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Afrikos Fronte, Tunisijoj 
Siaučia Atkaklios Kovos

ALIANTAI SAKOSI SU
LAIKĘ ROMMELIO 

OFENSYVĄ.

“Dalydami kitą šuoli Te- 
besos kryptimi nuo Kaseri- 
nos perėjimo, nacių kolona 
su. 40 tankų, motorizuota in- 
fanterija ir judomaja artile
rija įpuolė Į žmogžudingą 
amerikiečių ugnį. Bombar
duojama amerikiečių lėktu
vų iš oro ir apšaudoma iš ar
tilerijos, šita kolona apsisu
ko Jr pradėjo trauktis atgal,

Kol kas mūsiškiems tenai 
nesisekė, amerikiečių nuo

stoliai esą sunkus.
Žinios iš Afrikos karo 

Lonto paskutinėmis dieno
mis buvo prastos. Rommelio 
aimija, kuri bėgo nuo anglų 
apie 1,300 mylių, pasiekusi palikdama daug sudaužytų 
"unisiją susivienijo su bu- tankų.” 
vusiomis tenai “Ašies” spė- j Žinia sako, kad Amerikos 
komis ir pradėjo atakuoti bombanešiai bombarduoja 
mūsiškius. Sunkiausius savo priešo pozicijas ir susisieki- 
smugius naciai pradėjo tai- mos kelius be pertraukos, 
kyti amerikiečiams, kurie Bostono vardo 
da nepatyrę kovose. Todėl vieną tik dieną a«x«»iau.v v 
mūsiškė annija turėjo trau- tankus, 10 troku ir daugybę 
ktis keliasdešimts mylių at- kitokių vežimų, 
gal, į kalnuotą tereną, kur Žinios sako, jog nacių 
lengviau galima gintis. Bet nuostoliai tokie dideli, kad 
traukdamiesi mūsiškiai tu- ilgai jie savo ofensyvos tęs- 
rėjo palikti priešui net tris ti negalėsią, 
aeroportus. Sakoma, kad 1

Pereito Nedėldienio Vakar a, Vasario 21,

MIRĖ
JURGIS J. GEGUŽIS

I

“Keleivio” Administratorius ir 
Vienas jo Leidėjų

Liūdi Visas “Keleivio” Štabas ir Kaimynai 
Netekę Draugo ir Veikėjo

Per 20 Mėnesių Rusijoj 
Žuvo 4 Milijonai Vokiečių

IŠ VISO NACIŲ NUO 
LIAI SIEKIA 9,000,1 

VYRŲ.
Tik per 3 paskutinius mėne
sius 700,000 vokiečių buvo 
užmušta ir 300,000 paimta 

nelaisvėn.

STO-
000

dien4°unaMnįia6 Naciai Žudo Reich- GUDRI NACIŲ Išteisino. 3 Oklaho-

žinti. didelis kreditas. .Pats 
nacių propagandos galva 
anądien prisipažino per ra
diją, jog Hitleris užpuolęs 
Rusiją dėl to, kad nežinojęs 
jos galybės. Jis tikėjosi už
imti tą šaiį į kelias sąvaites. 
Todėl vos tik pasiekė Smo-

Rusų armija nustebino vi- lenską, tuoj paskelbė pasau- 
są pasaulį. Patys rusai nesi- liui, kad Rusijos annija jau 
tikėjo, kad jiems pavyks ga- “sunaikinta.” Dabai- ta ar
iu gale atsispirti ir suduoti mija naikina jį patį, ir naiki- 
priešui tokį triuškinantį na ne juokais. Šito niekas 
smūgį. Tiesa, vokiečiai da nesitikėjo. Patys rusai šian- 
r.ėra sumušti. Priešas dar dien stebisi savo pasiseki- 
pavojingas. Jis gali dar lai- mais.
kinai atsigauti ir smarkiai Šiomis dienomis raudono- 
atakuoti. Bet tokio “blic- ji annija minėjo savo 25 
kiygo,’’ kokiu jis perkūną- metų sukaktį. Girdamas jos 
vo pirmais karo metais, jis, laimėjimus, Stalinas dabar 
turbut, jau nebeparodys. Iš- pasakė, kad “nesant Euro- 
rodo, kad jo spėkos jau išsi- poje antrojo fronto, raudo

mos Komunistus.
Jie buvo nuteisti kalėti

10 metų. , ---- k ... ...
gnmmdink a;««,•eikvojo ir joms atstatyti jis noji annija viena pati dabar

' įecht” įdėjo gautą iš Vo- pagandos mindeiis Goeb- Teisinas Oklahomos valsti- 1au nebetun rpzervu- neša R,n“nn< km-n ”
Dafvkų 'žinovai sako kad ktetijos žinią, kad nacių belsns balsiai užtriubijo joj išteisino 3 komunistus, 

amerikiečiai prarado' daug naciai neilgai Afrikoj ^ar-;^^. .P^Kja nor? %asak vokieriu ^ie 1940 metais buvo nu-
karo medžiagos ir šiaip jau kaus Aliantų spėkos tenai nusi£tatv™ buvusius tautai ‘ “šiurkšč a teisybę.”;baustl užsimokėti po $o,000 Palaidotas
ių nuostoliai buvę sunkus, dideles, siekia gal apie pusę Rei°hst^0 ’ (parlamento) Ta teisybė esanitokia, kad pabaudos. Šita byla tuomet KUIUS KOlaiaOtOS.

Bet einant šitam “Relei- miliono vyrų, betkol kas jos kurie sudaro anti- “motorizuotos raudonosios buvo susidomėjusi visa ša- . Į^ongresan buvo įneštas nelaisvėn, _ Q nno nno
vio” numeriui spaudon tele- da nėra pabostos lemia- / judėjim0 branduo- armijos robotu «ivizijos pra-’lis. blI.lus;. s.lule gaidžiai liai siekią is viso 9,000,000
grafas iš Afrikos pranešė, mam žygiui. Kai viskas bus ff*. , juuejmio u u u J,k-a , neimti mokesnio uz pereitų vyrų, sako Stalinas,
kad priešo ofensyvą jau su-, panąošta, naciai busią išvyti ga ealybe, kokios , kalima nei. Tų met.ų Y*8“* °“aho’ “*& . ° imti ‘jkta! . X*®“““ B£.8. P“*“1*-
la^'U. • ^un^.be ---  -- ---------- ------------- --------------

stago Narius.
Bijosi 1918 metų revoliuci- 

/ jos pasikartojimo.
Ciurino laikraštis aVolks

PROPAGANDA.
Goebbelsas ske bia “didelį 

pavojų” Vo cietijai.
Pereitą sąvait i nacių pro- jau nebeturi rezervų.

Rusams čia reikia pripa-
Europos karo naštą.’ 

Jisai pabrėžė, kad per 20 
karo mėnesių, iusų armija 
užmušė nemažiau kaip 
4,000,000 vokiečių. Skaitant 
sužeistuosius ir patekusius 

Hitlerio nuosto-

ko:
“Ties Thala, apie 25 my

lios į šiaurę nuo Kaserinos, 
siaučia atkakliausia Tunisi- 
jos karo batalija... Ameri
kiečių ir britų tankai ii- arti

Kareiviai Padėsią 
Farmeriams. ir 4b metų 

Prezidentas Rooseveltas Westfal. 
davė suprasti, kad ateinan-

Reichstago narių yra minimi , PawJu& C d ' ; • 
du: socialdemokratai 50 me- a
tų amžiaus Franz Kiunstler . veikti ir veikti preitai 46 metu amžiaus Max į1™ vfelktl « gi eitai, kad tą pavojų atitolinus. 

Goebbelsas mėgino aiš- 
Kaip rodosi, kiti nužudy- k;nti vokiečiu 'autai, kodėl

tomunlstų Knygyne krata, šį bilių, žmonės turėtų mo-Tuntą IIŽ priešo divizijų, iš 
Vo Įoibue riub-ur t-l-/n Paimt0S jų knygos ir suimta keti mokesnius po truputį, kurių 700,000 nacių buvo 

keliolika komunistų. Perziu- kas menesi ar kas 3 mene- užmušta ir daugiau kaip 
įėjus jų pardavinėjamą lite- sius. Todėl šis sumanymas 300,000 paimta nelaisvėn, 
įaturą, jie buvo apkaltinti ir buvo pavadintas: “pay as Tai yra Stalino žodžiai. Be 
pasiremiant “kriminalinio vou go.” Jo autorius aiškino,; to, priešas neteko labai daug
sindikalizmo” įstatymu. Ke- kad valdžia čia nieko nenu- karo medžiagos ir ginklų, 
turi suimtieji buvo pastatyti stos, nes gyventojai vistieki Rusai pradėjo savo ofen- 
po $50,000 kaucija kiekvie- turėtų mokėti mokesnius už ’ svvą trys mėnesiai atgal 

Kaip įrodymas, kad jie savo pajamas. Bet politikie-[Stalingrado apylin kėse._____( _ . . - - __________r_______ ______ litl uuv uei ha(l IueAiUS nas.
susprogdinti tokia talka farmeriams bus “g^ui ana karą" Vokietijoj nežinotos kad Amerika d uo" aSltavo už nuvertimą Ame- riai šį sumanymą atmetė, i “Nuo to laiko karo veiksmų 

'reikalinga. Is armijos sto- kiln rftvoiiuciia. kurios Drie- sianti gusijai ^didelės rikos V:
kiyžkelę ir
aliantų frontą. kik) revoliucija> kurios Prie sianu musijai uibius uiuetes . . _ u '
----------------- noP900dar300 S" šakinėse eilėse stovėjo Vo- pagalbos. Tai tokia esanti teisman buvo pristatytos ko-
Kanados Valdžia Nu - purkai teisybė.” B jo kai- jr plauna

mato Ilgų Karų. kės farmeriams įsėti ir nuva
Kanados valdžios galva, laukus, 

premjeras Mackenzie King,
įspėjo savo visuomenę, kad, ------------ .... .... . ..................... ..

valdžios smurto keliu, --------------- liniciativa pasilieka musų
KELEIVINIO ORLAIVIO rankose,” sako Stalinas.

KATASTROFA.
Todėl hitlerininkai bijosi, bos išrodo, kad vokiečiai jau ,T.S ,■tokioS, . kalP šį panedėlį Lizbonoj, Por- Nepiliečiai Gali Dir1___i ____________l___ -Zl____ l___ __ v ••Skto nn onn I nmn T ivnc 17 , i* • • t * <■>Stalin and Lenin Lives,” tugalijoj, sudužokad nusmukus jiems karo nesitiki laimėti. ■ . . -~o—-_____
lauke, socialdemokratai vėl get Associated Press pra- of the Russian Re- Amerikos orlaivis, “Yankee
gali pakelti revoliuciją. Bet neša iš Šveicarijos, kad už- vP!utl0P’ ’ "ThA Plct^toĮ’ Clipper,” kuris buvo išskri- 
savo oponentų žudymais da sienio diplomatai mano, jog of tbe ,Pyotetanat ir dęs iš New Yorko su 29 ke- 
nei viena diktatūra nėra iš-tas Goebbelso keliamas a- From ^ocialism to Com- leivjais. Katastrofa įvyko

^>ti Karo Darbuose
Daugelis darbdavių atsi

sako samdyti nepiliečiusKARUI REIKIA DAU-
ji netikėtų skleidžiamai pro- GIAU RIEBALŲ. nei viena diktetura^ nėra SitaTGoebbeSo^kriiamas^a^ Socialism to Com- ldviais?C'Katastrofa "įvyko J?ne karo darįVv būdami tos
pagundai, jog karas pasi- Valdžia sako, kad karo sigelbė jusi. J^eišsigelbės ir j Rarmas yra niekas daugiau, munism.” jam nusileidžiant žemėn. neDį1<?
baigsiąs šiais metais. Tokia pramonei reikia daugiau hitlerizmas socialdemokra- ka;p tik gudri naciu propa- Už šitų raštų pardavinėji- Lėktuvas nugarmėjo į Ta- ? , "X ~.hri tZ
mintis esanti labai žalinga, Jlebalų glicerinui gaminti tus žudydamas. Kuo dau-ganda, kurios tikslas esąs-mą Allan Shaw, Mrs. Ina gus upę ir nuskendo. Rašant os®

' ” ■ ” ” ’ " ' “ ■ * * ----- _ ;£lTrit; ioll 99 oei justicijos uepaiTamen-
tas pereitą sąvaitę dar sykį 
įspėjo darbdavius, kad nėra 
įstatymo, kuris draustų sam
dyti nepiliečius prie karo 
darbų. Tiktai prie labari kon- 
fidencijalių projaktų turi 
būt samdomi visi piliečiai. 
Prezidentas Rooseveltas jau 
pereitais metais buvo pasa-

nes mažina žmonių pastan- glicerinas reikalingas be- giau naciai dūks, tuo grei- užmigdyti aliantus, kad jie Wood, jos vyras Robert šią žinią, buvo išimti jau 22
gas. Jis sako, jog‘ padėtis dumto parako gamybai), t čiau jie žlugs.
esanti tokia rimta, kad sun-i Šeimininkės vėl raginamos, ---------------
ku net ir apsakyti. Apie ka-:rinkti atliekamus taukus. Bombardavo Subma 
ro pabaigą šiais metais ne- Bet kur seimininkes gali tų . r • j

gali būti nei kalbos, sako j taukų gauti, kad jau ir mė- riTUį LIZOU.
Kanados premjeras. '.sos sunku gauti, o bekonas

-------------- , visai išnyko.
ŠĮMET TURĖSIME 7,500,

nesiruoštų dideliems žy- Wood ir Eli Jaffe buvo pri
giams prieš Vokietija. Mat,'paikintųjų suolo nuteisti 10- ! • • 1 1 V »• • _ 1 1 1— ••_ •jeigu Vokietija :okia silpna, 
tai nėra reikalo nei invazi
jos Europoj daiyti.

Trys šimtai didžiųjų An
glijos bombanešių, kiekvie- NENORI ŠAUKT VYRŲ 
nas varomas 4 motorais, 20 SU ŠEIMYNOMIS, 
vasario naktį buvo nulėkę Kongreso komisija karo

čiai metų kalėjimo ir užmo
kėti po $5,000 pabaudos. 

Visi nuteistieji apeliavo ir

lavonai.

FINAI SIŪLYSIĄ TAIKĄ 
SU RUSIJA.

Ix>ndono žiniomis, finai
dabar apeliaciniai rūmai įau n°ri pasitraukti iš karo 
juos išteisino. Išteisinimas n- prašysią Amerikos, kad
buvo motivuojamas tuo, kad patarpininkautų jiems dery- ____________  ___ _____
sprendžiant jų bylą prieš bose su rusais. Bet Londone kęS kad lojalus nepiliečiai

nnn VYRU armii a ‘ UŽDĖS KAINŲ KONTRO-000 VYRŲ ARMIJĄ. Lę DARŽOV£MS. v u k k - ____ ______
Prezidentas Rooseyeltas, Ri administra c i j a ta!r randa“ 'eik-lamS P-a'^Ž 'abardžiurę nebuvo’įrodrta, ‘kad manoma .kad dabar, kai ru- but samdomi prie pa

pereitą sąvaitę pareiškė, kad, Was,hinį,one ?ako, kad už „j d?džSu,Ts Vokiedio ^ub' P' a™‘J°n'pe but« vart°j« arba butų Padėjo geriau sektis prastų kal.o darbų, bet darb-
yra nutarta iki šių metų pa-! dvielu.t^iu mėnesiu bus ive- dl.(lziauSkę; v okie$<* ^7 vaikų tėvus, kongresmanai ■ ruošėsi vartoti tokias prie- karas» Jie nelabai norėsią su
baigos pastatu 7,500,000 »7™ų centraa Milžiniški siulo tokj š,,asilną aidėt, numes, kokias siūlo aukš- f^afei taikytis: rusa norėtų
vyrų armiją. Laikraščių ko-J u, orlaiviai mete bombas po 4 ant vėliau, kuomet įau bus si,,, minėt! tmm.mist,, mi. pasiglemžtr Finlandiją be
respondentai pradėjo kiau-tonus, kunos sprogdamos visi bevaikiai.
sir.ėti prezidentą, ar tai bus „ . "* „ uj? . nušluoja nuo pamatų po ke---------------
visos ginkluotos Amerikos įSTfedi b uzai^tomeUfe 1,5 P1^0. b'0!4“8-Naktis bu- STATYS PLAUK1OJAN-
ųiėkos, ar ne. Predentas at- Utel ailkiS'- aAS hAIVV D'RBTUXESibausmė butų pilnai užpelnė

šią “įšaldyti.” „,.2 uai „.u;,,“ . Prezidentas Rooseveltas ta ir jokio pateisinimo nega-sakė, kad ne. šalia paprastos 
armijos, bus da ir kitokių 
ginkluotų jėgų, kurių skai
čius iš viso sieksiąs 10,800,- 
t»0O vyių.

GABENA VOKIETIJON 
NORVEGUS.

Telegramos sako, kad iš

lis miesto blokus. Naktis bu
vo labai šviesi, uostas matėsi 
labai aiškiai; bet iš kitos 
pusės dėl to ir orlaivių daug 
žuvo—14 bombanešių nesu- 
giyžo.

čiau minėti komunistų ras- P«siglemžtr Finlandiją 
tai. Jeigu kaltinamieji ištik- jokios taikos, 
įujų butų taip darę, kaip to
se knygose rašoma, tai jų

daviai šito pasakymo iki šiol 
\ is nesilaikė.

SVIESTO KAINOS.
Sviesto kainoms yra užrie

MUSŲ SUBMARINOS NU- ™k£!
SKANDINO 5 JAPONŲ J7kl°s Norvegijoj vokiečiai 

i aivitc Y išgabeno 13o norvegus Vo- 
U2>’ kietijon darbų dirbti.

Laivyno vyriausybė pra-

ŽUVO 2 AMERIKOS LAI
VAI SU 850 ŽMONIŲ.

SUMAŽINO ŽYDŲ 
SPAUDIMĄ.

Vengrija atpalaidavo savo centu svarui. Gi pats geriau 
jau pasirašė Įstatymą, ku- lėtų būti, pasakė pirminin- įstatymus, kurie buvo išleis- sis sviestas, iš saldžios grię-
riuo einant bus statomos vi- kaujantis teisėjas Diek ti žydams spausti, nes pasi- tinės, suformuotas dailiais
gose pasaulio dalyse plau-1 Jonės. rodė, kad tie įstatymai ken- pakeliais, po 57 centus sva-
klojančios dirbtuvės lai-! T; . mini- kia pačiai valstybei. Žydai rui. Tai yra aukščiausia svie-
vams taisyti. Tam darbui', f i * 7,^:Ą o wį buvo pašalinti iš daugelio sto kaina ir daugiau nemo-
fnnorpRas vr-.i iau nn«k'Vrp«|,eikalauja_ komunistams stv,, IRėkit.VAI sau 2UV1UP.1V. Kongresas yra jau paskyręs;pramonės ir prekybos šakų. 

Ši utarninką Washmgto- $210,000,000. vaduotis' minios reikalfvi- Pabar/e™, leidžiama vėl

tos “lubos.” Palaidas svies
tas, iš stainelių. kainuoja 52

neša, kad Amerikos subma- 
i inos Pacifiko vandenyne 
nuskandino dar 5 japonų 
laivus ir torpedavo vieną jų 
skraiduolį, kuris taip pat ga
li but jau žuvęs.

nas paskelbė liūdną žinią, 
j Priešo submarinos nuskan- 

SUGADINO VAI- dino du dideliu 
FLORIDOJ. laivu,

Žinios mais. nes tuomet butų “mobsako. kad Indijos ,,
Amerikos nacionalistų vadas Mohan-i,u e’ 

kurie gabeno prekes das Gandhi, kuris pradėjo1 Ketvirto komunisto byla, 
Floridoj ir keleivius. Žuvo 850 žmo- bado streiką k dėjime, labai Roberto Woodo, kuris bu-

ŠALTIS 
SIUS

Pereitą sąvaitę
buvo stiprus šaltis, kuris su- nių. Tai atsitiko šiaurės A t- jau nusilpęs
gadino labai daug 
daržovių

vaisių ir lante, matyt, plaukiant tiems,Rašant šią žinią
laivams i Rusiją !išbūdavęs jau M dienu

i

NUTEISĖ SUŠAUDYT 
DAR 4 ČEKUS. 

ANGLIJA NETEKO 414/ Reuters praneša iš Ciuri- 
ORLAIVIŲ. cjjO, kad uz “nelegalų čeko-

Londone šią sąvaitę buvo slovakų jadėjimą ir prieši- 
jacių kai v teismas 
'j.ijoj pasmerkė 

iš viso 4147 orlaiviu sušaod t d »r 4 žmones.

tas vietas užimti.

salįs mirti, vo komunistų organinacijos paskelbta, kad nuo karo pra- nimąsi " 
jis buvo sekretorius, da tebėra teis- džios iki šiol Anglija neteko ČekoJ.

mo rankose.



Anlras Poslapis

Rusų Partizanai Puola Kaimą

SIŪLO PLATESNĘ PLAT-.lu, nei pinigų. O visgi per 
FORMĄ LIETUVIŲ SO- I kelioliką metų susitvarkė ir 

CIALISTAMS. Jau galėjo eksponuoti mais- 
4 _ i tą į komunistinę Rusiją.Naujosios Gadynes ben

dradarbis, pasirašęs Seno , . , - .
Sąjungiečio pseudonimu. net^lhna

Taigi šitie faktai ir paro
do, kad komunistų diktatū
ra darbininkų būvio nepage
rina, bet dar padidina jų 

me katile, neišeinant į platės- skurdą. Ir todėl kitų kraštų 
ni svietą, nėra normalus dah- darbininkai nenori turėti su 
1 as ir ilgainiui tatai veda prie komunistais nieko bendra, 
socialistinės minties ir veiklos Pavyzdžiui, pereitą subatą 
sunykimo
eilėse.”

siūlo lietuviams socialistams 
išeiti i platesnę veikimo 
dirvą, nes—

“Virimas savame lietuviška-

Tai yra ne argumentai, 
kuriu užginčyti

lietuviu socialistų .Anglijos Labor Party atme-, 
tė jau kelintą komunistų pa
siūlymą užmegsti draugiškus 
santikius.

