
I

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje ................................. >2.50
Pietų Amerikoje ..................... 3.00
Kanadoje .................................. 3.50

Pusei Metų:
Amerikoje .................  $1.25
Pietų Amerikoje .........................  1.50
Kanadoje ..............................  1.75
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:

KELEIVIS 
636 Broaway, So. Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75.000 Ijthuaaiaas in 
New England, and about 1.000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 10 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER--------------- ---------- LITHUANIAN VVEEKLY

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS

636 Broad «av, So. Boston, Mass.

SO. BOSTON, MARCH-KOVO 3 D., 1943 M.
“Entered as Seeond Class Matter" February 23, 1905, at the Post OfLe at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 3071 METAI XXXVIII

Šiaurės Fronte Rusai Nu
varė Vokiečius 50 Mylių
SOVIETAI GALI PASIEK

TI ESTIJĄ.
Gali priversti ir Suomiją 

daryti atskirą taiką.
Šią sąvaitę Maskva pra

nešė, kad rusams pavyko su 
smūgį

Kaip Toli Eis Rusų
Žiemos Ofensyva?

Ar ji pasieks Lietuvą, ar 
sustos ties Dauguva?

Mums, lietuviams, šioje 
valandoje daugiausia rupi 
klausimas, ar rusų ofensyva 
šį pavasaiį pasieks Lietuvą, 
ar ne? Amerikos strategai

CASSIDY APIE Kodėl Amerika Siun
RUSIJĄ. čia Aliejų Ispanijon? Suomija Nusistačiusi Vesti

Apsigynimo Rara Toliau
!čių apsigynimo “ežys,” prie 
I kurio sunku buvo prieiti, nes 
jis guli tarp ežerų. Rusai,

1 matyt, pasiskubino jį pa- — svarsto klausimą, kaip 
imti dabar, kol žeme ir eze- Jį j vakanis galfe eiti rusį

armija. Jų nuomonė maž
daug tokia: kadangi vokie- 

da nėra sumušta

rai tebėra da užšalę.
Kol Demjanskas buvo 

duoti smarkų smūgį vokie-' priešo rankose, susisiekimui 
čiams apie limeno ežerą, į tarp Maskvos ir Leningrado oSih 
pietus nuo Leningrado. visados gręsė pavojus. Da

ivai vokiečiai sutraukė bar tas pavojus jau pašalin- 
daugiau spėkų Ukrainon ir tas

Sako, rusai tikisi išvyti vo-. Ir kiek to aliejaus Ispanijos 
kiečius sekančią žiemą, ‘fašistai perduoda Hitleriui?
Ilgokai išbuvę Maskvoje Jungtinių Valstijų amba- 

ir turėjęs pasikalbėjimų su sadorius Ispanijai, C. J. H.
Stalinu, ką tik gyžo Į New Hayes, kalbėdamas anądien 
Yorką žurnalistes Hemy C. Barcelonoje pasakė, kad
Cassidy. Jis sako nematąs aliejaus Ispanijoj dabar yra ______
svabos Stalino nutylėjime-daugiau, negu Amerikos 15*1 Taip pasakė jos prezidentas 
apie Amerikos pagalbą, ar- tinėse valstijose. Dėl šito 
ba jo išsireiškime, kad “rau- ambasadoriaus pareiškimo 
donoji armija viena nešanti nekurie musų senatoriai pra- 

Cassidy aiški- dėjo kelti klausimą, ar Ispa

JI TROKŠTA TAIKOS, 
BET PRIVERSTA 

GINTIS.

karo naštą/'
ir ji gali dar ne tiktai gintis, na, kad Rusijos žmonės lau- nija yra verta tokios gausios 
bet ir smarkiai atakuoti, tai
rusų armija vargiai galės Europoje. Jis r pats tam

nėj santvarkoj ir todėl ji bi
josi patekti po bolševikų 
diktatūra. Tą galima matyti 
ir iš to, kad apie 450,000 
suomių ūkininkų pabėgo iš 
įusų užimto Suomijos pa- 
kiaščio į nepriklausomąją 

išsižadėdami savo

ir to reikalauja Ūkininkų 
Sąjunga

šį panedėlį Suomijos par- Suomiją,
’ lamente buvo įvesdintas an- ūkių ir namų. 

trajai tarnybai Suomijos Suomijos ūkininkų sąjun-

tenai pradėjo smarkiau prie- Londone 
sintis, tai Timošenkos vado- dabar rusai 
vaujamoji armija smogė ir mėgins 
jiems iš šiaurės. jurą.
koMtodV°pSer18aSaSnSi kad^daba? bandysi P**!** žiemą, anot jo. .ūsai tiki-jkytume Ispanijos eaonon,^,, Ra atd "Musų į

-a “ —” ^io pabaigos, i

jaasko miestą ir 300 mažės- kariauti ir pavergti, nes jie dt-ĮkTų Sro^enc^^o'rS'/^m^'eed: Vidurvakari-
mų vietovių. Per tas 8 die- baisiai ant jos nmy, kad to- ilge^fe iaįvams bus vj« Unkų vežimu; Rusijos nh} valstijų gyventojai, ku-'

11,000 \okiecių bu ę kia mazute tautele, o taip sunkiau praeįti pro vokiečių žmonės tatai žino ii- yra la- nu aliejus išvežtas Ispani- 
submarinų spiečius. Pakol,bai dėkingi. Įjos žmonėms, bus patenkin-
submarinų pavojus nebus; Kas dėl Rusijos santikių ti, jeigu tas aliejus bus su- 
pašalintas, vargiai bus gali- su Japonija, tai rusai esą pa- vartotas pačių
ma ii-Amerikos armiją iš-Įsirašę su japonais sutarti dai.

Šen. Hill

kia ir tikisi “antrojo fronto“ paramos? štai kaip jie aiš- įrr^identas Risto Ryti> kuris ga> antra' stambiausiį politi-
, a nueiti toliau kaip Dauguvos- pritaria. “ Šen. Reynolds: Išvežimas1’3'"?^3 ir “? P3^3’ P.35^,6
kad t“ kL:;/ j..; i1 ___ :i.~ r___ ;i__pabrėžė, kad Suomija yra uz tolimesni karo tęsimą. Is-

daiktas, palai- 
ekonomi-

nas 11,000 vokiečių nuvę kia mazute tautele, o taip 
užmušta ai* paimta nelais- stipriau laikosi.
\ ėn. --------------

Rusai čia pradėjo puoli- VOKIEČIAI REIKALAU
JA IŠ ITALIJOS DAU

GIAU ŽMONIŲ-
Berno žinio-

rną iš Yaldajų kalnų ir išei
dami į lygumą prasilaužė 
piro vokiečių apsigynimo li
niją, kurią jie stiprino per mis, vokiečiai pareikalava iš 
JT mėnesių. Be Demjansko, Mussolinio tuojau duoti Vo- 
rusai paėmė da ir miestelį kietijai:
Zalučije. , , 500,000 darbininkų;
-Denruinskas DUVU YURit-

Šveicanjos kelti Europoje.
Todėl vienintelė priemo- jeigu bent kuri iš jų kariau-

nė Vokietijai paklupdytiĮtų su trečia jėga, tai neka
siais metais gali būti tiktai liaujanti šalis į tai nesikiš.

kad atskirai taikai duiys pa- uždavinys turi būt—tęsti ap- 
iki sekmin- 
ir kartu lai

kytis tokios užsienio politi- 
nematom ženklų, kad musų kos, kad kai ui pasibaigus 
apsigynimo kova butų jau Suomijai butų užtikrinta ne
arti galo.” priklausomybė ir saugu-

Suomija nieko daugiau mas.” 
nenori, jis sako, kaip tik už- Per šį karą suomiai yra 

įSDanu nau • tikrinimo, kad ji nebus vėl paėmę nelaisvėn daug rusų, 
p 4 ’ii-usų užpulta. Suomių liau- kurie buvo įsiveržę į Suomi- 

Sakoma, kad rusų belais-1940 n,:, kuri nurodo, kad: Šen. Hill: Ispanija yra nori gyventi demokrati-3^Sakoma, tod rus^belaiĮi- 
ieigu bent kun iš jų kanau-musų stotis į \ akarų Afriką. _______________ ____

Galvažudžiai Išžudė propagandą Italijoj;

aviacija. Statistika čia duo
da didelių vilčių. Orlaivių

^reivIV i -v ga^nyba Amerikoje ir Ang- Sustabdyti anti-vokiską P- -į lonorlijoje pasiekė jau 12,000 
jeigu

musų stotis
Jeigu mes galime prisidėti 
prie musų kareivių gyvas- 

Cassidy mano, kad prie ties saugumo duodami reik
menų Ispanijai, tai aš stoviu—X - TnionKa,'UZ JU ElUlIUIIIi} Ispanijai

Šen. Butler:

Vokietijos sie;js raudonoji 
armija nesustos, nors Stan- 
r.as ir yra pasakęs, kad So
vietai nemaną Vokietiją su-

cieų maisto
Aš norėčiau;jaus nebus

HOOVERIS NUMATO 
MAISTO PAVOJŲ.

Buvęs Amerikos prezi
dentas Hooveris numato di-

. j J , • mašinų per menesj; o jeigu vietai nemana Vokietija su
Visa Šeimuna. , •u-stipn.n:1 J/31? ji pakils da aukščiau, Ui ši- naikinti ar palikti ja be gin, , ‘ U Y r -kc'^ -pneS ahantUS VldUr" met Anglija ir Amerika ga- kiuotos jėgos. Sovietu žmo-

Californijoj, netoli nuo žemio juroj. & j & . j & . .lės pastatyti apie 150,000 nes tikisi pilnos pergalė:
. , . . . . „-i. x orlaivių, tuo tarpu kai Vo- Bet jie žino. kad ju priešaspastebėjo vienoj farmoj ne- solimui pastatęs Ribbentro- kietija^ Italija abidvi ne. yra įa ir kad reikė3

oin i- pas, kuns siomis dienomis gak pagarnjnti daugiau kaip da daug pastangų iki jis bus
buvo nuvykęs Romon. 3.000 orlaivių per mėnesi, nugalėtas. Jie taipgi žino,!
/^_>I XIX7IC ciroiru-k Be to, Amerika gamina la- kad vienas ar keliatas mušiu traukti iš Ispanijos karo

M^n ii i or i oktatinį gazoliną da nenulems karo. medžiagą.
Rusijos žmonės pašventę

Aubumo miestelio, žmonės šitokius reikalavimus Mus- 
pastebėjo vienoj fa 
gyvų gyvulių. Gulėjo pasti- 
pusi karvė, keli veršiai, kra- 
likai. Pasirodė, kad toj far- 
moj nėra gyvo žmogaus—
visi išžudyti. Farmerys A-į MYLIŲ BE ŽMONIŲ. orlaiviams. Todžl gaiį^ 
mos Lathshavv su savo zmo-1 Pereitą sąvaitę buvo ne- daiktas, kad Vokietija bus 
na buvo įmesti i sulini, jo'paprastas atsitikimas aviaci- susprogdinta dar šiais me
te vas ir motina buvo nusau-!jos istorijoj. Padangėse su- 'tais.
ti ir lavonai gulėjo lovoj, gedo vienas armijos oriai- __________
šešių metų amžiaus vaikas vis, kuriuo skrido keli kari- 
taipgi buvo nužudytas. Vai- ninkai. Taip sugedo, kad 
džios daktaras spėja, kad i pasidarė nebesuvaldomas, 
jie buvo nužudyti apie porą;Apsisuko atgal ir pradėjo 
sąvaičių atgal. Kas ir ko- skristu į atbulą pusę. Jo uo-

Knzj, jeigu Luvž-
__ T_____  organizuota ko-

žinoti, kiek to aliejaus, med- kja nors pagalba Amerikos 
vilnės ir maisto Ispanija per-;farmeriams. Ateinančią va- 
duoda Hitleriui? sąrą farmeriai negalės paga-

Vėliausios žinios sako,Jniintį maisto kiek reikia, jis 
kad vokiečiai stipriai kon-gako, nes jiems stinga ne

000. Dabar tiems belais
viams Amerikos Raudonasis 
Kryžius pradėjo siųsti mais
to. Šiomis dienomis prista
tyta 8,090 baksų su valgo
mais daiktais.

EXTRA!
BERLYNAS DEGA. 

Gaisrai matosi per 200 mylių
Einant “Keleiviui” spau-centruojasi Ispanijos pasie-tiktai darbo ranku, bet truk- do„ Londono atėio Sniu 

nv Ent jie rengiasilgįo ir trąšu ir mašinų kuriu ,5’ L Z1,nių’
Rnaniifl n rai J u I a U • U kad perkūniška’ AnglijosIspaniją, o gai dirbtuves dabar negamina, otoVo o

ny. Gal būt 
maršuoti per

visas savo sociales teises ka- EUROPOJ LAUKIAMA 
ro reikalams. Rusijoje visi INVAZIJOS,
diribą 12 valandų į dieną, 7 Anglijos ir Amerikos or-

kiais sumetimais šitą baisų 
darbą atliko, kol kas nėra 
jokių pėdsakų.

CHARKOVĄ VOKIEČIAI 
SUNAIKINO.

Iš Charkovo pranešama,
CHARKOVELIŠMIRĖ

žėjo nuo 1 000,000 iki 300,- DAUG ŽMONIŲ.
000. Apie 110,000 Carkovo| Charkovo miesto žmonės 
miesto gyventojų buvę iš- pasakoja, kad vokiečiams tą 
vežta Vokietijon, kiti žuvo

BOMBARDAVO BER
LYNĄ.

Tai jau 58-tas “pasveikini
mas” Vokietijos sostinei.

dega ėmė labai barškėti. Bi- ,ši.° P?ned«K° naktį anglų 
iodamiesi katastrofos, visi blaiviai vėl smoge bombo- 
karininkai iššoko parašiu- ^ Berlyną. Ta. buvo jau 
tais ir nusileido i vandenį. ;<8\tas,. .ol ° ^Puolimas ant 
Orlaivis nuskrido ' be Žm6- Vokietijos sostines. Berlyno 
nių 2.000 mylių ir nukrito
Meksikoj. daug atakavusių orlaivių’ 

buvę nušauta žemėn.

DI-

dienas į sąvaitę. Ten niekas 
nesiskundžia dėl karo vado-

laiviai jau kelintą dieną 
sprogdina Vokietijos mies-

vybės, niekas . nesiginčija j tus be pertraukos. Tuo pačiu 
ir neabejoja karo vadovy-(laiku yra pleškinami Fran- 
bės teisingumu. | euzijos uostai, kur susirenka

-------------- vokiečių submarinos. Todėl
Krito UUdO Rusų , \ Europoje pradėta kalbėti.
Be to, vokiečiai paėmė 464 b'3'1 al*3,,5“, .'™šiasi daiyui 

taniais ir 606 kanuoles. Invaziją. Vokiečiai labai su-
-r, • iL-i • su upinę.Norėdami sultikrti rusu ._________

ofensyvą, pereitą sąvaitę vo
kiečiai pradėjo smarkiai 
kontratakuoti tarp Charko
vo ir Poltavos. Berlyno ži

negamina. 
Kad išvengus maisto sto

kos, Hooveris siūlo sudalyti 
iš kareivių “maisto bataljo- 
nus” ir siųsti juos laukų dar
bo dirbti vasaros metu. Jie 
turėtų pradėti nuo Meksikos

orlaivių ataka 2 kovo naktį 
paliko Berlyną liepsnose ir 
griuvėsiuose. Jau septintą 
parą Anglijos bombanešiai 
sprogdina Vokietijos mies
tus be paliovos. Berlyne bu
vęs sukeltas toks pragaras,

pasienio, iš pietų, kur javai kad gai?rai tenai matėsi per 
anksčiau nunoksta, ir eiti į oOO mylių, 

į šiaurę, iki Kanados sienos, Vokiečiai jau negali ši- 
kol bus nuvalytas visas der- (oms oro atakoms atsispirti, 
liūs nuo laukų. todėl desperacijoj rėkia per

Prezidentas Rooseveltas radiją, kad to paties galė- 
pradėjo galvoti apie toki

ŽUVO JAU 616 MŪSIŠ
KIŲ LAIVŲ ATLANTE.
Associated Press surinkto-

siąs susilaukti Ne\v Yorkas, 
Bostonas ir Washingtonas.

MUSŲ SVIESTAS IŠVA
ŽIAVO RUSIJON.

. .. - . Agrikultūros Departamen-
riką prasidėjo Raudonojo įo sekretoriaus padėjėjas 
Kryžiaus vajus pinigams pauĮ Appleby pranešą, kad 
rinkti. Rinkliava tęsis visą perėtais metais Amerika iš-

pianą da piima Hooverio.

PRASIDĖJO RAUDONO
JO KRYŽIAUS VAJUS.

Šį panedėlį po visą Ame-

GREEN PRIEŠINGAS 
DELEI ARMIJAI.

_ Amerikos Darbo Federa-!atėnię įš rusu du ..... .... . , ,.
miestą užėmus, per dvi die- cijos prezidentas Green vie-; Rramatorską ir Lozovają. i1 ino.s nuskandino jau 

per mušius arba išmirė nuo nas tenai buvusi didžiausia šai pasipriešino Karo De- i Abidvi ^^>5 pa.^uvienytų lautų laivų
bado. įstaigos išplėštos, mo- baisenybė. Per mylią ir pu- partamento planui sudaryti imtos štunnu. Rusų nuosto-;kunakS zuvo 80O jurininkų.
kyklos" sugriautos arba su- ?? žmonės kaboję pakarti • 8,200,000 vyrų armiją. liai čia buvę labai sunkus.' PauSiau®,a mūsiškių laivų Į PONIA ČIAN KAI-ŠEK
degintos. Sveikų namų be- nuo balkonų. Vokiečių oku- Green sako, kad musų pra- Daug jų buvę paimta nelais-iSabenant Rusijai pa-, NEW YORKE.
veik neliko ‘ * pacijos laiku, per 16 mene- monė negalės tokios didelės vxn ;r Luke suskaitv- Į Ši panedėli New Vorkan

__ _______  siu, Charkove išmirę 70,000• armijos aprūpinti reikalin-Įta 14,000 lavonų. Be to, vo- atvyko ponia čian Kai-šek,
SUSPROGDĖ JAPONŲ Į žmonių ir 14,000 žydų bu-gaiš daiktais ir kad dėl to kiečiai paėmę "labai daug

mis žiniomis, nuo Pearl Har- sitosc Ko\o>e taip , ...... ..i . . . 1 nnrn i Ln cml A movi Lrr\c»
niomis,

i 20 ir 26 vasario, vokiečiai Į boro iki šiol Amerikos pa- 
miestu i kraščiuose vokiečių subma

mėnesį. Bostonui nustatyta 
$3,005,500 kvota. Butų ge- 

616’iai, kad ir lietuviai prisidėtų 
su Į savo centais.

isiuntė į aliantų šalis 17,- 
250,000 svarų sviesto, kurio 
daugiausia nuėjo Rusijon. 
Tai ve, kodėl mes Ameriko
je negaunam sviesto.

LAIVĄ SU AMUNICIJA.
IVashingtonas praneša, 

kad Amerikos lakūnai Paci
fiko pietuose susprogdė ir 
nuskandino didelį japonų 
laivą su ginklais ir amuni
cija.

ę sušaudyta.
DAUDONAS KRYŽIUS 

NORI SUKELTI
$125,000,000.

Per kovo mėnesį Ameri-

galėsianti 
moralė.

nukentėti armijos karo grobio, ba is buvo rusų 
paruoštas tolimesnei jų

Bulgarijoj dabar ruošiami

AMERIKOS ARMIJOJ 
YRA 12,000 INDIJONŲ

Jungtinėse Valstijose yra i iškėlė

JAPONAI TELKIA DIDE
LES SPĖKAS.

Gen. McArthur praneša, 
vyriausiojo Kinijos vado kad už kokių 500 mylių i 
žmona. New Yorko majoras šiaurę nuo Solomono salų 

jai oficialius pietus Amerikos orlaiviai yra pa-
BULGARIJA UŽDARYS 

ŽYDUS.

ŽMOGŽUDYS MIRĖ
ELEKTRIKOS KĖDĖJ.
Anksti šio panedėho rytą 

Floridos valstijos kalėjime 
buvo nužudytas elektros kė
dėj \ incent J. Christy, ku
ris buvo nužudęs 4 žmones 
ir prie tos piktadarystės pri
sipažinęs, ą

kos Raudonas Kryžius nori 4 gardai (ghettos) žydams Al pabirinu
sukelti $125,000,000. Dabar iiždaryti. Visi žydai busią A Įyri 1 am žYGIUI 
po visą šalį daroma rink- atskirti nuo krikščionių. Gi A ‘ ,
liava. “blogesnės rūšies” žydai bu- Anglų_ kartn adai Lxmdo-

sią ištremti Lenkijon.

praneša Jonn Loiner, Komi- nas, apžiūrėti jo aangorai- siasi naujai atakai, 
sionierius indijonų reika- Įžius ir aplankyti kiniečių
lams. [kvartalą (Chinatown’ą).

RIBBENTROPAS IR MUS- 
SOLINIS “SUSITAIKĖ.”

