIVių, K6 BROAD.VAY 

•O. UOSTOS, mass.

Smakai, Bak- lekso sunus), 52. teisininkas, 
Vandžiogala.

6908. Meškauskas, Jonas 6919. Miarcva, Marija, 31,
<Juozo sunus), 16. mokinys. mokytoja, Vilnius.

6909. Meškauskaitė. Janina 6920. Miarovaitė. Danutė, 1.
(Juozo duktė), 11, mokinė. Į 6921. Mickelskis, Vladas, 45,

691(f Meškauskas, Jonas ūkininkas, Vilnius.
(Jurgio sunus), 55. ūkininkas,! 6922. Michelskienė, Rozalija 
švenčionvs. (Vaciaus duktė), 42, šeiminin-

>kė, Vilnius.
6911. Meškauskas, Antanas: 6923. Mkelskis, Juozas (Vla-

(Stasio sunus), 45. ūkininkas. (įo sunus). 17 
Švenčionys. : 6924. Micelskvtė, Kristina

6912. Meškevičius. Vincas (Vlado duktė), 15.
(Juozo sunus), 33. policininkas, 6925. Micevičius, Mykolas,

6902. Merkienė. Marija (An- Kybartai. ... ..47. karininkas. Švenčionėliai.
6913. Meškevičienė, Marija 6926. Micevičienė, Marija,

(Jono duktė), 30. šeimininkė. 4- samdinė.
6914. Meškevičius, Vlada.- 6927. Mickevičius, Juozas (A-

(Vinco sunus), gimęs 1932. lekso sunus), gimęs 1887, inži-
6915. Metrikas, Stasys (Jur- nierius, Vilnius,

gio sunus). 26, darbininkas, 6928. Mickevičiūtė, Jadvyga 
Radviliškis. (Jono duktė). gimusi 1918, vie-

Povilas 6916. Mekišius, Povilas (Bla- nnolė) Vilnius, 
pulkinin- yio sunus). gimęs 1909. ukinin 6929. Mickevičius, Kleopas 

kas, Melagėnai. (Miko sunus). 36. samdinys,
. Juozai 6917. Mekišaitė, Elena (Jono Kaunas.
girininkas, duktė), gimusi 1905. darbinin- 6931. Mickevičius. Vacius

kė. Švenčionys. (Antano sunus),
Vladė, 6918. Mianovskis, Stasys (A- ninkas, Kaunas.

33, teisinin-

TEISINGAS PATARĖJAS
•‘Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalykų. Jis pasako 
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 juras atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina?
Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau raudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžiu barstymas jauniams ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

Kodėl tujos moterys neturi -. aikų, 
kad ir labai nori ? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atkako.

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai bu-ų
sveiki ir gražus? Kaip turi uzsi.a;- 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au 
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja/' atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

“Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis’.'—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų (domių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Weilso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,’ D-ro Gatės “I5exual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

I t



Aštuntas Puslapis No. 8. — Vasario 17 d., 1913 m.

Vietinės Žinios
LIETUVOS NEPRIKLAU- Komunistai pagyrė gubemi- 
SOMYBĖS PAMINĖTI SU- į torių Saltonstallą, be pa- 
SIR1NKO DAUG ŽMONIŲ smerkė kongresmaną Diesą.

Pereitą nedėldieni Bosto
ne buvo Massachusetts ko- 

„ . , munistu konferencija. So-
Pereitą nedėldienį South vjetn Rusijos draugai posė- 

Rostono municipalinėj salėj džiav0 puošniame 'Bradfor- 
vietos lietuviai minėjo Lie- do viešbuty. Jie išgyrė Rusi- 
tuvos nepriklausomybės pa- jOs armiją, kuii dabar pra- 
fkelbimą _o metai atgai. dėjo mušti Vokietijos fašis- 
Zmoniu prisirinko pilnutėle įr jjįgvrė Kasablankos 
?alė ii beveik pilna galerija, konfeiencijoj iškeltą prezi- 
Be vietos kalbėtojų, buvo at- dento Roosevelto obalsį. 
vykęs iš Ne\v V oi ko pulk. ^a(j fašistai “turi pasiduoti 
K. \. Grinius, buvusio Lie- jokįų sąlygų/’ Bet jie