Demokratinės Švedijos 
darbininkai taip pat atmeta 
komunizmą. Jie eina social- 

e^a demokratijos keliu.
link Taip buvo Danijoj. Nor

vegijoj. Olandijoj. Belgijoj
, ir Francuzijoj. kol tos šalvsMasių dalvvavimas karo pa- , < ,

. ,. JT nebuvo naciu okupuotos,stangose ir sprendimas proble- — . . r
■nu. kilanėiu ii karo laiko eko- TalĮ> >‘,a Amerikoje. _ 

nomijos. dar labiau Įrodo ben- Išskyrus Rusiją, viso pa- 

drają gyvenimo kryptį link ko- šaulio darbininkai vaduojasi 

lektyvizmo. Musų viltis yra. socialdemokratų principais, 

kad atstačius pasaulyje nor-į h' todėl Senas Sąjungietis 

gyvenimą, sako tiesą, kad lietuviams

Socialistams priklauso at- 
teitis, nes privatinės nuosa
vybės santvarka jau baigia 
savo dienas. Juk—

“Bendroji gyvenimo 
paskutiniais laikais ėjo
pakeitimo kapitalizmo demo- 
kratišku, socializuotu ukiu. ?

rk.
■UPOi

ši nuotrauka prisiųsta iš Rusijos. Pridėtas prie jos paaiškinimas sako. kad rusų 
čia puola vokiečių užimtą kaimą Orio gubernijoj. Sekančiam puslapy parodyta 
veiksmo tęsinys.

Vasario 16 Amerikos Spaudoj

artizanai 
to paties

Namų Frontas.
(Office of U ar Iniormalion)

Nauja Maisto Racijonavi- 
mo Programa Prasidės

Kovo 1 d.

“Wave«” ir “Spars
Pirmu kartu savo istorijoj 

Suvienytų Valstijų Laivy
nas turi “Moterų Rezervą” 
po vardu “Waves” —oficia
liai organizuota ir vedama 
moterų, kurių pareiga padė
ti laivynui. Moterų atsarga 
prie Coast Guard vadinasi 
“Spars.”

Reikia 35,006 “Waves” ir 
“Spars’’ radijo ir krautuvių 
darbams. Jos taipgi reikalin
gos pramonės ir aviacijos 
darbuose, specialėms ir tech
niškoms vietoms.

Moterys privalo būti A- 
merikos pilietės, nuo 20 ligi 
36 metų amžiaus, neištekė
jusios, arba ištekėjusios, jei
gu jų vaikai turi nemažiau 
18 m. amžiaus.

Nors du metu jos turėjo 
lankyti aukštesnę mokyklą 
arba biznio mokyklą.

1. “Weves” ir “Spars” yra 
lavinamos kolegijose nemo
kamai.

2. Trainiravimas Įdomus. 
Joms nereikia gaminti val
gių nei prie stalo tarnauti.

3. Joms bus mokama pil
na Laivyno alga nuo $50 ligi 
$126 per mėnesį; apart to, 
primoka pragyvenimui ir 
kambariui.

4. $200 vertės uniformų 
duodama dykai.

5. ’ Geras maistas, puikiau
sia medikalinė ir dantų prie
žiūra. priedas užlaikomai 
šeimai, pigi apdrauda, ne
mokamas paštas, nupiginta 
transportacija, kinos ir teat
ras.

Nuo kovo 1 dienos prasi
dės prezeivuotų (kenuotų) 
valgomųjų daiktų racijona- 
vimas. Tai reiškia, kad tų 
daiktų nebus galima nusi
pirkti kiek kas nori, bet tik 
tiek, kiek bus valdžios pa
skirta kiekvienam asmeniui. 
Tam tikslui kiekvienam bus 
duota Antra Karo Racijų 
Knygutė (War Ration Book 
T\vo). Šitą maisto skirstymo 
programą bus galima leng
viau suprasti kai ji pradės 
veikti.

Maisto sumažinimas civi
liems žmonėms reikalingas 

!dėl to, kad jo daug reikia 
•armijai. Reikia taupyti ir 
■ maistą, ir metalus, kurių 
{trūksta.

Piezervuoto maisto par
davinėjimas krautuvėse su
stojo vasario 20 d. Šią sąvai
tę žmonės jau turėjo regist
ruotis mokyklose kad gauti 
War Ration Book Two. Kur 
žmonės gyvena toli nuo re
gistravimosi punktų, tenai 
jie gali užsiregistruoti paš
tuose. Vienas šeimynos na
rys gali atlikti registraciją 
už visą šeimyną ir gali gauti 
naują knygutę kiekvienam 
šeimynos nariui, tik turi pri
statyti visas senas knygutes, 
kurios vra žinomos kaip 
No. 1.

Užsiregistravus, bus su
grąžintos senos knygutės ir 
duotos naujos.

Batų Racijonavimas.
Batų racijonavimas prasi

dėjo vasario 9 d. Jis buvo 
Įvestas todėl, kad per kelis 
mėnesius civiliai pirko dau
giau batų negu išdirbėjai ga
lėjo pagaminti ir tuo paeiti 
laiku aprūpinti musų karei
vius ir jūreivius. Pagal batų 
r&cijonavimo planą, kiek
vienas vyras, moteris ir vai
kas galės gauti 3 poras batų
per 12 mėnesių. Su kuponu 1 
17 iš “War Ration Book 
One” galima nupirkti vieną 
porą batų iki birželio 15 d.. 
ir šeimos nariai gali dalintis 
kuponais.

Asmuo, kuris neturi “Ra 
tion Book One,’’ privalo tuoj 
jos prašyli iš vietinės racijo- 
navimo tarybos. Jeigu jam 
batai i eikalingi ir jis neturi 
17-to kupono savo krijrjęatėjk 
arba šeimos knygutėj, jis ga
li prašyti iš vietinio ofiso, 
kad duotų jam certifikata 
batams nusipirkti.
Būtinai reikalingi darbai.

Visi “drafto” amžiaus vy
rai, kurie dirba 29 užsiėmi
muose ir 36 bizniuose arba 
tokiuose aptarnavimų dar
buose, kurie neskaitomi 
svarbus karo programai, bus 
šaukiami kariuomenėn ba
landžio 1 d., jeigu tą dieną 
jie nedirbs būtinai reikalin 
go karo darbo. Ateityje ne
bus liuosuojami nuo drafto 
vedę vyrai nei vaikų tėvai 
nes ginkluotoms jėgoms

buvo taikingos, tvarkingos 
ij- kultūringos. Jų valstiečiai 
ii dai bininkai su pagalba 
plačiai praplitusių koopera
tyvų, pakėlė savo kraštus 
taip aukštai, jog iš jų galėtų

“ iJjTZ kitoms "reikėiuYiurįtl Siab merais, kaip iv kas tijos . Lietuvos nepriklauso
i gyvenimą plačiau, neita (iaJlsose lietuvių koloni- mybei buvo pareikštos skait- . . .
bar vra žiunma. " J?6* huvo ™imma dvide- hngose telegramose minėj i- pasimokyti tų šalių valdyto-

labiau pagreitintas.

"Socializacija arba kolekty

vizmas, trumpai sakant, yra 
kolektyvinė nuosavybė ir de
mokratinė vadovybė pagrindi
nių gamybos priemonių. Musu

šimts penkerių metų sukak- mo organizatoriams. Komi- jaį? kurie pretenduoja Balti* 
. tis paskelbimo Lietuvos Ne- tetas gavo pasveikinimus is jos šalis valdyti. Tos šalys 

pi iklausomybės 1918 metais p. Rooseveltienės, VVillkie, kentėjo ir nuo vokiečiu ba- 
vasario 16 dieną. Didesnėse State Departamento pasek- tonų ir nuo rusų žandarų,

“HITLERIO” TELEGRA 
MOS PAGELBĖJO. vasano 1b dieną. Didesnėse Mate Departamento pasek- ronų ir nuo

rAiicmturtai ir Amerikos. darbininkai ka- kolonijose tie minėjimai bu- įetoriaus Berle, britų amba- ai jįe buvo carų ar raudonu-
milrinJška^ tinvbos • oarat-< PraTnoD.eJ dabar gerai uz-;vo ypatingai iškilmingi, to- sadoriaus Lordo Halifax, jų, be skirtumo. Jie tai vie-

miiktas nrivaėioi ^irba\. Turedarm dėl apie juos nemažai rašė Dorothy Thompson ir dau- nodai negalėjo ir negali ap-
m neinu- dau&eks JV pauztt ir ne tik vietinė anglų kalbos gelio kitų. Lenkijos pažiu- kęsti Baltijos tautu nepri-

ir privačiam vadovavimui ka< 5° 1 m die^ neatellja I, spauda, bet uip pat ir kita' ros PasireSkė konsulo Kra- klausomybės.
p xadovaMmui. ka oarba. Tag> Zinoma, trukdo kalbiu laikraščiai. Nuo di- siekio dalyvavimu... Iš Drakalbu pastebėta kad

U užriki? norimybą’ ° *dŽi“jU kolonijų. neatf !iko Minėjimas buvo paruoštas Baltijos valstybės ’dėda1> to tik ir nori. mažesnes; vnatinsrai kiek tai _________ • t -i- _ • -> • a..... _ _ : —

neturi buti

nuosavybėj, privatiniam pelnu 
ir privačiam vadovavimui, ka- 
kenkia tautai karo metu ir ku
ria depresiją, nedarbą ir skur
dą taikos laikais.

“Socializacija betgi nėra 
sau tikslas. Socializacija yra ^okiu
priemonė, pagelba kurios gali- wwįr komisija . pasluntė 
ma pašalinti klasinius gyven- kiekvienam jų šitokio turi- 
tojų paskirstymus, baigti dar- pj0 telegramą:
bininkų eksploataciją išnaudo
jimą) ir vykinti gamybą išei
nant iš visų gyventojų gerbū
vio reikalavimo, o ne dėl ma
žos savininkų grupės pelno.”

Hitleris

Bet jeigu taip, tai kodėl 
socialistai yra priešingi ko
munizmui? Juk komunistai gramas taip paveikė 
ilgi sakosi kurią socializmą- “chroniškus

I šitą klausimą Senas Są- 
jungietis atsako taip:

“Socializacija turi but vyk

doma demokratinėmis priemo

nėmis ir turi statyti sau de

mokratinius tikslus. Socializa

cija. kurią vykdina diktatorius

nepasigailėjo sa- -j- p^akytų kalbų ypa- pažįsta Baltijos kraštų ne
to puslapių tam minėjimui aį išsiskyrė Latvijos at- priklausomybę. Tokios vilti prasyti net keliais at\ ėjais. ■ Bilmanio praneši- tys dedamos ir į Atlanto
\\ aterbury Everang De- mas Rezoliucijos, kurios bu- Čarterį, kuris žada laisvę vi- 

" Labai ačiū. kad išlikai vie- .mociat \ asai io 11 įdeio ii- vo priimtos minėjime, turi soms tautoms.na dieną iš darbo, šitaip darv- gą korespondenciją * Lietu-ie-^ reikalavimu: Minėjime perskaityta dau-
damas tamsta padeli vesti ka- viai prižada lojalumą Ame-. priimti Lietuvą ir ki- gybė sveikinimų, tarp kurių
rą prieš demokratiją, (pasira- .rikai,. kuiioje aprašomas Baltijos valstybes i Jung- buvo ponios Eleanoros Roo- 
šo) Adolf Hitler. lietuvių pasiruošimas ^al,tinįų Tautų (United Na- seveltienės, Wendell Will-

. dienai ir kartu nusistatvmas tions) eiles;
(2) prašymas

kie, Lord Halifax, Dr. Ni 
suteikti ga- eolas M. Butler, senatoriausIr, tikėsit ar ne, tos tele-1 tą diena panaudoti skatini- _________

>?onų pirkimo bei ™ak- n Wagner. Kinijos amb'a^ado-
arenusius, tyvimmo lietuvių dalyvavi- ? J J . ta.__.li... t,---------------

kad nuo to laiko da nei vie-tmo karo pastangose.
nas jų nesugaišino dienos. {pats 

--------------- ,idėjo
sugyvenimą tarp Lietuvos ii

cj « VI u.n- ( A\ ‘
pą jo santrauką

Lend-Lease administrato-; Siekia tik Nepriklausomybės j j>usjja likimu.” nergalės ir taps nepriklauso-
Labai platų ir Lietuvai pa- momis,^ perdavė Dr. L. Mi-

AM ERIKA DAVĖ RUSI
JAI 2,900,000 TONŲ 

REIKMENŲ.

mui; naus, Dorothy Thompson ir
. (3) sudarymas kariuome- daugelio kitų.

dienraštis vasano lo ngS, kurj turėtų teisę ir gar- Ukrainiečių pasveikini- 
, ... MmeJimo Komite-o ;b vegtį kovas dėl Baltijos mą, pabrėždamas istorišką
įPaj'ejskim^ visuomenei, pa- kra§tu laisvės; sugyvenimą tarp Lietuvos ir
duodamas antraštėj ir tium- prašymas pasirūpinti Ukrainos ir Vilti, J<ad abi

Lietuva t|*enftinįu įš Baltijos kraštu tautos galutinai susilauks

mo karo

r partijos diktatūra, gimdo rius Stettinius praneša, kad Grąžuumo. Tauta nusista-
nacizmą, fašizmą ar bolševiz-Amerika yra davusi Rusijai čiusi.nepasiduoti nei nacių minėjimo anrašvm“ su£a

nei sovietu jungui. M ater- iun*ų minėjimo aprašymu . ® Švobodos” redakto-
jau a,»uu,uuu u>im karo nei sonetų jungui. Water. ‘““"Jap'.a^uių -politi- reikmenų, ir kad du tos me- buno gyventojai prašo teisė- taip pat įdėjo ukrainiečių • nis ir kultūrinis tautos tr^eni- džiagos ‘trečdaliu Amerika durno pokarinio atsistat>-mo S'‘°" Lietuva prabilo.■nas vra panaudojamas mažos pristatė savais laivais. programoje. m.^ie ^Snėdnmtv “NeW Y°' k P°St” VaSa"°

valdančios grupės nacionalinės DaUg Amerikos laivų ga- .Ypatingai iškilmingas nu- Umtaėnma^oS’ N?w 16 •<Hen“, 
ekspansijos tikslams ir sudaro būnant Rusijai ginklus ii inejimas įvyko Sew lorke.J stiaipsnj-Lithuania Speaks
pavoju visoms kitoms tau- !naista žuva nuo priešo sub- ^įuostas -\ew Yorko Lietu- uvių laąlba yra ^,p _ Defends Status as a
toms. Ten darbininkai neturi marinu ir bombanešių. “Bet Ta'7bos. pastangomis. • j“® °.P®™ Savereign Nation kuriamelaisvės. Jie neturi politiniu tei-didelė’ reikmenų didžiuma lame "nnejime be vietos w rašo: “Lietuvos Pasiuntmy-
Siu ir neturi galimybės pasi- ,u,siekia Rusijoj paskirta laiįttaščių redaktorių, ir kai- ™zac•«. kul1« bė IVashingtone šiandien iš-
rinkti savo kandidatus ar poli-; j,,™ vieta” <ako Mr Stet- :beJ° Lietuvos ministras P. leido pamfletą, gmanų Lie-
tinęs partijas. Totalitarinėse 'tinius “Per 1949 metu gruo- ’Zadeilas. Latvijos ministras Amerikos pergale—Lais- tuvos kaip suverenines tau- 
valstybėse darbininkai neturimi ir 1943 metu sausi nuo- Biln?anis, Estijos atstovo A- vas pasaulis—Nepriklauso-tos stovį, ir pareiškė, kad ji
laisvu uniiu. Jie negali išsi-istoliu nebuvo nor< vėles- menkoje pareigas einantis ma Lietuva. jau viduriniais amžiais su
rinkti savo atstovus. Streikai į niuose mėnesiuose nuostoliu kon?ulas J- Kaiv ir Lenki-i Toliau “Svoboda” rašo: dariusi ‘labai didelę Lietu-
ten vra džraudžiami ir i darbi- vėl galima tikėU^’ «ios konsulas K- Krasicki. “Kalbėtojais, be lietuviškų vių valstybę’.”
ninku nusiskundimus nekrei- . • - Taip pat susilauku pasveiki- laikraščių redaktorių buvo Tuo pamfletu vadinamas

Siu metų mmų iš žymiu amerikiečių, Baltijos valstybių atstovai, Lietuvos Pasiuntinybės
s’’ iš- Washingione išleistas Lie- 
Balti- tuvos Nepriklausomybės pa- 

Thompson ir daugelio kitų. 'jos valstybės esančios Sovie- Skelbimo 25 metų sukakčiai 
New Yorko lenkų dienraštis ‘ tijos dalis. Atvykusieji iš paminėti jubilėjinis “Cur- 
“Nowy Swiat” vasario 16 ;Washingtono Lietuvos at- rent News on the Lithuanian

valstybėj jau 2,900,000 tonų
ekonominis, socialinis

mą. Totalitarinėj

piama dėmesio. Pragyvenimo ^j^ėrika 

lygis, socialinis saugumas, po- tonulitinis ir kultūrinis gyvenimas “
.d.ug z-ernesnis- kaip šimtus tūkstančių tonų kvie-

--—- minų is žymiu anieriiuecių, naiujos vaisivoių atsu
nusiuntė Rusijai kaip ponios Rooseveltienės, kurie atrėmė “Pravdos’ 

sviesto, sako jisai. Wendel Willkie, Dorothv i vedžiojimus, buktai B 
Be to, mes nusiuntėme — • a ’• • ....

kapitalistinėse šalyse. Social- miltų, cukraus, kiau-
totalitarizmo nriešininkar’ V6??*’ .saiFs^. PUP*“U.dieną aprašydamas tą mi-;stovas pulk. Povilas Žadei- Situation” numeris. “Nevv

P ’ kitokių daržovių ir valgo- nėjimą pažymi: “Minėji-įkis ir Latvijos — Dr. Alfred York Post,” plačiai cituoda-
Kad tai yra tiesa, komuni-mu jų aliejų. mas įvyko Lietuvai esant1 Bilmanis pabrėžė savo kai-mas Pasiuntinybės biuletenį,

stų valdoma Rusiia erali but, Amerika taip pat pristatė vpatingai sunkiose sąlygose, Į bose, kad jų atstovaujamos pastebi:. “Šitas pamfletas 
geriausis pavyzdyi. Jie tenai daugybę telefono laidų, ku- nes kaip tik dabar Maskva'tautos su tokia “Pravdos” buvo išleistas po to, kai So
pei-25 metus kūrė “darbi- riais buvo įtaisytas raudo-, aiškia i iškišo reikalavimą i-1 pažiūra nekuomet nesutiks rietu ambasada Washingto- 
ninkišką rojjų,” ir šiandien na jai armijai telefono susi-į jungti Lietuvą ir kitas Balti- ir dirbs, kad tos trys valstv- ne paskelbė vasario 8 die- 
kapitalistinė Amerika turi siekimas 3,000 mylių fronte. į jos valstybes į Sovietų Są- bės vėl atgautu nepriklauso- nos ‘Pravdos’ tvirtinimą, 
siųsti jiems maisto. Patys Pristatyta daugybė vaistų jungą. Maskvos “Pravdos” ' “ - - ...

ir
karo industrijoms reikia 
žmonių.

Kiekvienas darbininkas 
kuris tik nori dirbti karo in
dustrijoj, turi nueiti į arti
miausią U. S. Employmen 
Service ofisą ir ten gauti in 
formacijų apie karo darbą 
Aplikantai turi vengti per
daug prigrūstų karo darbo 
centrų: jie turi eiti ten tik 
siunčiami.

komunistai Amerikoje ren- ir chemikalų, 
ka Rusiios žmonėms drapa- Ne be pagrindo Argikul- 
nas ir kitokią pašalpą. Lie- turos Departamento galva 
tuva kilo iš karo pelenų Wickard pasakė, kad be A- 
ir griuvėsiu; ji neturėjo nei merikos pagalbos rusai ne- 
duonos, nei gyvulių, nei sėk- galėtų kariauti.

, straipsnis, plačiai platina
mas per sovietiška ambasa
dą Washingtone, kaip tik ir 
buvo paskelbtas kelias die
nas prieš Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Simpa-

mybę. Tą patį kalbėjo ir kad Lietuva. Latviia, Estija, 
Johannes Kaiv, Esti jos ge- i o taip pat ir Besarabija esan- 
neralinis konsulas. Dr. Bil-iti ‘pačios Rusijos teritori- 
manis, be to, sakė, kad Bal-ja’.”
tijos valstybėms nereikalin- Toliau “New York Post” 
gi jokie globėjai. Jų valsty-įsako, kad Pasiuntinybės biu- 
bėse nebuvo bedarbių. Jos'letenyje pareiškiama, jog

Rusija valdžiusi Lietuvą 
120 metų, iki 1915, ir per 
šitą laikotarpį Lietuvos žmo 
nės buvo sukilę net keturis 
kartus. Pėteekiojimas buvęs 
toks griežtas, kad nuo 1864 
iki 1904 metų “spausdini
mas, ir net turėjimas lietu
viškų maldaknygių buvo už
draustas.”

Beždžionė Mokinasi
Greičiau Negu 

Žmogus.
Jaunos beždžionės yra gu

dresnės kaip žmonių vaikai! 
Tokios išvados priėjo D-ras 
W. N. Kellogg, Indianos 
universiteto psichologas, ku- 
is devynius mėnesius darė 
itoj srity tyl imus Floridoje.

Šitiems tyrimams D-ras 
Kellogg naudojo savo paties 
10 mėnesių amžiaus sūnelį ir 
8 mėnesių amžiaus šimpan
zių veislės bezdžionaitę. Vi
są devynių mėnesių laiką 
jiedu gyveno krūvoj, valgė 
krūvoj, žaidė krūvoj, dėvėjo 
vienodas drapanas, ėjo tuo 
pačiu laiku gulti ir kartu kė
lėsi. Pasekmės buvo tokios, 
kad pjauna bezdžionaitė 
daug greičiau mokinosi ir 
parodė daug daugiau gabu
mo, negu kūdikis.

Pavyzdžiui, D-ras KėHogg 
užnėrė jiems ant rankų ir 
kojų kilpas ir parodė, kaip 
jas atnerti. Paskui užnėrė iš 
naujo ir paėmęs rankon laik- 
i odelį žiurėjo,’ kuris greičiau 
atners. Bezdžionaitė laimė
jo- '"‘i

Šimpanzė taipgi pirmuti
nė išmoko vartoti grėblį ir 
matiką.

Bandymai taip pat paro
dė, kad beždžionė turi daug 
geresnę klausą ir geriau nu
vokia ki-yptį užrištomis aki
mis. Mokslininkas padarė 
keturkampį, pastatė į jo vi
durį savo vaiką su beždžio
ne, užrišo abiem akis, paskui 
išėjo iš keturkampio ir liepė 
abiem eiti tiesiai į tą pusę, iš 
kurios ėjo balsas. Beždžionė 
atėjo, o vaikas paklydo.

Tiktai “nosių parodymo” 
kvotimus vaikas išlaikė ly
giomis su beždžione. Pasa
kius Kelloggui, “parodyk 
savo nosį,” abudu parodyda
vo ant syk.