Berlyno radijas pranešė,
kad Vokietijos užsienio rei- Karo Departamentas pra- karo 
kalu ministeris Ribbentro- neša, kad Jungtinių Valsti- siruosusios

450,000 JUODVEIDŽIŲ 
AMERIKOS ARMIJOJ.

ne davė laikraščių atsto
vams suprasti, kad trijuose
kontinentuose anglai dabar 
turi sukoncentravę didelių

pas ir Mussolinis “pilnai su- jų armijoj yra daugiau kaip čiu laiku 
šitaikė dėl pažiūrų ” * 450.000 juoduku <mugi

LIETUVOJE JVESTA 
KONSKR1PCIJA.

NACIAI JSPĖJO GRAIKI
JOS ŽMONES.

Visuose Graikijos laikraš
čiuose buvo atspausdinta n’ 
bažnyčiose paskelbtas nacių 
įspėjimas žmonėms, kad jie

ŠVEDIJOJ MOBILIZUO
JAMA ARMIJA.

Pereitą nedėldienį radijas' Švedijoj per radi ja pa- 
/Vmerikoje paskelbė, kad i skelbta armijos mobilizaci-

4



Antras Puslapi-

KAS APMOKA ŠITĄ 
PROPAGANDĄ?

Vienas lietuviškųjų OG- 
PTJ agentų rašo:

ištraukti iš Rusijos fronto 
daug kariuomenės ir ginklų.

Jeigu ne šita Amerikos ir 
Anglijos pagalba, Rusija, 
veikiausia, butų jau par- į

“Gal tik pasibaigus šiam ka- blokšta.
rui, kada hitlerininkai bus vi- Bet Stalinas tos pagalbos 
siškai sunaikinti, sužinosime visai “nemato.” Kodėl jis j 
kiek naciai dabar išleidžia f i- taip “apako”?
nansavimui propagandos. Vei- ___________

MIRĖ BURCEVAS, GAR
SUS KITĄSYK ŽMOGUS.

šiomis dienomis Paryžiu
je miiė Vladimiras L. Bur-

kiausia pasirodys, jog po fi
nansavimui pragariškosios ka
rinės mašinos, antra didžiau
sia išlaidų sąskaita bus propa
ganda.

•Paimti tik maželyte jos cevas, kuris apie 35 metai.
atgal pagarsėjo visame pa
saulyje. numaskuodamas

delelę. kuri liečia lietuvius ir 
tuoj pamatysime, jog su šim
teliu ar tūkstančiu jos nepa- Plo'okatoiių Azevą. 
dengsi. Azevas tuomet buvo žy-i

“Tik prisiminkime tas he-‘mus asmuo rusų revoliucio-* 
galo ilgas kablegramas, kurias nierių judėjime. Jis organi
nes t a po agentas Ancevičius zavo sąmokslus žudyti caro 
siuntinėjo iš Berlyno “Naujie- valdininkus, ruošti demonst- 
noms’ ir kitiems pronaciškiems įacijas ir tt. 
lietuvių laikraščiams Amen- Nors organizuojant tokius 
koje. Parokuokite po 6o cen- žygius, revoliucionieriai vis*--

KELE1VIS, SO. BOSTON.

Sakoma, kad paruosti pilną karo lakūną kainuoja §25.000. štai ką jis turi žinoti: operuoti 
orlaivi, nusimanyti apie navigaciją, mokėti vartoti orlaivio kulkasvaidi ir turi žinoto, kaip 
mėtyti bombas, kad jos pataikytų kur reikia.

ŠĖTONIŠKA VOKIEČIŲ KOLON1ZACI- nuo jo atsisakys, tai už tai 
JOS POLITIKA LlETPVOJE. jLs žmonėS!^'1^0“

ningai klaidindami,

tų už žodi ir sudėję viską kru- patekdavo į caro policijos 
\on net išsigąsite.“ tinklus, vis dėl to revoliucio-
šituose plepaluose yra tiek merių P^tja nenorėjo tikėt, 

pat tiesos, kiek Pruseikos , , .
pasakoj, kad senai jau nu- '}zevaį' Kuns tuos.

Jeronimas Plečkaitis mokslus tonizavo, buv

Energijos pavidalai.
įvairiose formose energi- 

; sąmo- ja buvo matoma ir žinoma
kuomet Burcevas paskelbė Kauni<kį6 vokiečiu kom; -įšgįreiškia šitam- “įdomu ?nngai kiak.ij.ndami’ •>} jkal‘ per daugelį šimtmečių pra-

kuns tuos są- Kauniškis vokiečių komi-.įssireisioa s»taip. Įdomu bėjo persikelimo pasiūlymo ejty. žmonės matydavo,
-o .. . «kaip nuo kalnų puola'akme-

laigi, is sitos citatos ma- nys, kaip deginant medį ar- 
kad vokiečiai “repat- ba anglį gaminasi energija, 

, • riantai” apgyvendinami ne bet jie negalėjo energijos
Burcevui sunku buvo ta- 'T“*.......vu^d^««P1?niSii tik buvusiuose jų rikiuose, nei suprasti, nei jos įvertinti.

faktu l-a«,antdn?5; , .... Tik ±8' >«* taip pat ir žydų ir į Siby- Kad energija j-ra būtinas
tų vokiečių mo piopagąndą, tik gadi ištremtųjų lietuvių ukiuo- dalykas, kad ji yr

miręs Jeronimas riecKams--------- . --------- f Zeituntroj, jogdabar ‘'darbuojasi Londone ?a'° valdžios provokatorius ?J skleisdamas ._________ - ,
su želigovskiu." W0£ ^mokslus isduo- gj“ JJ ,ei kirliniri B Z dafadamas melą- tVl1-

Kas apmokėdavo Ance- n , kietijos grįžtantiems “re-.gingo turinio
vičiaus prisiunčiamas Ame- . sunku buvo ta- ,,atlįantam</’ jas ir varydamas šnibždėji
rikon žinias apie bolševikų ’ Paulio.. —~ Koks didelis

kurie kurstytojų būrys, nuolat 
klaidinančius

žiaurumus, muŽškiai komu- -”s neturėjo. Pagaliau jam 
nistai nieko nežino, todėl jų Pavvko prisitaikyt, pne bu- 
tvirtinimas, kad jis
po agentas,” yra 
daugiau, kaip tik
iu šmeižtas. . , . , - .

Lietuviškieji OGPL agen- Tuomet Burcevas laba,
ta. padarytų daug genau. pa?arfėj(, 
jeigu jie paaiškintų, kas ap- 
moka už tas “telegramas,” 
kurios yra siuntinėjamos iš 
Maskvos “Vilniai” ir “Lais
vei.”

•repatriantų” antplūdis da- nančią abiejų tautų aanty neap-

„. _ kininko Patarėjas" pe- 'a* k,au^sT “k^S jau įl^^um^S {£
"Naujienos" sa-'įeitų metų spalio 23 dienos Em^’nidžiaum Vo “esial pačlų 'rePatnant’j’ 'stebima energija judančioj!.

'numotum irUirt ii oro str-nns. 3°Jl E-UlOpa. JJlClZiajam V O- n(rvVpn H in urna HinsP Mi- r._____ L.. 

Ves. tegul jie pasako, kas 
finansuoja tą OGPL propa
gandą?

numeryje
"Iškėlęs aikštėn tą provoka-’^1 kokio 

toriu. Burcevas taip pagarsė-/?. . ..
jo, kad viso nasauUn laikraš- fiureris ir vokiečiu 
čiai ir žurnalai ėmė pirkti jo
straipsnius. mokėdami jam 
aukštus honorarus. Trumpu 
laiku jisai uždirbo milionus.

“Bet pinigus jisaiKĄ STALINAS TURĖJO 
GALVOJ?

“Christian Science Moni
tor” klausia, ką Stalinas tu
rėjo galvoj pareikšdamas 
anądien, kad šito karo naštą 
neša viena Sovietu Sąjun
ga?”

Stalinas dar gulėjo su Hit
leriu vienoj lovoj, kuomet 
Anglijoj griuvo ir liepsnavo 
miestai nuo priešo bombų, 
ii jis nesigėdi dabar sakyti, 
kad šitą karą vedanti “viena 
Rusija!”

Pati karui nepasiiuošus.

greitai pavadinimas
praleido. Pirmojo karo metu kiečių ūkininkų 
Burcevas sugrįžo į Rusiją, bu-buvusią 
vo nubaustas ištrėmimu
tai užkampi, paskui gav 
mą gyventi 
kams pagrobus 
c-evas turėjo
nį. Tačiau jisai nutarė už kiek 
laiko sugrįžti i Rusiją, many- 

riams, kad sovietų valdžia nepa 
sielgs su juo, kaip caro valdžia.
Bet bolševikai jį pasodino Į 
kalėjimą ir paleido tiktai tada. 
kai jisai prižadėjo visai išva 
žiuoti ir Rusijos.”

i'i koki i t? kas jame rai 
•o leidi-i tikroji padėties

du nėra ginčytinas, nes juk Iš pacituotos straipsnio 
įeikalas eina apie žemę, ku- vietos matyli, kad lietuviai 
ii anksčiau buvo vokiečių visomis priemonėmis prieši- 
valdoma. Kiek buvo preten- nasi kolonizacijai ir lietuvių 
duojama vokiečių gryžimo žemių grobstymui, ir kad 

j būvyje į buvusią žydų žemę, vokiečiai turi vargo įtikinė- 
lietuvių pretenzijos i žemę darni lietuvius, kad tai tik

Anglija turėjo teikti pagal- R
fei^rSuz^® - ran
slaĄfaį,’ Giaikijai, kinifai.
Afnkai ir 1 

O kam 
Vien tik 

Ir dabar 
ji užpuolė 
pagalbą ir jo 
mijai.

Amerikos fabrikai gami
na Rusijai tankus, orlaivius, 
kulkosvaidžius ir amunici
ją. Ir Amerikos laivai tuos 
daiktus Rusijai nuveža. Ga-

natorijoj, Arizonos valsti- pnsrienknnmu ir susirūpini-^ams ir kuriuose laikinai1 cqų mal°nes- kek^ lekulės juda, juo tas daiktas - J Mnlrdininka?ičtv"
joj, šiomis dienomis mirė mu\ . buvo paskirti ūkininkauti ki-Jsuras ^d jis tame u- šiltesnis. Deginamo medžio kad «u«tnin< molekulių
Henrikas, Jagminas, vienas . pacituoto posmo maty- tį? turi buti paliuosuoti gryž- kX-^e. . .5JJ"can1.^1. ®e1' molekulės verčiamos smar- ‘
komunistu “Vilnies” redak- 1 b kad .sryžta ne visi isvež- tantiems vokiečiams. Tas n^nmkauti ir iš ten jį įsva- kjau jU(jėti, kas sukelia erd- nadekia' « K^liu

tieji, o tik dalis. Juk yra ži- paliuosavimas vyksta labail^į , . 'vėj bangas, ir mes pajunta- ?n^Zla^ L
noma, kad nuo bolševikų sunkiai... Kiekvieną lietuvį , matytu iog tokiais nie šilimą ir matome šviesą. AtVjni:)tf:n:.Pn„i:.
gelbėdamies okupacijos me- perkeliant, stropiai ištiria- kilnojimais vokiečiai non j^aį energija netenka vie- - > > ,

ma, ar iis sugebės šeiminin-’taiP SUi?ainiOtJ=x- Lietuvoje nos forrnos jj igyja kitą
kauti didesniame, negu jo‘^^s^rmą.

i x .. •-___  Mokslas, tuo budu, nu-
8 z ’ mato pasaulio galą. Išsigel-

ęinKn-Ac kori^T^kJ^ bau nuėjo «u komunistai*’ '* mainas, gryzta uk panmiu tarimas. Kurstytojams ir| Svarbiausias energijos šal- bėjimo iš tos nelaimės nenu-nX “vrena Sovielu' X P5“ proklamacijų auVoriams tinis muaų civilizacijoje yra matoma. Saulė, žemė ir vi-

tonų
Velionis buvo gimęs Kau-

henant Rusijai karo medžią- ne ir skaityt bei rašyt pra- KeioeuarnieS oKupacijos me- 
gą ir maistą, žuvo jau šimtai moko kunigų “Saulės” mo-’ tlLdaugelis n lietuvių uzsi- 

h A™Jkn, kvkloi. Amerikon atvvko ra?e ,r išvyko j Vokietiją.iniciiMv,. u.v. .nv _ __ _______ ame, negu io .. ; x • • i
1912 metais. Čia gyvenda- kai.P« “vokiečiai,“ bet tiems, jki žio, turėtas, ūkyje, ir Xraliod "**
______ ___ xx t or.___- 'deia. ervzti neleidžiama. Jo įgalėtu jos ainarpiiou.

Anglijos ir Amerikos laivų Amerikon atvyko

Ir visa to akyvaizdoje mas P^e I^S, 0 vė-įneleidžiama, da dnromas atitinkamas nu- *vi..a to a^aizaoje Hqii Vadinas, grvzta tik pannkti tarimas. Kurstytojams iii J>e.ią. n tokioma_gudnoms
{vokiečiai, patikimi koloni- proklamacijų autoriams ne-!voklecių Priemonėms lietu-

h„vnk 1 zatonai lr neabejoUnai išėję svarbu, kad vyktų rimtas ir
buvo Bertulaitis. Jagmino tam tikrą kur3ą specialiai kupjnas suprati.

parengtose stovyklose, kur mo bendradarbiavimas; o 
jie buvo laikomi nuo išvyki- įįe tik siekia, kaip jau kalbė- 
mo iš Lietuvos. Apie tą kai- jOme. sėti nerimą.’.. Vokie- 
ba ir Dr. Duckart tam straip- čiu repatriacijos štabas ne- 

“Savaime supranta- sjduos paveikiamas tokios

Sąjunga!”
Ar jis toks ignorantas, ar slapyvardį jis pasirinko pe- 

cinikas? įeito karo metu, kuomet
Jeigu ne Amerikos ir An-slapstėsi nuo kariuomenės.

glijos pagalba raudonajai ---------------
armijai, Hitleris, be abejo. SUVARŽĖ BRANGIŲ ČE- «"

vmvvii z'a&jvdašiandien sėdėtų jau Mask
voje ir jo rankose butų Sta
lingradas ir visas Kaukazas.

VERYKŲ GAMYBĄ.

Karo Gamybos Taryba 
suvaržė brangių čeverykų 

Amerika ir Anglija davė gamybą. Avalinės fabrikan- 
Rusijai 9,400 orlaivių, 8,200 Ui dabar negalės gaminti 
tankų ir 90,000 trokų. Be to, brangesnių čeverykų kiek 
Afrikoje atidarytos “antras jiems patinka, bet kiek pa- 
frontas” privertė vokiečius skirta.

ma. kad savo laiku įvykęs j Qšies machinacijų ir nenu- 
vokiečių iškėlimas iš jų ilga- byps nuo kelio, kuriuo rei- 
metės tėvynės, patalpinant kįa eiti, lupinantis abiejų 
juos i stovyklas, buvo laiki- tautu bendradarbiavimu ir 
r.a priemonė tiems vokie- sugyvenimu. Jei kinis nois 
čiams apsaugoti. lietuvis, pasidavęs toms ne-

Apie lietuvių pažiūras i lemtoms machinacijoms, pa- 
“repatriantus” Dr. Duckart įagintas persikelti į kitą ūkį,
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Karo Lakūnui , teikia Daug Žinoti Iš Mokslo Srities.
APIE ENERGIJĄ.

Energija neapčiuopiama ir 
nesunaikinama.

Vienas svarbiausių ir pa
grindinių dalyki) visatoje 
yra medžiaga. Be medžiagos 
pasauly nebūtų nieko. Ant
ras, ne mažiau svarbus, da
lykas yra energija. Be jos 
gyvenimas butų neįmano
mas. Gyvybė ir kiti pasau
lio reiškiniai priklauso nuo 
energijos. Kaip negalima 
sutverti arba sunaikinti me- 

, džiagos, taip negalima ‘su
tverti bei sunaikinti ener
gijos.

Medžiaga randasi viso
kiuose pavidaluose. Taip yra 

i ir su energija. Nuo pat civi
lizacijos pradžios mokslo 
žmonės dirbo ir stengėsi iš
aiškinti energijos paslaptis.

Įdėjo ilgą straips- įPį "J R V']““?'".'neapgyvendinama tuose di- Pavyzdžiui, mes matome
"SS šturmband- iš tS'netS tėviškės,&£^^d“ i tt

.................... koloni- !i‘'luvi-‘:.<>.H?.™tą««d,na.'en;rglJa yra judan£i Pa.
zacijos stabo (Ansiedlungs- t uždaviniu laiko ma"x0KieII3f_ 'slėpta energija gali būti ko-
stab) prie generalinio komi- , kokios tvarkos oriovi- Čia ir yra visa tos šėtoniš- kiame nors kūne. Sakysime 
saro Kaune viršininkas. „ Minint tik keliata vna- ka* suktos gudrios vokie- ji yra akmenv, kuris guli 
Straipsniui duotas nekaltas L čių kolonizacijos politikos kalno atškitėje.

•Lietuvos vo- “nšai ryškių pavyzdžių. ga

Vie

kad galėtų augti ir bujoti 
miškai. Tie miškai, saulės 
šviesos energijos pastango
mis išauginti, vėliau liko pa
laidoti žemėje. Kovodama 
už būvį žmonija šiai snau- 
dančiai energijai nenori 
duoti ramybės. Ji stengiasi 
pavergti ją savo naudai.

Jeigu anglių sandėliai že
mėje urnai pasibaigtų, žlug
tų visa musų civilizacija. 
Tiesa, be anglies yra ir kito
kių energijos šaltinių. Čia 
galima suminėti krioklių jė
gą, mėnulio traukos jėgą ir 
tiesioginę saulės spindulių 
energiją. Tačiau išskyrus 
krioklių jėgą ir netiesioginę 
saulės energiją, visų kitų 
energijų išnaudoti žmogus 
nėra išmokęs.

Mokslininkai jau dabar 
Dalį energijos žmonija iš- galvoja, kaip panaudoti 
moko pavergti savo naudai, žmonių naudai žemės vidaus 
bet kas iš tiesų yra energija, šilimą, mėnulio traukos jė- 
į tai nelengva atsakyti net gą, saulės spindulius ir ato- 
labai mokytiems. mo energiją. Bet šie klausi

mai kol kas tebėra teorijo
mis ir praktiškos naudos 
žmonijai neduoda.

Nors energija yra nesu
naikinama, bet ji gali virsti 
nebepasemiama.
Nepanaudojama energija.

Įkaitinus geležį iki raudo
numo ir užgesinus ugnį, iš 
lėto geležis atvės iki tokio 
laipsnio, kokia yra aplinku
ma. Kur šioji šilimos pavi
dale energija dingo? Ji šiek 
tiek apšildė aplinkinius dai
ktus ir, galų gale, išėjo į 
erdvę. Ji prisidėjo prie ne
galimo panaudoti šilimos 
rezervo. Šilima, tuo budu, 
susivienodina. Jeigu visi 
daiktai turėtų vienodą tem
peratūrą, tokio dalyko, kaip 
šilima, negalėtų buti. Mat, 

Tokia : šilima eina iš vieno daikto į 
kita tiktai tuomet, kuomet 
tie daiktai nėra vienodos 
temperatūros. Kada du kū
nai pasiekia vienodą tempe
ratūrą, nors juodu dar turi 
šilimos energijos, ta energi
ja pasidaro nebepanaudoja- 
ma. Pasiekusi vienodą tem- 

, , . ... - tiesioginiai gali buti pakeis- peraturą, visata srali turėti
kad visui pa^neiks ne- kįta forma Kūrenama didelį rezeivą šilimos, bet 

nes Koloni- ^ng}įs gaIi buti paversta į šios energijos nebūtų galima 
vartoti.peidaug ais- šilimą, o iš šilimos gali iš-

pas lietuvi gauti mechanišką energiją,
ateina vokiečių Tokia energija naudojasi

ager. ELS ir pradeda kalbint. )aivai ir traukiniai. Nepa.
jį keltis i didesni ūki be pVastaį daug energijos yra i Temperatūros susivieno-
pnmokejimų. tai ne vienas dideliuose kriokliuose. Nia-;dinimas gamtoje lemia liud- 
^u.sJ¥Pn"° lr laisva valia už- garos krioklys ikinkvtas - ną ateitį. Prie vienodos tem-

Vienodos temperatūros 
reikšmė.

leidžia savo ukj vokiečiui, o p,ektrai raminti. 
pats keliasi į didesni. Isto, 
kas gaunasi? Vokiečių pro-’ Šilima.

atlyginamos tuo, kad aps- gandų skleidėju darbas ku-lpagandos mašina neabejoti-] Energija vra linkusi vireti'gaifeTutttVfe'kok'jis yra 
knt>«. Į kurias vokiečiai ne- 1 iuos Dr. Duckart vadinamai šūkauja: “Mes duodame šiiim08 forma. Iš aukštai dabar. Pasaulis sensta’ ir 
grys. lietuviams bus perleis- 'buriu kurstytojų. (lietuviams didesnius ukius. ,,uoląs vandu0 sušyla, che-'eikvojasi. Ateis laikas, kada

t taip pat ir ank.-ciau vokie- \jeko negali padėti vfJ. inolonizacijos nėra, nes lie- niigkį pakeitimai padaromi temperatūra visoj saulės si 
• ciams pnklau.~ę ūkiai. kiečiu eražhilvstė ir nrime-duvis Pa^s ūkį uzleic.o ka»ščio Daealba. Enereiia temoie suvienodės. No

peraturos nebebus galima 
išnaudoti energijos. To lai
ko susilaukęs, pasaulis nebe-

žemiau nulio.

nulio, 
a 273‘C. 