Publika sumetė Lietuvos rei
kalams apie $350.09.

tuvos prezidento D-ro K. 
Griniaus sūnūs, kuris nese
nai via atvykęs Amerikon. 
Visos kalbos, žinoma, suko
si apie Lietuvą, apie jos pra
eitį ir apie tai. kokia gali 
būti jos ateitis. Bendrajnin- 
tis buvo tokia, kad lietuviu

nieko neuzsimme apie pre
zidento Roosevelto ir Chur- 
chillo paskelbtąjį Atlanto 
Čaiterį, kuris skelbia, kad 
\ isos tautos, taip mažos kaip 
ii didelės, turi būt laisvos ir 
nepriklausomos.

Baigdami konferencija

Vokietys Dega Savo Tanke
KELEIVIS. SO. BOSTON.

Rusų armija paskyrė 160 sa\o fotografų kad vieną dieną n ufotografuotų visus įdomes
nius įvykius visame 1.600 mylių fronte. Trisdešimts tų fotografų tą dieną buvo užmušta, 
btt kiti padarė daug įdomių nuotraukų, ši nuotrauka irgi yra viena iš tą. Ji parodo, kaip 
rusų arti’erijps šovinys pataikė i nacių tanką ir sustabdė ji vietoj. Sužeistas nacis mėgi
no is tanko išlipti, bet sukniubo bokštelyje ir jo lavonas dega.

BOSTONO ELEVATED Policija pi*adėjo surašinė- 
PASKELBĖ SARO RA- t į automobilių numerius, ku-

PORTĄ.
Bostono Elevated globėjai 

praneša savo 1942 metų rapor
te, kad pernai ši įmonė turėjo 
21 procentą daugiau trafiko ir 
padarė $924,204 pelno. Rapor
tas patiektas legisliaturai.

Per gruodį Elevated pervežė 
daugiau žmonių negu kurį kitą 
mėnesi savo istorijoje. Tiktai 
1937 ir 1936 metais buvo dau
giau važiuojančiųjų negu 1942.

Palyginus su $1,592,757 nuo
stoliais 1941 metais, operuojan
tis 1942 metų pelnas siekė 
$1,855,853, o grynas pelnas—' 
$924.204. šitas pelnas skiria
mas geležinkelio $1,000.000 at-

riuos landa vakarais 
Bostono teatrus.

apie

4. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADVTAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tek So Boston 0948
Bee. 87 ORIOLE STREET 

We*t Roxbary, Mase.
TeL Parkęra, 1233-W

“Keleivio' redakciją aplan
kė puik. Grinius.

Šį panedėlį "Keleivio*’ re

KAREIVIŲ LAIŠKAI.
— Kazi-rauta nenori svetimųjų glo- komu®i;tai pagyrė įr

f*?5’ J'.non _^v>st0'1’ sachusetts valstijos republi- . . . ...... lnlHr-.s •—n,,....,. ia«o >
.ais'a nnoti turėti nep i- k gubernatorių Salton- (lakciją aplankė pulk. K. 'k: ka(t h- rtrvžės
klausomą demokratinę res- sulla/bet pa5mėrkė kon- Grinius, buvusio T.ietuvos kad,Jl5 "ugl.>zęi
^’Urt ari *- T • ♦ , gresmaną Diesą, kuris žiur

L? > komunistus kaip i Ameri

Lawrenct. Mass. 
mieras Sasnauskų

talla. bet pasmerkė kon- Grinius, buvusio Lietuvos
gresmaną Diesą. kuris žiuri prezidento D-ro K. Griniaus silsžti. Ant salų

ecias bu\ o pakvies- dalyvavęs mūšiuose su
' mi savo

iš Soliamono salų tenai pa-
x ~ } komunistus Ralp į Amen- sūnūs, bvecias buvo pakvies- 45,1.-...,..,

kukkurios b^^’uo os T k~>™ Vž.toki.jo.nus!- tas į South Bostoną pokyti ™
merikos Lietuviu Tarybai. stat-vm* ,le apSaUke J! A’ ’>rakalbą Uetuvos nepn'statymą jie ap; 

merikos Hitleriu.