Bet atmintį bezdžionaitė 
turėjo daug geresnę, negu 
vaikas. Jaunutė šimpanzė 
galėjo ištisą pusvalandį atsi
minti dui is, per kurias išėjo 
žmogus, tuo tarpu kai kūdi
kis užmiršdavo tas duris į 
penkias minutes.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Trečias Poslapis

t _
Chicagiškiai Iškilmingai Apvaikščiojo Į 
Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimą.

Publikos buvo apie 2,500. liauja dėl to, kad išgelbėti 
Vasario 14 dieną Chica- krikščionišką civilizaciją il

gos lietuviai bendromis jė- grąžinti pavergtoms tautoms 
gomis surengė 25 metų Lie- nepriklausomybę, 
tuvos nepriklausomybės su- Kalbėtojas priminė Hitle- 
kakčiai paminėti vakarą Or- Ho kalbą 1938 metais Kara- 
cliestra Hall ėj. Publikos bu- liaučiuje. Hitleris ten pasa
vo daug. “Herakl-Ameri- kęS; Kokios nepriklausomy- 
can sako buvę 2,500. Įžan- bės galinčios tikėtis mažo- 
ga buvo 85c., SI.10 ir aukš- gjos tautos, kuomet jų, kaipo 
ciau- atskirų žmonių grupių, ne-

Parengimul pirmininkavo priklausomybė priklausanti 
adv. Antanas Olis, nuošir- išimtinai nuo didžiųjų vals
čius lietuvis, visuomet daly- tybių malonės? Dr. Hambro 
vaująs lietuviškame judėji- sako, jog mažosios tautos 
me. Kadangi šis parengimas taip pat galinčios ramiai gy- 
susidėjo vien tik iš kalbų, tai venti, jeigu didžiosios vals- 
vakaro pamarginimui daly- tybės joms negrąsintų. Ma
tavo susidėję chorai Į vieną žosios tautos tą faktą Įrodė, 
dideli chorą, kuriam vado- kad jos gali nepriklausomai 
vavo prof. Antanas Pocius, ir pavyzdingai gyventi. 
Choras ir pradėjo programą Kalbėtojas mato klaidas

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Partizanų Darbas Labai Pavojingąs

——

k merikos himnu. puseje ir iš kito
Vietiniai musų laikraščiu taško; pavyzdžiui, Hitleris 

įedaktoriai — P. Grigaitis, buvo sau Įsikalbėjęs, kad 
t ... “jėga yra tiesa”... paneigda

mas pati pagrindini dėsni— 
demokratiją. Jeigu savoje

agi ešeriu

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

L. Šimutis ir M. Vaidyla— 
kalbėjo trumpai, nes buvo 
daug svečių-kalbėtojų.

Chicagos meras Kelly pa
rakė gražią kalbą, sveikin
damas ir pagildamas lietu-

štai kas atsitiko, kuomet partizanai Įsiveržė Į vokiečiu užimtą miesteli užfrontėj. Vieni jų 

guli jau nušauti, kitas matosi virstant nuo kojų. Vienas bėga su dviem šautuvais; matyt, 

jis pasiėmė kritusio savo draugo ginklą.valstybėje nėra demokrati
jos (jos piliečiams uždary
tos burnos), tai kokiu budu 
tokia valstybė gali bendra-

vius už tai, kad jie yra veik- jarbiauti su svetima (demo 
kad dalyvauja pontiko- kratine) valstybe?

ie. Palinkėjo Lietuvai ir A- . _ ... ^ .
merikos lietuviams, kad jų ^u° dgiau tęsis karas,

bius ir skaudulius nuo 
nijos kūno ir dvasios.

Programai baigiantis, kal
bėjo konsulas P. Daužvar- 
dis. Jis apibudino nuveiktus

žmo- IS LIETUVIŲ FARMERIŲ GYVENIMO.
IRONS, MICH.

WALTER DURANTY APIE STALINĄ.
Juozas Stalinas — sako Jei aš neklystu, Rusijos 

Duranty—kariauja už save, norai Europos neliečia. Ži- 
už Rusijos laimėjimą, už ka- noma, ji norės turėti savo 
rą, kuri jis numatė pinniau, lankose Pabalčio kraštus, 
negu kas kitas, ir kuriam jis nes Iaepoja yra vienintelis 
ruošėsi. jai prieinamas “šilto van-

Aš kalbėjausi su Stalinu, dens uostas šiaurės rytų 
aš skaičiau jo raštus, ir aš Europoj, išskyrus Murmans- 
studijavau jo būdą. Svar- ką ir Petsamą. Ji norės ir 
biausis jo požymis, tai nu- Pętsamos. Ji taip pat norės 
sistatymas ko nors siekti ir dėjimo pro Istanbulą (Kon
to nusistatymo laikymasis, stantmopoli) ir Peisų Įlan- 
Jis yra beširdiškas ii- šaltas ką. ., .
žmogus, kuris niekad nepa- ..^H?pos Pageidavimai A- 
miršta draugo ir niekad ne- 21J°J dau& platesni. Ji nori 
dovanoja priešui. Jo žiauru- ‘nepriklausomos sovietų 
mas yra Įgytas iš gyvenimo, ^'-espubl.kos Mandzunjoj, 
kurį jis perėjo. Jis išmoko kyn butų prijungta prie So- 
niekam nepasitikėti ir nieko yįetM Sąjungos. Ir ji nori to- 
nAcio-m'Uti kios pat respublikos Korė-
°joj. (Mandzuriją ir Korėją

Sėdėdamas Kremliaus ru- dabar valdo japonai.—Rd.)
Maskva gali pareikalauti 

sau net ir kai kurių Kinijos 
provincijų, nežiūrint ką ant 
to sakytų Čian Kai-šekas.

Da daugiau, Rusija nori

muose Stalinas nustebino 
pasauli, kai padarė sutarti 
su Hitleriu 1939 metais.
Kaip caras Aleksandras I 
padarė sutartį su Napoleo
nu, taip Sovietų vadas pada- _. . ... .
rė šutai ti su naciais. Tai yia Liaojano srities, jos praras

to Port-Artino ir didetesnes‘geriausias palyginimas, _ . . . , , .
‘abiejuose atsitikimuose Ru- Doneno prieplaukos, kūną 
sijos valdonas padarė susi- "įsai vadina Dalnyj. 
tarimą su žmogumi, kuri jis Tai tiek įusai nori valdyti, 
gerai žinojo busiant jo le- kad susisiekti su Pacifiko 
miamuoju priešu dėl tų pu- Vandenynu, arba viso Kini- 
dviejų priežasčių. Pirma, jos pakraščio. Jie nepaiso, 

naktis buvo audringa ir Lu- kad gauti daugiau laiko pa- ar britai atsiims Singapūrą 
. i -t -- ... antrajrHongkongąarne,betjei-

sutar-gu jie gaus DalnyjĮ, jie bus 
ilgas prekių traukinys. Jis ties šalimi. Stalinas užtęsė patenkinti. Jie rengiasi sta-

s Nors čia yra daug lietu- ka.s nepastebėjo,. kad sker- gįruošti apsigynimui; a 
. viu, bet niekades nŽimato 5?1Jo kelią geležinkeliu eina kad nepasitikėjo tos s 

___ ilgas prekių traukinys. Jis t;P<s šalimi Stalinai 11:senoji tėvynė vėl butų ne- juo^sunkiau bus Įvykdyti tai- Lietuvos kulturinius ir eko 
priklausoma. ką,^ sako kalbėtojas. Taiką nominįus darbus.

Pats gubernatorius,
Green, kuris išleido prokla- ryla taika, gali padaryti ga- lezoliucij 
maciją ragindamas Illinois o la taikai.” ši kaita taika tu- I* koPU§

Velionis paliko nuliudu- jęs su Stalinu aš parašiau, te, kuomet turės Port Ar- 
vietų, kur buvo šimtametinės rią moterį su dviem mažais kad jis “paveldėjo Lenino tui ą ir Dorieną, tada jie
pušys nukirstos. Tie kinimai vaikučiais ir tris brolius, pioščių. Mano pasakymas valdys visą šiaui-vaka.ų
buvo apžėlę Įvairiais me-v&dą, Jurgi ir Franą, kurie jam nepatiko ir jis ji pakei- Aziją.
džiais ir medeliais. Jie kir-gyvena Grand Rapids, tė taip: “Lenino ištikimiau- Tokia tai, as manau, yra

vnm sn AMFRiKnę in to tuos medžius. įrovė pušų Mich., o dvi seserys, A. Gi- rias mokinys ir jo darbo tę- -ovietlI Bet
VOJO Įįuvienė įr Maskevičienė, sėjas.” Gali but, kad tai iš- nereiškia, kad Stalinas nesi-

aiškina
rusai

padalyti esą sunkiau, negu 
pradėti karą. “Blogai pada- 

ta taika, gali padaryti ga
.. x t - taikai.” ŠĮ kaitą taiką tu 7 , - „ - „ n
lietuvius minėti Lietuvos ne- rėg darvtį didžiosios valstv- n seK," ^ordell tiuli. venti ne art ukiu bet ant tu

Auku buvo surinkta dau- veuu Ll •• mpriklausomybės sukakti, ne- bėg? k^.ios dabar kariauja Aukų buvo s 
atvyko. Kalbėjo jo atstovas prjeg fašizmą. Bet taikos da- P'iau kaip .>600. 
p. McKibbins. Jis taip pa. lvmas bus daug painesnis
pasveikino lietuviu? ir k\ie- dajykag, negu karo vedi- 
tė vieningai dirbti kad Lie- mag Iš diktatorių pusės
tuva liktų . nepriklausoma mažoms tanioms visiškai ______ ___
valstybė. Teisėjas Jonas žu- n^ra ko tjkgtjs Juos reikės l^iJ^NAib lozu ivitiAib.
ris, ką tik grįžęs is ligom- vjgjškai nugalėti, kad at- Mes galim tik šypsotis iš m^taic nt k’o;
nes, negalėjo kalbėti, bet 1 gfeįgtį taika ilgiems laikams, devynioliktojo šimtmečio 1 s ‘
rarengima buvo atsilankę--. .kalbėjo Superior Apie Atlanto Čarterį ir kui ie ma..e

teisėjas John C. VVashingtono deklaraciją Mę prikėlė musų tautą 
kalbėtojas pasakė, kad ma- miego. Kad musų tauta 
žoms tautoms iš to galima dos buvo lietuviška, aiškiai

Korespon dentas. 

SAKO, LIETUVIAI KO-

gvvena Pittsburjrhe, Pa. aiškina Stalino misterišką sū muini?. rtei

" Gruodžio 24 čia palaido- bud3- Leninas buvo revoliu- Plasti vieną dalyką:

Už ji 
Court’o 
Lewe.

1 ] 1-4- *

kain kr> tikėri« Bet iš^o kaf Parodo Nevv Yorko miesto *y14 metais Antanas Kei-f 1 u .
,. 1- - • , kaip ko tikėti.. bet u jo Kai dokumfentai širie dokumen-dls P®1 davė savo uki, kuria- Abudu buvo palaidoti lai-Ypatingo dėmesio verta bos numanu, kad mažų tau- ^O/tumeniai. a>u.e ao.\umen- r“ .... . , . ,

specialaus kalbėtojo Dr Carl tų ateitis kol kas nėra aiški. Įai 
J. Hambro kalba. Dr. Ham- Mažosios tautos dabar yra ku‘ 
bro yra buvęs Norvegijos išdraskytos, jų turtai sunai-

* _ •- i - -r • -r-vi . - ---------- ---- cak? iuiuiu iu. x

Dr. Hambro kalba.
Kaip jau buvo pasakyta. ir ““‘.P ‘ik f.un?h„n®?

i>o!Špvi7Tnas vra nauia rdi ' arijos galės duoti ne 200, Oo.sevizmas yra nauja re - j ar (lausriau oi lai-

kuria vėliauparlamento ir Tautų Sąjun- kinti iki nulio. Apie 7,000,- , ,
gos pirmininkas, daugelio 000 jų gyventojų yra išve- sa'° koloniją,

Paskutinė jo knyga nesenai kėsia repatrijuoti (gražinti) .. x . .. . . .. ..
buvo išleista vardu “How to i savo tėviškes tuoj karui pa- betuvių, jie ji a užrašyti lie- 
Win the Peace.” Jis, kaino subaigus. Reikės daug darbo tuvlai? ir su het.uv įskomi- 
diplomatas, kalbėjo gražiai pridėti, kad butų galima Pavar^em1®- ^\ai 16r° n?e" 
ir Įdomiai, nieko neužtikrin- jUOs surinkti i daiktą ir kad Jiems teko kovoti sui m- 
damas, nieko neprižadėda- tie žmonės galėtų pasisakyti chjonais, jie ketino šauktis į 
mas. Iš io kalbos galima bu- kaip jie nori valdytis po Lietuvą, kad atsiųstų savo 
tų daryti visokių išvadų, nes karo. kariuomenę. Šitoks sumany-
labai plačiai nušvietė taip- Maždaug šitaip kalbėjo ^?a,s Xęrcia ??_a.n-vV’ kad toji 

tautinių teisių komplikaci- Dr. Hambro. kolonija galėjo būti Lietu-
jas. Tačiau trumpai suglau- Kalbėtojas čia nepasakė Xa dziof Kįu\A*
dus, jo kalbos turinys bus nieko nauja, tik patvirtino atl ado.tuos. fakįu&
toks. kad be demokratinės 1 a fakto kad rlomokratiia peskodamas žinių apie loty

nų kalbos mokytoją lietuvi 
Aleksandrą Karolį Kurčių 
ar Curtių, kuri anais laikais 

Stuyvesant 
buvo parsitraukęs iš Lietu
vos ir mokėjo 500

toks, kad be demokratinės tą faktą, kad demokratija 
santvarkos ir be tarptautinio yra vienintelis kelias gyve- 
kooperavimo, ramaus, gyve- nime. Jo žodžiai pagilino tą . 
nimo ir toliau pasaulyje ne- jausmą, kuri mes jaučiame 31 VUIT1/’ *ur? 
hn< Anot io žodžiu, demo- Sulioc ^bernatonusbus. Anot jo žodžių, demo- įr naudodamiesi šios šalie 
kratija yra logo-organiškas laisve. Amerika kad ir jauna 
gyvenimas, prigimtas ir na- valstybė, ji yra geriausias 
turalus žmogui dalykas, demokratinės santvarkos pa- algO;
Žmogus žmogui, tauta tau- vyzdys, čia yra suvažiavę 
tai turėtu buti lygus, ir žmo- viso pasaulio Įvairaus tikėji-
nija privalanti buti demo- mo ir klasių žmonės, bet pati genda apie lietuvių kolon 
kratiškai nusiteikusi ir susi- valstybės tvarka juos visus Aušrą, kuri buvusi dabaiti- 
pratusi. Nacizmas, fašizmas sulygino, nes čia nebuvo už nio Nevv Yorko vietoje, yra 
ir kitokios totalitarinių vals- ką peštis—visi patenkinti diskredituota Lietuvos En- 
tvbių vadų filosofijos netu- asmens ir žodžio bei verslo ciklopedijoj. Curtius nėra 
ii ateities. Kad šitas liguis- laisve. Bet Europa ir šian- lietuviška pavardė. Tokių 
tas jų idėjas palaikyti gyvo- dien dar negali atsikratyti pavardžių yra tarp vokiečiu 
mis ir aktingomis, buvo rei- barbarizmo ydų, lyg supu- ir tarp anglų (Curtis). Jei 
kalinga diktatūra. Reikėjo vęs medžio kamienas pelė- galūnė “is” ar “us” reikštų 

: *_• Italijos monarchija ne- lietuviškumą, tai ir graikų
spėjo visiškai nei suputi, mitologijos dievas Zeu- bu- 
kaip ant jos išdvgo šungry- tų “lietuvis” — “Zujus.” 
bis — mussoliniškas fašiz-

organizuoti stiprias slaptos 
policijos gauias, kad priver
sti žmones klausyti diktato
riaus valios. Šitokia tvarka 
veda kraštą atžagarion pu
sėn—Į pergyventus tamses
nius amžius. Dėl šito ir Įvy
ko demokratijų konfliktas 
su totalitarinėmis valstybė
mis, prasidėjo pasaulinis ka
ras. Demokratijos dabar ka-

pardavė Juozapui Eibučiui, <-o sužeista N. Vaivadienė, lod™/matanti lusai susldės mumis, ir
o pats persikėlei Scottville. tik stebuklingu bubu išliko ,ada Dolitikicriu’ kuris kartu JaPonam^ bus Hiduo- 
Mich., ir čia pradėjo koloni- gyva. ‘ j i Vakanis Jis (.as ”irtin-as smu^s'
zuoti lietuvius. P. Spurgiu šeima gavo ži- n£,urį da neįali turėti va- raa0 " aker Ruranty.

Bet apie Irons. Peacock ir nią, kad jų sunus, Vincas bn‘ l)ramonė< kaip Jung- Pasaulio Žvalgas.Bass Ūke nevisi galėjo pa-iSpurgis žuvo mūšyje kaž bnlTvaHiios^‘ji, neturi“hš- , A D 4 »
kelti sunkų pionierių gyve- kui Afrikoje. vyno nei orinio patyrimo, LABA. SALIA ŽIEMA,
nimą, ir praleidę sunkiai su- šįmet žiema prasidėjo kaip Anglija. Jis sėdi tarp Rhinelander, Wi?.—ši žie-
taupytus pinigus išsižadėjo anksti, tai atrodo, kad gal Rytu ir Vakarų ir kartu žiu- rna pas mus labai šalta. Šau
to. ioia.us ir gi^žo atgal J bus ilga žiema. ri i abi puses. šio mėnesį šaltis dažnai sie-
miestus. Tie, kuiie galėjo iš
kęsti neišpasakytą vargą, 
arba neturėjo pinigų sugryž- 
ti i miestus, dabar gražiai 
gyvena ir džiaugiasi, kad 
užsiliko. Gerai sako lietuviu 
patarlė, kad ir akmuo ant 
vietos apželia.

Irons’e yra lietuviu baž
nyčia, du saliunai ir kliubą? 
vardu “Lietuvių Draugiškas 
Kliubas,” kuris gyvuoja jau

Ūkininkai susirūpinę, kad ..Ar Rusija veišis Į Vokie- kė 30 laipsnių žemiau zero.

ko užauginti. noje ir kitose Rusijos dalyse daug teatslugo; ii* saulei
Pionieriaus Duktė. buvo baisus, kad už šviečiant tennometras rodė

'kraują turi buti atkeršyta 18 laipsnių žemiau zero. Vė- 
i krauju. Tai daug priklausys jas labai žiaurus.OAK FOREST, ILL.

Šios prieglaudos seneliams 
padarytas kitas siurpryzas.

nuo to. kaip, kur ir kada ka
las pasibaigs.

Jeigu Vokietija sukluptų 
Amerikos. ... Sausio 3 d. mums, škks Pir.ma, negu Amerikos ir 

12 metų. šio kliubo steigė- prieglaudos vargšams, buvo Prttamjos. armijos .pasieks
v f buvo Natalija Vaivadie- padarytas da vienas malonus Europos vidurį, rusai gal ir
v. r. j«nxau»Kas. „£ Tn^oc Vlouno ir AtizJs __________ t:_______ = npcnilptn snisilaikvti nnn zv-

Rcciakcijos pastaba: Le

florinu

rinkimą, kuriame buvo iš- <iUJ yb,s andovanojo no 50 tr5?; buvo P^jeke Re’ly- 
rinkta nauja valdyba. Pir- centu pinigais, cigaretais ir ^a kartu Pan. žiu. Bet Sta- 

saldainėmis. B: to, duota i ibna~’ b Vokieti-
jr koncertėlis, choras gra- bia’. kad vokiečiai nenuluptų 
žiai padainavo. Programą įrtisiškai meškai kailio, 
vedė o. On» Piežienė. Buvo | Jeigu, iš kitos pusės, ka
ir pats Stanley Pieža, dien-įas baigtųsi musų armijai

mininku išrinktas Stepa: 
I>aiberg (Labanauskas!; vi
cepirmininku, John Bimba; 
raštininke, N. Vaivadienė; 
iždininku, Petras Linkus, 
finansų raštininku. A. Dau
nis; iždo globėju. Walter 
Strygas.

laščio “?meiican” reDorte- esant giliai Europoje, tai ru-
iis. Rudokas su Goštautu pa- 
groio ant armonikų. Progra

mų pavojaus nebutų. Mes tu
rėtume duoti Europai kuro,

Frank ShimkuE

40 laipsnių žem’a’j zero.
Herkimer, N. Y.—Vasario 

15 ir 16 dienomis čia buvo 
40 laipsnių šalčio žemiau 
zero. A. Daniunas.

Pirkit Karo Bondst:« ir Štam
pas. Kas sąvaitę Įdėkit i juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dali.

__.al . • KUNIGŲ CELIBATAS,mas. Hitleris gavo įkvėpimą _IiBiSkinta kuni<nj t>ep«tvstė» m-
1S jėgos garbintom Nietsches puolimas. Si<» knyK'a turėto oerskai- 

filozofiios. Ant Pawkrnž" ir ” ™liguistos filozofiios. Ant tyįj kiekvienas vyras, tėvas ir jauni-
Lietuvos žmonių kūno išau- k*»ti«, kurie geidžia, kad ju moterįs.

_ a; c* 4. • aa dukteris ir Tnyhrooaioe nepapultu įgO VOtlS bmetona, ir tt. tokią kunipų ftlobą. Parade knn Geo
Bet reikia tikėtis, kad šis Io7?.end/Sx’eD- r’ ;- <v‘,’cn,viTl 

karas nugydys visus sungry-1-------------------------------------

Dėl gazolino suvaržymo, niai pasibaigus, mus pavai-j maisto, vaistų, ir mes galėtu- 
Kliubas nutarė nelaikyti čjno skaniais nvragaičia’s, me tatai padaryti. Tokiame
daugiau susirinkimų iki ba- ?rriu ir saldžia kava. Gaila --------- 1
landžio mėnesio. tik kad pasitaikė labai pras-

Prieš Kalėda? čia didelė tas oras, tai musų lankyto- 
nelaimė ištiko lietuvį, Juozą iams nesmagi buvo kelionė.
Luką, 38 metų amžiaus uki- Visi mes tariam jiems nuo- 
ninką. Jis gryžo nakties lai- širdų ačiū.
ku iš Muskegono namo; Jonas Rusteika.

atsitikime rusai gal sustotų i 
rytus nuo Berlyno, kaiū kad 
jie padarė sutarti su Angli
ja ir Persija metai atgal dėl 
Teherano rubežiaus, kur ru
sai pasiėmė žieminę dalį, o 
anglai—rytinę.