Žemesnės
.temperatūros negali buti.

v.ai nepasiduoda ir, kaip angjjs žemės evoliucijoje sos kitos planetos saulės si- 
matyti i? vokiečių nusiskun- buvo tam tikras laikoUrpis, Klemoje eikvojasi, jų tempe- 
dimų, nesutinka savo mažų kaį puikiai augo miškai, ratura vienodinasi su \a ap- 
ukių užleisti vokiečiams, o Amžiams slenkant, klimatas linkuma, kurioje jos yra, 
patys keltis į didesnius. pasikeitė, tie milžiniški miš- t. y. erdve. Ateis laikas, 
amfrtkos MACOCHAS kai susmuko • ir žemė juos kuomet saulė su savo plane- 

taip k-uiita, k.,*,, apdengė storu sluoksniu. Iš tomis ar planetų palydovais
liana Schmidt Yorke paęiovs tu liekanų pasidarė anglis, sustings amžiams šalty ir, 
Kn7eeL5,s1u^oto^fiikArautv!L-,te' Kūrendami anglį, mes gau- musų supratimu, pasiliks be
dalu. Kain. ......................... ioc. R£me energiją, nuo kurios prasmės. Bet tuo mums nėra

Pirkit Karo Bonėšus ir Stam- priklauso visa musų civiliza- mažiausio reikalo susarupin- 
pa«. Kas sąvaitę įdtkit į juos «ja. Bet iš kur energija pa- ” ”
nemažiau kaip dešimtą 
uždarbio dalį.

ti. Nuo to įvykio mus skiria 
^avo teko į anglis? Iš saulės. Mi- nesuskaitomų milionų metų 

lionais metų saulė siuntė sa- laikas.
vo šviesos energiją į žemę, J. E.

f I
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KAS SKAITO. RAŠO 

TAR DUONOS NKIMAšO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
New Yorko Lietuviu Tary- tuvą suvienijo visus išmin
ko* surengta* Lietuvos 25 tingus ir nuoširdžius demo- 
metu Nepriklausomybės

Mūsiškiai Sučiupo Rusų Kanuolę Afrikoje

ppaminėjimas puikiai 
pavyko.

Webster Hali svetainėje 
vasario 14 buvo New Yorko 
Lietuvių Taivbos, prie ku
rios priklauso virš 40 orga
nizacijų su septyniais tūks
tančiais narių, surengtas 
Lietuvos nepriklausomybės 
25 metų sukakties minėji
mas, kuris puikiai pavyko! 
Žmonių buvo pilnutėlė Web- 
ster Hali, kurioje sėdynių 
yra 18 šimtų, ir jos visos bu
vo užimtos. Be to, du šimtai 
žmonių su viršum stovėjo 
pasieniais, taip kad galėjo 
buti mažų mažiausia du tūk
stančiai žmonių.

Susirinkimo pirmininku 
buvo kun. Norbutas Pakal
nis, kuris yra ir New Yorko 
Lietuvių Taiybos pirminin
kas. Koncertinę programą 
pildė Apreiškimo parapijc- 
choras po J. Jankaus vado 
vyste, gi solo padainavo 
Metropolitan Opera House 
žvaigždė, Anna Kaska?-Kat 
kauskaitė. Kaip choras, taip 
ir artistė Kask a; žavėjo mu
sų publiką.

Kalbėjo visa eilė kalbėto
jų. Nuo vietinių lai'traščių 
redaktoriai: Vyt. Abraitis 
nuo “Vienybės,” Pr. Bajoras 
nuo “Tėvynės,” J. B. Lauč
ka nuo “Amerikos” ir J. V. 
Stilsonas nuo “Naujosos Ga. 
dynės.” Iš diplomatų kalbė 
jo: Pov. Žadeikis, estų kon
sulas J. Kai v, latvių Įgalio
tinis Dr. A. Bilman ir lenkų 
konsulas K. Krasicki. Visų 
kalbos buvo nuoširdžios mu- 
-ų tautai; visi kalbėtojai 
linkėjo musų tautai po šio 
karo išeiti vėl neprigulmin 
gai ir laisvai demokratinei 
valstybei.

kiatinio nusistatymo žmo-’ 
nes. Suvienijo ir lietuvius.
Dar nekuomet musų lietu
viai nebuvo taip vieningi 
kaip dabar. Brooklyno lietu
vių Karo Bonų komitetas 
pardavė veik jau už milioną 
lolerių bonų. Ambulianso 
pirkimui musų lietuviai dir- 
30 taipgi vieningai ir ji nu
mirkę jau pereitais metais i- 
teikė Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Lietuvai pa
gelbėti atgauti savo nepri
klausomybę irgi visi dirba 
vieningai. Prie New Yorko 
Lietuvių Taiybos priklauso 
tekios didelės organizaci
jos, kaip kriaučių 54 sky
rius, šv. Juigio draugija ir 
Amerikos Lietuvių Piliečiu 
Kliubas. ‘|

25 metų Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimui 
engti komisija pasiėmė 

Webster Hali svetainę. Tai
pirmu kaitų kaip lietuviai-------------------------------------
New Yoiko mieste gyvena juokite, trumpu laiku pri- 
ą salę jie pasamdė. Įžan- siųs. Šimtus ir tūkstančius 

gos tikėtai teko daiyti nuo lietuvių atiduoti naciams, tai 
70 centų iki dolerio, nes sve- nei pats Goebbelsas negalė
tame, artistai ir visas pasi- tų to padaryti.

— .... +

.. . .. ' .............. . .
- -V

Štai iredymas, kaip vokiečiai kariauja svetimais ginklais. šitą tanką jie yra pavogę Čeko
slovakijoj. o pastatyta ant jo kanudė atgabenta iš Rusijos frento. Dabar šitą “tarptauti
nį......................................................... - - -lanka aliantai atėmė iš vokiečiu Afrikos fronte

Philadelphijos Lietuvių Kliubas Turi 
Pirkęs Kor o Bonų Už $40,000.00.

iengimas padalė apsčiai iš
laidų. Svetainė musų publi-J 
kai buvo nežinoma. Atrodė,. 
kad mes sulysime Į finansi-. 
nę skylę. Bet musų lietuviai 
oiganizacijose, prieš paren
gimą, jau apsčiai tikėtų iš-

Vyt Katilius.
Aukavo po $175 Kinijai 

Rusijai ir kitiems.

LOWELL, MASS.

Švenčiant Lietuvo* šventę 
surinkta $115-50.

Kaip Pittsburgho Lietuviai Minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės Šventę.

Iškilmėse dalyvavo čekoslo- kalba lietuvių spaudai, kita 
vakų, jugoslavų ir lenkų vai- anglų kalba, kuri buvo pa- 
džių atstovai, pasakė atatin- siųsta prezidentui Roosevel- 

kamas kalbas, linkėdami tui. Tuo minėjimas ir baigė- 
Lietuvai atgauti nepriklau- si. S. Bakanas.
somybę ir laisvę. Auku -----------

sudėta $242.55.
Šių metų 

Pittsburgho
vasario 14 d. 
lietuviai visi

PITTSBURGHIEČIU
ZOLIUCIJOS.

RE-

Pittsburgho ir apylinkės 
bendrai minėjo Lietuvos Ne- lietuviai, minėdami Lietuvos 
priklausomybės 25 metų su- Nepriklausomybės paskelbi- 
kaktuves. Nors sąlygos buvo.mo 25 metų sukakti, nutarė: 
nepalankios, nes automobi- i , K.r.ikxti nuočįrdžiausia

u u? Prezidentui Franklinui D. prastas, bet Pittsburgho ne- -L .... .tuviai nepaisė lokiu kliučiu IRcos€veltui jo vynausy- 
krt P • — i " •, .- bei už įupestingą ir patvaiųir publikos prisirinko pilnute •• ‘ ;

didžiulė Lietuviu Piliečiu Sau^°l ma ma™« 
svetainė ' (tarpe ir musų Lietuvos, vals-

tz iv-i • • i - t- itybinių teisių ir užtikrinimąKalbėtojais buvo pioi.>K.(vjs0kerjOpOS pagalbos Lietu- 
Pakstas, Lietuvių Žinių vos iajsveį įr nepriklausomy- 
redaktonus S. Gaoaliauskas, jbeį atsteigti, kurią jai pa- 
Allegheny County Komisic- iKill^otinaj išplėšė svetimu 
menų Taiybos pirmininkas •Taiybos p 
J. J. Kane, kongresmanas 
Thom E. Scanlon, teisėja;

žemių godus okupantai; 
2. Musu šalies ir visos

Clounk, adv. Boyie, ir p. B. žmonijos laisvės ir jos teisių 
Tivaionienė, lietuvių motetų i apsaugos garantijas mes 
Raudonojo Kryžiaus dalinio ■ matome Suvienytų Tautų, o 
pirmininkė. Taip £at pasakė (ypač Amerikos ginkluotų jė- 
frražias sveikinimo kalbas gu pergalėje, todėl esamepriklausoma Lietuva ir jos sveikinim0 feibaslgu pergalėje

gynėjai šmeižiami. Jenky gene,.alis konsulas p. pasiiuošę visais savo asmens
Musų Philadelphia yra is- Susirinkimą pamargino Heliodo. Sztark, pareikšda- Jėgų ir turto ištekliais įemti 

torinis miestas, nes čia yra šv. Jurgio benas, Dainos mas kad Lenkija stoja už U. S. A. karo pastangas nu- 
daug istorinių vietą yra Ne- Choras ir prof. Jurčiukonio atstatymą nepriklausomos
priklausomybės Salė. kur 
buvo apskelbta nepriklauso
ma Jungtinių Yaistijų res
publika; yra ir istorinis var
pas, kuris gaudė šalies ne
priklausomybę skelbiant. 
Taigi Philadelphija yra tik
ra musų demokratijos lop
šinė.

Kvartetas.
Lowellio lieuvių kolonija 

pirko. Tas lyg drąsino ren- jau atšventė Lietuvos nepri- 
gimo komisiją. Bet vistiek klausomybės šventę, kuri pa- 
komisija abejojo, ar bus ga- vyko gana sėkmingai, su- 
na publikos. Ar žmonės su- rinkta $115.50 prof. K. Pak- 
ras naują vietą? Bet Nevv što vedamajam Lietuvos 
Yorko ir Brooklyno lietu- Kultūriniam Institutui.
viai savo gausiu atsilanky- išplatinta 55 egzempliorių 
mu Darode. kad New Yorko angjifku knygeliu apje Lie!
Lietuvių Taryba turi didelio ;a.T_ i,..ik„ "tat iz izk„ _____
nritfli imn Tie atėin mukiai lu' * 11 raiivą. vun nno- yra istJIrKŪSIOS Jau Ui fiauge nritaumo. Jie atėjo gausiai, ba5 nupirko 25 egzemplio- 
nusipirko brangius tikėto ir ; ,
dar suaukojo virs trijų sim- kalboj h. nu?-iuntė ,{etuviasmj 

kareiviams Amen kos ka-tų doleriu jubilėjinės kny 
gos išleidimui.

galėti priešą, o reikalui esant 
net gyvybę paaukoti;

3. Atlanto Čarteris, geros 
valios žmonių aiškinimu, yra 

. dokumentas, kuriame aiš- 
_ mus Lietuvai atgauti lai - kjaj jr pilnai nusakyti Suvie- 
vę ir nepriklausomybę. Jis'nytų Tautų šio kaio tikslai, 
pažymėjo kad Lietuva, kaip;^es reiškiame pilną pasiti- 
•jugoslavija ir kitos 1 autos,.kėjimą, kad tame garbinga- 
kenčia nacių vergną. Turbut me dokumente nu5tatvti 
gražiausia ir nuoširdžiausia i

Lietuvos, nepaisant rusų 
boiševikų intrigų. Jugoslavų 
generalinis konsulas p. KosNeblogai kalbėjo kun.

Bagdonas, kuris pajuokė tos . Unkovich Coreiškė linkė- “literaturos” platintojus. Iš- l.° 1 nl'«?cn We.ske linkę - , - 2 i iv rimus Lietuvai atgauti lai -tuokė juos savo kalboje ir
Jonas Gi niu5. Anot, jo, ko
munistai butu padarę daug 
geriau, kad už tuos pinigus, 
ką išleido tai “literatūrai,”

Lietuviai čia turi nemaža butu nupirkę ir nusiuntę Sta- ; žmonijos tvarkos principai
visokių organizacijų, kurios lino‘ armijai keliata kenu kaib% Pasake čekoslovakų.bus pilnumoje pritaikinti ir 

j*. - - * * konsulas p. J- Zak-Maru-į muStu Lietuvai, sudarant jai“pOj k iv beanS,’ tai pavalgę 

raudonarmiečiaiIi tūkstančiu doleriu karo raudonarmiečiai butų sHp- jaVo .iau? 'sąlygas atsteigti savo laisvę
bonų, kad padėjus Ameri- resni nacius vyti is savo ze- 
kai karą laimėti. Mes tiki- mės.
mės, kad Amerikai laimė- Tas padarė publikoj ne
jus, lengviau bu? ir Lietuvai maža gardaus juoko.

mingą kalba jis pareiškė:jbej valstvbės neprikiauso- 
“Long live demoeratie Lith- mybę: 
uania!” — Lai gyvuoja de- ’ .......
mokratinė Lietuva! Publika , Amerikos lietuviai sios
karštai visiems kaimyninių isakes ciemoxratinėje san- 
valstvbiu atstovams plojo, tvarkoje mato savo asmems- 

kos laimės ir gerovės pa-

nuomenei.
Lietuvos šventės minėji

mą surengė musų Bendras 
Frontas, kurin Įneina visos 
musų kolonijos lietuvių or
ganizacijos, išskyrus komu
nistus. Frontan Įneina DLK 
Vytauto Kliubas, SLA 173 
kuopa, šv. Juozapo Draugi
ja ir LRKF Skyrius.

Per praėjusi susirinkimą

Surinkta virš $300.00 iubi- 
lėjinei knygai išleisti.

Nevv Yorko Lietuvių Ta
ly ba ne vien pasiiyžo suor
ganizuoti visus lietuvius 
Jungtinėms Tautoms pagel
bėti ši baisųjį karą laimėti 
prieš aši, bet ji nusistatė 
dirbti ir Lietuvos atvadavi
mui iš po nacių jungo. Kad 
tas dalbas butų pasekmin- 
giau varomas pirmyn, tai 
reikia ko pilniausia infor
muoti angliškai kalbančią eiams
visuomenę apie Lietuvos pa- zacijų. Raudonajam Kryžiui. Pa
dėti ir apie io? bylą busimo- Tie idijotai aiškina savo skaita Įvyks kovo 14 d., 
je pokarinėie taikos konfe-;lapeliuose, kad “tikrieji lie- vai. popiet, pobažnytinėj sa- 
rencijoje. Kad tą atlikti,! tuviai” esą tik “eidi-eldi” ir dėj.
reikia lietuviu skriauda5 ir saujalė komunacių. kurie į praėjusi Kliubo mitingą 

spiečiasi apie Laisvę. buvo atlėkę keli komunistai 
Na, ir kas gali uždrausti įr prašė aukų ambuliansą 

nupirkti Rusijai, bet Kliu-

Komunistų farsas.

Mūsiškiai komunistai, ku
riuos iietuviai vadina “lietu
viškais įuskiais,” irgi “at
žymėjo4’ Lietuvos 25 metų 
nepriklausomybės apskelbi
mo sukakti. Tam tikslui jie 
išleido tokius idijotiškus la
pelius. kuriuose aiškina, buk 
nepriklausomos Lietuvo 
noi
V

-avo nepriklausomvbę at-
gauti.

Vasario 16 dieną Phila. 
Š. D. Lietuvių Rep. Susiv. 
turėjo reguliari save susirin
kimą, kui- paaiškėjo, kad šis 
kliubas turi nusipirkęs 840,- 
000.00 vertės aaro bonų. 
Taipgi gautas pranešimas, 
kad paaukota rili':‘O fondąn

Ten Buvęs.

SCRANTON, PA. 

Mirė Juozas Gustainis.

džiaugsmus išdėstyti raštu. 
Todėl Nevv Yorko Lietuvių 
Tarvba nutarė išleisti 25 me
tų Lietuvos nepriklausomy
bės aprašymą. Bet ji išleisti 
reikia pinigu. Nevv Yorko 
Liet. T. pinigų neturi. Jai 
i eikia visuomeninės para
mos, nes Lietuvos likimas 
priklauso ne vien Nevv Yor
ko Lietuviu Taiybos na
riams, bet ir visiems lietu
viams. Tad kaip tik tuo rei
kalu ir buvo apeliuota Į 
Webster Hali susirinkusius 
lietuvius. Jie gausiai atsi
liepė, sumesdami virš trijų 
šimtu dolerių aukų tai kny
gai išleisti. Puikus darbas! 
Puiki pradžia!

New Yorko ir apylinkės lie
tuviai pasirodė geri?u negu 
Rengimo Komisija tikėjosi.

Nevv Yorke ir jo apylinkė
se. kaip ir kitur, lietuviai 
buvo per laikus pasiskirstę, 
pykosi, vienas kitą Įžeisda 
vo, užgaudavo. Kokį nors 
visuomeninį darbą pradė
jus. tuojaus atsirasdavo ki
virčų ir visas triūsa? nueida
vo vėjais. Dabar kas kita. 
Ašies užsimojimas užvaldy
ti visa pasaulį, kartu ir Lie-

.. klausomybei atsteigti tvi.tai
mpą laiką, šių sv. Kazimiera jpabrėžia, ir pageidauja, kad

metų vasario 6 d. čia mirė ky klos mer^a‘^£ bOAlkes-atgimusioji Lietuvos vaisty- 
Juoza? Gustainis. VelionisįProgiamą vedė Povilas Dar-,buty tvarkoma demokra- 
buvo kilęs iš Suvalkijos gis. Auku Lietuvos ieika-,tyb^s dėsniais, kad žodžio, 
i-.rasto, Sakių apskrities, Sm- įarrB sudėta S242.oo. . i spaudos, religijos ir asmens

vaJnniaUS‘ .'^T!ne7.k®n i ! ; ,*“5an:a a7Slte:?e!laisvė butu netik konstituci-
1906 metai? ir dirbo apie 4 valandas, publika la- 
rasvklose. Buvo ve- ,bai gražiai ir pavyzdingai 

iko nuliudusią mo-Į užsilaikė. Buvo priimto5 dvi/
Ant. Leveckis.!rezoliucijos, viena lietuviu1 Kadangi lietuviai, kaip 

_______________________ 1_________________ ir kitos tautos, gali išlikti gy
vi ir išsaugoti savo prigimtas 
teises tiktai gyvendami pil- 

’nai laisvu bei nepriklausomu 
!gyvenimu, i kuri turi teisės 
(kiekvienas kultui ingos ir ci
vilizuotos žmoniio5 narys, 
tai susirinkimas didžiai ap
gailestauja ir smerkia sau- 
jalę lietuviškųjų bolševikų 
grynai išdavikišką Lietuvos 
atžvilgiu veiklą, siekiančią 
Lietuvos pevergimo dides
nes valstybės naudai, kurios 
imperializmo auka ji jau 
vra buvusi šio karo pradžio- 

' je:

Pasirgęs trumpa

joje Įrašyta, bet ir gyvenimo 
praktikoje vykdoma;

Kryžiui.
Lietuvių Taut. ftageibinis 

Kliubas yra pirsyikaro bo
nų už $28,000. ? dabar da • 
ruošia pramogą nfeker.tė'u-; 
siu nuo karo nauda.

jiems šitaip galvoti? Nie- nupirkti Rusijai, bet Kliu-. Tik Richmonc kolonija
kas. Na, tai tegul jie sau ir bas atsakė, kad mes remiam Į pyksta, kad mažulė Frank-
ntasi pakalnėn Į Maskvą. Amerikos Raudona Kryžių į fordo kolonija r: kišo ją po
Lietuvių visuomenei nei _įr to užtenka. ‘ ’stalu: kitaip pa-aklis.frank-
Lietuvai jie nereikalingi. > M kolonijos “komisą-’ ^iškiai nupirk daugiau
kai n1L o-Tutn ras" Vatslovas Čiulada ap- l^™. *?<»"«, negu richmon- 
kai. O Maskvoje Jie galėtų . .. komunistu snau-'dlsklaL
Stalinui batus išdegutuoti. P i i •• Nemiega nei Point Brise,6 i da musu kolonijos veikėjus, • . v -

Ne pirmu kartu ir nepas- kurie stoja už laisvą ir ne- Įnei ™ ’ aP- r e'
kuriniu musu komunistai iš priklausoma Lietuvą, 
stoja prieš Lietuvos nepri- į _T , . . . . , . >
klausomybę. 1919 metais' Vatsluk! kada tu uždarysi 
jie tą pati giedojo. Tos pa-į?avo nesvarią^burną ir nu- 

tie patys gie-1^0^ šmcižęs žmones? Už

Vasario 21 c. Lietuvių 
Muzikalėj Svetainėj Įvyko 
mėsinis lietuviu mitingas.: 
žmonių pri.-iiiri'd labai 

Pasirodė ir “penk •cios giesmes, ne pavys gie-r."'- - -y—— daug. rasirode r pen* >-
doriai. Jie nedaro pažangos į šmeižtu? ir vel gali atsidurti; kojaj” — zuja t>o evetai-
tai’tų apsisprendimo reikal 
ir nedalys, nes jie seka

už durų, kaip pirmiau 
atsitiko. Neužmiršk,
Lovvellio lietuviai stoja už

kad|nę’
Kremliau- Įsakymus, o ne,, . ,
savo protu gvvena. Jeigudai?va nepriklausomą Lietu-;

s isa- v^- nenori, kad tėvų šalis

vo
tik kaišioja ublikai sa- 

1 i tėra tu ra larioj nę-

iiems ateis iš Kremliaus Įsa .
kymas verstis nėr galvą, jie'butų po ruso ar vokiečio pa-; 
Dersivers. Tokiu nersiverti- du- Tu geriau nutilk ir Jėdėk 1persivers. Tokių persiverti 
mų iie padarė gana daug ir 
jie jų padalys ateityje. Tai 
ne politinė parti ia, bet poli
tiniai klaunai, kurie varta- 
liojasi prieš visuomenę, kaip 
ui menedžeris komanduoja. 
Jiems dabar komanda vra 
duota aukoti visus lietuvius 
naciams; jie ir aukoja juo™. 
Jeigu jiems Hitleris nepri- 
siuntė dar medalio, tai nesi-

sau ramiau savo “raudon 
dvary.”

