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Amerikai Stinga Maisto, 
Nes Ji Maitina Sovietus

Areštavo Slapto Len- RUSAI _ TAIKO Į 
kų Laikraščio

Redaktorių.
Tarp lenkų kariuomenės 

Škotijoje buvo platinamas

SUOLENSKĄ.
Bet paimti jį bus nelengva, 
nes tai svarbiausis vokiečių 

punktas.

Naciai Neužmiršta 
Hesso.

Londone gauta iš Vokie
tijos žinių, kad Rudolfas 
Hessas tenai esąs laikomas

Amerikos Ambasadoriaus 
Bomba Pritrenkė Staliną

MUMS GAL TEKS VAR
TOTI GYVULIŲ 

PAŠARĄ.

T aip pasakė Senato komisi
jai Agrikultūros Departa

mento viršininkas 
Wickard.

.Koujoje puvo plaunamas R otensyva Pietų Ru- didelėj pagarboj. Jo atvaiz- D1iC„nc ----- n u-.-
lapta leidžiamas lenkų re- --i n ‘ nyi das esąs nakabintas greta SAKO, RUSIJOS DIKTA- iRooseveltą, kuris taip! pagamindavo daug daugiau, 

negu jos gyventojai galėda
vo suvalgyti. Dabar jo pri
truko dėl to, kad šiandien 
Amerika turi maitinti maistu 
ne vien<iktai savo gyvento
jus ir savo kareivius užjury,

• bet tuo pačiu laiku turi mai-
Kodėl Amerikos žmonėms tinti ir kitas šalis—maitinti 

pliti ūko mėsos, sviesto ir vi--jų civilius gyventojus ir ar- 
sokių kenuotų maistų? mijas.

Todėl, kad Amerika mai- Jeigu padėtis yra tokia 
tina Sovietų Rusiją. sunki, tai ar galima bus su-

Jeigu Amerika nesustos mažinti darbininkų skaičių 
siuntusi maisto produktų į musų fanuose? — paklausė 
Sovietus, tai galės prieiti senatorius Green. 
prie to, kad mums patiems “Gali būt, kad butų gali- 
teks maitintis gyvulių pa- ma, jeigu mes sustotume 
šaru.

nes tenai das esąs pakabintas g^ta Aurui..,
pavasario potvi- Hitlerio ir Goeringo visosei TORIUS SLEPIA AMERI-i&iai 

Ka j. ^°'a kiuis smeize nįaį atsįvėrė purvynas. Ši- svarbesnėse nacių įstaigose,
tiemtmes lenkų valdžios ^oįQOSe sąlygose negali veik- ir nacių vadai kalba apie jį 
premjerą ir annijos vadą ti nei nej sunkųs kaip apie gabiausi Hitlerio
gen. Sikorski, ir reikalavo karQ pjūklai. Žinoma, tas tanią. Hessas tuo tarpu yra
“alka” XlėUSikoSvie- paraližiuoja lygiai abidvi’laikomas Anglijoj kaip karo 

vvaiKa .įuie biKorsKio vie ClUses Vokiečiu tankas tain belaisvis. Jisai nuskrido te-
ton pastatyti

Sos-
nowskį.

akcininkų laikraštis “Wal- sustojo’
ka” (“Kova”), kuris šmeižė P^iuejo

, -TV puses. Vokiečių tankas taip
ios karo mini«teri "Ssn sS Pat "“kli“PSto i purvyną, nai orlaiviu 1940 metų vasa- 
JOS Karo mmuten gen. bos- Raip įr gu n. nusok0 is oro su para-

,,.irt . _ , , . trokais. Susisiekimas pasi- šiutu. Anglai jį suėmė. Iš
Militanne lenkų vyriau- daro bevejk negalimas, ir pradžios buvo manoma, kad

^J?e ^otlJ°J areštavo to negalimas joks žvgis pir- jisai susipyko su Hitleriu ir
laikraščio redaktorių, tūlą ‘* pabėgo. Bet vėliau prieita
Zygmuntą Przetakievviczą, •’įz j.. . , Kai pietuose teko sustoti,
ir jo bendiadaibį leitenantą taj rusaį buvo pradėję ata- tė ji 
Adamą Dobroszynskj.