V’ORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA maloni ir šilta

Visokių Gėrimu. Alaus, 
gardžiai pagamintu Val

gių ir Užkandžių.
čia patinama ir **KEI.EIVIS” 

oavivniMia numeriais.

90 MILLBURY STREET 
WORCESTEK. m '“X

I



KELEIVIS. SO. BOSTON. No. 9. — Vasario 24 d., 1943 m.Ketvirtas Puslapis

—Labas vakaras, tėve! kai tie debesiai pateks į šal- 
—Labas, labas, vaike! tą oro sluogsnį, garai sušals 

Tai mudu ir vėl susitikova. ir vėl pasidarys sniegas. Ir

ŠUNELIO GYVENIMAS IR ŠERMENYS.
Du šimtai žmonių palydėjo 

jj į kapines.

Nors tai atsitiko senai, 
bet vis tik interinga šunelio 
ir žmonių santykių psicholo
gija. Tos šaunios šunelio lai
dotuvės įvyko Rock Island 
miestelyje, Illinois valstijo
je, 1922 metais. Kasdavo po žeme tuščiame

Miestelio centre niūksojo sklype. Kitomis dienomis, 

cigarų krautvėlė, į kurią ko- jeigu niekur saldainių ne-

kad be jo niekas negalėda
vo nusipirkti saldainių; jis 
visados atsistodavo prie pir
kėjo ir žiūrėdavo savo da
lies. Saldaines jis mylėjo 
daugiau ir už kaulą. Kuomet 
jam saldainių užteKdavo, tai 
likusias jis nešdavosi ii- už
kasdavo

ne visi vietiniai rūkoriai už-{gaudavo, nubėgdavo ir atsi

eidavo. Krautuvėlės savinin-1 Kasdavo iš po žemės. ,

kas vieną dieną alkūnėmis 
pasirėmęs ant stiklinės ciga- 
iu spintos besikalbėjo suiĮalanri 
kostumerių. Lauke lietus 
pylė, kaip iš viedro.

Vasaros laiku, kuomet su

sisiekimo keltai eina iš Kock 

į Davenportą, Bozo 

dažnai lankydavosi kitoje 

pusėje Mississippi upės.

Pamažėli sugirgždėjo pra- Niekas dėl tos kelionės nesi- 

viios durys. Abu vyrai su- stengė Bozo sulaikyti ir už- 

žiuro. Nosį kišdamas iš lėto mokesčio reikalauti. Apžiu-

iienda sulytas, menkas šu
nytis. Kostumeris pažengęs 
i duris norėjo išspirti jį lau
kan. šuniukas cyptelėjo ir 
prisiglaudė prie žemės.

—Leisk jam įneiti,—tarė 
krautuvninkas.

rėjęs miestą kitoje upės pu
sėje, jis vėl grįždavo atgal, 
kad ir kelintu keltu.

Vieną kaitą Devenporte 
Bozo buvo patekęs į šunų 
nuovadą. Detektyvas tuo
jau pažino Bozo, nes buvo

Kostumeris atsitraukė at- jį matęs Rock Isiand polici
jai. Suvargęs, šlapias, apie- jos nuovadoje su visais drau- 
pusiomis ausimis šunelis, ro- gaujant. Jis paskambino po- 
dos, suprato šeimininko žo-į nei jai skersai upės. Netru- 

įr dėkingai cypdamas kus pribuvo policijantas ir 
Bozo is nelais-

džius
palindo po stalu. Jis ten vi
są dieną išgulėjo, tėmyda- 
mas kostumerius ateinant ir 
išeinant.

Uždarant vakare krautu-

“išbeiavo’ 
vės.

Geri Rock Island piliečiai
pagaliau pastebėjo, Kad Bo- 

r zo turės su jais skiltis ant vi-’-ierasir- sa(|os^ valanda at-—Taip, tėve; istorija kar- gali pasitaikyti taip, kad tas įetu* dar. P>le- . . _
tojasi. sniegas nukris lygiai ton pa- du krautuvninkas davėjam ėj0 šuniukas nusilpnėjo,:

—E, ką tu čia pliauški čion vieton, kur jis pirma .^r apšlubo ir dalinai apako.:
apie tą istoriją. Nei ji karto
jasi, nei ką.

—Tėve, aš sakau, kad 
kartojasi.

—O aš sakau, kad ne.
—Aš galiu irodvt istori- 

niais faktais, tėve.
—Nagi įrodyk.
—štai, tėve, faktas, 

r.iau

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI 

Parašė: Kazys Boruta.

Taip atsitiko ii- su Vincu Dovine. Vos sukeldama siaubą, apylinkės žmonių at
tiktai ištruko iš karčiamos nasrų, ir vėl at- mintyje.
gal pateko, nes nelemtas atsitikimas su šv. Niekas nemanė, kad tokios baisios žudy- 
Jurgiu jį įtikino, kad tas pat danguje, kaip nės gali įvykti tokiame Dievo ir žmonių už- 
ir ant žemės, todėl ir vėl jis nuklydo tais mirštame užkampyje, kaip Purviškių kai- 
pačiais šunkeliais, kuriais anksčiau kiai- mas, už kurio, rodėsi, Velniaraisčio nepe- 
dziojo. Bet šį kartą neilgam. Į Paliepius reinamose pelkėse baigiasi Dievo pasaulis, 
buvo atkeltas naujas klebonas, Antanas Bet klydo žmonės taip manydami, nes be 
Ambraziejus, žmogus blaivus ir apsišvie- galvos bėgančiai rusų kariuomenei žemė- 
tęs, kuris paveldėjo iš buvusio klebono, lapiai rodė, kad pro tas pelkes eina tiesus 
Benedikto Ūsoriaus, gerai sutvarkytą ūkį jr lygus kelias į kalnuotas ir upių išvin- 
ir skandalą su šv. Jurgiu, ir tuojau ėmėsi giuotas žemes, kurių krantuose ir skar- 
darbo, pirmiausia sutvarkydamas pašliju- džiuose galės atremti vokiečių veržimąsi.
sius bažnyčios reikalus. Tai ilgai nelaukęs, Bet ir žemėlapiai šį kartą apgavo, ir rusų susij '“’“ w , • ----- 1-1----•---- vv-------i._:
mas 
Jurgį
mas nuo žmonių ir viešai pašventindamas 
naują Dovinės kurinį.

Tas naujasis Vinco Dovinės kurinvs jau 
nebuvo toks meniškas, nes jį diibo be tos 
meilės ir širdies, kaip pirmuosius du šv.
Jurgius, kuriuos taip negarbingai pražudė 
klebonas Ūsorius su savo zakristijonu La
piene. Bet abudu buvo teisingai nubausti, 
klebonas — perkeltas į visai menką para
piją, kur buvo tiktai sulužusi bažnytėlė ir 
j'okio ūkio, o zakristi jonas, duok* Dieve,
jam dangų—iš to susikrimtimo ar pamiši- . . , - , , .
mo pasikorė pirmą nakti po tu nelemtu skęsta Divycio ežere. Bet tada
•vvkiu - - milžinai gvvene, Jie galėję ir pelkes ązuo-

* , v. ... lais išgrįsti, o šiandien ir ąžuolu reta,*o tuTiktai vienas Dovine ---------- ----- ~~ ... —
vo išaukštintas, nes jis 
kaltas. Jo atsivertimas 
nyčios sugiyžimas

ir pėstininkai i nunus nugarmėjo, siuto Ka
rininkai, kančiais žmonėms grąsindami, 
klausinėjo, kur čia kelias pro pelkes, žmo
nės tiktai pečiais traukė—jokio čia kelio 
niekados nebuvo. Tiesa, kai kurie atsimi
nė, keliatą metų prieš karą čia vaikščiojo 
su kartimis kažkoki valdžios žmonės, kad 
kelią pro pelkes vesią, bet niekas jiems 
nepatikėjo, nes kaip pro tokius liunus ke
lią pravesi, negi prarajas užpilsi? Nebent 
ąžuoliniais rąstais išgrįsi, kaip yra užsili
kę tokio grindinio iš neatmenamų laikų,

esti
buvo. Taigi matai, tėve, kad niaj^tą, šunelis dėkingai lyž- Veteranai aiškino, kad jam' 
ir sniego istorija kartojasi. telejo savininkui ranką. Sis;nįejcas rejęenkja

—Na. gerai, 
tu toks kytras,
man, kada pasibaigs vaina?

—Tėvas turėtum i,uvo nerami. jis vu>a t- ... - , gtų savo var-j 
Kuomet vietinė-

apie tai nusimanyti, nes ge- laika , .
netolu statais, As galiu tik valkį£ „įlikti 

be- tiek paša kyli, kad karas pa-
caras laikydavo savo sibaigs kuomet demokrati- 

Romoj. Po revoliu- jos priešai bus sumušti, 
cijos to jau nebuvo. Bet da- _Na o kai bus 5U Stali. 
bar telegramos is Europos „„ Maike? Juk ir jis ne. 
praneša. kad Stalinas jau koks demokratijos frentas.
Muncia sav o misiją pne \ a- ji paliks, ar uždarys i la- 

tikano. kūpą sykiu su Hitleriu.
Tai gera naujiena, Mai- —Apie tai. tėve. šiandien

atclnvaV V V\7 ▼

. , . , . w apall SC“.... . . išėjo ir užrakino duris, pa-Maike, jeigu Hkįamas šunelį krautuvėje nat'eS' . 
tai išvirozyk najęVOt£ Jo dvidešimt metu drau-

Krautuvės šeimininkui «ai !nant' kad butą geriau I 
Senau naktis buvo nerami. Jis visą » n»s>ąBB i dują kantbar,., 

ar vertėjo tą “
? palikti krautuvėje, f^s^e pasirodė žinią,

kad Bozo bus amžinai už-
Kuomet iš ryto jis atidarė migdytas, desėtkai vietiniui 

krautuvę, jis rado sūnelį gyventojų siūlė jam prie-1 
vyzginant uodegą ir lau- glaudą savo namuose, 
kiant jo. Niekas krautuvėje

ar

nebuvo paliesta. Išsidžiovi
nęs šunelis neatrodė taip 
blogai, bet vis dėlto neuž-

deigy Stalino paslai sė- Eerakstj kalbėti. Bus laiko nomos kilmė: 
dės Vatikane, tai Anglijos padisku5uoti apie lai Do ka 
raplenai nemetys bombų į Į
popiežiaus dvarą.

—Bet tai parodo, 
kad istorija kartojasi

ginčinamai biaurus ir neži-

Geriausi Bozo draugai bet' 
gi žinojo, kari jis išgyveno' 
savo amžių. Jie nutarė, kad . 
senatvės sulaukusi šuneli

—N'a« jeigu tu nenori man ,VI1
te\e, nieko daugiau pasakot. Mai- nepaprastam šuneliui.

ke. tai aš dabar eisiu zakris-
—Orait, Maike, jeigu tu tijoną aplankyti.

nori su manim sprečytis, tai ----------
ir aš galiu tau nesiektą fak
tą pakišti po nosia. Ve, ne
labai senai pas mus buvo 
daug sniego. O dabar nei 
ant liekaistvų jo nerastum.
Sutirpo ir prapuolė ant am-

geriau butų palaidoti į am- 
c ... žiną vietą. Tokiu budu jie
nuteikta nakvyne cigaių sujejo pinigų, nupirko skly

po. autu\ėje pažymėjo nepa- žemės ir grabelį. Kuo
pi astą pradžią gyvenimo ir me£ Bozo pa,tatė kf;ja?, jie

s Dovinė, kaip minėjau, bu- milžinų visai negirdėti. Tai ka čia galėjo 
, nes jis.čia buvo nieko ne- padaryti tie apšepusiomis bai-zdelėmis 

mas ir prie šventos baž- maskoliukai? Žinoma, nieko ir nepadarė, 
buvo piktam išnaudota? Pasidairė po pelkes, pasmaigstė kartimis 

per suktybę bažnyčios tarnų. Taip visą at- Hunu eketes,—kur tu pasieksi tokiu pa
sitikimą įvertino naujasis klebonas ir Vin- gaikščiu dugną?—sugryžę į kaimą užsi- 
cą Dovinę visiškai išteisino. Be to, susiža- £akė pas ūkininkus kiaušinienės su laši- 
vėjęs jo darbu, ypač gražiai padaryta šv. niais. smarkiai išgėrė ir iškeliavo. Aplinki- 
Jurgio pastogėle, kuri buvo tikras altorius niai žmonės ir užmiršo, kad čia žadėjo ke- 
ąžuolo drevėje.—užsakė jam perstatyti lia pravesti, nes tai palaikė už paprastą po- 
bažnyčios didįjį altorių, kuris buvo jo (nišką kliedėjimą, kuris tačiau atsirado ka- 
pirmtakuno visiškai apleistas ir baigiąs riškuose žemėlapiuose ir pražudė visą Pur- 
griuti. • viskių kaimą.

Vincas Dovinė ir šitą pavestą darbą ge- Įklimpusi į pelkes kariuomenė suprato 
rai atliko ir nuo to laiko pagarsėjo kaip baisia klastą ir keikdami pasuko atgai. 
įgudęs bažnytinių ir šventų daiktų meist- Pats generolas ant putoto žirgo rėkė ne sa
las.^ Norėjo tas šviesusis, klebonas ifcių- vo gerkle, kad net seilės tyško, kol visai u|* 
sti Vincą Dovinę kur į užsienius pasinio- kimo, ir spiegė, netekęs balso, kai Purviš- 
kyti ir tuo tikslu rengėsi padaryti tarp kie- kių kaimo medžiu viršūnes palenkė kauk- 
bonų rinkliavą, bet nieko iš to neišėjo, tik- darni vokiečiu šrapneliai ir sproginėjo, viš
tai išgarsino Dovinę kaip nepaprastą meis- ką su žmonėmis sumaišydami. Nespėjo ka
trą. ir nuo to laiko vienas po kito pradėjo riucmenė iš kaimo išeiti, kai priešais pasi
kviesti jį klebonai, pavesdami sutvarkyti tiko vokiečiai, ir prasidėjo baisios skerdy- 
bažnyčias ir užsakydami visokių šventųjų nės. Susiėjo ant durtuvų ir skerdė vieni ki- 
statulas. Jo atliktu darbu būdavo ne ma- tus, nuklodami lavonais* visą kaimą, aptaš- 
71911 nutpnkinti kain švip<>aii<; nrotn klphn- In-rlomi _________ _____________ .

Dvi- jį palaidojo šunų kapinėse.

PONIA OIAN K.AI-ŠEK šitas kudlius 
PADARĖ DIDELĮ “HIT.” mylimas ir žinomas, tartum

Šiomis dienomis Ameri- pats miestelio majoras, 
koje lankosi Kinijos armijos Filmais savo gyvenimo 
vado Čian Kai-šeko žmona, metais Rock Island mieste-

dešimt metą prabėgo nuo to Laidojimo dienoje susirinko 
lietingojo popiečio— Ivgiai apje 200 žmonių ir palydėjo
o\i dekados, per kuriuos kudlių. Prie kapo buvo su- 

pasidarė visų dėsėtka? puokščių žo
lynų.

Bozo laidojimo dienoje 
lijo—lijo, kaip kad dvide
šimt metų atgal, kuomet su-

vo darbais. Dabar jis dirbdavo be to užsi- . . .
degimo ir meilės, tiktai už pinigus, tai ir I ui viskių gy ventojai, kurie spėjo, islak- 
stengdavosi kuo daugiau jų išlupti iš šykš- ^U1. ,.3^°? n.esa’. mat°, nes iš jų 
čių klebonų, nes jis iš įkvėpto menininko namV sklido baisesnis už patrankų griaudi- 
pavirto paprastu amatninku. rierdynių staugimas., kuri? net toli-

, ...... -j- : mas pelkes siaubingu šiurpu nukrėtė.Tada pas jj atsirado ir priežodis: Die
ve, tu mane sutvėrei, o aš tave padariau. Tokių baisybių ir Paskutiniojo Teismo 
pardaviau ir pragėriau,” kuris butų jį vi- iusčiaią dieną niekas nesitikėjo išvysti, 
sai pražudęs, nes dabar ir gėrė jis jau ne kaip išvydo tos baisios dienos pavakarėse, 
taip, kaip tada iš nelaimingos meilės, vis- kol pagaliau sutemusi naktis uždengė visas 
ka pragerdamas ir užmiršdamas, bet su baisybes, ir klaikioje tamsoje, kurią

pono
Kai jis nori. sniegas sninga, 
o kai nc-noi
ta istorija daugiau nepasi 
kaitos.

—Klysti tėve.
—Kodėl?
—Todėl, kad Dievas ne

turi su sniegu nieko bendra. 
Sniegą pagamina ir sunaiki
na tam tikros atmosferinės 
pi iežastys.

be. moka gerai arijentuotis, pradėjo išeiti. Vėliau prade- 
i. jis sutirpsta ir ««rai. j^kštaj? poli; jo jau ir apsinakvoti kitose
daugiau nepasi- 1 lr ?era kalbėtoja. Kai ji cigarų krautuvėse, ar bolinė-i 

* ‘ pasakė Kongrese prakalbą, se. Bozo dažnai pasnausda-
jai buvo sukeltos tokios ova- vo ir policijos nuovadoje, 
cijos, 1 okių Kongrese senai Niekas į jį nekreipė dėme-, 
nėra buvę. sio. Jis buvo visų draugas,

Piezidentas Rooseveltas su visais sutikdavo, visi jį 
supažindino ją ir su Ameri- sveikindavo. Bozo pasidarė 
kos spaudos atstovais. Į re- sargas visos biznio aikštės 
porterių paklausimus ji atsa- Rock Island miestely. Kuo- 
kinėjo taip išmintingai, kad met jis miegodavo krautu
me dabar užpildo ištisus vėje, savininkas vagių nebi-—Maike, aš tokių žodžių

nesuprantu. Kalbėk lietu- laikraščių puslapius apraši- jodavo. Policija taipgi mėg- 
viskai. nedarni ios inteligentišku- įavo Bozo, nes jis ne kartą

—Atmosferinės priežas- ma. Kai ii pareiškė, kad Ki- ir ne vienoje vietoje nubai
dė vagišius.

Bozo pagarsėjo visame 
miestelyje. Net laikraščiai

PERMATOMOS DRAPANOS

tys yra tam tikros oro saly- nijai reikalinga Amerikos 
lygos, tėve. Bet mes galim pagalba, prezidentas Roose-
šitos klausimo pusės ir ne- veltas pastebėjo: Jei Dievas ___
liesti. Pats musų diskusijų mums uadė?. mes padėsime pradėjo Japie jį'rašyt. Mies- 
bianduolvs \ia. ai sniego Kinijai. 1 onia c ian Kai-sek r^iiA vaiVai tamup ii ny ha. 
istorija kartojasi, ar ne. tuoj atšovė: “Ponas

—Ne. Maike, ne, ne, ne. dente
--Tėvą? sakai kad ne, o tiems. Kūne patvs veiKia. kam nepriklausė, bet visi jį 

aš sakau kad kartojasi. -------------- gerbė.
—Na. tai kur tas sniegas PERNAI BUVO 3,000.000 Kur jis nenusivilkdavo, j 

yra daba’ , ką nesenai buvo GIMIMŲ. visur gaudavo ėsti. Jo mė-:
laukuose? Cenzo Biuro apskaičiavi- giamas paprotys tačiau bu-

—Ta? sniegas, tėve, dabar mu. pereitais 1942 metais davo maldauti (saldainių į- 
yra pavirtęs į vandeni ir bė- Jungtinėse Valstijose buvo vairiose cigarų krautuvėse. Aktorka nebūt i aktorka, jei
gu upeliai? į didesnes upes, 3,000,000 gimimų. Tai yra Kai tik jis pamatydavo, kad ru nebūtų matomi ios figūra, 
o t< -• upės neša jį į jūres, didžiausis gimimų skaičius kostumeris perka saldaines, Jeigu lija lietu< ir reikalingas 
Nuo saulės spindulių tas šalies istorijoj. 1941 metais tai ir atsisėsdavo ant d vie jų, “reinkotis.” tai šita Hollywoodo 
vanduo vėl išgaruos i orą ir gimimų buvo 2.715,000, o kojų, ir sulodavo. Pagaliau I “žvaigžde,” Gail Russell, užsi- 
susiformuos į debesius, o 1940 metais tik 2,550,000. jis pasidarė tokis landus, deda permotoma apsiausta.

Taip gal butų Vincas 
savo gyvenimą klebonijų
sutiko jis kilnios dvasios vyrą—kun gą k j : - - ,
Paukštę, kuris savo. meilės Diev.u dar kar- Tjktaj XX. pavakare sutyžo i 
ta nuskaidnno Dovines dvaua bet netsve- kaima I)l]n.išk-U c'vventojai ir įlan. 
de is klampynią, nes ištiko didysis karas. kj . kai j numiljiiai buvusias sa
kiu is viską is pagrindą sumovė ir suaide vo £odybas kurios dabar b'uvo .n iuvėsiais 
ją draugystę Bet po to Dovine vis dėlto b. dvkl,moraįs paverstos.
sukure savo didnį kurini, kuris netstebuk-> *
lingu pagarsėjo ir nustelbė pati savo auto- Sugruzdėjusių pamatų akmenys ir griū
nu, o paskui ir pats per žmoniu tamsuma vėsių kiu vos lodė tas vietas, kur buvo trio- 
pražuvo, prislėgdamas savo kūrėja. Bet bos. 0 medžių, augusių aplink sodybas, is- 
toks jau likimas kiekvieno kūrėjo. To ne- liko tiktai nuogi, apsvilę stuobriai. Nese-

telio vaikai tampė jį už uo- 
,Prez.^" degos ir draugavo su juo. 

te. Dievas padeda tik Trumpai sakant, šunelis nie- 
1S. KUlie patvs veikia. kam npnrilrlan^ Rpt visi ii

išvengė ir Vincas Dovinė.
PURVIŠKIŲ STEBUKLINGOJI. 

I.

nai žydėję sodai buvo paversti laužais, ša
kos aplaužytos, šaknys išverstos.