Pranešame visų Lovvellio 
lietuvių žiniai, kurie yra iš-; 
leidę savo sunus kariuome-, 
rėn, kad praneštų apie tai i 
DLK Vvtauto Kliubo dženi- 
toriui. Darome didelę lenta, 
kur bus surašyti visi Lovvel
lio lietuviai kariuomenėj.

Vyt. Ramanauskas.

WORCESTER. mass.
CHESTNEY’S

CANTEEN
VIETA MALONI 13 ŠILTA

Visokių Gėrimu, Alaus, 
gardžiai pagainiotų Val

gių ir Užkandžių.
čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais numenąs

90 MILLBURY STREET
*<»r«'Krter mass

PICKW1CK
tiktai tiek jums reikia žinot apie 
tikrąjį Ale!

>
c

6. Pagaliau, šis skaitlingas 
susirinkimas reiškia nuošir
džią užuojauta dėl ju sun
kaus ir kieto likimo visiems 
Lietuvo5 žmonėms, kenčian
tiems žiauria naciu ve-giją, 
o taip pat užuojauta, ir gau
singiems 1 ietuvo; tremti
niams, išskaidytiems pla
čiuose Sibyro plotuose.

Lietu vos N e nr i klausom y- 
bės Dienos Komitetas:

Pirm. J. B. Tamkevičiu*, 
Sekr. S. Bakanas.i

KUNIGU CELIBATAS
—TJkniAV intn knrlnj nepetyrtA, i«-

r'0«Hmns. kr.yg* ’nrCtu r»er»kai-
toiiln. ir ju rloriskn • ra

ityti kiekvienu, vvtp*. ir ;v:ni-
Į '•eitin. kurie eeiSii#. ^*<1 ju 'rį®. 
'’n.ctrrf* ir mvlim«»ios -epaprltų i 
tokiu kauin. globa PnrM'- kurt Geo.

Fra, P. TV, A'ilietuvmn

1 i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

APIE PAJAMŲ MOKEiNį ARBA 
“INCOME TA'.”

Valdžia žino darbininkų 
pajamas.

įstatymas reikalauja, kad 
kiekvienas darbdavys rapor
tuotų valdžiai kiek kuriam 
savo darbininkui 
kėjo algos pereitais metais, 
todėl valdžia žino visų paja
mas, tačiau kiekvienas pri
valo pats jas raportuoti, nes 
kitaip gali būt nubaustas.

Vedęs vyras ar moteris 
privalo raportuoti savo pa
jamas jeigu uždirbo pernai 
$1,200 ar daugiau. Kas už 
dirbo mažiau, raportuoti ne 
reikia.

Nevedęs privalo raportuo
ti. jeigu uždirbo $500 ar 
daugiau. Kas uždirbo ma
žiau, raportuoti nereikia.

nusipirkę »įrankių, kurie rei-
kalingi 
užsidirbt 
tokiems
jis irgi gf ii išskaityti iš savo 
pajamų.

>ne jo oarbo kad 
algą, tai išleistus 

ranKiams pinigus

ns užmo-rokie dai-vkai> k [oai’bo ak mai, “overauzės,"
guminiai batai, darbinės 
pirrštinėj — išskaitomi kaip 
ekspensa

račiai paprastos drapa
nos, kuri s žmogus nešioja 
kasdien, težiūrint ai' jis du-Į 
ba ar ne, nėra išskaitomos.

Bet jei ju prie darbo rei- 
~' kalinga ^m tikra unitorma, 

kaip o«
jurininke 
ir tt,—v 
skaitoma] 
bet jų

, . , „ jmas, vai;
Jeigu vedęs vyras neuz-; Nur 

dirbo $1,200, bet jeigu jis jeį 
kitokia 
savo kli 
ganizacij

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VIN CO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI 

Parašė: Kazys Boruta.

Nuo pat pavasario atvykdavo iŠ toli- Taip ir įvyko. Akli buvo—nepraregėjo, tai 
miausių apylinkių žmonės, gerdavo tą van- dabar ir tenka už savo aklumą kentėti, 
denį, kibirais semdavo, namo veždavosi ir Sutemo rusti naktis. Paliko vėjas, su- 
maudydavosi. Daug kam tai pagelbėdavo, griaudėjo perkūnijos,—paskutinius pele
li- garsas apie Purviškių stebuklingąjį šal-; nūs po sukruvintus laukus išnešiojo ir pas- 
tinį vis toliau sklisdavo. . • kutinę liepą pargriovė. Nulužo per pusę,—

-t • a- v • nėr ta vieta kuri buvo sviedinio išnešta,—Vasaromis, šimtametes liepos pavėsyje, ^tikrai stuobiys - išgijusiu ligoniu 
vis daugiau žmonių susirinkdavo. Dievo- . u /.t1 ,, ?‘
baimingesni ligonys, atsidėkodami už pa- šventais ženkle ais ap /
sveikimą, prie liepos žievės prikabindavo Visą naktį lietus lijo, ir tas lietus maise- 
visokių dėkingumo ženklų: kas koją, kas i si su ašaromis, keiksmais, maldomis, kurios 
ranką, kas širdį, žiūrint, kas ir ką pasigy- veržėsi iš baisios nelaimės prislėgtų kruti

no, geižkeiiečio, | dė to šaltinio vandeniu. Pamažu liepos ka- njų- Su austančiu iriu padegėliai, per naK- 
nursės, veiterio • rnienas apaugo įvairiais ženklais ii' ženkle- tį akių nesudėję, šlapi, lietaus permei kti,

išskaitoma. IŠ- liaiS "---------- ------ klnilrina nakties nnslėflr-
le tiktai jų kaina,

' ?ymas, skalbi- 
įr tt.

mokytojų duok-
lokytoja, nursė ar 

gofesionalė moka 
►ui ar kitokiai or- 
ų duokles, jos iš

los
kad turėdami tokią vietą, krikščioniškai H ... . . .
jos nepapuošia, nepastato nei kryžiaus, nei damiesi i dangų užtarimo, pastatyti savo 
šv. Panelės statulos, pagąsdino Dievo rus- kaime prie stebuklingo šaltinio Sopulingą 
tybe ir su prikrautais kalėdos vežimais iš- Dievo Motiną, kuri apsaugotų jų sodybas

diibo su žmona, ir jeigu 
abiejų uždarbis siekia $1,- 
200 ar daugiau, jiedu priva
lo savo pajamas raportuoti.

Y ra dvejopos blankos. I __ __

i?1 Žilioniui ir taip buvo įkyrėję visokie ligo- /api'ia,'tokspat ir jos klebonas, 
d veiono* blanko* Remi Ha lr kehones ir ho-Į niai, kurie aplink šaltinį pievą nuganyda- prįeš pat karą atvyko Dorinė į Skaisgi-
rp žinnma^kain !6 10 1?la^0S’ u- valgis. Jei- vo, pasėlius išmindavo, bet kaip ant ligoniu rius sutaisvti senos medinės bažnytėlės ir

.e oianka y a žinoma kaip kas rašo knygą ir jam ar jai j —nepykdavo, ką darys žmonės—negi iš padaryti naują didijį altorių. Atvykęs nu- 
pasileidimo tai daro? — Kiekvienas jiesko stebo pamatęs nepaprastą vaizdą, ir nuste- 
sveikatos. O kai pastatysi čia kokį kryžių bęs sustojo. Prieš jį per šventorių ėjo su-* 
ar statulą, pradės ir be reikalo plaukti iš nykęs. kaip varna po žiemos, kunigiukas, 
visur maldininkai, tada nors ir iš namų o aplink jį sukosi varnų, šarkų, kovų ir ki- 
bėk—prigužės pilni namai, laukai svetimų tokiu paukščiu pulkas, visais balsais rė- 
žmonių, kur čia išsiteksi, kaip pasėlius ir kaudami, kraksėdami, kunigui čia ant pe- 
pievas apsaugosi? Išmins viską, sudrapa- tie£, čia ant skrybėlės nutūpdami. Jis švel- 
lys, o sausesnės žemės tiek ir turėjo, kiek niai baidė juos nuo savęs, o jie vis aplink 
ap:e tą liepą, toliau—skendo pelkėse, kru- jį sukosi. Priėjo prie nustebusio Dovinės 
mokšniuose, kur nei šienauti, nei ganyklai ir ranką ištiesė:

........................ -—*•-—    netiko. Tai ir nemanė žmogus nieko dary- —Ar ne meistras busi?—nusišypsojo.
pajamas, ?udet_i ja* ir Paziu- Bet jeigu automobilis varto- ti, kas galėtų į jo laukus daugiau žmonių —Tas pats,—atsakė Dorinė, vis dar ne-
leti antroj pusėj lentelę, ku- jamas vien tik pasivažinėji- sutraukti. Kaimui irgi mažai rūpėjo. Pa- galėdamas atsikvošėti
nia>a!eikia mokėd raidžiai Va^‘a t°ki“ -laidU ^,b4j° nwn%T«v“ *?e to PraCT' eno, ir ' _Tai ir gerai,-vėl šyptelėjo kunigas.
" k-„ raidžiai „epnpazĮSta. Paprastai au- Jie pragyvens. Tiktai vienas klebonas ne- -Senai iau laukiame, paseno mu=u baž-

' itomobibs tarnauja abiem užmiršo. Sutikęs ką nors iš Purviškių, vis nytėiė, ši tą pataisyti reikia, o girdėjau,

'a oin avo. . „ . . aukso rankas turi. tai ir galėtum su jomis
—Ar jau pastate ką prie šaltinio? Atva- Dievo trarbei padirbėti 

ziuosiu, pašventinsiu... Pamatysit, kitaip Paukščiu nnlka; rvkanzUmae i
Dievas padės gyvenu.. . . šventoriaus medžius, tiktai viena varna K-

Lzkulptas žmogus stengdavosi kaip ko ant kunigo kairiojo peties ir, žiūrėdama 
nors greičiau pasprukti. j Dorinę juodomis akimis, gailiai sukrank-

—Tai kad dar, kleboneli, vis neprisiren- sėjo.
giam... Tų darbų daugybės, negali suspėti. —Kodėl ne? —atsakė Dovinė, žiurėda- 
Kad dar tos musų žemės butų kaip žmonių, mas i tą varną.
o dabar—murdaisi visą laika po tas pelkes Kunigas, visai nekreipdamas dėmesio i 
ir akių prasikrapštyti neturi kada... Dovinės sumišimą, dešine ranka ramiai

Subardavo klebonas už tokį apsileidimą Paė™ nuo peties varną, ta suspurzdėjo ir

važiavo.
Kaimas persimetė pora žodžių, gal ii- 

reikėtų kas nors prie to šaltinio padaryti, j

nuo antros tokios baisios nelaimės

Tuo metu
II.

Vincas Dovinė gyveno
įskaitomos iš pajamų. Jeigu bet kas turi daryti? Tas šaltinis ir ta liepa į skaisgirių kleboną kunigą Paukštę. ? 
profesijoj reikalais tenka žilionio laukuose, tai tegul jis ir padaro. O buvo menka ir skurdi, girių nušvokšta j

valgi
- ,-----------r jam — J-

rorm 1040. Ji yra skinama tenka tolį važinėtis rankio 
biznieriams ir bendrai tiems, jant tai "knygai medžiagą, 
kurie uždirbo daugiau kaip lai ir tokios išlaidos išskai- 
$3.000. Paskui yra paprasta tomos g pajamų.
(simple) blanka, žinoma Automobilis/Jeigu auto- 
kaip Form 1040A. Šita y^niobilis vartojamas bizniui 

, , . . taikoma darbininkams ir ar darhui tai išRkaitnmr*;
būt cholera prie manės nepnsto- knrip neuždirbo dau- ■?UL - 1 tiems, kūne neuzairoo aau- visos su juo suristos išlaidos:

—Tegul bus pagarbintas, žuvis. Ale kaip žmogus sei 
Maike! ga. tai reikia gero snapso. <£jmple> blanka

—Sveikas, tėve! Žinai. Maike, kad pakol aš kaip Form 1040A
—Jes, Maike, tu žinai ko turėjau gyvatinės, tai jokia taikoma darbininkams ir

mon reikia. Aš noriu

kur nors į bušius ii' sugau- —D gai ta gyvatine da 
tum man gyvatę ant liekarst- bar atsiliepia tėvo kauluose?
vų, ba dabar, apie šventą —Nemarmai. vaike! Ma- *___ _______ _
Kazimierą, jos labai pamač- no tėvukas, amžiną atilsi jo ma reikia mokėti 
lyvos. dūšiai, šimtą metų išgyveno

* —Gyvatė nėra joks vais- gyvatinę begerdamas. 
tas. tėve. * —Tai da neparodo, tėve.

—O ar tu. Maike. žinai kad gyvatinė yra vaistas, 
geresnių gyduolių nuo mar- Jeigu tavo tėvukas nebūtų 
niatizmo?’ Pasakyk! Jau jos gėręs, gal jis butų išgy- 
trečia diena kaip aš negaliu venęs 150 metų. 
užmigti. —Olrait, Maike. jeigu tu

Pavyzdžiui, Jonas Ko- tikslam — ir bizniui, ir pra 
pustas yra vedęs vyras, uz- bangai. Tokiais atvejais rei- 
laiko seną tėvą ir vieną Įja apskaičiuoti maždaug, 
nepilnametį vaiką, uždirbo kiek jį vartojamas bizniui, 
pereitais metais $2.300 ir tu- ir tokją daH gaiima. išskaityt. 
įėjo dar kitokių pajamų, ga- Anglys, telefonas, van

gti-...........................................— /UdlL' ->iaiKe' iu vo S30 procentu už padėtus duo įį£iurans Tei tie dalv-l
Miegoti reikia naktį, toks kytras, tai pasakyk, ka? bankon pinigus. Jo raportas kaį ’ yra vartojami biznio

tėve. ne diena. įeikia daryti nuo maimatiz-
—Naktį da aršiau kaulus nio?

gelia. Nors gvoltu rėk... —Aš patariu nueiti pas
—Tai senatvės liga. tėve. gydytoją. Gal tėvas valgai

Tvora pasenusi irgi krypsta netinkamą maistą: gal siste- 
ant šono. mai reikia geležies, kalkių,

—Maike, tu manęs prie ar kitokių daiktų. Gydyto- 
senos tvoros nelygink... Kau- ?,as pasakys, ko reikia.
Irs man gelia ne valuk se- —Maike, aš syki jau bu-
natvės, ale valuk to, kad nė- vau Pas tokį spicilistą. ką 
ra gerti liekarstvų. pasakė, kad prie šolderio

—O kodėl tėvas nenueini įeikia da geležies ir kalkių.

blankos 1040Aant 
toks:

Alga ....
Procentai

Viso labo .......
Užlaikvmas tėvo ir

butu tikslams, jie yra biznio eks- 
pensai ir išskaitomi iš bend- 

$2,300 ni pajamų. Bet jeigu visa 
30 tai vartojama gyvenamam 

namui, tuomet iš pajamų ne-
§2,330 išskaitoma. 
v- 4 4 0 Senatvės pensija nėra tak- 

~ ~ suojama ir jos raportuoti ne- 
$1,560 reikia.

blankos Nedarbo apdrauda. Jeigu 
gavo 1942 metais

pas
Tai
pa

pas daktarą?
—O ką tie daktarai žino?

Buvau pas vieną nuėjęs ir 
paprašiau liekarstvų nuo 
gumbo, tai pasirodė, kad jis 
da nežino, kas vra gumbas.

Suvalgiau sauią kalkių, tai 
bemaž ko ir galo negavau. 
Mislinau. kad geležis pama
tys. Nuėjau i graboriaus ga
ražą, kur stovi ar 
atsukau keturias muterkas

Taksuoįamų paj.
Lentelė antroj

pusėj parodo, kad už tas pa- bedarbis 
jamas Jonas Kopūstas turi nedarbo apdraudos (unem 
mokėti valdžiai $42 taksų, ployment Insurance), taksu 

Bet jeigu žmogus dirba tai mokėti nereikia, 
dirbtuvėj, tun namą, moka Sočiai Security taksai.

ir abejingumą, bet ir barami, ką jie galėjo nuiim^, o jis, glo?tvdamas ją, kalbėjo: 
padaryti? Jie ir taip vos vos išgyveno. —Čia mano vargšelė!... Nepalekia. 
Laukai pelkėti, derlius menkas, o ir tas dir- sparną radenį išsisuko. Per visą žiemą gy- 
sėtas. Tokios juodos duonos niekur aplin- džiau, bet dar neišgijo... Skriaudžia, varg- 
kiniuose kaimuose nevalgė, kaip Puiris- kitos juodosios seserys. Nekenčia, mat, 
kėse. Nebent tiktai pasigailėti Dievas ga- pabėgėlės! O ji man dar meilesnė už ki- 
lėtų, o ne užsirūstinti. tas! — šypsodamas glostė varną, o ta užsi-

O klebonui nesikentė turėti savo pavapi- meiir visai nurimo kunigo rankose, 
joje šventą, gal net ir stebuklingą vietą. Tada kunigas pažiurėjo giedriu žvilgs- 
Turi gi gretima parapija—Paliepių—šven- niu į Dovinę ir, lyg suprasdamas jo nuste- 
f o Tiivrri T^rml n* knvA Valioto bima. nasakp •rmobib/ V,Ž taksus miestui, procen- kmiuos darbdavis išskaito tą Jurgi. Tegul ir buvo prieš keliatą metų bimą. pasakė:

tus už morgičius, turi važi- įš daibininko algos (po lc ten kiek nemalonumų su jo pražuvimu ir —Na, taip, j

man pasakė? Liepe man • 1 ua važiuojam kai Form 104Q. N -j Atokios nelaimė^ vra i^kai
l t- 1 ti Sako čia nė- ^mobilu jam ratas nukilto. njlįnp<inp ,-r h9h<t J1110“?5 nelalmes >,a įsskai-. m sumą gerai, saho, čia ne- • cUug painesne ir daug sun- tomi 1S pa,amu.