CIJOS

Išteps Lietuvių Žinyčios 
duris.

Pereito nedėldienio naktį 
nežinia kas ištepė South Bo
stono Lietuvių Žinyčios du
ris. Lietuviu Žinyčios vardu

Bostone dideli šalčieff, bet 
34 metų senis maudosi juroj.

Bostone įvyko griežta oro 
permaina pereitą nedėldie
ni. Po švelnaus atodrėkio

pi
klausomybė 
ir
žiūrėti “Keleivio”

Tel. TRObridge 6330

1 Dr. John Repshis
) (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 r,to.

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

CAMBRIDGE, MASS.

sargos fondui atstatyti. Be to, 
atmokėta $930.006 taksų fede- 
ralinei valdžiai nuo 1933 ir 1941 
metų.

Kadangi dabar sunku gauti 
reikalingų riedmenų, tai globė
jai mano, jog dabartinis gatvė
karių ir traukinių bei busų pa
tarnavimas yra toks, kokį tik 
galima prie esamųjų sąlygų tu
rėti.

Globėjai praneša, kad alieji- { 
nis apšildylnas 11 vietų buvo’ { 
pakeistas į anglinį ir sutaupyta 1 
daugiau kaip 250,000
per metus.

, Pildydamas Office of 
fence Transportation patvarky
mus, šis geležinkelis sutaupo

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

ir nuo 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora- 

programa duodama iš 
\VORL stoties, 950 kilocik-
lių.

Sekanti sekmadienį, vasa
rio 21, nuo 9 :30 iki 10:30 iš 
ryto programa bus tokia:

1. Muzika.

aliejaus

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour Į
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akio, Vidurių Ligą, 
Ausų, Nosies ir GerUės.

{Vartoja vėliausios konstrukcijos 
t X-RAY Aparatą.
| Pritaiko Akinius.

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

De- i♦ įt « ♦
t «

ne^: i_ laiške, kad priešo bombos _
m°na’ kritusios ant kaįP lielu5- -• Daininkas Stasys Paura daugiau kaip 1,000.000 myl’u! 
rri<»,’|NU0 j° paties nUPlėŠė Visą iš Bostono. busu J)adangoms per metus ir

Tąpmį po^rtr^ulIrininU a f -PaSaka “pie “Mag_ da“g gazoli"“'.
išvyko traukiniu atgal i;vflc 1 -. dutę. Be to, pereitais metais šis.
New Yorką. 4. Dialogas: “Senbernio gelžkelis davė daugiau -ka;p

Ateinantį sekmadienį, 21 tašo, kad 102 dienas Atsivertimas.” 24,000 tonų plieno, geležies ir
puik. Grinius kai- išbuvęs ant salų neskusta Prašom parašyti atvirutėj vario.

barzda. Bet dabar esąs ilges- savo įspūdžius ir prisiųsti išėjusių karan

šventės

čia vadinasi lietuvių metodi- ~aurės jr pradėjo kii- bės Montelloj. Prakalbos te-1 . . .
i- sti temneratura Per nakti ii Rai bus šv. Roko parapijos,nia.nL poilsiui Australijoje, šiuo adresu: W0RL, Lith- skaičius pereitų metų pabaigoje

ninku vra ministeris B. F. n,,- -»c salei. 6 valanda vakaro. artl Brisbane miesto. uanian Program. 216 Tre- siekė 467. Jų vietos buvo užpil-
Nors laiške

tarnautojų
534. BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS.

stų bažnjėia, kurios šeimi- temperaluia. per naktį ji
,. .... y*3 minlstey B- F. nukiito iki 16 laipsnių že- 
Kubilius. Sakoma, kad Žt- miau Q Ware į 1&lkėj 
nyaoj yra renkamos senos ekė net 40 žemį£į 2ero' 
drapanos Rusijos žmonėms. ^mtai ž ; b atvežti{ 
Be to. ministeris Kubilius -