Tiktai viena šimtametė liepa, kun aUgo 
gale kaimo pi ie stebuklingai gydančio šal-

. Tai buvo per karą, kai baisi Dievo rykš- tinio leisgyvė paliko ir dairėsi kaip baidy
te ugnimi ir krauju nuplakė šventąją Lie- klė po griuvėsius, nes ir ji, kaip kareivis, 
tuvą, sužėlusius pasėlius ir nokstančius ja- buvo išneštu patranko? šonu, pasvirus, per- 
vus negailestingai išklampojo vokiečiu ir kry pus. aplaužytas šakas, lyg rankas, su- 
įusų kariuomenės, o laukus, pievas, pelkes kryžiavusi ir motiniškoje sielvartoje pa- 
pavertė kapinėmis, kur kas antras žingsnis linkusi.
—duobė ligi juostos,—tose duobėse, išneš- Pro jos šaknis veizėsi sieiuoto vandens 
tose patrankų šovinių, buvo palaidotas vi- šaltinis. Gal but, tai buvo išlikusi pelkių 
sas artojų ramus gyvenimas bei ilgų metų akis, nes vanduo ten buvo toks, kaip hunų 
atkaklus darbas ir sūrūs prakaitas. eketėse—kartus ir žvilgantis, tarsi taukuo-

Ties Purviškiu kaimu, kuris ilgu rėžiu į tas. Nuo visokių ligų paliegę žmonės gyde- 
Velniaraisčio pelkes įlindęs, visai netikėtai tuo šaltinio vandeniu, ir daugelis ten at- 
įvyko žiaurios kautynės, kurios ilgus me- rasdavo prarastą sveikatą, lai n buvo pra
tus kaip kruvina baisi šmėkla slankiojo, mintas stebuklingu šaltiniu.

I J
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DAR KELIATAS PASTABŲ APIE 
MUSŲ PARAPIJAS.

iTai nemaži skirtumai. Tos 
dvi parapijos yra lygaus di- 

_________ durno. Tai kodėl vienai kai-
Chic&go, Ill. no dolerio užteks. Vienas nu°Ja ne^ keliatas šimtų do-

Kasmet sausio mėnesyje parapijonas prabilo šitaip: lerių telefonas, o kitai tik 
lietuvių Romos katalikų pa- “Į parapijos auksinio jubi- kelios dešimtys dolerių? 
lapijose įvyksta šis-tas nau- lėjaus pietus įžangos mokė-i To;iau 'paduodama keis- 
jo. Mat, tą mėnesį klebonai jome po penkius dolerius, o tu išlakiu šv Jurgio para-

metines atskaitasir susninkę tegavome po saują pįa sergantiems kunigamsduoda

Penktas Puslapis

Nelaiminga Šeimyna, Kurios Tėvas Eina Kalėjiman

Chicagoje buvo nuteistas kalėjiman policininkas Lynn Scott. kurio atvaizdas parodytas' iš 
jimo už vogtų gazolino kuponų pardavinėjimą. Likusi su mažais vaikais jo žmona verkia.

tiesines puses. gavo kalė-

sušaukia parapijonų susirin- kažkokių apdegusių, sudžiu- išleido $120.00 o Nekalto 
kimus. Visi žinome, kad ka- vusių šaltų trupinių. O kaikj" Prasidėjimo $160 00 Kei- 
talikų bažnyčioje tvarka yia rie nieko negavo. Patamavi- sturįas ^ia ne išlaidų škirtu- 
diktatoriška. Todėl tuose su- mas buvo liurbiškas, netvar- n nuėin.-^ T,it-
slinkimuose demoki atisku- kus. Del tokių vaisių ir dėl pomos katalikų kunigai turi 
mo nėra nei šešėlio. Jei kai- tokios netvarkos parapijo- buržujiškas pajamas Tai 
bi pagal kleboną, tai gali nams reikėjo rausti prieš kam jar ligoie imti iš para
kai bėti kiek nori, ir esi ge- aukštus svetimtaučius sve- pįjos kasos? Vargonininkai, 
ras. Jei ne, tai busi maišti- čius. Jei nemokame žmonis- o ypač' zakristijonai ir dže^ 
ninkas, bedievis, bolševikas, kos vakarienės surengti, tai njtoria\ dažnai tegauna tik 

Seniau, kol parapijonai duodu įnešimą, kad praloto laįp sakant, “starvation wa-Į 
buvo jaunesni, judresni, tai jubilėjaus parengimas butų ges.”" Tcdėl vąrgoninikai.’ 
jie norėdavo buti veikėjais, be vakarienės, tik su progra- Jakiisti jonai ir dženįtoriaii 
o ne vien klebono pastumdė- mu, ir kad įžangos tebūtų ligoje tuiėtų gauti iš parapi-' 
liais. Jie norėdavo parodyti vienas doleris.” _ iždo irgi Tam tikrą para-
iniciatyvos, kas nesiderin- Nabagas vikaras sumišo. Iš ma ge to, zakristijonai, dže- 
davo su klebono norais. Dėl pradžios jis paleido per bai- njt^rįai ir vargoninkaį yra 
to kildavo vaidų, tąsynių, sus ne tą, kas klebonijoj nu- Vedę, augina šeimynas. To- 
piktumų, streiku ir tt. Dabar tarta, o minėtą parapijono dėl ir tuo žvilgsniu iš para-' — -
gijo jau nebėra. Revoliuci-pataisą. Via .parapUonai!pijos kasos parama jiems seapfemį. kad jie stovi už r-fc 1 1 •• A 1 ' ' •
ne d vašia parapijose isn\ ko balsavo uz pataisą.Nebuvo t reikalingesnė, negu vien- darbininku teisingą atlvgi- RpnaVplinC AknVvmm
viena dėl to, kad ateiviai pa- nei vieno balso uz klebono Į gungiams kunigams. Iš to nima tVgvbe’ Kas vienaiu lACClaKCllOS /AlS3.Ky Illcll
lapijonai paseno, antra dėl nustatytą planą. 'matome, kokia Romos kata- o ^tįap dai’o vra veid- JJ
to, kad veiklesnieji numojo Klebonas, išgirdęs apie likų bažnyčios yra teisybė ir ;mainiai f arizėjai. Faktai ro-
piji“ Prieanaraapito iikoTk Si’ ra’ranbonai I*"®““® teisinguma3' . .i *> kaip auVrtelno, kad to- susideda iš dviejų dalių, 'iš nužudytas, kad Jis gyvenąs g
prasčiokėliai * lendi tik 4 dolerini” iubilė * Na, o kiek Romos katali- kiajs y^a Romos katalikų įp naujojo testamen- užsieny ir neužilgo vėl su- nimui-pas

Parapijų susirinkimų tvar- jų, tai jam jokio nereikia. kunigai prišneka, kiek bažnyčioj kunigai. §enasįs testamentas susi- ‘‘■'J? dolerį. Jeigu nebusite pilnai patenkin-

ka dar ir dėlto •'pagerėjo,” J'ju4al įėjate, kad tas jie priraŠ0 fa**™™- Kd^nf, .gentas, g pasakų apfe žy(Jų
kad klebonai išmoko vesti * - -
susirinkimus. Dabar

NEBUK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės, kurios p-»- 

itaikina žilintą, plaukų slinkimą ir
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla. slenka

. _ . . . . ... , , i j - arba plaiskanuoja plaukai. Jos ati-Jos. Bau-ui.—(1) Biblija kams skelbti, kad caras nėra taiso žilus plaukus koki buvo, bet nė
ra dažai. Nėra nieko už jas geresnio 

išrasta. Specialiai supažindi • 
pasiūlome didelį $2.00 pakelį už

. gryšįąs Rusijon, tik tada So- 
vietų valdžia paskelbė on- ti, jums pinigai bus sugrąžinti. Rei-
cialiai, kad visa caro šeimy- kalapjt0je{ 
na yra nužudyta ir nei vienas Box 305. 
Romanovų nėra gyvas iš- 
tiukęs. Bet kada tas buvo 
paskelbta, datos mes po ran
ka neturim.

RB CO.. Opt. K, 
Clinton, Ind.parapijonas, kuris sugriovė r/rv/it n4D/l DI7JVI CIT MD/IV/Z t tautos bastymąsi ir jos kovas 

^klebono jubilėjų, yra koks KINI JA DARO BIZNĮ SU JAPONU A su priešais Mažoj Azijoj, ir
Kaip žinome, Kinija ka-į susisiekimui materiolo — kaiP pagaliau pateko į 

' prieš Japoniją nuo $8,443,324; buveines siūlų

laųr: jei parapijonas šneka norg bepoteris žmogus. Vi- 
pągal kleboną, tai klebonas ne Pas pats paiapįjonas 
girdi; jei ne, tai klebonas p£l,naį parapijos susirinki- nauja

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

negirdi. Arba jei į parapijos 
kom'itetn inkus perstatomas 
klebonui patinkamas žmo
gus. tai jis girdi, jei ne, tai 
negirdi.

Toks tai dabar vra bend-

me, svarstant parapijos auk- metų. Bet joms abienąs 
sinio jubilėjaus minėjimą, d eikia gyventi, abiems reikia 
davė įnešimą leisti ant išlai- pačių reikmenų ir todėl
mėjimo automobilių. Jo įne-į^a.ras ar ne . aras^ T1? 
Šimas buvo priimtas. Para-' priverstos susisiekti, kad ir 

atskaitose parodyta,1 Per *aro “niJ3-pijos

j 1 zius ją įs tenai išvedė, ir
$6,9o8,944. druskos paip ji paskui vėl per ilgus

$117,564,360. nietus klaidžiojo po tyrus.
Kadangi Kinijai reikia ne Kada šitos pasakos buvo pa

tik parduoti, bet ir pirkti tam lašvtos, niekas tikrai neži- 
žmios is .tiktus karo ialykus, kwiy jų galėjo sudėti dar apie

jas parapijų slous. Bet butų t0 au[omobiliaus laimė-’ ęh™g1?rl0 sak?. kad laisvo- yra užimtose-vietose, ui ji ^(KTuietų prieš menamąjį 
klaidinga manvti, kad visa- jįmas gryno pelno davė 31Kinija, nors ir sunkiai tu- juos slapta isigabena su savo Kristaus gimimą. Senąjį tes^ 
da,?usur rr viskas parapijo- $2,337.65. ' 1 brokuota, vrs dėl to susrste- pagalja Už ivežtas1 tamentą pripažįsta taip žy-

kaiP Patepta, „j ^vaitžs p0 nretmio ^ Japonų užimtomis^ K^ija at_sHygįna dal. taip ir krikščionys. Gi
eu Kietumus emnancm da- Jurg?° ParaP’3°s jusunn-;'o Įeri onjomt ,wneau, . a,:ejlml naujas testamentas susideda
g-Ų, Klebe nus emnancių aa ,R. kartu gu klebonais; P11 klial tankino, ^anena ir aviu odomis kiau- 1S pasakų apie Kristų, ir zy-
lykų sta., kas šįmet atsitiko BrižU Baltučiu j, Albavi-;^ ~-t**""0’ tai SariS 'dai jo nepripažįsta. Pasakos
sv. Jurgro paraptjos susinn- ralotas « ko. Į|Ka^ »'^Kristų taipgi „ė vienu

Floridą žieminių vakacijų ca ™1S neaia,eib ^„viui 5ilk-n laiku parašytos ir ne is kar-
praleisti. Ten skaniai valgy

se dabar eina
Atsitinka įdomių ir juokin- - 

klebonus erzinančiu

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas brolis Antanas Žeko

nis, kilęs iš Uldukės kaimo, Višintų 
parapijos. Paskiausia dirbo anglių 
kasyklose, Pennsylvanijoj, o dabar 
nežinia kur. Jis pats, ar kas kitas 
malonėkite duoti žinią adresu: O)

Ona Žekonytė •- ž
1847 Thomaston avė.,

Waterville, Conn.

I

Greitai palengvina tu«š sk*.i<-nus Puin- 
Expelleris. kuris yra stebčtiuu Euimentu ir 
kurį naudoja tukstančai žmeniu. Virš IS 
milijonų bonkučiu parduota, kas liud ja jo 
nau<£n<uma. Reikalauk t t.kro.o
Pain-Expclleru> su Inkaru ant / 
dėžutė*. V . 1 i ,

PAIN-EXPELLE R

kime. Reikia prirųinti, kad 
parapijiniuose susirinkimuo
se pirmininkauja pats kle
bonas. Bet kai norima pa
vesti parapijonams pasvars-

Aš, Juozas Burdulis, kilęs iš Iš- 
landžių kaimo. Kirsnos valsčiaus, Ru
daminos parapijos, pajieškau Teresės 
Mackevičiūtės, kilusios iš , Palunų 
kaimo, Rudaminos parapijos; ji at- 
-vąžiąvo Amerikon 1912 metais ir .gy
veno apie New Jersey. Taipgi paįieš- 
kau giminių, motinos pusbrolio Anta
no Ivanausko, ir dviejų pusseserių,

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų r.uo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St_ Philadeiphia. Pa.

praleisti. Ten skaniai valgy- p ai j j. to buvo priimtos kaip “Die-;.,ievos ęegeiskienės ir‘Mainos ju:
darni, gardžius gėrimus ger- geležies P^aąyų męai«a » kimkiaU <-L k vo žodis.” Bibl ja buvo lan-!s,nsk.lencs: ir !?.aj,e?kau d.ra“*?.: J“°'
darni sanlėie kaitindamiesi mentų, medvilnes, lininių a Į s, arbata a kitokiais daik- Jdarni, saulėje kaitindamiesi - . . .-
ir juioje maudydamiesi, jie nudmių, vario ir sidabro pi- l

lojama ll' lipdoma per ko-Jusiu iš Išlandžių kaimo; jie gyveno
k:H 14 šimtmečiu Senoin !clev<landp’ Ohio- Kas apie juos
K.a šimtmečių, senojo ;arba ilp natvs malonės atsiiienti.

(H)

čir io Toi kad žmonės eina po Ir naturališkas dalykas,
nrdi svarbi dalvklš ir be velnh*? Ar nereikia skubiai kad laisvosios Kinijos vai
zdeliu iškilmių t Jneealima imt,S PnernonilJ’ kad džia nenori tiuktyti ir aiš-mdelių iškilmių to negalima tj žmones «ant gero keHo„.? kintj pu?ės reikalu?^

Ir tas padalyta. Šv. Jurgio kuomet jai visko trūksta.
žinia. Prekybos didumas geriau

INFORMACIJŲ
KAMPELIS.

pemikas gyveno tarp 
ir 1543 metų. Taigi biblija 
buvo parašyta apie 1100 me
tų prieš jo gimimą. Bet savo

IŠRADIMAI.
KEL1ATOS RŪŠIŲ GY l>l OLĖS, 

kurios stebuklingai pagelbsti nuo 
daug įvairiu Įjgn. ųžpątęntuojoą 
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
viu šeimynoj.

Na 1. NUO PANTŲ GĖLIMO 
Ifor Tooth Ache Irritation and Haro- 
cning of the Gums). Prašalina užs’.- 
vietryjimą ir sustiprina Smegenių 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su

lpus, Apsireiškus nesveikumui tuo- 
Ijaus pavartok Miracle M. J. S. Oint
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan- 

Įtis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma
žesnė—50c.

I NO 2. NUO RHEUMATIZMO IR 
ĮVAIRIU SKAUSMŲ- Kojose. Ran
kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy- 
mo ir aštraus Kosulio. Kaina 81.00.

NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE 
nuo Old. and Frpsh Sores. šita Mostis 
tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kuria 
turite senas Ronas, kurias Skauda ir 
niekas jums nepagelbėjo, tuojau; 
bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vc- 
čių, Išbėrimų, Pails, Sains. Gėlimu. 
Ausies, nuo Užsišaldymo. Žaizdų 
Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry-

----------------- ------ ;------------------------------- jimą. Nudegimą. Sumušimą, Skau-
PARSIDUODA PK.IAI. dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio,

Pianas, 3 kriaučių mašinos elektri- ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg- 
ka varomos. 2 kamodės, vienas conch, rimą, tai pažymėkite, Speciališkai 
krėslų, stalų, ir kitų daiktų. Atsišau- Pranešimą gausite, šitos mostis, tai 
kit per laišką arba ateikit ir pamaty- Ginklas prieš Vėžio Ligas, 
kit. Joe Kudrick, • (10) Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.

apsivedimui pusamžio 
butų rimo budo ir pasilai- 
r skirtumo—laisvas ar ti- 

pirmu laišku prašau pri- 
paveikslą, kurį, reikalau-

1473 Jant. sugrąžinsiu. Aš esu našlė. 32 
metų amžiaus. 5 pėdų 9 colių aukščio, 
graži leidė, turiu du vaikučiu.

Mrs. J. H-. (11)
18 Fairbanks st., Worcester, Mass.

Ar tiesa, kad pereito karo teorijos apie saulės sistemą 
metu vyriausis Amerikos jis vistiek negalėjo iš bibli- 

Francuzijoj jos pasiskolinti, nes biblijoj 
gen. Foch? nieko panašaus nėra. Pagal 
1918 metų bibliją, žemė yra viso pasau- 

rąncuzų ir ang- lio centras ir neiuda, todėl ir 
kad vyliau- Koperniko mokslą Romos 

audeklų — $161,480,132;-šia aliantų armijų vadovybė popiežius pasmerkė kaip 
maisto"— $1,256,604; me- butų pavesta generolui “hereziją." (3) Ką reiškia 

ne |3p dikamentų — $456.620; į- Fochui, ir rytojaus dieną
vairių kasdieninių reikmenų amerikiečių generolas Per

si 9,157,844. " shing perdavė jam 370,000
amerikiečių armiją. Foch 
tuomet tapo vyriausis alian
tų spėkų vadas visuose fron
tuose.

praleisti. Girdi, iškilmių die
na iau paskirta. Bažnyčioj 
busianti “vožna nobaženst 
v

parapijoj pasklido

Apie atskaitas.
pa-

rapijonai savo balsais pa
tvirtintu tų iškilmių rengi
mą ir kad sutiktų mokėti Parapijų atskaitos 
įžangos i vakariene po du įdomybių. Štai, šv. Jurgio 
doleriu. Reikėsią juk duoti parapijos atskaitoje paduo-
klebonui ir gražią dovaną, ta, kad klebonijos aptama-' Iš kitos karo zonos skait- 

Nesri valėio parapijonai vimas atsiėio $1,365. O Ne- Imies paduodamos tokios: 
priešintis klebono jubiiėiaus kalto Prasidėjimo parapijai dažu pergabenta už $118,- 
rengimui. Bet kai dėl ižan- tas atsiėjo tik $551. Telefo- 971,928; vaistų ir medika- 
gos. tai nuomonės pasidali- nas šv. Jurgio parapijai atsi- mentų — $13,212.564; med- 
no. Vieni stojo už du doleriu ėjo $254.87, o Nekalto Pra- vi’nės — $118,971,924; ge- 
įžangos, o kiti sakė, kad vie- sidėjimo parapijai tik $69.63 ležies ir plieno — $314,784;

Amerikiečių Ambuliansas Renka Sužeistuosius

Amerikos Raudonojo Krvžiaus ambuliansas renka sužeistuosius karo lauke. Ten pat ma
tosi sudaužytas tankas.

t Kiek ima laiko, kol nuly
tas maistas pasiekia skilvi?

Nurytas maistas pasiekia 
skilvį į 6 sekundes. ,

Kiek ūgio 'tui ponia Roo- 
seveltienė?

Ji yra 5 pėdų ir 10 colių.

MERGINA SU REVOLVE
RIU IŠSIRINKO SKRY

BĖLĘ.
Chicagoj pereitą subatą 

buvo toks atsitikimas. I 
J skrybėlių krautuvę atėjo 
mėlynakė meigina ir išsirin- 
įko sau skivbelę, bet vietoj 
užmokėti pinigus, ji atk šo 
i savininkę žvdę revolverį ir 
pareikalavo, kad ši atiduotų 

tjai savo pinkus. Kai žvdė 
nusigandus, pradėjo rėkti, 
mėlynakė ‘ k^lumerka" pa
bėgo su skrybėle.

biblijoj aprašytas “Leviata
nas.” niekas tikrai nežino; 
aišku tik tiek, kad tuo vardu 
vra vadinamas kaž-koks jū
rių milžinas; sprendžiant iš 
Jobo xli., Leviatano vardu 
galėjo but pavadintas kio- 
kodilius; iš Izaoko xxvii, 
1.—jūrių driežas: gi kai ku
riose psalmėse jis panašus į 
paprasta banginį (veliori- 
bą). (4) “Maikis ir Tėvas” 
eina “Keleivyje” jau nuo 
1905 metų: veikiausia ir 
tamsta skaitei ta patį “Mai
kį su Tėvu” būdamas Lietu
voje 35 metai atgal, nes 
“Keleivis” eidavo i Lietuvą 
ir prie caro valdžios; tik 
Smetonos valdžia uždraudė 
ivežti jį Lietuvon.

A. Venc’uvienei. — Caią 
’r jo ?eimvną bolševikai su
šaudė Ekaterinburge 1918 
metų liepos 16 dieną. Mes 
nemanom, kad bolševikai tą 
žinią butu slėpę, nes ji tuo- 
:au, kari ir privačiais ke
bais. . nasklido no visa pa- 
aulį. Tiesa, oficialiai ji ne

buvo patvirtinta gana ilgai. 
Tik pradėjus caru šaliniu

179 F st.. South Boston, Mass.

Sveikata—Brangiausią 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

Augmenimis, žievėmis, žiedais. Sek
tomis ir uapats J».ie ietim 311 v • m 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
T lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti

čtprnnu ♦»
<anados doleris dabar tik 80 centų ) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
reriaii«'a Menev Oe4«rin xrn»
oopierini doleri iaįėt<> Adresas; (-’

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens street.

S4». BOSTON. MASS

Šalti orai ateina ir jie atneša daug 
ligų. Bukit pasirengę apsigynimu;. 
Geriausias ginklas apsig>> ‘ tai M. J. 
Švilpos Miracle Ointment: No. 1 — 
nuo Pantų: No. 2 ir No. 3 nuo įvai
rių ligų. paeinančiu nuo šalčio.

Reikalaudami Gyduolių siųskite ir 
Pinigus Money Orderį arba Čekį ne
mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu- 
mėt Gyduolių Gerumų tai duodara 
tokias išlygas. Pasiusime 2 Dėžutes 
—vieną mažesnę. Vartok tą mažesne, 
neatdarvk didesnės. Jeigu r.ebusi už
ganėdintas, grąžink 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. Bos 7.7.

HARTFORD. CONN.

FLORAL TRINAMA 
MOSTIS.

Tai yra saugus vaistas namams. Ji 
gerai veikia sumažinimui ištinimo, 
prašalinimui gėlilho ir labai persige- 
rianti. Galima naudoti su geromi- 
pasekmėmis nuo nikstelėjimo, skau
damų muskulu, nuhružimų. šalčio 
krutinėję ir bronchinio uždegimo, ir 
paprastai pagelbsti nuo reumatizmo 
ir neurito skausmų. Prašalina “chig- 
gers" ir panaikina niežėjimą. Geras 
nuo bent vabalų įkandimo. Labai vei. 
kiantis vaistas nuo kojų nit-zejiino 
(ąthletes footi ir paprastai paleng
vina skaudamas, nuvargusias kojas. 
Aktyvus sudėtiniai; eamforo aliejus, 
terputinas ir ammorn.įa.