įa joks gumbas, ale papras- gorėjo d t o,, ant sūdo. ture klau ^pddyt, tačiau ja Medicinos razilba ir d-n-
♦as šaltis Išeerk =ako bent Jau gadytis. Sakau, provotis vartniJapt n-aij/a dauriau <• ^ea;c!nos 1a. .au.. . įsgein, .dhu, jeni _ . — , ba ir ant sndn 'ai/)Jan/ ganma aaugiau tai vis išlaidos, kurias
tns kvortas skystimo per ‘ e in ‘a’, a. \ a su. padaryt įsskaitvmu iš savo «alima išskaitvti iš <^avn ra 
rlicna ir bn« o-ptni Olrait calesiu pasakyti, kad ne vi- i,. * J” isSKanyti 1S savo pa-o.eną, n bu geiai. Ulia t, - m’ teika« atbukau viena PaP.am^ ,ir tuomet, mažiau Jamų, tačiau valdžia nripa- sakau, o koki skystimą dak- ' • m-i< * a at.uKau, vieną reikgS taksų mokėti. Pavyz- žista tokiu ek non-'i ‘ik iki 

4 ira« patari' nuo treiankos Palikau. Vadinasi, padaryta • vartnįant šito blanka - 1 aŲ ek-pen>ų uk kidi a. patari , nu i ejanK i., , azumu< (jraborius nusi- t 1U1’ \art0Jant šitą blanką 5 procentų visų paiamu, ki-
ai stieit viskę. O jis sako. turčiau padarvt ^.on.as Kopūstas galėtų iš- taip pasakius nuo $1,000 pa
po nuo trajankos ir ne viskę, lex A x ^uiejau padaryt skaitvtl 1S pajamų šito- jamu rrai;ma -pkaitv i nez?np?nt?,.kad kai asnu-kjas-išlaidas. «>* Sau to“Vfl deXo t

mr siu, tai jis turės mane pa- m ____ _ "8ldU oentisto ir

gyvename mes čia giriose, su
vėl atsiradimu, bet vis dėlto—šventa vieta, paukščiais, tai ir bičiuliaujamės su jais, nes 
ir žmonių per atlaidus plaukte suplaukia, ir šventam rašte yra pasakvta—gyvenkite 
Arba vėl Barštinės parapijoje. Prisisapna- kaip dangaus paukščiai... Na. bet eisime 
vo kažkokiai kūtvėlai, kad už šventoriau- pažiūrėti bažnytėlės! Reikia Dievo namai 
prie balos Panelė* Švenčiausia rodosi, ir įti- sutaisyti!
kėjo žmonės. O kad bent ta bala ko verta Nusivedė kunigas Dovinę į bažnyčią, 
butų, o dabar vasarą visai išdžiūsta, viena Apžiurėjo—sunku kas ir bepataisyti. \ ie- 
pliurzė, kurioje kiaulės vartaliojasi. Butą nos sienos dar laikosi, viskas sutriuniję. 
čia kur Panelei Švenčiausiai rodytis? Gud- Pakraipė Dovinė galvą ir atsiduso, 
įus Barštinės klebonas Runkevičius, tiktai —Nedusauk,—pasakė kunigas.—Patai-

ale čystą vandenį. Ir da pn
duiė: gali vandenį užvint ir , .. _ . x . . . - ,
įspausti lemon-džius, tai bu- lai r^a^aI’ kalP mane:
si sveikas kaip katinas, pa-lk'mo^
Klausiau, klausiau, ale kaip
jis mane prilygino prie ka
tino, tai jau neištrivojau. 
Sakau, uskiuzmi, dak, ale 
aš katinu nebuvau ir nebu
siu, o vandens irgi negersiu, 
ha nesu karvė. Pasakiau 
gudbai, nusispioviau ir išė
jau.

—(> aš manau, tėve, kad 
jis davė tau labai gerą pata
rimą. Vanduo žmogaus sis
temai labai reikalingas.

—Jes, Maike, kai žmo
gui norisi gerti, o geresnio 
f lunko nėra, tai gali ’š bė
dos ir vandens atsigerti. Pas 
niekius yra net ir tokia Pa
tarlė, ka sako: kaip nėra žu
vies, tai ir laksteiis gali hui

—Užteks, tėve, šitų pasa
kų. Man jau reikia mokyk
lon eiti.

—Gudbai, Maik!
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kias išlaidas:
Taksai už namą....... $160 daktaro išlaidoms.
Geležinkelis ........... 124----------- — ------- į
Duoklės unijai ....... 24 VILKIJOJ SUŠAUDYTAS
Unijojs organas.......  6 PRANAS JURGAITIS.

-------- Gautos iš Lietuvos žinios:
Visų išlaidų ....... $310 sako, kad Vilkijoj vokiečių'

Jeigu pereitais metais Jo- Į “ypatingas teismas” nuteisė 
nas Kopūstas gavo darbą mirti Praną Jurgaiti, 26 me- 
per samdos agentūrą ir ture- tų amžiaus jaunuolį. Jis tuoj 
jo jai užmokėti, tai ir tą mo- buvo sušaudyta*. Už ką jį 
įkestį jis gali pridėti prie sa-i hitlerininkai nužudė, žinios 
Į vo išlaidų. nepasako.

Jeigu selsmanas užfundi- . --r___  . _
savo kostumeriui pietus LIETUVOS ŽMONĖMSjo ĮSAKYTA rinkti 

KAULUS.
ar nusivedė į teatrą, arba pa 
jsikvietęs keliatą kostumerių 
,iškėlė jiems balių, kad ga- Lietuvoje išleistas vokie- 
vus iš jų biznio, tai šitaip iš- čių generalinio komisaro į- 
leistus pinigus jis irgi gali sakymas, pagal kurį visi gy- 
išskaityti iš savo pajamų, vulių kaulai turi būti prista- 
jeigu jam neatlygino už tai tyti specialiniems punktams. 

1 jo kompanija. IKaulai esą naudojami pra-
į Jeigu darbininkas turėjo monės reikalams.

paišiukais dumble kriuksi. Sunyko pralo- kią tokią turime, 
tas, ir nieko nepešė klebonas. Bet žmonės —Nebent jau tai}).—sutiko Dovinė, nes 
vis tiek, sako, samsto tą pliurzę samčiai b palenkė jo širdi kunigas su varna rankoje, 
gydosi, nors niekas nuo to nepagyja, ne- Ir pats nesitikėdamas, atrado čia ramią 
bent koks kvailys, pats sau ligą įsikalbėjęs, prieglaudą ir širdingą draugystę. Nusibo- 

~ • • - do jam ūkininkai, tai ir apsidžiaugė, atra-O čia virai kas kita-n- pagyja žmones, d kulio ši,dvja Dievas buvo, o
ir vieta is seno žinoma, bet jokios iš to nau- ydangaus karalystė visas pasaulis.

Visa pavasarį čia jis sugaišo, taisyda
mas Dievo namu? ir seną, sutrūnijusią baž
nytėlę pavertė tikrais namais, kuriuose 
Dievas galėtų gyventi. Tiktai ne tas Die
vas, visagalintis ir nuožmus žemės ir dan
gaus valdovas, bet tas Dievas, kuris širdy
se gyvena ir suteikia taurios stiprybės pa
kelti gyvenimo nykumą, skurdą ir vargą, 
užmiršti visus rūpesčius ir su meile žiūrėti 

Sugrįžę į savo kaimo griuvėsius, Purviš- į kiekvieną Dievo' sutvėrimą.
kių kaimo gyventojai, begalinio sielvarto Draugaudamas su kunigu Paukšte, šven- 
suspausti, pirmieji atkreipė i tai savo dė- tu žmogumi ir paukščių patronu. Vincas 
mesį. Gal butų neatkreipę ir jie, bet siaubo Dovinė pirmą kartą pajuto šitą Dievą šir- 
apimtos akys, dairydamosi po išnaikintas dvie, nors niekad apie tai juodu nekalbėjo, 
sodybas, sustojo ties ta viena išlikusia lie- Vakarais, kartais pasrėbę juodos putros, o 
pa, ir krūptelėjo jų širdys. Argi nesakė kle- kartais ir degtinės paragavę, kalbėdavo 
Fonas, kad nubaus Dievo rūstybė už apsi- apie viską, tiktai ne apie Dievą, nes Dievas 
leidimą ir neprižiurėjima šventos vietos? su jais drauge budavo.

dos. Kartais pagalvodavo iš apmaudo kle
bonas, ar pačiam, už savo pinigus ką nors 
ten pastatyti, gal kas vėliau ir išeis, tiktai 
nemėgo klebonėlis pinigo išleisti, karta nu
čiupęs, stipriai saujoje laikydavo, kad ne- 
išslystų. Taip ir buvo stebuklinga vieta be 
jokio švento ženklo, kuris galėtų maldinin
kus sutraukti. Bet čia užklupo karas, ir nie
kam ta šventa vieta nerūpėjo.

1
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Žinios iš Okupuotos Lietuvos Mūsiškių ‘Piknicas’ Solomonuose

(Gautos aplinkiniais keliais)

KAUNE NACIAI ATIMA
IŠ LIETUVIŲ BUTUS.
Vokietijos generalinis ko

misaras Lietuvoje išleido 
potvarkį, kuris pavadintas 
potvarkiu “dėl parupinimo 
i epatristams vietos Kaimo 
miesto srityje.” Potvarkis 
nustato, kad “visos Kaune 
miesto sintyje esančios gy
venamosios ir verslo patal
pos yra vieningai tvarko
mos.” Toliau sakoma, kad 
“į tą tvarkymą jneina gyve
namųjų patalpų iš naujo pa
skirstymas, kartu su butų 
paskyrimu ir perkėlimu iš 
gyvenamųjų ir verslo ] atal- 
pų.” Šio potvarkio vykdy
mas pavestas vokiečių ko- 
misarui Kauno mieste.

UŽ ŠMOTELI KAILIO—
MIRTIES BAUSMĖ.

“Kauener Zeitung” pra
neša, kad vokiečių “ypatin
gasis teismas” Vilniuje nu
teisęs miities bausme du 
jaunuolius: 17 metų amžiaus 
Stepą Keruiį ir 20 metų am
žiaus Joną Breivą.

Kai dėl Jono Breivos, tai 
jis dirbęs Vilniaus kailių 
fabrike “Kailis” kaipo siu
vėjas. Jis buvo apkaltintas 
tuo, kad iš fabriko keliais 
atvejais išsinešęs no šmoteli 
kailio, iš kurių rengęsis pa
sisiūti sau pamušalą apsiaus
tui. Pats vokiečių laikraštis 
namini, kad J. Breiva ne- 
kuomet nebuvo bausta? ir 
“nedaro nusikaltėlio įspū
džio.” Pasak laikraščio, jei
gu “nusižengimas kai kam 
atrodo menkas,” tai. esą, 
reikią kovoti su “krašte i- 
nrastu nuolaidumu,” todėl 
“netenka stebėtis sunkiausia 
bausme.” Kaino kaltę ap
sunkinančią aplinkybę laik
raštis mini tai, kad kailiai 
buvę1 skirti frontui.

NACIAI NORI BŪTI 
“VADŲ TAUTA.”

“Kauener Zeitung” persi
spausdino straipsnį iš vo
kiečių žurnalo “Die Deut
sche Volksschule” (Vokie
čių liaudies mokykla). Strai
psnyje sakoma, jog šių metų 
vokiečių mokyklų uždavi
nys esąs išugdyti vokiečius 
“vadų tauta” (Fuhrervolk). 
Vokiečių mokykla turinti 
kieipti jaunimo žvilgsnį “į 
rytus.” Busimoji vokiečių 
karta turinti pasidaryti “gy
va vo kiety bės atrama Ry
lose. kuli savo uždavinį at
liktų sąmoningai.” Jauni
mas turįs pasirinkti tokias 
profesijas, kurios turėtų pla
čių perspektyvų “vokiškuose 
Rytų kraštuose.” Tarp tokių 
profesijų pirmoje eilėje mi
nimas žemės ūkis.

KĄ VEIKIA NACIŲ PAR
TIJA LIETUVOJE.

Vokietijos nacionalistų 
partijos Lietuvoje vado pa
dėjėjas Dangela rašo “Kau
ener Zeitung” apie tos par
tijos uždavinius. Ji apimanti 
“beveik” visus vokiečius. 
Ypatingi uždaviniai jai ten- 
ką “ryšium su vokiečių re
patriacija,” kuri vykstanti 
“kolonizacijos apskrityje” 
(Ansiedlungskreise). Parti
ja i lipinsiantis, kad “jie pa
siliktų vokiečiais.” Tam tik
slui tarnausianti vokiečiu 
mokykla ir “švietimo pilys.” 
Jaunimas busiąs mokslina
mas “Hitler-Jugend” (Hil- 
lerio jaunimo) organizacijo
je. Taip busią steigiami jau
nimo stovyklavimo namai. 
Tokiu budu vokiečių nacio
nalistu partija pavirsianti 
“granitine uola.”

NEVOK1EČIAMS NEPAR-; 
DUODA MĖSOS. I

Vokiečių laikraščiuose 
Kaune skelbiasi “Vok'ečių 
prekybos namai” ir R. Tar- 
novo,” piimą vokiečių mė
tos dirbinių įmonė Lietuvo
je. Abi kiautuvės pabrėžia, 
kad jos parduodančios tik
tai Vokietijos piliečiams.

GRIEŽTAI VYKDOMAS 
APTEMD1NIMAS.

Kaune per vieną naktį su
rašyti protokolai 53 asme
nims. kurie nepakankamai 
aptemdinę savo butus. Jie 
busią nubausti. Jiems, be to, 
gręsia uždraudimas visam 
karo metui naudotis elektros 
šviesa.

Lietuvos Kooperatyvai su
jungti su Ostlando Sąjunga.

Kaip jau lasėme, visi Lie
tuvos Kooperatyvai privalo
mai turėjo įstoti į “Lietuvos 
generalinės srities Koopera
tyvai Sąjungą,” kuri savo 
įuožtu sudaio “Ostlando” 
kooperatyvų sąjungos dali
nį. Kooperatyvų Sąjungos 
Lietuvoje vedėju paskirtas 
vokietis Teichert.

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikais.

Gydymą® vi«ofciu ligų šaknimis. 
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais. Sėk- 
luu.is ir Eapais. Joje telpa 311 vardų 
visokiu augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
i Prašau iš Kanados štampu nesiustu 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1 00. Pinigus 
geriausia siųst, Money OrApriu. arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
140 Athens Street,

---- -------------- —--------------------Į SO. BOSTON. MASS.

KAJlt&KUJiitlAI i IŠRADIMAI.
------------ I KELIATOS RUSIŲ GYDUOLES,

Pajieškau brolio Petro Jedzmskio kurios stebuklingai pagelbsti nua 
vaikų. Petras Jedzinskas yra miręs daug įvairių Ligų. užpatentuotos 
lt>07 metais, Lawrence, Mass. Kiek U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu-
žinau, jis paliko tris mažus vaikus, vių Šeimynoj.
kurie užaugę iškriko. Kas apie juos, NŪ1 1. NUO DANTŲ GĖLIMO 
žino, arba jie patys, malonės praneš- (for Tooth Ache Irritation and Hard- 

ening of the Gums). Prašalina užsi- 
vietryjimą ir sustiprina Smegenis 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su-

ti šiuo adresu:
Joseph Edien (Jedzinskas)

229 S. Division st., Buffalo, N. Y.

Pajieškomas brolis Antanas Žeko
nis, kilęs iš Uldukės kaimo, Višintų 
parapijos. Paskiausia dirbo anglių 
kasyklose, Pennsylvanijoj, o dabar 
nežinia kur. Ji^pats, ar kas kitas Į
malonėkite duoti žinių adresu: 

Ona Žekonytė
1 1847 Thomaston avė.,

Waterville, Conn.

pus. Apsireiškus nesveikumui tuo- 
jaus pavartok Miracle M. .J. S. Oint
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan
tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma-

NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR 
(9) 'ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran- 

kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy- 
mo ir aštraus Kosulio. Kaina S 1.00. 

i NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE

ši nuotrauka parodo 3 vaizdus iš Amerikos kareiviu gyvenimo Guadalkanalo saloje. Viršu
tinėj kairėj mūsiškis pulkininkas Fred Munson, kuris augdamas San Franciseo mieste yra 
išmokęs japonų kalbos, kalba per garsiakalbi i japonus Guadalkanalo pelkėse, kad jie pa
siduotų be mūšio, nes kitaip bus sunaikinti. Dešinėje matosi ant žemės susėdę keli japo
nai belaisviai. Apačioje mūsiškiai pietauja.

SUNKI BAUSMĖ UŽ 
MEDVILNĖS SLĖPIMĄ.
Vokiečių “ypatingasis tei- 

Kaune, kaip rašosmas
“IV.________jyauvnci *7

NUSIKALTĖLIUS BAU
DŽIA PAGAL VOKIŠ

KUS ĮSTATYMUS.
Vokietijos reicho komisa

ro jsakynv’. 2.x ____a_"UHianu?

ATIMA PIENĄ. SVIESTĄ, 
LAŠINIUS.

Vokietijos genei alinio ko
misaro įsakymu Lietuvoje 
nustatytas pieno kiekis, kuri 
turi pristatyti kai vių laiky
tojai, turį tik vieną karvę. 
Jeigu karvė laikoma mieste, 
tai jos savininkas turi pri
statyti per metus 900 lit- 
lų pieno: jeigu laikoma kai
me, tai metinė norma siekia 
400 litrų. Karvės savininkas 
kaime, vietoje pieno, gali 
pristatyti 16 kilogramų svie
sto ar lašiniu.

OLANDIJOS NACIAI 
LIETUVOJE.

“Kauener Zeitung” rašo, 
kad Vilniuje buvę sušaukti 
pasitarimo “Olandų Rytų 
Kompanijos” “žemės ūkio 
specialistai,” kurie dirba 
“Ostlande.” Vokiečių kraš
te, jo ūkininkais ir gyveni
mo sąlygomis.” Kokį darbą 
šie olandai dirba, laikraštis 
nesako. Jis tiktai pamini, 
kad keli olandai dirbą Igna- 
lino žuvininkystės inspekto- 
rate.

Laikraštis speciališkai pa
brėžia. kad “Ostlande” dir
bą olandai priklausą olandų 
partijai.

sė 6 metais sunkiųjų daibų 
kalėjimo Kazimierą 
ži ir Jokūbą Kregždę, 5 me- baudžiamai teisė esanti pri- 
tais sunkiųjų darbų _ kalėji- taikinta Voketijos teisė už 
mo — \ytautą Svetiką ir 1 Įvairius nusikaltimus numa- 
rnetais paprasto kalėjimo žvmiai criežtesnes baus- 
Naibutą. kurio vardas nepa- mesf
žymėtas. Jie buvo apkaltinti________
nuslėpę 1,000 kilograrrfii 
medvilnės, kuri buvusi Kau
no fabrike “Audimas.”

Rusija nekuomet nėra nuo
širdžiai priėmusi “Atlanto 
Čaiterio,” kuris pripažįsta 
laisvę visoms tautoms. Ge
riausias įrodymas, kaip so
vietai prasilenkia su "Atian-

Aš. Juozas Bu rd u lis, kilęs iš Iš- nuo Old and Fresh Sores. šita Mostis 
landžių kaimo, Kirsnos valsčiaus, Ru- tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie 
daminos parapijos, pajieškau Teresės turite senas Ronas, kurias Skauda ir 
Mackevičiūtės, kilusios iš Palunų niekas jums nepagelbėjo, tuo j aus 
kaimo, Rudaminos parapijos; ji at- bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo- 
važiavo Amerikon 1912 metais ir gy- čių. Išbėrimų, Pails, Sains, Gėlimą 
veno apie New Jersey. Taipgi pajieš- Ausies, nuo Užsisaldymo, Žaizdų 
kau giminių, motinos pusbrolio Anta- Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- 
no Ivanausko, ir dviejų pusseserių, -'•udegimą. Sumušimą, Skau-
Jievos Cegelskienės ir Marijonos Ju- dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, 
šinskienės; ir pajieškau draugų: Juo- >r iv^irių Odos Ligų. Kurie turi Eg- 
zo. Burgio ir Marijonos Pečiulių, ki- timą, tai pažymėkite. Speciališkai 
lūšių iš Jšlandžių kaimo; jie gyveno Pranešimą gausite, šitos mostis, tai 
Clevclande, Ohio. Kas apie juos žino, Ginklas Pr*eš \ ežio Ligas, 
arba jie patys malonės atsiliepti. Kaina tik $1.00. Mažesne—50c.
Mano adresas' toks: (II) Salti orai ateina ir jie atneša daug

Joseph Burdulis, Bukit pasirengę apsigynimui.
Box 2 I-ash Pa Geriausias ginklas apsigint tai M. J.

___________[_____________ ’____________ švilpos Miracle Ointment: No. 1—
ADCIVrniM Al nu0 Dant»i; No- 2 ir No- 3—nuo įvai-
Ar OI V E.LF1IVIA1. rių ligų, paeinančių nuo Šalčio.

-------------------------------------------------------- 1 Reikalaudami Gyduolių siųskite ir
Pajieškau pusamžės blaivios mote- Pinigus Money Orderį arba čekį ne-, 

riškės už gaspadinę arba draugę; jei mažiau kaip $1.00. Kurie abejotų—, 
pstiks, gSlėS!“ i? apsivę?^*. Gydmjin Geruma tai duodam-

ikad atsišauktų tokia, kuri pažista tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes■p.? Laipgi ir LiętilYOS genei a- t(j Caitenu, esąs tas faktas, ‘mane dar iš Lietuvos. Aš kilęs iš Lis. —vieną mažesnę. Vartok tą mažesne,/
riKtUl- Įinėje srityje”) veikiančioji įoc- įįe vis dar reikalauiaikHvos bažnytkaimio. Suvalkų krašto, neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už-' 

------- J • i‘ amato esu patyręs masinis
sau “išlaisvintų’ 
valstybių.

Pabalčio
mašinistas, pa- ganėdintas, grąžink didesnę į 10 die- 

jamų turiu virš $400 per mfenes,. nų laiko, mes' atitrauksime tik per. 
Daugiau žinių suteiksiu laišku. siuntimo kaštus—20c. (-)

Joseph Edien (Jedzinskas)
229 S. Division st., Buffalo, N. Y.

Vaišina Karo Našlaitį

UŽDARĖ ŽEMĖS ŪKIO 
RUMUS.