Anglijoj eina ir kitas len

KOS TEIKIAMĄ PA
GALBĄ.

Sovietų liaudis visai neži
nanti, kad mes siunčiame 

jai maisto ir ginklų.
Amerikos ambasadorius, 

admirolas Standley, šią są-

gau-
ir su tokiais dideliais 

Amerikai nuostoliais teikia 
Rusijai visokeriopą pagalbą.

Toliau Washingtonui la
bai nepatiko Stalino išsireiš
kimas, kad “raudonoji ar
mija nėra Įkurta svetimų že
mių užkariavimams, bet sa
vo sovietiškoms sienoms 

Iš to daug kas pasi-vaitę pasakė Maskvoje at- ginti
vitai, kad Rusijos diktato- darg išvadą, kad Rusijos 
nūs Stalinas slepia nuo So- diktatorius, gavęs iš Ameri-

_ v’ie^ liaudies tą faktą, kad kos jr Anglijos tiek daug
išvadą, kad Hitleris nusiun- Ąinenka duoda Rusijai gin- pagalbos, gali iš naujo pa'- 

tenai su kažin kokia, Stalinas nori, ^bučiuoti su Hitleriu, jei tik
kuoti šiaurėj. Jiems pavyko į slapta misija. Kokia ta misi- P??tai;^is. sutiktų pasitrauk-
šturmu atsiimti Rževa Tai’Ja, iki šiol da nebuvo viešai vokiečius nusijoj ls “SOVietiskų sienų,
evuiinu j.a.1 .____ , x___________________________-____- muša Amerikos (rinkini ar-

Taip pasakė anądien Se-,kultūros Departamento gal- 
nato komisijos konferenci- va.
joj Agrikultūros Departa- Taigi išrodo, kad jeigu A- 
mento sekretorius Claude merika nesustos maitinus 
R. YVickard, kurio žinioje Rusiją musų sviestu ir mėsa. 
yra Amerikos maisto garny- tai mums patiems gal tekti 
ba. gyvulių pašarais tenkintis.

Tas buvo pasakyta slaptoj Todėl Amerikos visuomenė- 
Senato komisijos konferen- je jau pradėjo kilti balsų: 
eigoj, bet šią sąvaitę tas išėjo kodėl mes turėtume siųsti 
į aikštę. savo sviestą rusams, kurie

“Mes jau pasiekėm tokią pirma sviesto visai nevalgy- 
vietą, kur mėsos gamybos davo? Ypač ar užsimoka tas 
pakėlimas jau nebegali - daryti, kuomet Maskva sle-

maitinę rusus,” atsakė Agri-'kų laikraštis, “Mysl Polska” yra svarbus punktas, bet ne paskelbta. Bet žmonės spė-
TA_____ l______ 1 ("T Vinile”! Vllll'o tol'rv J 1... J jie n,n-n^n.- A n(“Lenko Mintis”), kuris taip svarbiausis. Svarbiausis čia ja, kad jis buvo nuvežęs An-

pat atakuoja gen. Sikorskio punktas yra Smolenskas, ku 
vyriausybę. Anot “Mysl Pol- riuo remiasi visos vokiečių
ska,” gen. Sikorskio vyriau- operacijos, 
sybė galinti padaryti tiktai dienomis 
vieną naudingą lenkams da- rytis Smolensko

glijos valdžiai tokį pasiuly- , 
mą: “Jūsų šalis kultūringa, ™na^1®sa

Paskutinėmis ii‘ musų kultūringa; kam

inuša Amerikos ginklai, ar
ba kad Rusijos gyventojai , lodeL manoma, 
minta Amerikos siunčiama ^os ambasadorius Maskvoje 

Slėpdamas Pakėlė klausimą, kodėl 
šitą teisybę nuo Rusijos ‘-(alino valdžia slepia 

Stalinas nori kad £av0 amonių tą faktą,

Ameri-

nuo
kad

mas,” sako .pta nuo savo žmonių, kad 
ųŲiė yra maitinami Amerikos 

mėsa ir sviestu?skaičiui padidinti.
“Vietoj mėsos, mes turė- --------------

sim pradėt maitintis gyvulių RAUDONOJO KRYŽIAUS 
pašarais. Vietoj šerti grudus| RINKLIAVA,
gyvuliams ir paskui valgyt Renka pinigus įr kraują ka- 
gyvuhus, mes turėsim patys Į reivių gyvybei gelbėti, 
tais grūdais maitintis, ku
įjuos iki šiol sušerdavom 
gyvuliams.”