Prašome kiekvieną šią Mostį atsa
kančiai išbandyti. Mes tikime, kad 
jus paskui pripažinsit kartu su tūks
tančiais musų reguliarių naudotoju, 
kad tai yra vienas is geriausių šei- 
r.os vai ų. Neturi chloroformo nei 
jokiu narkotiku ar opiatu ir todėl yrą 
naudingas vaistas nauAoi.mui. Išhan- 
d)kil ią atsakančiai. Kaina: 4 oz. in-

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

l padarytas iš tikro.
• io Castile muilo. 
{ U. S. P. Išplauna 
l pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru

mus ir
5«c.

sustiprina 
už bonką.

HAIR
t odą.

• ALEXANDER’S
• REFRESHING TONIC ♦
J Aliejų ir Odą Gydančią Vaistų 2 
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J 
l plaukų šaknims ir Odos gydymui. { j 50 centų už bonką. t
l Pasižymi savo genimu. Prisiun- • 
i čiam per Paštą į visas dalis ša- J

da>
kl

:>0 centų 
uskit urmo

FLORAIIm. m-.

(su pnsiutimu 
kainų.

IIERB CO..
I 4*1,1 OO 10,1.

tife.)

t
I 
« 
4 
»

Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY 

| SOUTH BOSTON. MASS. |

J vienytų
I » t »

I I
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Motėmis Pasiskaityt
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&I SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.

ATSIMINIMAI APIE BUVUSĮ 
LIETUVOJE MARĄ.

Maras arba “Juodoji Mir
tis” atėjo i Europą iš Azijos 
šeštame šimtmetyje ir šėlo 
čia, su kai kuriomis pertrau
komis, per tūkstanti su vir
šum metų.

Marą žmonės praminė 
“Juodąją Mirtimi’’ dėl to, 
kad jo numarinti lavonai 
pajuosdavo. Tai buvo baisi 
plėga. Kartais ji užmigdavo 
pusėtinai ilgam laikui, bet 
paskui pabudus skindavo 
žmones da didesniu pašėli
mu.

Vienas vėlesniųjų jos pa
budimų buvo taip 1709 i 
1710 metų. Tada ji apėję 
Vokietiją, Skandinaviją 
Austriją, Rusiją, o podraug 
ir Lietuvą.

Juodoji mirtis, kitaip sa 
kant, maias, išpiovė tad 
Lietuvoje apie du trečdali: 
visų gyventojų.

Pilna tų laikų šeimininkė 
avasiškija pati naudojo i 
kitus ragino naudoti vienii - 
tėlę prieš tą ligą kovos prie
monę—maldą. Atėję žmo
nės i bažnyčią krito, kaip 
lapai. Netrukus ištuštėjo kai
mai ir miesteliai. Radviliš
kyje 1710 m. apie vidurva
sarį nebebuvo nei vieno gy
vo žmogaus. Ant kelių buvo 
pilna numirėlių ir besikanki
nančių mirties agonijoj. Da
lis kunigų jautė prievolę pa
sitarnauti mirštantiems — 
išklausyti jų nuodėmes. Tas. 
žinoma, baigdavosi tik vienu 
—nuodėmklausiai užsikrės- 
davo ir namų nebepasiekę 
mirdavo.

Miestuose siautė hadas.

į agino, jo vėlės labui, ūžia- į 
syti savo turtus bažnyčiai.! 
Stingstančiomis rankomis Į 
rašėsi dvarininkai palankius į 
kunigams testamentus, kad j 

tik jiasiektų aukštąjį dangų.
Sunkias dienas leido tie, 

kurie buvo pasislėpę miš- į 
kuose. Žolių šaknimis ir me- J 
džių žievėmis teko maitintis 
iems, kad nenumirtų iš ba

do. Tik prasidėjus šalčiams 
atsikvėpė žmonės. Maras 
pamažu ėmė šalti ir, paga- 
iau, 1711 m. sausio mėnesį, 
itin smarkiems šalčiams pa
silaikius, visai išnyko.

Medicinos mokslui, kuris 
nepaliaujamai kovoja prieš 
šunigų burtus ir jų Dievo, 
leidžiamas ligas, vėliau pa
vyko marą ištirti ir jį visiš
kai nugalėti. Dabar ši baisi 
iga Europoje jau nebepasi
rodo. Tai vis ačiū mokslui. 
Tačiau kunigai ir šiandien 
mokslo galybei dar netiki. 
Jie vis jieško užtarimo pas 
Dievą. Ir šiandien jie savo 
bažnyčiose dar gieda: “Nuo 
bado, maro ir vainos išgel
bėk mus, Viešpatie I”

K. K-la.
I

CHICAGOS LIETUVIŲ 
VEIKLA.

R. K. Vienetas minėjo Liet. 
Neprkl. 25 metų sukaktį.

Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, kur Lietuvių Šeimi
ninkių Kliubas turi savo 
Raudonojo Kryžiaus viene
tą, 16 d. vasario buvo Įspū
dingai paminėta Lietuvos 
nf-nriįdausomvbės 25 metu

X’W!!-r«T '• *F~rs-"* 3$s$9£»»x<

Čia yra parodyti vėliausios mados pavasarinių kostiumų pavyzdžiai. Visi jie pasiūti iš dirb

tinio šilko (rayon), lengvučiai ir gražiai išrodo.

” * T '• '!■ . .. .
<W:

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

NUO SAVĘS DOLERIO VERTES PREZENTĄ.
Taigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aiškų 

adresą, pridėti $2.50 metinei “Keleivio” prenumeratai, ir pažy

mėti, kokias knygas tam skaitytojui ar skaitytojai arki jums 

nusiųsti.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga

lite pasirinkti už visą DOLERĮ, Mes nusiųsime jas nurodjtu 

adresu ir patys apmokėsime paštą. Tai bus “Keleivio“ dovana.

Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to

kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa

sirinksite už $1.50, tai 50 centų reikės primokėti. O kas pasi

rinks knygų už $2.00. tas turės primokėti $1.

štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

AR K’JVO VISUOTINAS 

TVANAS?

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.

“Žemė ir Žmcgus” yra labai pamo- 
_ . , , , . , kinanti knyga. Iš jos sužinosi, k_ūp
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 

jas sa*o, neouvo. Jeigu buvo tai kovojo su gamta ir kaip civiliza- 
saipgi Nojus butų gaiejęs surinkti į vosj Daugelis paveikslų įvairių ra- 
Ktdias dienas visų veisuų gyvūnas, sju įmonių, vyrų ir moterų.

(kurie -jrvena išsimėtę po visą sėmės Kaina ............................................. 25c.
įsamuoų“ kaip jis galėjo tuos gyvu- ,
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS

Iš kur ėmėsi tiek vandens, :.ad visą

žemę apsemtų? Ku- tas vanduo da- GARBINO SENOVĖJE? 

bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos _ .. ,
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai . . <mas.o£ knygos lietuvių kalboje

Knyga be ea’o įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ 23« -

vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie sentikius su žmonėmis turė
jo. Knyga staml i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. Si .00 
Drūtuose audinio apdaruose .. SI.25

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO KURGI VISA TAI NYKSTA? 

RIJA JUŠKEVIČIAUS

APIE VALGIUS.
VIRTA ŽUVIS SU KRIENŲ 

SOSU.

žuvį reikia išvirti su visais 

prieskoniais: Įdėti druskos, pi

pirų. cibulių ir petruškų. Išimti

šaukštuko druskos, 

šaukštuko trintų gvazdi-

UŽ SUGEDUSIUS KIAU
ŠINIUS—KALĖJIMAS.

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius ? šį ir.tri- 

1 guejantį politiškai-ekonomišką klau- 
. Jei no< i.i> ti kaip senovėje keti- simą aiškina garsuis Vokietijos šo

vini gyveno, tai perskaityk šitų kr; - ciaicemokratų teoretikas Kari Kauts-
gą. Iš Įm sužinosi, kad vyrai turėj >. ky. Kaina ................................... 10c.

j daug pačiu, o žmonos po kelis vyru-.
Labai užimami ir pamokinanti kr.j-.
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50.. _. . , . . , ..
Audeklo apdaruose ...................... 75.. Šioj knygoj telpa 23 gražios eb

aau^vbe straiDsmu moku ir tt.
BYLA DETROITO K AT ALI

KŲ SU SOCIALISTAIS.

j Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčio'. knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
kunigo pakumtyti brestvininkai ui- 379 puikiais paveikslais, per s tat an- 
puclė juos ir žiauriai sumušė. Soeu- čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
lįstai iškėlė užpuolikams bylą, kuli tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su v.- taus. įgijęs šia knyga niekas r.esigai.

DAINOSE.

sais teismo rekordais ir liudininkų 
Kaina .................... 25«.

Kaina
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

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

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos

nes niekas nebenristatė mai
sto. Tilžė pavirto į didelį 
kapinyną. Langai ir durys 
užsidarė, dusliais žingsniais 
praeidavo gatvėmis nešant 
lavonus laidotuvių brigada. 
Ilgą laiką nebuvo net kam 
nuodėmių klausyti. Nukly
dęs tam tikslui iš Žemaiti 
jos jėzuitas Albertas Griš
kevičius davė 250 išsiski 
riančių su šiuo pasauliu išri
šima. Bet laidotojų brigada 
turėjo vieną dieną išgabenti 
už miesto ir ši pasiryžėlį.

Kaimiečiai, kurių liga da 
neužklupo, palikę viską ėmė 
bėgti į miškus. Kražių vie
nuoliai jėzuitai išsikėlė 
Greitiškių dvarą ir ten užsi 
darė. Išstatytos laukuose 

' ginkluotos sargybos turėjo 
neprileisti artyn prie jėzuitu 
nei vieno žmogaus. Bet neil
gai savo sveikais sąnariais 
teko džiaugtis ir jėzuitams. 
Maro bacilas nešiojo ir žiur
kės, kurių nesulaikė jokios 
sargvbos. Bevaikščiodamas 
po kiemą susirietė vienas 
jėzuitas, po jo kitas—ir taip 
galas atėjo visiems. Kaip 
šmėkla po dvaro laukui klai
džiojo diena ir naktį kažko
kiu budu likęs ligos nepa
liestas vienintelis jėzuitas 
Klimavičius. Jis ganė kelia- 
1a karvių ir mito ju pienu. 
Negirdimais žingsniais pri
sėlino prie jo įudeniop ma-

ir parbloškė, kad ne
klaidžiotu vienas.

sukaktis. Tą dieną buvo spe-/a “ ^ndens at^iai’ kad,ne- 
cialiai surengti skanus pie- ? ,ant g°*
tųs. Svetainė buvo išpuošta!Iel“t€s-.?,andTens; kuname ji 

Amerikos, Raudonojo Kry-tu Is JO reikia Pad
žiaus ir Lietuvos vėliavomis. j011 Slto > 9OS^:..
Viduje svetainės ant puikiai 1 aukštas sviesto ar mar-

išpuošto stalo stovėjo dide-ga"?°'. . 
lis pvragas, apstatytas 251 J «a«k/a.< mdtu 

mažom trispalvėm* žvaku- , /. puodukas vandens’ kunarr' 
tėm. Apart baltose unifor- izuv1S vire‘ 
mose R. K. darbininkių ii Trečdalis puoduko rukščios 

vedėjų, dalyvavo geras bu- smet<,nos. 

rys ir šiaip užkviestų svečiu. 1 šaukštas šviežiai sutarkuo
tu krienu.

Po pietų turėjome ir pro
gramą. Vedėja Barčius pa
sakius gerą įžanginę kalbą, 
perstatė vieneto chorą su- 
dainuot Amerikos himną, 
prašydama kad ir visi daly
viai prisidėtų.

Susirinkusius R. K. vardu 
pasveikino slaugė Miss Falk, 
Illinois State Nurses Ass’no 
sekretorės padėjėja.

lės. 3S2 puslapiai. Kaina . — $1.00
KUR MUSŲ BOČIAI

kėlių.

4 šaukštuko trinto cinamono. bauįy iš New Jersev valsti- M^toui<jrtarėif'2r^tTtt’kS’ san°’ŠB?‘

Viską sumaišius. Virink nuo- JOS gavo 3 menesius kalejl- nas katalikas ir socialistas. Para s? visai atmeta. Mokslas mano, kad
latOS maišant, kol sutirštės. n,A ir nahflndns; užtai v . ‘ anaervel°e- verte Varounas. žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši

1.10 ir pauauuos UZLdl, Kaina ............................................... 10.. knypaJ kodįi taip manoma.
Labai įdomus ir pamokinantis

kyto kumpio arte iolderio. jon sugedusių kiaušinių. Į kn^gCdaunbė labai graži, - —ty~ ...................................................... 25c'

- eilių ir dainų. Daug gražių, spaivuc- LIETU V OS RESPUBLIKOS 

tų paveikslu. Popiera gera ir spaudi iCTfkPTTA
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221
puslapių. Popicros apdarais .. $1.0') šitas veikalas parodo, kaip nuo 
Audimo’ apdarais ........................ $1.53 1905 metų revoliucinės Lietuvos spė

kos vedė šovų su caro valdžia, ir kaip 
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI tuo pačiu laiku kunigai ta valdžia rę- 
r'VOT it? viirVT’ lT ,,caiP paskui revoliucijatibnl IK VALUI 1. paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa

valgyt ir gert reikia dėl to, kai liųosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, buvo apskelbta repsbUka. Pridėtas 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio didelis spalvuotas žemlapis parodo 
žmogus silpsta ? Ir dėlko vienas mai- atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
stas duoda daugiau spėkų, kitas nu- rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, apskričiu*. Tai yra vienatinė knyga, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res- 
dėi jam reikia riebalų? šituos klaus - publika, čia telpa visi svari

Žydelis Samuelis Green-' iai.izmas ir RELIGIJA- gyveno?

Tinka prie virto ar kepto ru- kad atsiuntė Naujon Angli- gjEI BALSAI

1 šaukštas sukapotų petruš

kų lapelių.

Ištrink miltus su sviestu ir 

supilk puoduką žuvies sriubt, . 

Sudėk Smetoną ir krienus. Vi.-- 

ką gerai sumaišyk ir užvirink, 

kad sutirštėtų. Užpilk šita sosą 

ant žuvies, pabarstyk sukas

tom petruškom, papuošk lemono 

ripkelėmis ir raugintais burokė

liais ir duok stalan. Galima duo-

Toliaus sekė kalbėtojai, ;ti stalan karštą arba Šaltą. La

jų tarpe p. N. Gugienė, slau-ibai gardus valgis, 

erė Ona Rasimaitė, Mrs. ’ Bet žuvis turi būt stambi ir 

Krutskoff, adv. Kai, Di-.Jne perdaug kaulėta. Prieš užpi-1 

Diangelis ir'kiti. lant sosą. reikia pašalinti žuvies’

Reikia pasakyti, jog čia'palėkus, galvą ir uodegą, kati. 

gimusi slaugė Rasimaitė pa-j valgant nesimaišytų.

sakė gana gerą ir įdomią ---------
prakalbą gražioj lietuvių! RUSIŠKAS SO5AS MĖSAI, 

kalboj. Ji aiškino svarbą
-laugių profesijos ir kaip 
dabar jų stinga karui ir ligo
ninėm. Kas norėjo informa
cijų ir patarimų, panelė Ra
simaitė užbaigus kalbas vi
siems jų suteikė

SAULĖTEKIO AUKA.

Pakilę sargai putė skardų trimitą:
O marios žmonių prisirinko!
Tarnai degė ngnį ant aukuro plytų 
Ir aukai jau pynė vainiką.
Jį atvedė du baltais rūbais vaidilos.
Minia akmenėjo nuščiuvus!
Ar atmena kas, baltutėliai pražilęs,
Kad butų čia kitas toks žuvęs?
Taiytum Jupiterį Fidijo rankos 
Matei iš akmens ištašytą.
Aplink taip tylu! Tik, kažkam pasilenkus, 
Be gaiso dvi ašaros krito...
Lyg dievas, jis žengė ant rūkstančio laužo 
Tvirtesnis, neg aukuro plytos,
Nors niekad ranka aštraus kardo negniaužė 
Kiauju žaliai žemei pražydus.
Ir paževlgė priešais i tą glūdžią rimtį,
Kuii buvo minią pagavus:
-—Jei šita auka jums palengvins atgimti— 
Tegul! Busiu atpildą gavęs...
•Imk peilį, ir drąsiai, o senas vaidila,
Jį visą į širdį susmeiki:
Jei, būdamas dievas, kas žemę pamilo— 
Gailėtis tokio nebereikia!

V. Ališas.

jam
mus suprasi tiktai iš šios knygutes. 
Paraše D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
SVEIKATA.

Arba tiesus ir trumpas kelias j 
sveikata. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir bygienos. Su
taisė Pr. A. L Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m.. 339 pus’.. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50
MATERIALISTIŠKAS

ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 

i gimdo pasau’yje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina .......................... 25c.

svarbesni do- 
umentai: Steigiamojo Seimo nuta

rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 

ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMŲ 

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žejnės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: ‘'Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Kaina .............................................. 10c.
KODĖL Aš NETIKIU 

I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina to3 
knygutės ............................ ............ 20c.

ku

2 šaukštai sviesto arba mar-

1 garino.

2 šaukštai miltų.

1 puodukas buljono.

’« puoduko tomeičių kečiupo. 

’-š puoduko rūgščios Smetonos, 

įtrynus miltus Į sviestą už-

SIELOS
BALSAI

KUNIGŲ CELIBATAS.

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
nupuolimas. Šia knyga turėtų per- . . . _ . ,. —
skaityti kiekviena? vyras, tėvas ir JW. labai gražių ir juokingų monolo- 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- Pb U’ deklamacijų. Visokios temos: 
terjs, dukterį* ir mylimosios nepa- darbininkiškos, revoliuciomenškos, 

g pultų į tokią kunigu globa. Parašė tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
S kun. Geo. Tovvnsend Fox. D. D„ su- nrikos. Visos skambios, visos geros. 
X lietuvino ^erdinand dc Šamogitin. Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
g Kaina ............................................. 25c. baliams, koncertams ir tt. Antra pa

gerinta laida. Kaina .................... 25c.
3 DŽIAN BAMBOS SPYCIAI. SOCIALIZMO'TEORIJA.

Ir kitos fones. Daugiau juokų, ne- Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
gu Amerikoj munsamo. Šioje knygo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
t? .'?JPa.,Pet Bamlx)s spy- draugijos formos, ir kodėl turės būti
ciai._ eilės, pasikalbėjimai, numeris- pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c. 
tiski straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c. PAPARČIO ŽIEDAS.

MONOLOGAI IR 

DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau-

Mirtis siautė visur. Ji ė.io 
nematoma kaio oras, už
klupdama miegančius, pote
riaujančius, kančiomis pa
versdama kūdikiu šypsenas. 
Bet žemiškų žmogaus silp
nybių nepajėgė užslopinti 
tos mirties dvelkimas, Pa«i- 
1 >uosavu« dauerelio aukštų 
dvasininkų vietoms, tai vie
nas, tai kitas jaunesniųjų ku
nigu kreinėsi į vvskunus. 
kad jiems iš kamendorių bu
tu suteiktos kokios nors ka
nauninku ar pralotu vietos. 
Mirtšanti turtingą dvarinin
ką atvykęs nuodėmklausis

Programą taipgi gražiai pak įulionu ir nw)latO5 maišant g

paivainno vieneto 'njtiTįk-;uivirink, kaip slrtiritės idėk kr. | 
toi e b. btraznas, padėklą- b.iu jr smetcna ;r Jau n( 
muodama specialiai tai die-\irink Jei butu pertir5tas r,, 
nai pritaikytas eiles. atskiesti karttu vandeni

Choras. N. Gugienei už-|« bulionu. 

imant vedėjo Pociaus vietą, šis sosas geriausia tinka prie 

sudainavo keliatą liaudies jautienos, kotletų arba kiaulė- 

dainų ir ant pat galo Amen-Inos.

kos ir Lietuvos himnus. i --------

5:ne- C

KAZINKŲ SOSAS KUMPIUI.

1 puodukas vandens.

1 puodukas cukraus.

1 puodukas razinkų.

2 šaukštai sviesto arba mar-

Visus svečius maloniai su-; 
tiko vieneto vedėja Sophieį 
Barčius, kuri metai atgal su-! 
oiganizavus vienetą taip i 
sėkmingai ir nenuilstančiai i
darbuojasi. Mums daugiau garino, 
reikėtų tokių veikėjų. 2 šaukštai uksuso

Dalyvė. 1 šaukštas miltų.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų. 

223 pnslapiu dydžio, apie 150 įvairiu eilių.

JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 

TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 

TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.

KfekriniM t«rėtq papooM sava knyvynp miršta knyga. 
Kiekvienai r.aaipirltęs t« kny<> pasidžiaugiu Pinieoą rerianM*

**Mnney Orderio.” Popierinius galbnn aiu»t.i tie-ior papras- 
ketverte, bet reikia aiikiai užrašyti naro ir "Keleiv e” arf

re.'ij ir mpamirikit prilipyt u!3 centu* markę.

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

HVHffBBanBaBDanaa

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
oisitikintis Vyras; (21 žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Koreicta. Jose nuro- 
dom

LENGVAS BUDAS 

IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankios reikalingiausių žodžių ir ^'P žmonH paikai tiki j vi«>-
pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta klus rnetanJS> burtus ir tt..........15c.

į taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- ŽEMAITĖJ RASTAI KARFS 1 vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. ,1BS KAS1A1 nAKKS
liSkai. Joje telpa netik atskiri žo- METU.

dŽi*i’JbcLči*li-J’‘kiniai’-pa’'ik^lb?i’' Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys, 
mai darbo jieskant, _ važiuojant ktr S„ „Jytojos paveikslu. 126 pusla-
?,2?VnU‘jU\ ra UVenv P’s,.da*t*,2 piai. Kaina ...................... .. 50c.
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI: 

Antra padidinta ir pagerinta laida , . , .
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. k*JP .sva’K?-
g>ina šit. Ramieji gėrimai atsiliepia jų vai

kams. Kas yra arba tikisi kada nors
AMŽINOS DAINOS. buti kRdikfy tėvais, būtinai turėtų

I Šioj knygutėj telpa 44 geriausi, K*in* 10c-
Jovaro damų. Jos tinka deklamaci- PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
joms ir dainavimui, kaip namie, taip KITOS APYSAKOS:
ir susirinkimuose. Pusi. 32...........15c. ... „ . .a., . .. ,, ,i (1) Nenžsitikmtis Vyras; (2) 2y-
INKVIZICIJA S“', R.orodoma kaip žmonės pal-

kai tik i visokius prietarus.
Parašė N. Gusev. Puiki nandinga burtus ir tt K«bia ....................... 15c.

knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. 9n MIf »»

daus, pusi

J

,utimas ir pradžia reformos. Sa “Keleivi* ” 636 Rrnadwav □geliu puifaų paveikslų. 215 ’Ų8' oro«away,

slapių. Kama.................. fi.oo boutn Boston, Mas*.

r t
I



Xo. 9. — Vasario 21 d.. 1943 m. KEtglVlS, 50. 5O5TON. Septhrfas Puslapis

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

6999. Miežy s. Vaidutis (Jono sūnūs), 6.7000. Miežlaiškis. Jonas (Antano sūnūs), 50. Vandžiogala.

7001. Migrytė, Teresė (Stasio duktė), 23, darbininkė, Raseiniai.7oo2- Mikainis, Vilius įGeder- to Minus), 56, ūkininkas, Nai- nai. Biržai.7003. Mikainienė .Milda, m.ninkė.7004. Mikainiutė. Elena liaus duktė). 18. mokinė.6978. Mikolaneris, Viktoras 7005. Mikainis, Vilius (Vi-

(Stepo sūnūs). 38, darbininkas, Vilnius.6973. Miknevičienė, Emilija, 30. virėja. Vilnius.6974. Miknevičiutė. Ona (An- 'rano duktė), 6.6975. Miknevičienė. Jadvyga(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai- į goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am- 6977. Mikniekienė žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są- : darbininkė. Vilnius, rašė pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

(Edvardo duktė) 63. šeimininkė. Kėdainiai.6976. Miknickas. Vincas (Jo
no sūnūs, gimęs 1913. šeiminin
kas. Vilnius.

Elena. 27.
se i

(Vi-

(Grigaliaus sūnūs), gimęs 1924. liaus sūnūs). 10.

Rimutei
Danieliusmokinys.

(A-
mo

(Tąsa)
6932. Mickevičius, policininkas, Kybartai.6933. Mickevičienė, Magdalena (Tomo duktė), 30, samdinė. V ilka viskis.6934. Mickevičius, Aleksandras (Martyno sūnūs). 38. samdinys. Virbalis.
6935. Mickevičienė. Ona. 35, mokytoja. Virbalis.

tė, Ona (Petro duktė), gimusi. mo^*nys’ Vilnia.1913, šeimininkė, Alytus. 6979. Mikuvienė, Ona. 26. mo-
Micuta, Juozas (Vinco—'toja. Varėnagimęs 1902, gydytojas,

Ona (Vi-

(Kazio duktė). 19. ūkininkė.7046. Mikulėnienė, Anelė. 28, ūkininkė.7047. Mikulėnyte.(Norberto duktė), 1.7048. Mikuličius.(Simo sūnūs). 12.Vilnius.7049. Mikulskis. Juozas Idomo sūnūs), gimęs 1902, kytojas, Viešnagiai.7050. Mikulskienė, gyv. vieta .Meteliai.7051. Mikulskytė, (Juozo' duktė). Meteliai.7052. Mikulskis. (Juozo rus). Meteliai.7053. Mikulskaitė. Kazė. šeimininkė. Panoteriai.7054. Mikulskis, Andrius. 62, 
ūkininkas, Elzbietavas, Ruda-

su-1

6952. sūnūs), Vilnius.6953. (Jurgio

47,

v
AR ROMOS

)’ra Kristauspiezius 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUb. VALADKA

SKYRIUS 1. Aiškinama laikai i aplinkybes kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 1L (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje, i l, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristui buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorus Pr. Bučys, Kaune Kur.igu Se
minarijoje dėstydamas fundar: entalinę teologijų, aiškino kekių 
esama valstybėje administracij >s formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijorr.3. bet tik su tekio
mis formomis, kaip šiandien via romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urboną* II. inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VIL Romos bažnyč- s nuopelnai Prancūzijai m.
Filipinų revoliucija ir priešas’s, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir l->okstkoj.
SKYRIUS Vili. Šiandieninis supratimas tikinč ujų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Refonnator-.o pradžia, jų pasišventintai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai koki.; reformų jie reikalauja fiievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM KOMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų daiykų ir geriausiai galės 
susipažint au visa katalikiško- bažnyčias praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį au- 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, d. lėlio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina SI JIS.

Galima gaut pas autjr.ų, sekančiu adresu.
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gact tų knygų nnordyta kaina ir

KELEIVIO" KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

7006. Mikainiutė liaus duktė), 8.7007. Mikainiutė. Erika (Viliaus duktė), 9.7008. Mikaiaj u nas,(Kazio sūnūs), gimęssamdinys, šakiai. i <055. Mikulskiene,7009. Mikalajūnienė Sofija, fl‘‘a* ūkininkė.gimusi 1911, šeimininkė. ! ^056. Mikutavičius. Aleksand7010. Mikalauske Jonas. 12, ,as (Antano sūnūs), gimę:

65.
6980. Migevičius, Stasys, vargininkas, Panevėžiukas.

Marija 6981. Migevičienė. Vincė slaugė, (Prano duktė), 40. šeimininkė.6982. Mijekas. Antanas (Ka- Feliksas jelono sūnūs), 33. darbininkas. (Juozo sūnūs), 36. darbininkas. Krinasalis. Saldutiškis.Vilnius. 6983. Mieklažis, Stasys (An-6955. Michailovicius, Stasys, tano sūnūs), 38, biznierius, Jonava.

Miciunienė, duktė), 45.Švenčionėliai.6954. Maknavičius.

Petras1904. n,iRa- 7055. Aleksan- i

6936. Mickevičiūtė, (Aleksandro duktė), 8.
6937. Mickevičiūtė. (Aleksandro duktė), 5.
6938. Mickevičius. Vytautas (Aleksandro sūnūs), 3.
6939. Mickonis, Juozas (Juozo sūnūs). 50, ūkininkas. Širvintai.6940. Mickonienė, Elena (Kazio duktė). 40. ūkininkė.6941. Mickonytė. Rūta (Juozo duktė), 11, mokinė.6942. Mickonis. Aldonas (Juozo sūnūs), 9.6943. Mickonis. Juozas zo sūnūs), 7.6944. Mickonytė, Danutė (Juozo duktė) 4.6945. Mickonienė - Bucevičiu- tė, Marija (Miko duktė) 43, dentistė. Kaltinėnai.6946. Mickienė-Grikaitė, (Jurgio duktė), gimusi 1911, šeimininkė. Kaunas.

Regina,^ darbininkas, Vilnius

samdinys. Panevėžys. 

Karolį- 7057. Mikutavičienė, (Juliaus 

samdinys,t- Rimus* 1895, šeimininkė
Lion 6956. Michailovicius, Jonušas (Stasio sūnūs), 18, mokinys.

6957. Michailovičiutė. Danutė (Stasio duktė), 16. mokinė.6958. Michailovinė, Bronė (Povilo duktė), 23. šeimininkė, N. Vilnia.6959. Michailakovaitė, Danė. į6960. Mikalauskas, Kleopas, r,as- 53, ūkininkas. Pavirvytė, Šiauliai.6961. Mikalauskienė, Izabelė, šeimininkė. Pavirvytė. Šiauliai.6962. Mikalauskienė, Janina.(Juo- 39, šeimininkė. Šančiai, Kaunas.6963. Mikalauskas, Juozas (Juozo sūnūs), 12.6964. Mikalauskienė, Marija (Marijaus duktė), gimusi slaugė, Ukmerge.6965. Mikalauskas, Balys (Juozo sūnūs), gimęs 1924. mokinys. Jašiūnai, Naujasodžiai.
6966. Mikalauskienė, Marija.

6984. Mieldažienė. Jadvyga 45. šeimininkė. Jonava.6985. Mieldažis. Romanas

į§
įį

Ii«
1882.mokinys, Kaunas.7011. Mikalauskas.(Kazio sūnūs), 43,Kaišedorys. 7058. Mikutavičius. Aleksas7012. Mikalauskienė, Petronė, (Alekso sūnūs), gimęs 1924. 35, samdinė, Marijampolė. mokinys.7013. Mikalauskienė, Elena* 7059- Mikšys, Kajetonas, gi-

l

(Stasio sūnūs), 11. į (jono duktė) gimusi 189g mo. mes 1907, samdinys, Kaunas.6986. Mieldažis, Edvardas (Stasio sūnūs), 6.6987. Mieliauskas, Kazys (Mi- ko sūnūs), 52. samdinys. Kau-

«♦i»»II.♦ •

Į!
♦
tI
ItiI<•
t
t{!

kytoja, Luokė. <060. Mikšiene, Eugenija7014. Mikalauskas. Julius! (Gabrieliaus duktė). gimusi Kaunas.7061. Mikšys, Aleksandras (Kajetono sūnūs), 7, Kaunas.
(Juozo sūnūs), gimęs 1904, mo-T£07, artistė.

6988. Mieliauskienė, Marija, ioo, šeimininkė.6989. Mieliauskas. Algimantas (Kazio sūnūs), 10, mokinys.

7062. Mikšys, gimęs Vladas (Juozo 1901. vežikas.sūnūs).
Tomas iKaunas-7063. Mikšienė, Marijamokinys,! gio duktė), gimusi
Judita !r*inkė- Kaunas-7064. Mikšytė.

(Jur- 1904. šeimi-

kytojas, Luokė.7014. Mikalauskas, Julius (Juozo sūnūs), gimęs 1904, mokytojas, Luokė.7015. Mikalauskas , (Juliaus sūnūs). 13,6990. Mieliauskas. Stasys Luokė.(Kazio sūnūs). 6. 7016. Mikalauskaitė6991. Mientusas, Vladas. 42. (Juliaus duktė), 12. 7064. Mikšytė, Romualdasamdinys, Vilnius. 7017. Mikaluras, (Jono SU.HVlado duktė). 9, mokinė.
636

6941. Mickus, Kazys (Vinco 45 šeimininkė, Vilnius, sūnūs), gimęs 1909. samdinys. 6967. Mikalskytė, Teresė, 16.
Tkf annac

6948. Mickus, Kazys-Algis (Kazio sūnūs), 4 metų.
6949. Mickus, Kazys (Juliaus sūnūs), 35. samdinys, Kaunas.6950. Mickus. Juozas (Vinco sūnūs), 27. mokytojas. Alytus.69.51. Mickuvienė - Punickai-

nn/iCiTrc.

6992. Mientusienė. Koste (Ju- 1883. liaus duktė). 36, šeimininkė.6993. Mietlenskis, Ignas (Karolio sūnūs), gimęs 1903, samdinys, Švenčionėliai.6904. Miežinas, Etgaras (Karolio sūnūs), gimęs 1908, vežikas. Biržii.

6968. Mikalskis. mokinys.6969. Mikalskis. Andrius, 11, mokinys.6970. Mikalskis, Stasys. 4.6971. Mikalskytė. Ona, 4.6972. Miknevičius, Antanas duktė).

Kazys, 14,
mo

nūs), 48, Mikališkis, Pušalotas.
7018. Mikalunienė, Stefa (A- dolfo duktė), 47. šeimininkė.7019. Mikaluras.(Jono sūnūs).7020. Mikalonis, Karolis (Kazio sūnūs), gimęs 1899. samdi- įdinys, Lazdijai.7021. Mikeiionis.

7065. Mikšys. Jonas (Vlado* ■ ■ sūnūs), 15, mokinys.7066. Mikšys, Jonas. 41. mokytojas. Tauragniai.Algirdas 7067 Mikšienė, 
i mokytoja.7068. Milaknienė, ūkininkė, Mirtgaliai

•7 nes

6995. Miežys, Jonas, 36._
kytojas, Šiauliai. į (Flioro sūnūs). 38.6996. Miežienė. Kazė (Kaje-'i^eįpajjngjs. tono duktė), 36, mokytoja,! 722. Mikėnas. PovilasŠiauliai.6997. Miežys, Rimvydas no sūnūs) 12, mokinys.6998. Miežytė. Janina 9.

zo sūnūs), 32. technikas, kaičiai.

Stasė, 36,
Ona, 70, , Rokiškis.7069. Milanis. Juozas (Anta- Juozas.no sunus)f 40, ūkininkas, ūkininkas, Į 7Q7Q= Milaknienė. Veronika, 

40, ūkininkė.7071. Milaknytė, Aldona. •(Juozo duktė), 14.7072. Milaknytė. Regina(Juo-
(Juo-šim-

7096. Miliauskas, Juozas, 33,,(Adomo sūnūs), gimęs 1895,mokytojas, Uta. Gudeliai. j samdinys, Vilnius.7097. Miliauskienė, Magdale-j 7124. Miloseikienč, Apolonija(Jono duktė), 38, šeimininkė, Vilnius. •7125. Mlaševičienė. Leonarda. 45, darbininkė, Vilnius.
7126. Milašius, Kazys, (Adolfo sūnūs), 20. darbininkas, Kaunas.7127. Miliulienė, Anelė (Kazio duktė)). 25, šeimininkė, Sudeikiai, Daugailiai.

(Jono 7023. Miklaševičius, Antanas (Antano sūnūs). 38. darbinin-
kai’ n i (Juozo duktė), 4.„ 7024. Miklesmčiene. Petrone, 7074 Milašauskas,
38 metų. gimęs 1919, studentas,7025. Miklaševičius, Antanas

zo duktė), 12, mokinė.Į 7073. Milaknytė. Danutė,

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. 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 pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis.gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kuriu jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
meilė ir *iS kur ji pa-Kų reiškia 

reina ?
Kaip atsirado ir kų reiškia bočkit?
Kų reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžiu barstymas jauniems 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 pirmų naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
Ubai svarbus, nes ouo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako *Tblsin- 
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi- 
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas" čia 
patiekia įdomių inlormacijų.

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

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

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja.,” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant, žemės?—-Ir Uaug-daug lutų įdomių dalykų."Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės ”Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit "Teisingą Patarėją.”
KELEIVIS
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(Antano sūnūs). 11, mokinys.7026. Mikličiu<. Jonas (Rapo- .lo sūnūs), 24, mokytojas, Bai-soniai, Pabaisku.-.7027. Miklinevičienė, Magdalena, 56. darbininkė. Tursučiai,tMarijampolė.7028. Miklinevičius. Petras (Pijaus sūnūs), gimięs 1909, ūkininkas, Tursučiai.7029. Miklinę včiutė, Elzbieta, 22, Šeimininkė, Tursučiai.7030. Mikalair.iepė, darbininkė, Kybartai.7031. Mamfejuaienė, Teklė. 40, ūkininkė. Ukmergė. Pauli- nava.7032. Mikala unaitė. Liusė (Stasio duktė). 18, mokinė.7033. Mikala unaitė. Aldona (Stasio duktė), 13.7034. Mikoliunaitė, Košytė (Elzbietos duktė), gimusi 1919. studentė, Kaunas.

mė. Kaunas.7075. Milašauskas,

Juozas. Ukmer-
Zigmas(Prano sūnūs). 50. namų prižiūrėtojas. Kaunas.7076. Milaševičius. Aleksandras. 75. Vilnius.7077. Milaševičienė, juzė, 68. šeimininkė.7078. Milčius. Jurgis (Vinco sūnūs), 29. darbininkas. Kaunas, Gaižeriai.7079. Milčiutė, Stasė (Juozo duktė), 30. .mokytoja, Vydiškis.7080. Mileika, Aleksandras. 59, kunigas. Utena, Vyžuonis.7081. Milenienė, Koste. 51, ūkininkė, Monkiškis, Grinkiškis7082. Miknas, Jurgis, 24, ūkininkas.7083. Mileška. Jonas (Juozosūnūs), 32. ūkininkas. Gervėčiai. .7084. Milevičius, Juozas (Jo- ino sūnūs). 49. darbininkas, Ger- ! vėčiai.7035. Miknevičius, Pranas 7085. Milevičiutė, Stasė (An- (Juozo sūnūs), 32, mokytojas, tano duktė), gimusi 1914, dar- Truskava Ramygala

na (Juliaus duktė), 21, šeimininkė. Vilkaviškis.7098. Miliauskaitė. Zosė (Jono duktė), 29. Vilkaviškis.7099. Miliauskas, Petras (Augustino sūnūs), 37, samdinys, Vilnius.7100 Miliauskienė, Bronė (Juozo duktė), 27. šeimininkė.7101. Miliauskaitė, Aldona (Petro duktė), 5.7102. Miliauskienė. Koste (Vinco duktė), 30. šeimininkė, Dotnuva.7103. Miliauskas, Zigma« (Antano sūnūs), 5.7104. Miliauskas, Petras (Jo- •no sūnūs), gimęs 1913, darbi-1 ninkas. Vilnius. i7105. Milinienė. Koste, 50, šeimininkė, Mankiškis. Grinkiškis.7106. Milinis, Jurgis (Alekso sūnūs). 24. ūkininkas, Mau- kiškis, Grinkiškis.7107. Miliūnas, Jokūbas (Šimo sūnūs). 65, ūkininkas, Liudvinavas.7108. Miliunienė, Magdalena (Tomo duktė), 60, ūkininkė.7109. Miliūnas, Bronius (Jono sūnūs). 34. ūkininkas.
7110. Milius, Vincas, gimęs 1905, karininkas. Braškiai, Sintautai. Milius, Pranas (Juozo ūkininkas, Endziuliai.

Milius. Kazys (Juozo darbininkas, šiau-35,

! bininkė, Vilnius.7036. Mikniūnai, Julius (JuoĮ 7086. Milevičius, Juozas, 
[70 sūnūs), gimęs 1906, mokyto ukininkas, Namališkiai. 40.

PAGAKSINI9IAI
KELEIVY’

Norint, kad 
GREIT, reikia 
adminlatracijon 
LIO VAKARO.

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 

nevėliau PANEDI- 
Siunčiant per paš

tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip pa ne dė
ty. Vėliau gauti garsinimai J tos 
savaitės numerj nespėjama patai- 
pint.

Norint. kad garsinimas nesusl- 
Crukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
ar kitokį parengimą, trumpa prane
šimą patalpinam ui $1.00. Cž dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par. 
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2e. už žodi. Stambes- 
mėm ra’dėm antgalvis—15c. extra.

"Keleivio" prenumeratoriam* už 
pajieškojimus giminių ir draugu, kai
na 1c. vi žodi. Mažiausio pajleško- 
Jimo kaina 65c.

Norint pajieškotl su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos
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į jas, Alsėdžiai.7037. Mikniurienė,(Antano duktė), gimusi mokytoja. Alsėdžiai.7038. Mikni unas, Jonas, mokytojas, Alsėdžiai.7039. Mikr: unaitė. Danutė

Veronika,

- 'yP* "
Pirrn^

Kartu
Lietučių
Kalboje

—
su Pa-

De:k»laii,

7111. sūnūs),Viduklė7112. sūnūs), liai.7113. MiHušis, Baltrus (Juozo sūnūs). 58, ūkininkas, Padubysys, žadvainiai.7114. Miliušienė. Marija(Vla- co duktė). 51, šeimininkė.
7115. Miliušis, Vladas (Baltraus sūnūs), 17, ūkininkas.7116. Miliušis, Tadas (Baltraus sūnūs), 13, ūkininkas.7117. Milkarkienė. Marija. 75. šeimininkė, Lentvaris.7118. Milkauskas. Romanas (Adomo sūnūs), 48. samdinys. Vilnius.7119. Milkevičienė. Marija. 70. šeimininkė, Lentvaris.7120. Milkevičienė. Irena. 35. šeimininkė, Lentvaris.7121. Milkis. Vladas (Brc- niaus sūnūs). 21, vežikas. Šiauliai.7122. Milkauskas. Zigmą’ (Zigmo sūnūs), gimęs 1907. mokytojas. Vilnius.7123. Milkauskas. Rnmanas

7087. Milevičienė.Marcelė 45, ūkininkė.
7088. Milevičius.(Juozo sūnūs), 19.7089. Milevičius,(Juozo sūnūs), 14.7090. Milevičienė. Sofija (Liu-

1911, Marijonas
Algirdas

(Juliaus duktė). 4. Alsėdžiai. do duktė), 37, Ukmergė.7040. Mikuč ionis, Mikas (Juo ?o sūnūs), gimę- 1900, samdinys, Kaunas.7041. Mikučionis. Igną* (Vinco sūnūs), 43, V inius.7042. Mikulėnas. Kazys, 80. ūkininkas, Daugailiai, Sudeikiai.7043. Mikuienienė.70, ūkininkė.7044. Mikulėnas Petrą-

7091. Milevskis, Vaitiekus (Mečio sūnūs), gimęs 1912. inžinierius, Vilnius.7092. Miliauskaitė, Ona (Vinco duktė), 47, darbininkė, Marijampolė.7093. Miliauskas. Stasys. 31.

Įzio sūnūs), 28, ūkininkas.• 7045. Mik ulėnieaė, Janina

Emihja. r.lokytojas. Marijampolė7094. Miliauskienė. Marija, (Ka- 23, šeimininkė.7095. Miliauskas. Juozas (Stasio sūnūs), 3.

Dabar kg tik išėję U po spaudas

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE
nkra Biblijos S%x« esKss. tsr, J-J 

ir JTJ pe-rikaiillos. Ixt ai 
ir nasdinga kirki arnai a pa-.-u 

s įkaitydamas -14 Hih.ua ir tė- 
i partikalėlias. (kurie per
ka t e pirm ssteerimo lakiu 

rfimamsi Kristaas). ašmiri n-
•ss sars vargas ir dtustais jaria to
kie kalas Mtljs. iam be* trar * į«c- 
mo« vakarai

KAIMA TIK »1.OO
Norinti aaot iig Biblija. pir.i«e« 
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Vietinės Žinios Uxll°iautos Telegramos
Musų Draugo Jurgio Gegužio Jau Nebėra.

Pereito nedėldienio vakarą 
musu Jurgis Gegužis užmigo 
visiems laikams... Mirė labai 
lengvai, nors liga buvo labai 
sunki.

Nors ir žinojom, kad pa-1 
sveikti jam vilties nebuvo, 
vis dėl to nesitikėjom, kad 
jis taip greit mus apleistų. 
Amžiaus žvilgsniu velionis 
buvo da nesenas žmogus— 
baigė eiti 66 metus—ir ligos 
simptomai pradėjo rodytis, 
palyginti, da nelabai senai. 
Peieitą įudeni pradėjo žy
miai kristi jo svoris. Jurgis

sis jo brolis, Vincas, kuris 
dirba prietaip gi senai jau 

“Keleivio.”
Jurgi, lai būna tau lengv a 

ilsėtis Amerikos žemelėj!
“Keleivio” Štabas.