Jau buvome rašę, kad vo
kiečiai uždarė Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Rumus, 
kulių vietoje įsteigta “Lie
tuvos • generalinės srities 
ūkio rūmai.” Šių vadovybėn 
paskirti vokiečių generalinio 
komisariato valdininkai.

Dabar patirta, kad užda
ryti taip pat Žemės Ūkio

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Jurgiui Pličiui. — Drau
gas nepaduodi jokių duome
nų apie savo pajamas, ne
pasakai ar vedęs ar ne, todėl

SOVIETŲ RUSIJA IR 
ATLANTO ČARTERIS.
Berno laikraštis “Der

Bund” vedamajame straips- - , . . i -t , i • inyje pabrėžia, kad Sovietu ar !i, auFas tun moket k°k>

pasakyti. Patartam perskai-, 
tyti straipsnį, kuris telpa. 
šiame “Keleivio” numery' 
apie taksus. Jis yra 4 pusią- . 
py-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKE(ĮAN, ILL.
VALDYBA 1*43 METAMS. 

PIRM.—Juozą; Mhčulis,
906 Prescott st.J Waukegan. III. 

PIRM. PAGELB^-F. Sedoravičia, 
733 Lincoln st.. jWaukegan, III. 

PROT. RAST.—S’Aana L. Gabris. 
730 McAlister a*.. Waukegan, III 

IŽD.—Kazimieras f Vaitekūnas,
726 Eighth st, Waukegan, III.

Rūmai. Jų vietoje vokiečiai fin. rašt. —EraiĮja K. Brothers, 
įsteigė “Vyriausiąją žemės 
ūkio gamybos valdybą.”

BE OKUPANTU LEIDIMO
NEVALIA NIEKO STA

TYTI.
Vokietijos generalinio ko

misaro įsakymu. Lietuvoje 
negali būti vykdoma jokia 
pastatų statyba, negavus ko
misaro sutikimo.

I TAURAGĘ ATVYKO 700 
VOKIEČIŲ KOLONISTŲ.

“Kauener Zeitung” pra
neša, kad į Tauragę sugryžę 
7C0 “vokiečių repatriantų į 
senąją tėvynę.” Jie ligšiol 
buvę apgyvendinti Waithe- 
gau (Poznanės srityje). Vy- 
į&i į Tauragę atvykę jau 
r.nksčiau, o dabar atvažia
vusios ir jų šeimos.

\ aizdelis parodo Amerikos lakūnus Anglijoj vaišinant ka
ro našlaiti, kurio tėvai žuvo vokiečių orlaiviams bombar- 
-liioiant Londoną

Pajieškau apsivedimui pusamžio t 
vyro, kad butų rimo budo ir pasilai
kantis. Nėr skirtumo—laisvas ar ti- 1 
kmtis. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti savo paveikslą, kurį, reikalau
jant, sugTąžinsiu. Aš esu našlė, 32 
metų amžiaus. 5 pėdų 9 colių aukščio, 
graži leidė, turiu du vaikučiu.

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

Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA 

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

HARTFORD. CONN.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-EjcpeDeris, kuris yra stebėtinu lini- 

suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
Viri 18 milijonu bonkučių parduota.

kas liudija jo naudingumą, 
tikrojo Pain-Expelleno su Inkaru 
ant dėžutės.

J ALEXANDER’S

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

PARSIDUODA PK.IAL
Pianas. 3 kriaučių mašinos elektri

ką varomos. 2 kamodės, vienas couch, 
krėslų, stalų, ir kitų daiktų. Atsišau- 
kit per laišką arba ateikit ir pamaty- 
kit. Joe Kudrick. (10)

179 F st., South Boston. Mass.

111 McKinley aūe.. \VauKegan, III. 
KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis.

Paulina VaitesAas.
MARŠALKOS - Jonas Stoškus,

M. Kernagis i
Susirinkimai Mia paskutinį ket- 

vergą kožno rr, realo. 7i30 vai. vaka
re. Liuosybės Svetainėje, kamp. 8t'.i 
ir Adams Sts.. Aąukegan, III.

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės, kurios pa

naikina žilimą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla. slenka 
arba plaiskanuoja plaukai. Jos ati
taiso žilus plaukus koki buvo, bet nė
ra dažai. Nėra nieko už jas geresnio 
iki šiol išrasta. Specialiai supažindi
nimui pasiūlome didelį $2.00 pakelį už 
ŠI.00. Užsisakyk šiandien ir sutaupyk

Petronėlė Lamsargiene
Užlaikau visokių vaistu nuo rožių _ ____ __

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo į dolerį. Jeigu nebusite pilnai patenkin- 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mosti ti. jums pinigai bus sugrąžinti. Rei- 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius Skalaujame agentų.
nesveikumus, kreipkitės duosiu gera 
patarimą ir busit patenkinti. (-) I 

PET. LAMSARGIENfi 
1814 S. Water St., Philadelphia. Pa

FLORAI. HERB CO.. Dpt. K. 
Box 305. Clinton. Ind.

J CASTILE OLIVE OIL 
JSHAMPOO

padarytas iš tikro
jo Cantile muilo.

J U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso- 
• xius kitus nešvaru

mus ir sustiprina 
50c. už bonką.

I
• odą
• ALEXANDER’S HAIR 
} REFRESH1NG TONIC
• Aliejų ir Odą Gydančių Vaista 
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl I plaukų šaknims ir Odos gydymui.
• 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
I čiam per Paštą į visas dalis Su- 
! vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADMAY

SOUTH BOSTON. M ASS.

RENKA AVIŲ KAILIUS.
Vokiečių laikraščiai skel

bia, kad visoje Lietuvoje or
ganizuojamas' avies kailių 
rinkimas vokiečių kariuome
nei. Ūkininkams už prista
tytus kailius busianti moka
ma premija. Jie gausią pa
pildomai druskos

SVEIKATA —TURTAS
Sveikata, i -iausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyven

ti. Jeigu icankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti
dieglius, ranką kajų sustingimą, nuovargį, šaltį.—tuojaus, , nieko nelauk
damas, įsigyk '’BKSNIO GALINGĄ MOSTJ. Ji yra nadaryta iš daug 
skirtingų elcir. itj iš tolimų kraštų svieto, ši mostis turi savyje galingą 
šiluma, galines: Sldydama. sunaikina minėtus skausmus.

Virš 20 metų k* tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ MOS
TĮ. Pasekmės taip geros, jog turime tuksančius laiškų iš skirtingų 
kraštų, kur:a - žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasei i e-.

Yra sena< ’ teisingas priežodis: kas tepa. tas ir važiuoja. Tad jeigu 
'nori važiuoti.; ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina 
1-oz. 75 centą 2-oz.—$1.00, 4-oz.—$2.00, 16-oz.—$5.O0.

PASARGA Kcimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite. m t dėžutės butų užrašyta: DEKENS OINTMENT. Tai 
tik taip api,. . s te tikrąjį Dekens Ointment.

Pinigų ne •' tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
š kiek ir k. - Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiusk mums šitą 

nokėsi pastoriui C- O. D., kada atneš Galingą Mostį.
už
pagarsinimą. 
Reikės prim

Ir sykiu 

Vardas ir

Gatvė ir n 

Miestas -

•i kelius centus už persiuntimą.
-nio Galinga Mostis ....
-nio Galinga Mostis ... .
<rtio Galinga Mostis ....
-nio Galinga Mostis ...
iinga Mosčia prisiųssime 

lė-------------------------------

1 -oz.
2-oz........... $1.00
4-oz. 

16-oz.
$2.00
$5.00

(12)

Laimės Spėjimo knygelę d>kai.

Valstija

DLKEN'S OiN i MEN » CO.
P. O. BO\ 666. \EM \Rh. N. .1.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR RONKOJIIS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro hetuvišl-.o 

alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamus ir tikrai 

geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky- 

kitę Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
telefonas 81 LAFAYETTE ST.

WORCESTFR MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston. Mass. Tel. SOUth Boston 2271.

1
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Moterims Pasiskaityt
Kostiumu s- Galima

"W

ŠĮ SKYSIU TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ.

KUNIGO SESEReTe.
Abatas Marinijonas ver

tingai dėvėjo karingą savo 
vardą. Tatai buvo išdrykęs, 
liesas kunigas, ekzaltuotas 
fanatikas.

Kai jisai straigydavo bob- 
žingsniais palei savo nedi 
dūką bažnytkaimio nameli, 
jojo galvoje kildavo kartai, 
klausimas: “Kam Dievas ta
tai leido?” Ir jis prispirtina; 
jieškodavo priežasties, min
timi statydamas save Į Die
vo vietą, ir beveik visuomet 
jąją rasdavo. Jis nekuome. 
nesakydavo, pagautas die
vobaimingos nuotaikos :“Ne 
pažinomi tavo keliai, Vieš 
patie”! Jis sakydavo sau: 
“Aš Dievo tarnas, ir aš pri 
valau žinoti visų jojo darbi 
prasmę arba nuspėti, jeigi 
aš-josios nežinau.”

visokeriopai stengėsi pada 
tyti iš josios gailestingąją 
sesutę.

Tai buvo graži mergaitė. į 
Kai abatas droždavo jai pa
mokinimus. ji juokdavosi, o 
Kai jisai širsdavo ant jos, ji 
tvirtai ji bučiuodavo bei 
glausdavo prie širdelės, ir 
Kai jis nenoromis stengda
vosi išsivaduoti iš josios glė
bio, tai patirdavo tuomet ty- 
ių džiaugsmą dėl pabudusio 
sielos gilumoje tėvo instink 
.o, kuris snaudžia kiekvie
name žmoguje.

Jis dažnai kalbėdavo su 
jaja apie Dievą, apie saviš
ki Dievą, vaikštinėdamas su 
ja laukų keleliais. Ji visai 
neklausydavo jojo ir žiūrė
davo i žoles, i gėles, ir gyve
nimo džiaugsmas šviesdavo

, . . josios akytėse. Kartais ji
Viskas gamtoje jam rodė .nubėgdavo paskui kokį va 

si leista su nuostabia neats. :balą ir, atnešdama ji, šauk-
žvelgiama logika. “Kodėl 
ir “todėl” nuolat jam visk 
išrišdavo. Aušros buvo leis 
tos tam, kad butų malon 
prabusti; dienos—kad bręs
tų javai; lietus—jiems lais
tyti; vakarai—rengtis gulti: 
o tamsios naktys—miegoti.

Keturi metų sezonai pui
kiai atatiko visus žemės ūkio 
reikalus, ir niekados Į jojo 
galvą neįsibriaudavo Įtari
mas, kad gamtoje nėra tiks 
lingu planų, kad viskas pri
klauso nuo laiko, klimato ir 
medžiagos permainų.

Bet moteries jis neapken 
tė; jis nekentė jos 
stinkto niekino jąją. 
dažnai kartodavo Kristau^ 
žodžius: “Kas man ir tav,Į&’ 
moteriške”?
vo: “Turbut pats Dievas bu 
vo nepatenkintas šituo pa 
daru.” Moteris buvo jam tas

davo: “Pažiūrėk, dėde, koks 
jis puikutis! Ai, kaip man 
norisi pabučiuoti ji”! Ir ši
tas reikalingumas bučiuoti 
vabzdžius arba koki nors: 
žieduką neramino, pykino 
abatą, kuris pažindavo šita
me tą pat neišraujamą švel
numą. sudaranti moteriško 
sios širdies privalumą.

Bet štai kaitą varpinin- , . «irtuokiiai kari apria 
kienė, kuri vedė abato Miri- g; SrS
mjono ūki, atsargiai prane- J* . . 6
šė jam, kad jo dukerėtė tu- £ 
rinti mylimąjį.

Kombinuoti

Šia vaizdelis parodo, kaip moteris ar mergina gali vieno kostiumo dalis kombinuoti su ki

tomis drapanomis. Jei kostiumas susideda iš trijų dalių, ji geli padaryti net kelias kom

binacijas. vartojant kitokį sijonėlį arba kitokį švarkelį, ir ji kiekvieną sykį išrodys vis ki

taip apsirengusi.

Dovanos 1943 Metams
UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVĮ” KAIP 
DOVANĄ 1343 METAMS. O “KELEIVIS” PRIDĖS 

hUO SAVĘS DOLERIO VERTĖS PREZENTĄ.
Taigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aiškų 

j'.drcsą. pridėti $2.50 metinei “Keleivio’’ prenumeratai, ir pažy

mėti, kokias knygas tam skaitytojui ar skaitytojai arba jums 

nusiųsti.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga

lite pasirinkti už visą DOLER’, Mes nusiųsime jas nurodytu 

adresu ir patys apmokėsime paštą. Tai bus “Keleivio” dovana.
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už doleri, 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, kuriu mes duosime dovanų:

AR BUVO VISUOTINAS IVANAS?
Bažnyčia sako. kad buvo, o moks

las sako, ka i nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visa žemė. 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyve
nus prasto savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, Tad visą 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus š-eimyno: 
iralė:o atsirasti pa tv ixw juocveidžią. 
ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitu k’ausiraų. j kuriuos negai: 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakia; 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be ga':o įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigu argumentas griūva. Mokslas ii 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ............................................. 25c.
LIETI VIŲ ŠEIMYNOS RIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny 
gą. Iš jes sužinosi, kad vyrai turėji 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus 
Labai užimanti ;r pamokinanti kny 

. 50c 
. 75c.

ga. Su paveikslais. Kaina 
Audeklo apdaruose

Jisai baisiai susijaudino ir

lėtai
beveik užmiršę?

dukterėtę.
Kunigas sustojo, graudin-

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
•‘Žemė ir Žm.gus” yra labai parro- 

kiranti knyga. Iš jos sužinosi, k; ip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, k; ip 
jis kovojo su gamta ir kaip civili, 4- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
siu imonių, vyrų ir moterų.
Kaina ............................................ 25c.
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS

GARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalbi.e 

iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta lo
kiai dievus garbino st-nov..- i.'.diu lei 
arijunai, tgiptėnai. chaldai, asyrti, 
lietuviai, barbarai ii tt.; kaip tie de- 
vai vadinosi, kur jie gyveno ir to
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga starr.li ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $i. 0 
Drūtuose audimo apdaruose .. §1.25

ISTO- KIRGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teoretika.s Kari Kau-s- 
ky. Kaina .................................  10c.

BYLA DETROITO KATALIKŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių sccialis toklU tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 

-įkunigo pakurstyti bro-.-vinir.kai už-

NEPATINKA ŽIAURUS čiau, kad gerb. ‘Keleivio’ re- 
KARO VAIZDAI. dakcija netalpintu. • • • • ai u'iuot» ininnui uo'-- Šiurpulingų vaizdų IS karo puolė juos Ir žiauriai sumušė. Sočio |ayJjQ ’t * listai iškėlė užpuolikams bylą, knriViena musų draugių 

Thomaston, Conn., rašo:
“Gerbiama ‘Keleivio’ Po laišku pasirašo

ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- ‘Far- sais teismo re5 ordais ir liudininkųre- Kaina .................. 25c.

Ir jis pridėdai'kalbėti, tai sušuko; 5"^;Jj?ėja“Į®’n^1tpujoį?'“J parodo, kaip vokiety* dega SIELOS BALSAI.
iat<; Dievas bu- .neneša, tamsta meluoji, Me- l0Je ^me. vienas tų Kiauri- £avo tanke.

lanija”!
—Tesrul man Dievas ne

mų, kurie kariais 
_ j mindavo.

jį nei a- paro<Įo? kad
auka. Tokie atvaizdai

Kitas atvaizdis sun1s, !r?ro2^ yra “ėjį-b.
nidn *aran, tai SF butu gCflHU, eilių ir Aunu. Pauę jnazią. spaivvo-
z jeigu mes slėptume to karo paveikslu. Ptoplora gera ir spaud.

12 kartų nešvarus kūrinys, i padeda, jeigu^ aš meluoju,, Ka: 
apie kuri kalba poetas. J i kunigėli, — užsikeikė vals- Jeigu 
buvo jam gundytoja, kui i į tietė: — 5214311 tamstai, ji gui, nesąmoningai bukiem kariauja.

p:ne- J , "’o v- •" ’- »• 'graži. Parršė T. F. Smelstonus. 221
t,- i_: i •> - i j •• -t: vaizdus . Ne. VISI no?l Žino- puslapių. Popieros apdarais .. 51-0 iKam Dievas tai leido, nuodą naudos, jie ynac ba;- Įęaip eina karas o kad jic Au^rn° apdarais ...................... $i.5t

jau naktis skirta mie- sus motinoms, kurių šunų

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan
čiai? įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina —. d 1.00 
KUR MUSŲ BOČIAI GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiriai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rrju 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žrronijoe lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
knyga parodo, kodėl tarp manoma. 
Labai į tomus ir pamokrnaTitis 
skaitymas. Kaina .....................  25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliuunės Lietuvos spė
kos ve<:ė kova su caro valdžia ir ;aip 
tuo pačiu laiku kunigai ta valdžia rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė vi-šų, kaip Lietuva likos na- 

ūsuota iš po caro valduos ir ka:p ji 
i-j/t) apskelbta repubiika. I’rū'.tas 
di'-iis spalvuotas- ženilap s pa-edo 
nt'teigtcs nepriklausomos Lietuvos 
rųhežics ir xaio salis yra pakabta j 
apskričiu?. Tai yra vienatinė knyga, 
kori parodo, kaip ginė Lietuvos Res
publika. čia telp3 visi svarbesni do- 
k. nientai. Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis ?u 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 ŽEMĘ.

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidim&i apie žemės 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, knrių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ..................................... 20c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, rcvoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems ap vaikščiojimams, 
baliams, krneertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ....................25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeista? kapitalizmas. Kaina 25c.

butų v'siems aiškesnis, kiek- DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
viena šalis siunčia i frontą 

s, ko- 
grafus. Bot <

OTS nciu.u *__ — i - _•___—• _ - f*___ , i K T* R t \ ' T*t

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaur n -ragal/oję? žmogus. 
Bet <■ ' ko gi n -i : '; PC! ko be valgio 

r infor- žmogus silpsta? lr dėlko vienas ma - . ujivi- daugiai spėkų. k’tas ma-
vomenę na- žiau? D-’ ko žmogui reikia cukraus, 

-in-TTivo tnlrinc drusko< r kitų panašiu dalyką? Ko- kpi’O lanko lahsi «n- 1 *',c- r‘CIU vcl Z1 , A tOKia» j-ų ,-ari reijįia riebalų? Sitvos k ausi-
f r rp. ' " ' " informacijas praleidžia, nes mu? supras; tiktai iš šios knygutė?, 

liesa, lUOSC • - • 1 Parašė D-ras G-mns. Kama .. 15c.visuomene jų non.

lietui iu

šitame suote- oa--pragaištingą moteries kūną 
jisai neapkentė mylinčios 
jos sielos.

Dažnai jis jausdavo ant 
savęs šitą švelnumą ir, nors
buvo neįgeliamas, piktinda- j j

virpėjo.
Dievas, jojo galva, leidę? 

moterį vyrui gundyti ir ban
dyti, galvodavo šitas fana

±v-tos ir i^-ios. aeaa ciuioeti
Jisai liovėsi gramdęs sma-įmy? Krečia šiurpuli

krą, ir piktai ėmė žingsniuos Kam skleisti šitiek grožių, vaizduose yra parodomi mu- 
ti po kambarį, kaip kad jis jeigu žmonės negali jų regė- sų šalies priešai, bet ar ne- 
visuomet darydavo gilių sa- ti, nes miega? Kam gi pa- gali taip atsitikti ir musu 
vo mąstymų valandomis, iškirtas

KELIAS I RYTOJU.
SVEIK \TA.

Arba tiesus ir trumpas ke’ias į 
sveikata. Pamatinės žiries iš anato- 

?itas didingas regi-žmonėms, kain musų prie- žvaigždžių rūbais apsirėdę. ^VsėS’n'"-i5:iv0Y? Grai.uunaTai'ca-e.
’ • « ■■ . ,.ri UI., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose

audimo apdaruose. Kaina . — $2.30
MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.