Daug lietuvių serga.
Ona Šiaučiunaitė sveikėja

uanian Program.
jis nieko ne- mont st., Boston, Mass. 

rašo, bet draugai čia spėja, s Minkus.
kad jis gali būt sužeistas. _________ 1

daly 
guose

nuniro IYUU.UUS lifironines nušalusiomis ausi- po operacijos: Antanas Vėl- c 
tyvauia komunistų mitm- Jt, 1 i i - •- r So>se. išima iiems leidimus ^.1;,k°J?Z%, 1 vecka?.da taut
sako prakalbas. Todėl “iM K?k aatS”?,bi’ nto.

T«L ŠOU 28OS

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

ciytos kitais, nors patyrusių dar
bininkų dabar sunku gauti.

------------------ Kai kurie vyrai buvo pakeisti
Roxburyje policija užtiko moterimis geležinkelio raštinė-

Einant karui toliau, reikės 
moterų. Gati -būt.

_____  f teits ir gafvėka-1
vakarus Viduržemio jūrių ----- -—nūs'operuoti.
pakrante, per smiltynus, po- SVARBUS PRANEŠIMAS. OiFffrei™ operacijų išlaidos 
įlsiui sustojęs Alexandrijo5 šį metą risi turės pildyti tafp per pereitos mėtos padidėjo 
mieste, šitas senovės miestas vadinamą “Income Tax” nuo ju- $2,274,057, nes reikėjo išplėsti 
labai jam patikęs. Turėda- sų uždirbtų algų bei bankiniu patarnavimą.
mas laiko, jis buvęs nuvykęs nuošimčių ir arendų nuo namų Kai kuriomis valandomis gat- 
pamatyti ir “katakombų, bei nuosavybių, žinyčios Palar- vėkariais, traukiniais ir busais: 
Tai yra atkasinėti senovės navimo Ofisas galės Lietuviams važiuoja labai daug žmonių, bu- 
Egipto faraonų rūmai. Tos padėti jei jus ateisite Utarninko na didelė kamšatis. Globėjai 
“katakombos” esančios po ir Ketvergo vakarais, ir Subato- prašo visuomenės suprasti karo 
Žeme ir susidedančios iš tl i- mis nuo pirmos valandos popie- meto sąlygas ir paskirstyti savo1 
jų “aukštų.” Jis matęs tik čiais. Mes savo ofise turime ge- važiavimo valandas taip, kad

na J^lhl leiT«ia Dj7liUJžmonių sj£io”mir nS? Mykolą" l£kauto£oi£ tautas rašo iš Eįi: ga'Hom^alkoholm.. ’sųriS
daugelis diLlkomu^o H? Kruk^.P^ l3K keliaudamas , riena žydą ir du Italai

Š du^° šalčio. Į
n orit South Bostono L gatvės susižeidė iš priežasties
rvtnc Svietu Rn-iin-* ipnk- rnau^?’nes atmakleno Gard- “blackouto”; panelė Kru-urkgi ?**■Blackbura-84 am- “ r-ik° -
anačioie ta načia rniala na- Zi-aUS nu5iren£e ir zo pne darbo: Nevierų su-

ėjo basas per ledą iki atviro nūs buvo susirgęs; Jonas To- 
vandens ir nėrė. Išlipo, pa- reilo jau atsikėlė ir jaučiasi 
sipurtė, patrynė rankas h sveikas: šaltis buvo “paga- 
kojas, ir vėl nėrė. Padaręs vęs” ir Adolfą Namaksy; 
tai kelis kartus, sugrj’žo vi- min. B. F. Kubilius irgi ne
sąs ledais apšalęs Į maudy- sveikauja: Audickas ir du

darytas užrašas: “Down 
with Communism in U.S.A.”

Tuo pačiu laiku buvo is- 
smaluotas ir komunistų pa
talpos langas po numeriu 
494 Broadvay. Išrodo, kad 
tai tų pačių žmonių darbas.