Šitaip sekretorius Wickard 
aiškino senato komisijai at
sakinėdamas i Rhode Islan
do senatoriaus Greeno stato
mus klausimus.

Maisto Amerika visados

Amerikos Raudonas Kry
žius šiandien veda vajų 

frontais. Jis renka 
pinigus ir kartu prašo svei
kų žmonių aukoti savo krau
ją, iš kurio gaminama plaz
ma sunkiai sužeistųjų karei
vių gyvybei gelbėti.

Armijos ir Laivyno chirur
gai praneša, kad šįmet jiems 
reikia 4,000,000 puskvorčių 
kraujo. Kraują renka Rau-

Per Vasarį Pastatyta
5,500 Orlaivių. ., . „ + _

t- , . • , - donojo Kryžiaus įsteigti tamKaro sekretoriaus pade- (jkri Jkra„/ ®„nktai
jėjas Robert Patterson pra
neša, kad per šių metų vasa
rio mėnesį Amerikos fabri
kai pastatė 5,500 karo orlai
vių. Tai esąs aukščiausis or
laivių statybos rekordas. 
Bombų gamyba taipgi spar
čiai kila. Per sausio mėnesį 
aimijai buvo pristatyta dau
giau kaip 70,000 oro bombų 
po 1,000 svarų ir didesnių. 

Tai yra labai prastos ži-

kraujo ėmimo punktai 
visuose didesniuose mies
tuose.

Atliekant šitas pareigas, 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui pasidaro nemaža išlai
dų. Pavyzdžiui, bostoniškis 
Raudonojo Kryžiaus skyrius 
pusantrų metų atgal turėjo 
tik 4 žmonių personalą ir 
kainavo per mėnesį $150, o 
šiandien jo personalas susi
deda jau iš 175 asmenų irmos demokratijos priešams. kainuC)(a per mėnesį j6Jo0.

KANADA priėmė “Pay šl° skyriaus adresas yra:
a« vnn i61 Massachusetts avė., Bo-AS-YOU-GO’ PLANĄ. ifton. Toliau j0 išlaidos dar0.
“Pay-as-you-go ’ planas ;Pį vis didesnės, nes karui 

reiškia., kad pilietis moka plintant, didėja Raudonojo 
v aidžiai mokesnius eina- Kryžiaus darbas ir išlaidos, 
muoju laiku, bet ne metams .Todėl per visą šį mėnesį yra 
pasibaigus. Tokį planą su- renkamos Raudonajam Kry- 
galvojo Jungtinėse Valstijo- žiui aukos.
se, bet Kanada jį pneme. 
Washingtono politikieriai 
v is dar ginčijasi dėl jo. Ka
nada dovanojo pusę per
nykščių taksų.

STREIKAS SKARDINIŲ 
DIRBTUVĖJ.

Jersey City, N. J.—Aną
dien čia sustreikavo Ameri
can Can Co. dirbtuvės dar
bininkai. Jie metė darbą dėl 
to, kad negalėjo sulaukti iš 
War Labor Boardo jokio at
sakymo dpi algų pakėlimo.

Aukokim kiek kas galim!
KONFERENCIJA POLITI
NIAMS PABĖGĖLIAMS 

GELBĖTI.
Valstybės sekretorius Hull 

siūlo sušaukti Ottawos mies
te, Kanadoj, anglo-ameri- 
kiečių konferenciją ir pasi
tarti, kaip suteikti pagalbą 
politiniems pabėgėliams ir 
kaliniams, kurių priskaito- 
ma apie 5.000,000. Vieni jų 
yra nukentėję nuo fašistų, 
kiti nuo bolševiku teroro.

nišai pradėjo va- me^vmm. kitus = naikinam? zanomų,
gudriai vado- dau£ pagalbos? Juk Amen- 

kos ir Anglijos ginklais bu-
kryptimi? Verčiau susitarkim ir užpul-

kim laukinę Rusiją.” Ar tas 
tiesa, viešai nėra paskelbta,

kai” (tautiniai demokratai), lenską paimti. Jis labai gč-!^et Hessui nuskridus Angli- 
kuiie savo pažiūromis dabar raį apsaugotas ir vokiečiai i°n» Hitleris tuojaus Rusiją 

lengvai iš jo nepasitrauks, i užpuolė.
Tuo tarpu pavasaris su savo i ahcpntic
potviniais ir neišbrenda-' SIŪLO IMTI ABSENTIS-
rnais keliais artinasi ir prie] __ TUS ARMIJON.