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

imdo pasaulyje įvairiausius nnoti- 
kius, tai perskaityk šita knygelę. 
Kalba labai lengva Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai-, 
nuojama. Kaina .... .................... 25c

KUNIGŲ CELIBATAS,
ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos 

šią knyga turėtą per
skaityti kiekviena? vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 

įž terįs, dukterįs ir mylimosios nepa- 
pultų i tokia kunigu globą. Parašė 
kun. Geo. Tovmsend Fox. D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. i Kaina ........................................... 25c

DžIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juoku, ne- 

i gu Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
te telpa net 72 “Džian Bambos ?py- 

Įčiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
itiški straipsniukai ir juokai. Antra 
•pagerinta laida. Kaina .............. 25c.

jisai mėgino skustis to-'nys, šita iš dangaus žemėn sartis atsitinka? Rodos, karo Dainos tinklą nusimezgę, 
jis tris sykius Įsipiovė bertos poezijos gausa? laiku laikraščiai turėtų Giedrią dieną pamylėję— 

įnuo nosies iki ausies. Tjt _______ .___ 1=.-_ spausdinti ka nors linksmes- Bekeliaujam į Rytojų.. i lf kunigas .liegalėjo su- . , .v . . .
Visada .jis buvo pilnas ru- prasti. nio\ ^as f ?r^au ra’Jintū platus pasaulis žilio,
• -..................... * ; Bet štai, lankos pakrašty- Tegi skelbia lupų lupos,

r.io, kas džiugiau
stybės ir pasipiktinimo. Prie I Bet štai, lankos pakrašty- " otj?as'
kunigo rustavimo prieš šitą je, po blizgančio miglyno r?fį;SXcPaZ-oireJ manau ’lr Kad dar gyvi, dar keliaujam f-

tikas. Prie josios galima ar neįveikiamą meilę plakėsi apgaubtu medžiu skliaus- a, p’,1. Arėjai i laisve.
tintis tiktai su apsiginamai^jo susierzinimas kaipo dva-tais, pasirodė du šešėliai, mounų gal, būt , ■ •
atsargumais ir kaip sios tėvo, globėjo, aižios ga- slink/greta. Vyriškis buvo S^MHrtSra S Naujam
prie žabangų. Juk ji ir pa- nytojo, apgauto,, apmaulo, didesnio ūgio; jisai laikė ap- . ’ s,; ’ . '“ -į. K i |ai=vž5 žibintajam—
naši i žabangas su savo iš-: apmulkinto mergiščios. kabinęs ranka savo draugės 1 “ ’ r ‘ * r • ■ • To o to onroičVJo- *• i-L- • i ° i 11 t j v j * j- vra musu mvlimasalis ir visi Ta pasako, tą apreiškiasiestų glebiu ir lupomis, ku- p 5et jig buvo nuėjes kaklą. Juodu aouou atrodė ; - . Musų dainos
rios veržias į vy.ą. !skaityti, bet negalėjo, ir v5 71?na v^utJb1e’ bu'° ’

Jisai buvo atlaidus tiktai labiau ir labiau erzinosi. i^StaTSlt2
vienuolėms, kurias jųjų į- Kai išmušė dešimtą valan-!^*. atJ5f,e ^?ve.nt.1^Pl

žadai darė nežalingas; ta dg, jis pasiėmė savo aržuoli- XaiP a' atsaKa-'’ 1 J°J° 
čiau jis ir i jas žiurėjo at- ne lazdą, kuria jis visados •k aT.lm5' -• • ,

iautė ju naudodavosi, kai vykdavo I . stovėjo nejudėdamas,
•' ......................įplakančia širdimi; jam ro-

privalom ja ginti ir padėti 
kuo tik galim, tik aš prašy-

n .i • nupuolimas.
Butku Juze. skaityti ki

šiauriai, nes jisai
numalšintos ir paklusnios nakčia ligonių lankyti. Ir jis'į’iaf'il“cail..slI.u,in1’ širdies gylėje sitį amžiną šypsodamasis žiurėjo i tą !$? :.į*d Jp®. ™ ?? 
švelnumą, kursai reikšdavo-kriukį, laikydamas tvirta!/ .Y yt. Kul°’ 1 . _
si net jojo atžvilgiu, nepai-valstietiška .avo ranka Dievo vabos įvyk™, S
sant jo aukšto kunigo iuo- grasindamas juoju.. Paskui, t0J.e ydingoje aplmkumo e; | 
mo. 5mai pakilo ir, gi-ieždamaši?P,ekun«kaiba 9ventosl,,sl

:ažin ką | 
>s ir Boazo §

SIELOS
BALSAI

il\»® y»lH*l M. y J \ < d i i i CIk
Jis jausdavo ji juju žvil dantimis, drožė lazda į kė-

_ juose, meiliau sugraudirt- dę, kad net atskelta lentelė, turbut ’eido šitas 
tuose negu vienuolių vyrų; purkšterėio žemėn. .
maldos ekstaze, kur atsibep- Jis atsidarė duris išeiti, bet i 
davo jųjų lytis; jis jiji iau- sustojo ant slenksčio, nuste-j 
tė visur, šita prakeiktą šve’- bintas puikios mėnesienos, ka

“Die- 
s naktis

žmonių meilei sudiealinti.”
Jis atsitraukė prieš apsi

kabinusią porą, tebežengė į

Ir jisai nusikratydavo sa- ’e rymojo siluetai laibų ša- vas draudžia meilę, jeigu jis 
vo sutona, išeidamas iš vie- kų, vos tik apsidengusių ža- aiškiai apsiautė jąja šitokiu
nuolyno, ir pasiskubindavo luma. Milžiniškas kaprifoli- grožiu?”
žengti, tartum gelbėdamasis jus. vyniojęsis namų siena, i Ir jisai pasišalino, sum'- 
iš pavojaus. skleidė svaiginamai saldžią šęs, tarytum jis butų įsibro-

jis turėjo dukterėtę, kuri kvapsnį, kuria kvėpavo šil- vęs į šventovę, kur neturėjo 
teisės nei kojos įkelti.gyveno su motina mažyčia- tas, giedras vakaras, 

me gretimame namelyje. Jis Kunigas godžiai gėrė orą. Guy de Maupassant.

GK4Ž/0S EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyęa papuošta danjre in spalvuotu pnikiy paveikslu, 

22-'. puslapiu dydžio, apie 130 įvairiu eilių.

JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSTŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK fl.OO. Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena? turėta papooit! saro knyryną minėta knyga 

Kiekvienas nnaipirkffl tą knygą paaidžiavga. Pinięaa geriant f 
jie?? "‘Money Orderio." Popierinius galima tfeeioff r»aprn«-

v rie k«nv bet reikia aiikiai ūSraJyti «a^o ir “K(»V*a- o” f n 
n - . ir n'pamirškit prilipyt už3 centus markę.

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

PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne-
užsitildntis Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4» Korekta. Jose noro- 
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt..........15c.

LENGVAS BUDASIŠMOKT ANGLIŠKAI.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
viena? geli greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieti sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant km 
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą pįį} 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI 
Antra padidinta ir pagerinta laida.ir . _
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.

•' Kaina ..................................................$5e

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METŲ.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla- 

Kaina ................................. 60c.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. K«s yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikiu tėvais, būtinai turėtų 
©erskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

AMŽINOS DAINOS.

Šioj krtygutėj telpa 44
Jovaro dairų. Jos tinka deklamaei- PAPARČIO ŽIEDAS IR KErfURlOS 
joms ir damavir-rii. kaip namie, tain RITOS APYSAKOS-
ir susirinkimuose. Pusi. 32..........15e. i .(1) Neožsitikintis VyTas; (2' 2y- 
lNKVTZIC!Tz\ r* nitr idoma kaip žmonės pal-

t»’ tik j visokius prietarus,
Parašė N- Gusev. Puiki naudinga b-”-tw ir tt Rama ...................16®.

knyga, aprašyta katalikų bažnyčios
a.™!?*5 J',radžiB r^0™‘o,rSn “Keleivi*,” 636 Broadway.daugeliu puikių paveikalų. 215 <s
puslapių. Kaina............................$1.00 bOOth DOStOTI,

geriausių 
r-klar
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai vra paruoštas anglų kalba ir 
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše na vardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,1)00 asmenų.)

Kačių ir Šunų šventinimas

(Tąsa)
7128. Milvydas. Albertas (Jur

gio sūnūs), gimęs 1889. gydyto
jas. Kaunas.

7148. Minkevičius, Kazys (Va
ciaus sūnūs), 19, vežikas, Tra
kai. Varnilai.

7149. Mintaitė, Marija (Pra-
j- - o* - /i no duktė), gimusi 1913. vienuo- 7128. Milvidiene, Stase (Juo-.,. .... .le, v įlnius.zo duktė gimusi 1892, dentistė, 

Kaunas.
7130. Milvydas, Kazys (Al

berto sūnūs), 16, mokinys.
7131. Milvidas. Jonas (Česlo

vo sūnūs) 32, teisininkas, Mat- 
kaičiai, Rdaviliškis.

7132. Milvidienė, Karolina, 
(Vlado duktė), 6-3. šeimininkė.

7133. Milvidaitė. Sofija, 38.
7131. Mincevičiutė, Ona. 30,

darbininkė, Marijampolė.
7135. Minderis, Mykolas (Jo

no sūnūs), 31. sandinys, Vilnius
7136. Minderienė, Jadvyga, 

28, šeimininkė.
7137. Minderytė. Aldona (Mi

ko duktė), 9.
7138. Minėtas, Petras (Juozo 

sūnūs), gimęs 1902, Batakiai.
7139. Minetienė, Stefa, 28, 

šeimininkė.
7140. Minetaitė, Janina (Pet

ro duktė), 7.
7141. Minetaitė. Reda (Petro 

duktė), 1.
7142. Miniauskas. Vincas 

(Vinco sūnūs), 22, ūkininkas. 
Margava, Igliškėlis.

7143. Miniauskaitė, Aldona 
(Motiejaus duktė), 20, siuvėja.

7144. Miniauskas, Stasys 
(Vinco sūnūs), gimęs 1912, kal
vis, Mikutaičiai. Gruzdžiai.

7145. Mineika. Afanasjevas 
(Asendujaus sūnūs), 43, darbi
ninkas. N. Vilnia.

7146. Maniševska. Sofija. 42. 
samdinė. Vilnius.

7150. Mintaučkienė, Marija, 
51, ūkininkė, Mintaučkiai, Kuk
tiškės.

7151. Mintaučkis, Andrius, 
22, ūkininkas.

7152. Mintaučkytė, Bronė, 20, 
šeimininkė.

7153. Mintaučkis. Juozas, 14. 
mokinys.

7154. Minutka, Petras, 34, 
profesorius, Kaunas.

7155. Minutkienė, Ona (Ju
liaus duktė), 23, šeimininkė.

7156. Minutkytė, Regina (Pe
tro duktė), 9 mėn.

7157. Mocovičius, Jonas, 40. 
pienininkas, Linkuva.

Maltos saloje. \ įduržemio juroje, nuo senovės yra užsilikęs patrotys syki i metus šventin
ti naminius gyvulius ir paukščius, ši nuotrauka iarodo buri moterų ir vaikų, kurie nešasi 
save kates, šunis ir paukščius į Panelės Švenčiamos bažnyčią, kad kunigai juos pašven
tintų ir palajmintų. Maltos saloje yra stipri anglį tvirtovė, todėl priešo orlaiviai per šį karą 
išpylė tenai dauginiu bombų, negu kurioj nors kitoj pasaulio vietoj. Nežiūrint to, kates ir 
šunys yra šventinami kaip visados.

7168. Mironas, Stasys (Ro
mualdo sūnūs), 22, kadetas.

7169. Mironas, Viadas (Anta
no sūnūs), 28, ūkininkas, Vese- 
liškiai.

7170. Mironienė, Bronė (Bro-
7158. Mocovičienė, Stasė (Jo- niaus duktė). 29, šeimininkė, 

no duktė), 25. šeimininkė.
7159. Mirmonienė, Albina 

(Jono duktė), gimusi 1912. Aly
tus.

7160. Mironas. Kazys, gimęs 
1913, policininkas, Mažeikiai.

7161. Mironienė. Zuzana (Ka
rolio duktė), gimusi 1913, Ma
žeikiai.

7162. Mironaitė, Saulutė (Ka
zio duktė), 9.

7163. Mironas, Antanas (Zig
mo sūnūs). 70. ūkininkas. Pane
munis. Puodiškiai.

7164. Mironas, Juozas (Zig
mo sūnūs), 
diškiai.

7165. Mironas. Romualdas 
(Jeronimo sūnūs), 61. ūkinin
kas, Veseliškis, Rokiškis.

Puodiškiai.
7171. Mironaitė, Ona (Vla

do duktė), 1.
7172. Mirauskas. Juozas. 45. 

biznierius. Lentvaris.
7173. Mirauskienė. Janina. 

35, šeimininkė, Lentvaris.
7174. Mirauskaitė, Barbora 

(Juozo duktė), 11, mokinė.
7175. Mirauskas, Zbignius 

(Juozo sūnūs), 6.
7176. Mirskienė, Marija, gi

musi 1907, gydytoja. Vilnius.
7177. Mirskis, Viktoras. 3.

7166. Mironienė. Koste 
7147. Minkauskas. Zigmas tano duktė), 57, ūkininkė 

(Juozo sūnūs), 17, mokinys, 7167. Mironas. Jonas
Vilnius.

AR ROMOS
opiežius Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS 1. Aiškinama laikai i; aplinkybes kada i Pasaulį orėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vii i ybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. ( Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristų buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorių- Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fondai. entalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracij -o formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yr i romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai i devinto šimtmečio ir jų d.'fuai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai r popiežius Urbonas II. inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai
SKYRIUS V1L Romos batnyči- s nuopelną’ Prancūzijai 1396 m 
Filipinų revoliucija ir priežastį sw kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir M -ksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis s pratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokiu reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Lev as X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM KOMOS KA 1 ALIKUI reikėtų paraka-t y i tų 
knygą, net* joje raa daug reik: ingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiško^ bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitok; su
pratimų apie tikėjimų arba tiki. ima skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, yptti gai reikėtų tų veikalų perskai
tytu Taip aiškina savo knygoj* .un. M Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, di lelio formato; spauda aiški.
Andireo viršeliais, gražiai aidabriuem raidėm įspausta* kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, lains $1.23.

Galima gaut pas aut jr ų, sekančiu adresu;
REV. M. VALADKA. K. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

i

i'-
Iį
»!.
• »
Ii »• i i » i
iI I

7214. Mižutavičius, Mikas 
(Juozo sūnūs), 32, ūkininkas 
Grinkiškis.

7215. Mižutavičiutė, Marija 
Bronė. (Juozo duktė), 26, ūkininkė.

Grinkiškis.
7216. Mižutavičius, Juozas 

(Antano sūnūs). 40, ūkininkas, 
Lupikai, Kelmė.

7217. Mykolaitis, Juozas, 38, 
samdinys. Marijampolė.

7218. Mykolaitis, 25, darbi
ninkas. Vilijampolė, Kaunas.

7219. Mykolaitis, Juczas(Jur- 
gio sūnūs). 27. inžinierius, Kau
nas.

7220. Mykolaitienė, Olga, 23, 
šeimininkė. Kaunas.

Jokubas
siuvėjas,

Kaunas.
7183. Misiukon:.

(Jono sūnūs), 3'.
Smilgiai, Kaišedory.

7184. Misiukonienė,
28, ūkininkė.

7185. Misiūnaitė Kleopatra 
(Adomo duktė), 2' pardavėja. 
Švenčionys.

7186. Misiūnaitė. ?tlagija(A- 
domo duktė), 18. pardavėja.

: Švenčionys.
7187. Misiūnas, Jonas (Jono 

sūnūs), 80. ūkininkas. Radviliš
kis, Daugelaičiai.

7188. Misiūnas. Alfonsas (Pe
tro sūnūs), 28, vežikas. Uk
mergė.

7189. Misiūnas. Petras (An-

7250. Mordusienė, Vilhelmina

:i

7221. Mykolaitytė, Zinaida 
tano sūnūs). 47, mokytojas,! (Juozo duktė) 2

7222. Mlineka, Karolis (Va-
7178. Misevičiutė, Emilija. 

61. ūkininkas. Puo- šeimininkė, Betygala.
7179. Misevičius. Jonas, 

samdinys, Linkuva.
7180. Misiukevičius, Andrius., 

45, policininkas. Kaunas.
7181. Misevičienė. Stasė, 31. 

šeimininkė. Linkuva.
(An-

Ramvgala.
7190. Misiūnienė. Teofilė 

(Jurgio duktė). 47. šeimininkė. 
Ramygala.

7191. Miškinis. Antanas (Ka
rolio sūnūs), 41. vežikas, Pane
vėžys.

7192. Miškinis. Andrius (A-

(Ro
mualdo sūnūs). 28, ūkininkas.

'domo sūnūs), gimęs 1906. ūki-.
7182. Misiukevičienė, Magda-?ninkas’ Rudnia- 

lena (Kazio duktė), 24. siuvėja, i 7193. Miškinytė. Marcelė (A- 
leksandro duktė). 22 ūkininkė.
Dalina, Rudnia.

7194. Miškokskaitė,
, (Prano duktė), gimusi

7278. Morkunaitė, 
mokytoja. Beveikiai.

7279. Morkūnas, Edvardas 
50, (Mato sūnūs). 42, ūkininkas,

Į Kybūriai, Vaškai.
7280. Morkūnienė. Erna (Ed

vardo duktė), 40, ūkininkė, Ky- 
buriai.

7281. Morkūnas, Matas (Jono

Gražina
(Tado duktė), 70, Ignalina,
Koncai.

7251. Mordusaitė, Stasė, 
ūkininkė, Ignalinas.

7252. Mordusaitė, Anastazija 
45, ūkininkė.

7253. Mordusas, Bernardas.
36, ūkininkas, Kaicai, Ignalinas. »

7254. Mordusienė, Gertrūda,: sūnūs), gimęs 1893. mokytojas, 
34. ūkininkė, (su 2 vaikais). Baisogala, Skėmiai.

7255. Mordusas, Juozas (An
driaus sūnūs), 33. samdinys, 
Kaunas.

7256. Mordusienė, Stefa (Ka
rolio duktė), 32, šeimininkė.

7257. Mordusaitė, Danutė, 1 
(Juozo duktė), 10. mokinė.

7258. Mordusaitė, Ona (Juo-.

7282. Morkūnienė, Zosė. 
šeimininkė.

40,

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei- 

kaluj. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas 
iš kur j'i pa-

\ienuolė, Vilnius.
7195. Mištauta. Mikas (Igno

sūnūs), gimęs 1913. samdinys.j 

Kaunas.

Kų reiškia meile* ir
reina?

Kaip atsirado fr ka reiškia bučkis?
Kų reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau raudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubiris žiedas? Balta 
jaunosios šlčbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių 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 moky<la. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

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

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? P-ra3 Reeder, sako, 
kad galima, ir "Teisingas Patarėja?” 
paduoda jo nurodymus, kaip iai pa
daroma.

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

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au- 
g.nti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Le to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškia*: Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—ir tlaug-daug kitų įdomių dalykų.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei

kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “.Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche's “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Tlirutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.’*

KELEIVIS
636 BROAOWAY SOUTH BOSTON, MASS.

lentino sūnūs), 44, darbininkas,
Ignalinas.

7223. Mlinekienė. Barbora,
43, šeimininkė.

7224. Mlineka. Henrikas (Ka-
irolio sūnūs). 10.

7225. Mloženovskis, Vytau
tas (Jono sūnūs), 55. ūkinin
kas. Riešė, Izabelina.

7226. Mlodženovskienė, Jani
na (Jono duktė), 47. šeiminin
kė.

Bronė 7227. Monkevičius, Ksaveras 70 duktė), 2.
1913, ■ (Ksavero sūnūs), 55, ūkininkas, 7259. Mordinovas. Povilas, 

Aleksandravas. 65, pulkininkas, Kaltinėnai.
7228. Monkevičienė, Marija. 7260. Mordinovienė, Aleksan-
. ūkininkė. Maišiogala. dra, 666. šeimininkė.
7229. Monkevičius, Jonas 7261. Mordinovas, Nikita;

7196. Mitalas. Kazys (Jono (Bronius). 50, ūkininkas. (Povilo sūnūs), 24. ūkininkas,!
sūnūs), 42, samdinys, Vilnius. 7230. Monkus, Thecdoras (su Pašelmenė, Kaltinėnai.

7197. Mitalienė, Barbora (Jo- šeimyna). 45, Vilkaviškis. 7262. Mordinova. Jadvyga
no duktė). 32. šeimininkė. Vii- 7231. Monkevičienė. Janina. (Keistučio duktė), 22, šeiminin- 
nius. 32- ūkininkė. kė,

7198. Mitalaitėl Virginija 7232. Monstavičienė, Vladė 7263. Morkevičius, Kazys. 34, 
(Kazio,.duktė). 14. mokinė. (Jurgio duktė). 45. ūkininkė, darbininkas, Lazdijai, Para-

^7199. Mitalas. V©daX (Justo Tverai. panai,
sūnūs), gimęs iš)'4> samdinys, 723.,. Monstac icius, Tadas 7264. Morkevičius, Jonas(Juo 
Kaunas. (Petro sūnūs). 7, Tverai. zo sūnūs), 39. darbininkas.

7200. Mitalienė. Marija (Juo- 7234. Moristavičiutė, Lydija Pumpėnai.
zo duktė), gimus 1901, šeimi-i <Petro duktė), 5. 7265. Morkevičius, Juozas
ninkė. E235. Monstvilas, Albinas (Miko sūnūs), 36, mokytojas,

: 7201. Mitalaitė. Vida (Vlado (Jokūbo sūnūs), 40. mokytojas. Rokiškis.
duktė), gimusi 1931. Lakuuva. 7266. Morkevičiutė. Emilija.

7202. Mialaitė, Rimantė (Yla-: 7236. Monstvilienė, Vincė 29, mokytoja, Rokiškis.
do duktė), gimusi 1930. (’Juozo (luktė>- 32- mokytoja,

‘ 7203. Mitakuskas. Balys Laukuva.
(Juozo sūnūs). 37, karininkas.’ 7237. Monstvilaitė, Irena (Al- 
Kaunas I įtino duktė), 12, mokinė.