I komunizmą galima žiū
rėti kaip kam patinka, ta-

r.?} patalpą, gerai‘išsitrynė sunai pasveiko: Marv Ma- y ieną “aukštą.” kuriame tų rus specialistus pildyme taksų be reikalo nevažinėtis tuo laiku, 
__ _________ -• i* a . ImIkH TzllzTOP.zl? >11 yTYIATl^ OA’- Irioncimf* ’ŽinvAifK PAtamAVl- Lnnmpt darbininkai važiimia iir apsivilkęs nuėjo namo. tuiaitienė pasidavė daktaro 
L Streeto maudynėse vra ir slaugiu priežiūrai; Anta-

čiau tepti smala komunistų aIJL k!iu’ Ktyžanauską ledas pri-
langus ar duris, tai ne kultu- ‘Bronės Club), Ru- trenkė: \ mcas Stanislovai- 
, -;naaą dapbaj; li0 nanai žiemą ir vasarą tis nusilaužė koją ir jo pade-

5 “ ' kasdien eina maudytis. Bet tis pavojuje; Petras Ivanau-
si syki atėio tik vienas skas rimtai susirgo: HelenaIšdegutavo lietuvių komu

nistų bngą.
Nežinomi žmonės South 

Bostone išdegutavo lietuvių Žiema ar vasara, jis ka—
komunistu langą po nume- dien turis kelis kartus juroj 
riu 494 E. Broadvay. Ant pasinerti, 
to lango buvo užrašyta: " __________
“Lithuanian Committee fo“
Russian \Var Relief, Ine.” 
šio panedėlio rytą tas užra
šas buvo užteptas*kaž-kokia ciabaTbuvo 
juoda smala, kain degutu, o 
apačioje stambiom raidėm 
užrašyta•
“Down \vith Commui.-m!”
“Freedom for America!”

Taip tas langas užteptas 
stovėjo visą panedėlio die
ną.

Lsivų dirbtuvėje žuvo 
Motiejus Jakavonis.

Fore River laivų dirbtuvė
je, netoli nuo Bostono, vasa
rio 10 d. prie darbo žuvo 
Motiejus Jakavonis, 31 me
tų amžiaus lietuvis iš Brock- 
tono.

Jakavonis dirbo prie vel- 
dinimo. Nelaime įvyko ne
dideliame komnartmente, 
kur užsidarę Jakavonis ,-u 
kitu darbininku dirbo savo 
darbą. Ugnis kilo iš elektro
do ir abudu darbininkai žu
vo. Antras buvo kitatautis.

Kiek kur buvo šalčio ši 
panedėlį.

Bostone šį panedėlį ofi- beserga. 
16 laipsnių že

miau zero. Bostono apylin
kės miesteliuose termomet- Dr. \\

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7

Noo 9 ryto in 13 
447 B«OADWAY,

SO. BOSTON, MA8S.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado. 

Specializuoja Vyriikg organą 
silpnėjime. Gyvenimo 

moterų. Moterų ir Vrrų 1 
Kraujo ir Odoo ligas. 

Valandos: nno 10 iki 12 
noo 2 iki 4. nuo T iki 8 

180 HUNTINGTON AV*.
BOSTON, MASS.

TeL Commonnrealth 4570.laikų faraonas su žmona gy- klausime, žinyčios Patamavi- kuomet darbininkai važiuoja į 
veno ir buvę palaidoti, apie mo Ofisas randasi: 2 Atlantic darbą ir grįžta namo.
1.000 metu prieš Kristų, st.. So. Boston. Mass. Ateidami! ----------------- ------
Sarzentas Sarafinas aiški- turėkite su savim savo sočiai se- j Cambridge’uje, prie Cent- ♦ rįr 1 ncpnh A
na: “Aš noriu jums pasaky- curity numerius, ir kitas infor- rai skvero, sudegė Eikš or- j17 APTnMFTRKTAC
ti, kad buvo verta tatai pa- macijas liečiančias jūsų uždar- ganizacijos bildingas. Nuos- • OPTOMETRISTAS

zni..iL v 7 f - i - • —i Valandos: 9 iki 13
nuo 2 iki B, 
nuo 7 iki 9. 