Norwoodo Žinios.
Da apie velionį Joną Zurbą.

Da nesenai čia palaida »jom 
Joną Zurbą. Tai buvo tyrais, 
gero budo žmogus, kuris 
gražiai sugyveno su šeima, 
tu kaimynais ir su visais, su

, ... . , j- . .kuriais tik reikalu turėjonekieipe į tai daug dėmesio, piikiausė uijų lai 
tik kaltais pasiskųsdavo,
kad šoną skauda. Bet vis da 
dirbdavo. Tik apie Kalėdas 
pradėjo ateiti raštinėn re
čiau, ir galų gale darbą visai 
nutraukė.

Paskutines dienas jau gu
lėjo lovoje ir išrodė labai su
liesėjęs. Pereito nedėldienio 
vakarą Dr. Pilka paskambi
no telefonu į “Keleivio” re
daktoriaus Michelsono na
mus ir sako :• “Jurgis mirš
ta. Atvažiuokit greitai, jei
gu norit dar gyvą pamatu. 
Ligi ryto neišgyvens.”

Michelsonams atvažiuoti 
ėmė apie valandą laiko. Jur
gis buvo jau miręs. Būrelis 
lankytojų verkė. Tuoj atvy
ko velionio brolis, Vincas 
Gegužis, ir pradėta tartis ka
da ir kaip velionį laidot.

Gyvas būdamas Jurgis 
nekartą buvo išsireiškęs, 
kad jam milus kūnas butų 
sudegintas krematorijoj; 
dabar tačiau paaiškėjo, kad 
paskutiniais laikais jisai pa
keitęs nuomonę ir pageida
vęs būtį palaidotas kapinė
se, pasirinkęs net ir kapines 
Mount Hope Cemetary. Tai 
yra viešos miesto kapinės, 
kui- niekas nepaiso jokios į 

religijos, ir kapinės labai 
tvarkingai užlaikomos. Lai
doti nutaita šį ketvirtadieni 
popiet, 2 valandą.

Velioni? buvo gimęs 1877 
metų balandžio 15 d., Nor
kūnų kaime, Gelgaudiškio 
parapijoj. Šakių apskrity, 
Suvalkijoj.

Gyvendamas netoli Prūsų 
ąienos, Jurgis Gegužis da

STANLEY MKHELSON 

636 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

NULIŪDUS DĖL JURGIO MIRTIES, SIUNČIU MANO GI

LIOS UŽUOJAUTOS ŽOI)| VELIONIO BROLIUI, “KELEI

VIO” ŠTABUI IK VISIEMS JO DRAUGAMS.

P. GRIGAITIS, 

“Naujienų” Redaktorius.

MANTE Y MKHELSON 
6.16 BKOADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

1 ENPRESS MY DEEPEST 
YOUR I’ARTNER AND MY

SYMPATHY FOR LOSS OF 

LEST FR1EN1).

REV. VALADKA, 

SURANTON. PA.

BISKUTį IŠ JURGIO GE- simaišo, tuomet mes kalbą Bostono majoro Tobino 
GŪŽIO NESVEIKATOS, pertraukdavome; bet kaip žmona šį utaminką davė sa- 

greitai palikdavome dviese, vo kraujo Amerikos Raudo- 
mes vėl tęsdavome tas pa- najam Kryžiui.
čias diskusijas. -....... ——-----

1941 metais, rudeniop,

Jurgio Gegužio sveikata 
kiypo į blogąją pusę jau nuo 
senai. Pirmiau jis dažnai pa
sitardavo su daktaru Miko- 
laičiu apie savo sveikatos 
reikalus. Daktaras Mikolai- 

, tis pats, kaip žinome, vėles
niais laikais sirgo ir paga
liau atsiskyrė iš musų tarpo. 
Keliatas metų atgal ir man 
teko prisidėti prie jiedviejų.

Pirmos Pagalbos pamokos. Jauni vandalai sugadino
South Bostono Lietuvių orlaivį.

Piliečių Draugijos lupesniu Gauja jaunų piktadarių daktarą S. Biežį,

užėjęs, randu Jurgį krapš
tant ausis ir keikiant, girdi, 
apkurtau. Žodis po žodžio, 
mes ir susibarėm. Bet bisku- 
tį pasibarę, vėl susitaikėm. 
“Keleivio” administracijos 
sekretorė tuojau pašaukė

ir net tarpininkauti. Jurgis jsta,igyj Padarėm “M* ! 
išklausydavo daktarų pasta- kad ls'nxų J° aasų . sutriki- 
bas apie sveikatą, bet nie- m«- ,Nors naujas girdėjimo 
kad ju nepildvdavo. Dakta- aPa>?tas. "ebuvo įdėtas, bet 
tas Mikolaitis dar buvo gy-j’° P^ejunas pagerėjo, 
vas, kuomet Gegužio sveika- Jurgio paskutinės ligos 
ta pradėjo slysti žemyn, ženklai pasirodė apie metai 
Anot Mikolaičio paskutinės algai. Iš pradžios jis viską 
pastabos, tai buvo dviejų se- slėpė, savotiško budo išroka- 
nų draugų lenktynės Į amži- vimais. Neviską jis, žinoma, • 
nasti. Kad suraminti dakta- nuslėpė. Jau pereitą gegu- 
rą Mikolaiti, aš kreipiausi i žes mėnesį nepaprasti skaus- 

SLA dak- mai pradėjo jam pašonę

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. So Boston 0948
37 ORIOLE STREET

West Roxbury. Mae*.
TeL P*rkw«y 1233-W

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshit
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nekėliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
lump. Inman st. arti Central akv. 

CAMBKIDGE, MASS.

oigamzacijų n prie LbS 133 yia <Usitaita su Raudonojo N’onvoodo aeropoite ši pa- tarą-kvotėją, kad jis parašy- diegti. Bet jis buvo kantrus į nn nrr iz a
kuopos. Skaitė \ įsus socialia- Kryžiaus So. Bostono sky-’nedėli pradėjo svaidyt ak- tų nors atatinkamą laiškeli, žmogus ir nenorėjo niekam { Dri. D.
tiskos ideologijos laikras- ,aum—teikti lietuviams Pir-' menimis į sustatytus moko- Ačiū jam, jis tai padarė. Bet pasiduoti. Tuo tarpu teko *

labiausia megda\o mos Pagalbos pamokas pir-jmosius lėktuvus ir vieną jų daktaras Mikolaitis vis da kraustyti “Keleivio” admi-
t Keleivį. , Palydėti velioni. madiemų vakarais, Lietuvių sugadino. Policija apsupo norėjo ir prašė gelbėti Ge- nisuaciją naujon vieton. Tai

naujų rūpesčių. Apie 
mėnesio pradžią 

rimtai patarta,
dirbtuvių, iš krautuvių, iš 5wkc^r’ ......... 8 metai atgal,
ofisų ir kitokių įstaigų. Bu\ o u<unviu«> i<um>u uz,- ivaano Droerama. eikatą patikrinti Tada Jau PaJul° reiKaią, oei j

Piima pamoka įvyks še
šias pamokas lankyti už- 

:r daktaras Repšys su žmona įregistravo daug Draugijos 
iš Cambridge, Mass.. J. Her- nariu. Bet kurie nėra dar už
manančius iš Arlingtono, siregistravę, nariai ir nena- 
automobilių lyderis Trecio- liaj via kviečiami ateiti už
kas iš So. Bostono ir Zurbų įregistruoti ir sykiu daly- 
žentas dak. Valatka, rodos, vaUti. Atminkite, kad čia 
iš Ohio valstijos. Iš vietinių pasimokinę kelis vakarus 
biznierių buvo valgomų galėsite gaut i valias supra- 
daiktų krautuvnmkė Kra- tim0, kaip suteikti pagalbą 
sauskienė, aprėdalų krautuvu sužeistam žmogui ir išgelbė- 
ninkė Sarapienė apdraudų ti j0 gyvybę. O tas gali atsi- 
agentas A. K. Neviackas, tikti ne‘tik karo lauke, bet 
Dovidonienė su dukterimis, y namie.
ir daugelis kitų čia nepažys- Tas pamokas teiks Dr. 
tarnų. . Edvvard Timmins ir Mrs.

Taigi išrodo, kad velionis Mann. Joseph Lekys.
Jonas Zurba buvo vertas pa- --------------
garbos. Bet štai, kaip į ve
lioni atsineša “Laisvės” re

Medinės vestuvės.
Vasario 20 d. Juozas ir 

jisai rašo: “Jonas Z-uroa pri- —Arlauskai šventė savo 
įgėręs sklokišku nuodu nu-.l,en!il« me ų, Yed-V.bml° »’ 
krvpo prie socialfašistų ” sukakt’į I « namus

Tai yra kanibališkas išsi- apart jų artimų giminių, su- 
žiojimas. Jeigu gyvo žmo- sirinko gražus būrelis jų 
gaus neįveikei, tai kąst nu- draugų ir pažįstamų, jų 
mirusiam. Juk miršta ir ko- vienminčiu ir kitu. kurie itei-

porteris. To laikraščio n r. 26 ,

“Jonas Zurba pri- Julia

munistai. tačiau niekas ne
sako, kad jie buvo “prisigė
rę komunistiškų nuodų,’’ 
“nuklampojo Į bolševikų 
pelkes.”

Bet keista, kad šitas “Lai
svės” chamas, iškoneveikęs

jaunas būdamas nuvyko Į į velionį tursinusi prieš nabaš-
Litėnus pas Jankų spaustu 
vės amato mokintis. Padir
bėjęs kiek laiko Jankaus 
spaustuvėje, jis persikėlė Į 
Aiaudercdės spaustuvę Til
žėj ir tenai dirbo iki karei
viavimo amžiaus.

Einant syki per sieną, Jur
gį sučiupo rusai. Teko stoti 
Rusijos aimijon. Tarnavo 
Liepojuje.

Amerikon velionis atvy
ko, rodos. 1905 metais, ai 
1906-tujų pradžioje. Čia dir
bo keliose speustuvėse. 1908 
metais atvyko Bostonan ir 
čia su Stasiu Michelsonu nu
pirko “Keleivi” iš Antano 
Žvingilo. Jurgis Gegužis pa
siėmė laikraščio spaustuvę 
vesti, o Michelsonas — re
dakciją. “Keleivis” tuomet 
buvo dar statomas rankomis 
•ir tik 4 puslapių. Skaitytojų 
turėjo nedaug ir A. Žvingi- 
ias jau buvo nutaręs jį užda
ryti.

Paėmus “Keleivi” nau
jiems vedėjams, jis išaugo Į 
didžiausį ir populiariausi 
laikrašti lietuvių išeivijoj.

Dabar Jurgiui Gegužiui 
teko su “Keleiviu” persi
skirti. Mums, kurie tiek me
tų kartu esu juo dirbom, 
skaudu tas pakelti. Bet “Ke
leivi?” lankys savo skaityto
jus kaip lankęs. Mes gaili- 
mvs Jurgio ir liūdini jo ne
tekę. bet darbo negalim nu
traukti.

Velionis buvo nevedęs ir 
giminių Amerikoj nedaug 
teturėjo L’kn tik immcsnj

ninko šeimą. Išrodo, kad ji-

kė jubiliatams dovaną, me
dinį laikrodi. Visi linkėjo 
jaunavedžiams laimingo gy
venimo ir pasekmingo vi
suomeninio veikimo.

Arlauskai daug veikia Į- 
vaiiiose lietuvių kultūrinėse 
organizacijose. Aš irgi lin
kiu Juozui ir Juliai visokiu

sai taikstosi prie Zurbienės. laimių jų vedybiniam gyve- 
Bet ne i tas duris jis barški- nime. ir kad jiedu pasiliktų 
na.

Be kitko, tasai L. R. kabi
nasi ir prie kalbėtojo, kuris 
kalbėjo prie kapo. Anot jo. 
kalbą pasakęs “hcoverinis 
i epublikonas.” M. Sharga

lietuvių tarpe ant visados
Dalyvis.

RACIJŲ TVARKRAŠTIS*

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

lis. Čia irgi šauta pro šalį, 
nes kalbėjo ne “hooverinis,“ 
bet “willkinis’’ republiko- 
nas, nes pereituose preziden
to rinkimuose Shargalis sto
vėjo ne už Hooverį, bet už 
komunistų garbinamą VVill- 
kie. Ir kokia bebūtų ta M. 
Sh-lio prakalbelė. ji buvo 
pasakyta kuo geriausiais no
rais. “Laisvės”

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) ’

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora- jam buvo paaiškinta jo svei- awuepojO; 55 

cijos programa duodama iš katos padėtis ir kartu buvo ;aCl netulIs lai Ko.
\V0RL stoties, 950 kilocik- nurodyti sveikatos apsaugo- Persikrausčius į naują ♦ 
lių. 'jimo budai. Vietoj išvažiuo-į vietą, Jurgis turėjo ne vie-,»

Sekantį sekmadieni, vasa-.ti i Floridą bent metų poil- ną, bet keliatą rūpesčių. Per- ♦ konstruiciJ0s
rio 28, nuo 9:30 iki 10:30 iš siui, Jurgis Įsikalbėjo, kad .gabentos mašinos ne taip • Pritaiko Akinius, 
rvto programa bus tokia: geriausia Florida yra Bosto- gerai veikė, o čia “Keleivis ’ { valandos: nuo 2-4 nuo 7-8

*" 1. Muzika. ne. Su tokiu nusistatymu jis turi išeiti, skaitytojai laukia,

vis atidėliojo, sakydama; »
«

i
Specialybė: Akių, Vidurig Ligg, 

Ausų, Nosies ir Gerklės.

1
2. Dainininkė Kleo Ku_: ilgoką laiką lankėsi gj-drtis

cienė iš Bostono.
3. Pasaka apie “Magdu- 

rę.”
Prašom 

savo Įspu 
šiuo adresu:

ii vieną vietinių įstaigų.
užeinant

1t»

1 parašyti 
iidzius ir

Man dažnai
“Keleivio”
visados tekdavo susidurti su 

ir prisiųsti Jurgio sveikatos nusiskundi- 
W0RL, Lith-imais apie reumatizmą, *neu-

atvirutėj

barasi, pastabų daro. Jurgis 
dirbo, kaip “juodas jautis.” •- 
Ir tuo pačiu laiku remontavo

534. BR0ADWAY, 
S0. BOSTON. MASS.

administracija; i nusipirktą gyvenimui namą. 
vn įū Tas jj varyte vare j grabą.

uanian Program, 216 Tre-ralgiją, arthritą, “oro per- 
mont sL, Boston, Mass. mainas” ir panašiai. Jeigu

S. Minkus.: kas iš pašalinių būdavo pa-

PIRKIT KARO BONDSUS IR ŠTAMPAS

I

Gaila buvo žiūrėti, bet pa
tarti jam nebuvo galima. Jis 
žinojo, kad jo sveikata nyk-' 
sta, bet vis nenorėjo pasi
duoti.

TaL ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pašakarrus
OPTOMETRISTAS

."tuu iL:i .

Cukrui ir kavai pirkti bus 
ir toliau vartojama ta pati 
knygutė. Jos kuponas No. 11 
duoda 3 svarus cukraus ir 
galios iki kovo 15 d. Kupo
nas No. 25 duoda svarą ka
vos ir galioja iki kovo 21.

Gazolino kuponai No. 4 iš 
“A” knygutės galios iki ko
vo 21.

Automobilių padangos

bolTevikas tu,ri b.u.1 Patikrintos (įnspeęt- 
, ed I iki vasario 28. Tas neišliejo ant mirusio žmogau^ .. .. ,

nesuvaldoma savo politinę eia tiokus
tujžj * “C” motoristus.

Velionis J. Zurba buvo Aliei*us kuponas

ir “B” ir
C. J, TrMMry Dy,n»m.

. -f. —Courtety N. Y. DAILY MIUUMl

Ofiso valandos: ' 1 ■

Nao 9 Tyto iU 7 .vajnra.
Scrcdoaata:

Naa > ryitf iki 12 
447 BROADWAT, 

SO. BOSTON, MASS.

lapkričio pabaigos teko da
ryti net tris sutartis jo svei
katos ištyrimui, ir kiekvieną 
jų teko atšaukti, nes Jurgis 
“neturėjo laiko.” Dar gero- į 
kai prieš Kalėdas Jurgis tu-i 
įėjo automobiliaus aksiden-' 
tą ir buvo smarkiai užgau
tas. Dabar buvo vilties, kad 
jis tuojau pasiduos Į ligoni-, 
nę viso sveikatos stovio per
žiūrėjimui. Bet ir vėl atsira
do priežasčių, dėl kurių jis 
atidėliojo vis kitai dienai.

Taip pabaigoje buvo ir 28624 Gyv. snn
ligoninėje, kuomet jau vis-: ji)r Ą Gtudix
kas buvo vėlai. Apart užga-į j
vimo, jis turėjo maligninę:j 
ligą, kuri ji ir nuvedė į am-: t

0r. Leo J- Podder
Ia Leningrado.

Specializooja VyriSkų orgaag aO- 
silpnėjime. (gyvenimo pei 

motėm* Motenj ir Vyri 
Kraujo ir Odos Ligų. 

Valandos: nno 10 iki 13 d 
nuo 2 iki 4, nno 7 iki 8 

180 HUNTINGTON AY*.
BOSTON, MASS.

Te L Commonwe*Ith 4570.
V

zinasti.

Bostonan žada atvažiuoti 
Kinijos vado Čian Kaišeko 
žmona. Ji busianti AVelles- 
lev mergaičių kolegijos vieš- 
ma.

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nno 2 iki 8, 
nuo 7 iki *.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus. 

AKIŲ DAKTARAS

Dr. D. Pilka.

• Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku augnžinu švies*, liag 

priskiriu akinius.l zaminobju ir
114 Summer Street,

LAWRENCE, MASS.

Brightone tekši užvažiavo (į. f KILLORY
ant žmogaus; mėtėsi j sali ir m _
įbraškėjo į krautuvę su visu i
Jangu. Krautuvėj sužeidė 
antrą žmogų.

No. 3
kilęs iš Kaunijos, Biržų ap- -:au ne^egeras. Dabai galio- 

‘ 4-to numerio kuponai, kū
ne nuo 1 vasario duoda 8

ANT RENDOS

Butas anrame aukšte, 4 kam

barių, pečius, gazas, maudynė ir 

vandens šildytuvas. Kreipkitės 

pas— S. Petkauskas,

331 Broaduay, So. Boston.

40 SCOLLAY SQUARE, Room 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-4
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. ki 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

tfoooooooooeoooooeooeeeeeesg
5 DAD ACCVIZ-IIKBARASEVIČIUS 

IR SŪNŪS

parapnos,
Amžina

skričio, Papolio 
Kemenu kaimo 
jam atilsį!

“Keleivio” Reporteri?

Musų Amerikos valdžia 
veda sunkų karą. Jai reikia

alfeTaus "ji? bu?! labai daug pinigų’ Taip pi' 
•! ‘ nigais statomi tankai ir or-galionu=

geri iki balandžio mėnesio 
Čeverykams pirkti reikia

vaitoti kuponą No. 17 iš aml?niclJaLankėsi daug svečiu. ... ,5 • \Va1Rat10n Book 1.
Šią sąvaitę “Keleivio” re- giOs iki birželio. 15 

dakcijoj lankėsi labai daug
svečių. Daugumas jų atvyko 
išgirdę apie Jurgio Gegužio 
mirtį. Tarp kitų buvo Jonas 
Valaitis iš Biooklyno ir P.
Deksnis iš Newarko, N. J.

Mirė Jono Romano tėvas.

gal jau nebus. Už 10 metų SVARBUS PRANEŠIMAS, 
gal bus nedarbas ir pinigas
bus labai reikalingas. Taigi met* VT1S1 tures ta,P'

„ ______________  .. __ kaip tik tada valdžia ir grą- xa(linamą Ineome Tax nuo ju-j

laiviai, gaminami ginklai ir žins mums tuos pinigus, ku- uždirbtų aigų bei bankiniu

Fabrikai dirba riuos šiandien busim Įdėję lluosimčlM arendų nuo namų:

1 dieną ir naktį. Darbininkai Į karo bondsus. Kas dabar bei nuosavybių, žinyčios Patar-
' ' " uždirba didelius pinigus, idės $375, tuomet gaus nav,mo Ofisas galės Lietuviams,

■ $500: o kas Įdės $750, tas Pa<?ėti Jei ateisite Utaminko1

MOTERIS PAGELBININKĖ 
LIETUVIU GRABORIUS IR

RAUSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji virta:

.">38 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

«ooooeoeooooeoeeoeeeoooe9

Taigi valdžia prašo nors de
Dr. Pilka kalbės.

kalbės šioseDr. D. Pilka 
vietose:

Ketverge vakaro 8:30 va
landą Community Hali, 16 
La Grange st., Bostone.

Ateinantį nedėldienį, va- gus atiduos.
šią savaitę mirė Jono Ro- sario 28 dieną. 3 valandą <rerais nuošimčiais, 

mano, žinomo lietuvių legi- popiet. We?t Lynne, Lietu-j šiandien-pinigų yra.
jonierių veikėjo tėvas. viii Salėj

šimtdalį to uždarbio Įdėti Į gaus atgal visą $1,000. Ge- n Ketvers° vakarais, ir Subato- 

Karo Bondsus ar Štampas, resnio ir saugesnio invest- nuo P,rmos valandos popie-.

Kiekvienas turėtų nusistaty- mento nėra. c'ais- Mes favo oflseturime ge-i __
ti kas sąvaitę dešimtą dali Taigi nuo šios sąvaitės rus apec’ahstus pildyme taksų (Ingnred' 

savo algos Įdėti Į tuos bond- i pradėkit pirkti karo bond- j klausime, žinyčios Patamavi-. Movers) 

sus. Tai bus paskola musų sus, kas sąvaitė Įdėdami mo Ofisas randasi: 2 Atlantic pertrintom 

valdžiai. Vėliau ji tuos pini- bent po 10 procentu savo st- B°ston- Mass. Ateidami a» pat ir j to- 
Ir atiduos SU uždaibio. O kas gali, tegul turėkite su savim savo sočiai se-l Urna. vieta*, 

ideda ir daugiau. Remkime
Bet savo šalį ir kartu taupykime

L1THU ANIAN 
FURNITURE CO.

luž 10 metų tokiu iždnrbių'savo pinigus ateičiai.

ciirity numerius, ir kitas infor- 

mavija.-s liečiančias jūsų uždar-j 

biiis bei nuošimčius, - (Skeib.)

Sausri prieit ura, kaina prieinama.
BROADM’AY.

SO. BOSTON, MASS.
T.l. £OUih Boston 4f>18

I