7238. Monstvilaitė, Salome 
(Albino duktė), 6.

7239. Montsvilaitė. Regina 
(Albino duktė), 6.

7240. Montvidienė, 69, šeimi
ninkė, Marijampolė.

7241. Montvidaitė, Elvira, 25, 
plaukų taisytoja.

7242. Montvidas, Stasys (Jo
no sūnūs), gimęs 1906, ukinin-

(Ado- kas. Bartkuniškiai.

7204. Mitkevū:us> Mečys (Mi
ko sūnūs), gimę- 1918, ūkinin
kas, Adutiškis.

7205. Mitkus. Adomas (Sta
sio sūnūs), 45. mokytojas, Pa
vytę, Garliava.

7206. Mitkuvienėj Ona. 43, 
mokytoja.

7207. Mitkutė. Laimutė 
domo duktė), 14. mokinė.

7208. Mitkutė Vitutė 
mo duktė), 11, mokinė.

7209. Mitkus. Juozas. 65. mo
kytojas, Rudamka.

7210. Mitrulev ienė, Antani
na (Kazio duktė). 37. mokyto
ja, Prienai.

7211. Mitrule'ičiutė, Liuda 
("Vinco duktė) ’

7212. Mitrika. Stasys

(A-
7243. Montvidienė, Katarina 

(Stasio duktė). 41, šeimininkė.
7244. Montvidaitė, Kristina 

(Stasio duktė), 6.
7245. Mcnvidienė. Julija, 42. 

siaugė, Vilnius,
7246. Montvidas, Andrius, 19.

7267. Morkevičiutė. Danguolė 
(Juozo duktė), 2, Rokiškis.

7268. Morkūnienė, Stefa (Ka
zio duktė). 25, šeimininkė. Bir
žai.

7269. Morkunaitė, Rita (Jur
gio duktė), 2.

7270. Morkūnas. Jonas (An
tano sūnūs), 47. dailidė, Biržai.

7271. Morkuvienė, Apolonija 
(Petro duktė) 39, šeimininkė. 
Biržai.

7272. Morkunaitė, Birutė (Jo
no duktė). 16, mokinė.

7273. Morkūnas, Ignas (Ka
zio sūnūs), gimęs 1906. karinin
kas, Vilnius.

7274. Morkūnienė, Eleonora 
(Mato duktė). 43, mokytoja, 
Kaunas.

7275. Morkūnas, Vytautas 
(Kazio sūnūs), 17, mokinys.

7276. Morkūnas, Balys (Juo-7247. Montvidaitė. Alina, 18.
7218. Montvilas, Ikonas (Ti- zo sūnūs), gimęs 

taus sūnūs), 46, ūkininkas, Bu- ninkas, Ukmergė.
7277. Morkūnas.

(Mato

to sūnūs), 43. žvejyls. Palanga.
7213. Mižutavičius. Juozas džiunai.

(Petro sūnūs). ’s» ūkininkas. 7249. Motukas, Petras
Jonaičiai, Grinkiškis. Kačiukai. Lazdijai.

45, tano sūnūs). 
Mažeikiai.

38.

1915, kati

jonas (An- 
mokytojas

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimų 
adminlstracijon nevėliau PANEOt- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaitės numerį nespėjama patal
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už d dės
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. extra.

“Keleivio" prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pa jieško- 
Jimo kaina 65c.

Norint pajieškotl su paveiks'u, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 626 SROAOWAY 

SO. BOSTON, MASS.

Dabar ką tik lieja ii po rpsados

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE
aiiera Biblijos J’įiS roliae. t iri JJ Į 
poslapis* ir 178 pavriiulrliu*. I < ai 
Mani Ir aaadinga kiek? jonai ypo’ • . 
Žmogų «kailT<iarna» ii* Bibliją ir • • 
ordinu i parrikaIrlius. Ikaiie p< r- 
afato kai baro pirm nuvirinę .vėlo 
ir iki auginimai Kriatraii. rz-,;-'. 
aaa aava vargo* ir cziaukū ;c ei 
kia knita įgijo. Jam hr« truo - iic- 
noa vakaraiKAINA TIK

Nerimi gani iią Biklijs. pi.-l«- 1
riuakit Esprrao ar Palte Kana- <•. 
rin arba regiatrnotinr Ui—, m'.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY.Sa Boston. Massti.
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mgtonas.
Tuibut dėl to vokiečiai ir 

iš Rusijos pradėjo trauktis.

NACIAI ŽADA BOMBAR- Majoras 
DUOTI BOSTONĄ.

Ši panedėli Berlyno radi- . Majoras 
jas nusiskundė pro ašaras, i H^^tatybą, kad paskir-

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa duodama iš 
W0RL stoties, 950 kilocik- 
lių.

! Sekantį sekmadienį, kovori gaut $35,000 
imt.

obinas kreipėsi
nuo 9:30 iki 10:30 iš j Bostoną.

Mirė Blinstrubų motina. Aną utarninką Roxburyje 
Šiomis dienomis mirė bro- buvo užsidegęs didelis apar- 

lių Blinstrubų motina, kuri tamentinis namas, 24 šeimy- 
gyveno Chicagoje prie savo uos turėjo bėgti iš savo butų.
dukters. Ponas S. Blinstru- ----- ----- •----------------------
bas buvo nuvažiavęs į Chi-
cagą parsivežti jos kūną į

ryto programa bus tokia:
1. Muzika.

d Amtrika elgiasi "niek- S35,0«jf “vietoiy" dar- 2 Dainininkės Jeanne 
kiškai,” puldama savo oriai- žaras steigtį Už tuos pinigus Balkus ls So. Bostonan- He- 
viais Vokietijos miestus
rai žinodama, kad 
čios pakraščiai dėl 
stumo vra oi o bomboms
pasiekiami. ; u tuos SKiypus žmonėms, Ku-j sav0 įspūdžius ir prisiųstii draskvti namu stogai

“Bet neužmnškim, sako norės sbdmti daržoves.Išiuo adresu: W0RL, Lith-;
Berlyno p. ovagandininkai, Politikieriai paims iš miesto uanįan Program, 216 Tre- 
“kad avacijos progresas iždo $35,00$, o žmonės tegul ^ont st., Boston, Mass. 
žengia labai greitai, ir kad knisa žemę ir sodina cibu-
už keliu mėnesiu galės būt bus. kuliuos vaikai išraus ir 
pasiekti Xew Yo. ko dango-išmėtys. Dęl tokio pinigų

Šioj liūdesio valandoj 
“Keleivis” reiškia pp. Blins- 
tt ubams gilios užuojautos.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
TeL Parknay 1233-W

Pereito nedėldienio

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Nelaukite paskutinės '.{ienos 

S. Minkus. ’ savo Income Tax’ams pildyti. 
— Ateikit visi prieš 15 kovo

va- (March) į žinyčios Patarnavi-
įa žiai. Bostonas ir \Vash- eikvojimo ..piliečiai turėtų parą Bostone ir apylinkėj Ofisą vakarais, ir Subato-

tuojaus pakelti protestą.

Užuojautos Telegramos ir Laiškai.
kad jiems arčiau butų Bos- ldivo keltirvas 
tonas. Bet bostoniečiai gali metų armžiaus 
miegoti ramiai. Iš daugiau- i Donovaną. 

išsikišusio Franc-uzijos

E. Bostone ana utarninka

Užuojautos telegramos, Su nuliudusia širdžia (pasi- 
kurios nespėjo pereitam rašo), Y. Jankaūskas-Jen- 
“Keleivio” numery tilpti, i kins.”
gautos nuo ponios Mikolai-1 užuojautoi kortos nu0 
tienęs is Benyyn 11ir nuo M & 'Mrs Stakoni5. 
Violetos R. Michelsonaites, Mass., 
is Nevv Haven, Conn. ir nuo M r. & 

Mrs. Frank Vareika, irgi iš 
Jurgio Gegužio mirtį pa- Lawrence, Mass.

minėjo visi 
“Naujienos”

laikraščiai, 
davė labai gra-

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repšius
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS.vėl buvo bandomas miesto mis nuo pirmos valandos popie- 
Viršininkai čiais. Mes savo ofise turime ge

rus specialistus pildyme taksų
užmušė lb ----------------- klausime, žinyčios Patamavi-
darbmmką Raudonojo Kryžiaus rink- mo Ofisas randasi: 2 Atlantic 

liavai Bostone užsirašė 6,000 So- Boston. Mass. Ateidami 
ugavo savanorių. Jie jau eina no turėkite su savim savo sočiai se-

krautuves rinkda- curity numerius.

aptemdinimas.
16 sako, kad jis gerai pavyko.

3.500 myliu: gi atlėkti ir!3 Jaunus teitus, kūne bintus "ki «£££» 
sugrįžti aitai bus 7,000 my- '» VZPU^ g®1"“* P°
liu. Tokiam atstumui boru- n'enu 1681 ash.ngton st. 'surinkti $3,000,000.menu

ir kitas infor- 1
norima rnacijas liečiančias jūsų uždar

bius bei nuošimčius. — (Skeib.)

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

banešiu da nėra.

Kai kas prisikrovė kenuoto 
maisto “visam amžiui.”

Nors valdžia skelbė ir 
prašė, kad žmonės nekrautuGėlių vainikai: nuo bro

, , c - • » ko’ *nco Gegužio, raudonų maisto atsargu, vistiek buvozų nekrologą. Su užuojautai! , ožlų ir baltų lelijų paduška tokių, ka prisikrovė kenu 
atsiliepe Naujoji Gadyne, į j,. kltas vainikas nuo brolie- keliolikai metu. Štai, Pitts^ 

11 ulinės, Onos Gegužienės. Taip- fjelde. Massachusetts valsti- 
gi nuo S. Michelsonų, LSS

“Tėvynė,” “Vienybė 
laikraščiai. Tik musų kaimy
nas “Darbininkas” iškišo 
piktą savo liežuvį.

Iš Toronto, Kanados, ga
vome šitokį laišką:

“Keleivio” redaktoriui, 
drg. Michelsonui: Draugo 
Jurgio Gegužio mirties va
landoje musų Toronto Lie
tuvių Socjjaideynokratų (C 
C. P.) kuopa reiškia 
yio” štabui giliausios užuo
jautos. (Pasirašo) pirm. A. 
Frenzelis, sekr. J. Novo- 
grodskas.

joj. vienas vyras atėjęs re-Į 
60 kuopos, So. Boston, LSS gistruotis raportavo, kad jis į 
71 kp. Cambridge ir kaitų turįs savo skiepe apie 1,090
nuo šių Haverhillio draugų:
M. Matonių, V. Rasiulių, F.
Virbickų, S. Dzingelevičių, maisto knygutė;

kenų su maistu. Per 17 me-j 
tu jis dabar negali gauti i

i =t
i i ■

e s atliekm savo pareigą 
ponas Prezidente

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Ligų, 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

r* i ♦**** i, *i *į
} Vartoja vėliausios konstrukcijos 
t K-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nno 7-8 

534. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

V. Pūčio, A. Majausko, Z 
Akstinų. J. Akstinų. J. Vo
lungevičiaus, J. Kaminskų 
ir V. Šlaičiuno. Nuo F. J.TZ__ ___ _

UI. II

Monikos Šidlaus
kienės ir sunaus, leitenanto

“Relei- žmonos,

East Orange mieste, N. J., 
vienas aplikantas pranešė 
turis 1,800 kenų maisto. Jis 
pasiteisino turįs 10 vaikų ir 
maistą visados perkąs “ve
žimais.”

Philadelphijoj______ viena sei-
Ed. Skraiskio, Onos Babe- mVna raportavo turinti pri-! 
lūs, J. Jankausko, Blinstiub cįpirkus 4,500 kenų. Šita-
Family, Onos Petružys, Na- šeimvna susideda tik iš 3 j 

Iš Kenosha, Wis., jautrų ;poleono Januškos, O. Palu-narjų. Jai buvo duotos 3 
užuojautos laišką parašė į beckienės ir kartu nuo Gab- maisto knygutės, bet visi: 
drg. C. K. Braze, ilgametis rėnų, Skralskių ir Bagdis kuponai buvo iš jų išplėšti ir
“Keleivio” • skaityto jas. Tarp šeimų, nuo Vinco Baluko- paaiškinta, kad ji negalė-
kitko jis sako: “Leiskit man, nio, Eliza Williams, kartu sjanti pirkti maisto ant ku
taiti kelis žodžius dėl a. a. i nuo Ketvirčių ir Anestų, ponų per 41 metus.
Jurgio Gegužio mirties. Nu-i kartu nuo Mrs.Walter Shim- " _________
liūdimo valandoje pirmiau-!kus ir Onos Yamil iš Scran- VARTOTOJAMS ŽINOTI- 
sia siunčiu gilios užuojautos ton. Pa., nuo Povilo ir Teo-
^odį ‘Keleivio’ štabui. Prisi- filios Brazaičių, S. Dooley, 
mena man jaunos dienos— Representative Richard A.
1908 metai — kuomet čia
dar gyvavo LSS 58 kuopa, 
kurios aš buvau įkūrėjas ir 
sekretorius. Aš tuomet už-!

Kelly ir nuo International 
Paper Co. per C. E. Rice ir 
John E. A. Hussev.

o ma- Rodos, buvo ir nuo kitų, 
n

paduoti, todėl ir negalim vi-
lašinėdavau ‘Keleivi’ 
no draugas
pardavinėdavo pamįnėti.
turinio knygeles tarp Keno- <.............
shos, Waugegano ir Ratines*. “Keleivio 
lietuvių.” Gražus tai buvo ia> redakcija 
laikai, gražus lietuviu išei-; brolis Vincą: 
vijos judėjimas, ir tame ju-;kuoja už gėles, telegramas, 
dėjime žymi -vieta priklausė laiškus, kortas ir kitais bu- 
velioniui Jurgiui Gegužiui.Įda^s išreikštą simpatiją.
Tu laiku mes neužmiršim

. , bet nevisi vardai buvo mumAntanas Šatas'—a. j n _•------- t:____ .•
socialistinio

ls Chicagos rašo “Kelei
vio redaktoriui draugai Ši-i 
leikiai: “Dėl diaugo Jurgio 
Gegužio miit’es siunčiame

NOS DATOS.

Savings Bankų indėliai
. r

Da nesenai Massachusetts Mutual 
.Savings"' Batikai, kartu su Treasury De
partamentu, pradėjo *va j u kuris parodė.
kad kvailas pinigu leidimas yra išdavystė.

Jie pasakė šios valstijos žmonėms, kad 
kiekvienas doleris, kuris bus sutaupytas 
šiandien, padės apsaugoti Ameriką.

Ar žmonės atsiliepė Į tai?
Taip, atsiliepė! Bet tegul visą istoriją 

pasako rekordas. Iki 1943 metų sausio 31 
Massachusetts Savings Bankų indėfai 
pasiekė aukščiausi lygi. Jie sudarė virš 
$2,181,000 sumą.

Tai didžiausias rekordas per 127 metus*.

Musų žmonės stengiasi 
£ ulaikyti infliaciją

Mutual Savings Bankų dep>ozitoriai 
gerai žino. kad žioplas pinigų leidimas gali 
sugriauti Ameriką. Jų bankinės knygutės 
parodo, kad jie neeikvoja pinigų “šilko 
marškiniams.”

Bet tos knygutės pasako tik pusę istori
jos. Apart sutaupų, žmonės išpirko Sav
ings Bankuose S90.000.000 vertės Karo 
Bondsų.

Puikus rekordas, ar ne?

TeL ŠOU 28OS

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofise Talaudee:
Nuo 9 ryte iki 7 vakaru.

Nuo 9 ryto U 

447 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na* 
silpnėjime Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų Hgas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTeN AVA.
BOSTON, MASS.

Tel. Commonvealth 4571.
Kovo 1 d. pradėjo veikti 

Karo knygutė kenuotiems; 
ir šaldytiems vaisiams, dar-į 
žovėms, džiovintiems vai
siams, kenuotoms sriuboms 
ir kitiems daiktams.

Kovo 14 d. baigiasi cuk-į 
įaus knygelės kuponas No. 
11. kuris duoda 3 svarus;

administraci- cukraus.
ir nabašninko 

visiems de

LAWRENCE, MASS. 
A. a. Marė Baublienė.

Kovo 15 d. pradės veikti 
cukraus kuponas No. 12. Jis 
duos 5 svarus cukraus ir bus 
geras iki gegužės 23 d.

Kovo 21 d. pasibaigs ka
vos kuponas No. 25. Suvar
toki ji anksčiau. Jis duoda 
1 svarą kavos.

Kovo 21 d. pasibaigia ‘A’

. Savings Bankai
neužmiršta ateities!

Jie žino. jų darbas tik prasidėjo!
Jie žino. taksai ateity bus didesni. To

dėl jie kiek Įmanydami ragina žmones 
daugiau taupyt.

Jie žino, daugiau ir daugiau vyrų išeina 
kariuomenėn. Todėl jie daro didžiausių 
pastangų parduoti daugiau ir daugiau 
Karo Bondsų.

Taip. p. Prezidente, Mutual Savings 
Bankai Massachusetts valstijoj su savo 
2.800,000 depozitorių atlieka savo pareigą.

(Tet 28624 Gyv. 81182

j DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 
nno 2 iki 8, 
nuo 7 iki 8.

Seredom 9 iki 18 
ir snsitarua.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka* 

. mu laiku augrųžinn šviesų. Išeg- 
t žeminuoju ir
»»

LAWR£NCE, MASS.

priskiriu akinius. 
114 Summer Street,

Marė (Jusaičiutė) Baub
lienė, Stanislovo Baublio knygutės 4-tas kuponas ga- 

Tamstai, ‘Keleivio’ štabui iri žmona, mirė vasario 21 d. zolinui. Už tuos kuponus 
velionio broliui, Vincui Ge-jThe Memorial ligoninėj, duoda po 3 galionus gazoli- 
gužiui, nuoširdžią užuojau- Lavvrence, trumpai pasirgus. no.
tą, netekus nuoširdaus musų Velionė gimė Bertuliu kai- Kcvo 31 d. reikžs antru 
kulturm.o gyyemmo darbi-į me, Lietuvoj. Seniau ji gy- , ,tu Datikrinti automobi- 
nmko ir gero žmogaus Kar-|veno Rumforde, Me.. kui dan kuri
tu su jumis ir mes liūdime. - 1ir mes 
(Pasirašo): Mikas 
na Lileikiai.”

ir Pauli-

DR. G. L. KILLORY
50 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Sorrerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedeliom, nuo 10 ryto iki L

Tie doleriai yra 
“kariaujantys doleriai”!

Tie nauji pinigai neguli spintose be dar
bo, p. Prezidente.

Jie kariauja už laisvę!
Praktinai kiekvienas naujas doleris, 

padėtas į 191 Massachusetts Mutual Sav
ings Banką, buvo investuotas Į valdžios 
bondsus orlaiviams, kanuolėms, laivams, 
tankams ir kareivių uniformoms pirkti.

Pereitais metais Massachusetts Mutual 
Savings Bankai išpirko už §162.000,000 su 
viršum valdžios bondsų. taip kad jų visas 
investmentas tuose bondsuose šiandien 
viršija §965,000,000. arba kone 4O'« viso 
jų turto. •

<70060909000000900090000001

S. BARASEVICIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKĖ 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALS.AMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

coooooooeeooooooe

buvo gerai žinoma, nes vei- , •1 * •• • Tt P- d 1 l U» 1ke draugijose ir dalyvavo
visokiuose parengimuose. L ___
Faliko vyrą, sūnų Stanislo-

dukterį Franę (Wash-

gazolino kny-

UŽGAVENIU ŠURUM-

International Paper R(.neia Dorchesterio L.
lytę. Prigulėjo prie šv. Fran- M. K. kovo 7, kaip 5 vai. po 
ciškaus parapijos, iš kur 24 pietų, Emeiy Hali salėj, po 

V. Jankauskas-Jenkins iš vasario buvo palaidota. Ji numeriu 1436 Dorchester 
Dorchesterio prisiuntė ve-buvo ilgametė “Keleivio” avė.. Dorchester, Mass. 
lionio broliui, Vincui Gegu- skaitytoja. Šitą šurum-burum ren-
žiui, šitokį laiška: “Draugei „ , ciam palaikymui Dorcheste-

ir mano A Jlsek«: ^anuJe’rio L. P. K. kambarių. Bus
tavo bro- ^me,?k°s zeinelej. Mes ta- daUff gerų užkandžių užga- 

jr vęs niekados nepamiršim, vėnėms, bet įžanga visai

Nuoširdų užuojautos laiš
ką velionio broliui prisiuntė
ii'
atstovas Naujai Anglijai, p 
J. E. A. Hussey.

MUTUAL SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Vincai: priimk 
užuojautos žodį. 
liui, o mano patarėjui

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Moven)

Perknustom
/i a pat ir i to
limai vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. POUth Boston 4618 -

draugui Jurgiui atsiskyrus 
nuo šio vargulio, pas-iulio

Vyras, sūnūs ir duktė maža. Kviečiam visus atsi- 
Rauhliai. įkinkyti. Rengėjos.

I I