Seredom 9 iki U 
ir susitarus.

| AKIU DAKTARAS 
t Ištaiso defektuotas akis ir tšnka-

matyti, ir as turėsiu daug bius l>ei nuošimčius. — (Skeib.) toliai siekią $100,000.

susiekti su Nilo upe.
Gei b. Birutė Bagočienė ir Mumijos ir kiti brangus 

radiniai iš šitų rūmų yra su
dėti Į muziejų, kuris karo 
metu yra uždarytas. Kitoj 
vietoj jis matęs atkasinėjant 
Alexandro Didžiojo rumus. 
Čia darbas eina labai lėtai, 
ir dabar veik pertrauktas iki

ios dūki ė Elaine anądien at
lankė Jurgį Geguži su puok
šte puikių gėlių. “Keleivio” 
administratorius vis dar te-

‘Keleivio” koresp.

F. Stuart, gerai ži- karo pabaigos.
ras rodė tokią temperatuią r.omas South Bostono lietu-- “Vėliau aš nuvykau į po- 

viams Gydytojas, dėl senat- žemį, kur karalių lavonaižemiau zero:
Arlington ........... ....... 18
Bedford ........... ....... 20
Blue Hills ........... 18
Brookfield ..... ....... 26
Cambridge ....... ....... 15
Canton ............... ....... 17
Fitchburg .......... ....... 25
Framingham ..... ....... 20
Lowell ................ ....... 20
Lynn ................... ....... 13
Newton ............... ........ 16
Randolph .......... ....... 19
Ware ....... 40

bar randasi 
priežiūroje.

Dr.

’ TeL 28624 Gyv. 31182

Pereitą sąvaitę Mass. val
stijoj automobiliai užmušė 
8 žmones.

Bostono valdžia traukia 
tieson 15 mėsos šmugelnin- 
kų. Jiems gręsia bausmė už 
nardavinėjimą mėsos aukš
tesnėmis kainomis kaip val
džios yra nustatyta.

Le.vingtone susikūlė busas 
su gatvėkarių. Du asmenys 
.sužeisti.

D. Pilkos ir aukštus piliorius. Pasisvei- 
Įkinęs su sfinksu. įnėjau į

-------------- karališką palocių ir sodną.
Dr. Charles J. Seymour Aš nebuvau matęs nieko 

apo paskirtas septynių vie- puikesnio pasaulyje: auksi- 
inių viešųjų mokyklų gydy- nės lubos, auksiniai laikro- 
oju iki sezono pabaigos. džiai,—‘it was swell’!”
^scooeoscososoeooooooeeeooeeoeooeoosBOOOOoeosooooeee

Linksmas Šurum-Burum! Radio Šokiai!
Rengia Lietuvių Radio Korporacija.

MUNICIPAL SALĖJ, Broadway (G ir H »t.) So. Boston 
Subatoj, FEB. 20-tą, 1943, 7:30 valandą vakare.

Gros Helen’s Polka Dots (visa merginų) orkestrą.
Bus gražių dovanų, kurias dovanos Lietuvių Radio 

Korporacija. Bernardas Koritis ir Baltic Florists už gra
žų pašokimą. Bus skanių užkandžių ir gėrimu.

Bus giaži laimėjimo dovana prie įžangos tikieto.
Įžanga 55c. < f

Geras produktas, 
kurio negalima 
imituoti, visados 
užima pirmą vietą
--toksai produktas1 »" — *
yra PICWICK!
pickwick ue light mm

Mrww ar

| m u laiku aufrražinii 
I zamiauoju ir priskiri 

i

šviesą, 
ia akini’

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

IUg-

DR. G. L. KILLORY
?0 SCOLLAY SQUARE, Room 89 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kurtina.
NMėliora, nuo 10 ryto iki 1.

BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBINĮNKk

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broad way 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537 

^oooooocegoeoeaoa

i
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTO J AI.
(Inaared 
Movan)

Perkraustom 
čia pat ir j to 
lima« vietas.

Raari Driežinra, kaina prieinam
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
TJ. SOUth Boston <618i

zni..iL