; Smolensko. Neužilgo tūr&I “Absentlstais~ dabar 
i. Įmerikoje yra vadinami

lyką, tai—tuojau rezignuoti. get užsienio stebėtojai abe- 
šitą laikraštį leidžia “ende- joja, kad rusai galėtų Smo-

vra artimi fašistams.

Jankiai Sunaikino
— . -- —- yn

gavo aciu jo
vvbci. • » -

Šitokį pareiškimą admįro- v? apginkluotos 32 mecha-
las Standley padarė Mask- ™z”ot(>s
voje, tiesiai Stalino panosėj. 6ro ėskadionų. : Rusija 

Tai buvo tokia bomba, ęravo įs Amenkos irAngh-
kuri pritrenkė Rusijos dikta- ’os A1 Pjr?1*0 ^rud^t1?Ame" 
torių kaip perkūnas iš gied- nesl° ^$00 tankų, o,600 or-

Nuskandino 22 laivu ir nu
mušė arti 100 orlaivių.
Pereitą sąvaitę japonai 

mėgino dar sykį pulti ame- pamatyti, 
rikiečius Pacifiko pietuose.
Jie sulinko didelį laivų kon
vojų, kuriam apsaugoti da
vė apie 100 orlaivių, ir, nau
dodamiesi ūkanotu oru, pra
dėjo artintis prie mūsiškių 
Bet mūsiškiai orlaiviai tuoj 
pastebėjo klastingąjį priešą 
ir paruošė jam gerą priėmi
mą. Ties Naujaja Gvinėja 
kelios musų orlaivių bangos 
smogė japonams bombomis 
iš oro. Japonų lėktuvai ban
dė savo laivus ginti, bet jie 
tuoj buvo numušti jūron. Į 
trumpą laiką buvo susprog
dintas ir paleistas juros dug
nan visas japonų konvojus 
ir sunaikinti visi jų orlai
viai. Iš viso buvo nuskan-
dinti 22 priešo laivai su jnti dafbū. šalis turėtų per 
ginklais, kareiviais ir karo •r -

ir čia sustoti karo veiksmai.
O kas bus kai išdžius žemė darbininkai,
ir ateis vasa: a.

kurie
tie!

išlieka i Stalinas

laivių, IŠS.OOO trokų, daugy-
^tik,ka±S-dien°SaatgaI HSiunTlS

psęakesavo ąnni. ? p
jai, kad šito karo naštą ji
nesanti “viena pati ant savo Standley sako, kad Stali- 

” o čia Amerikos am- no diktatūra elgiasi labai
tai lieka da; iš karo darbų ir ulioja. Lai- 

ivvno sekretorius Knox siūlo
tvmTTadtoMea^tiSi Šorius atsistojęs drožia Įtartinai. Iki šiol ji vis atsi- 
^.^i^tVa^ijon Daugam stačiai j akis: Meluoji 1 sako dalintis su savo alian-

i -i • • i- :Ta našta npša ir Ampriko*? tais karo žiniomis ir slepialaikinai paliuo- f 4 našią nesą ir AmeiiKOs nlanil<. nolpidžia+o,. ! žmones. Jie gamina ir veža savo Kai o pianus, neieiazia 
net korespondentų i karo

Reikės 55,000,000 
Darbų Karui Pasi

baigus.
New Yorke 

riusi pramonės
dų organizacija, kuri jau darbo dirbti, tai juos reikia 
dabar rūpinasi apsaugoti ša- įmti armijon. “Work or 
lį nuo depresijos šitam karui' fight,” sako jisai, 
pasibaigus. Ji sako, kad ka-!

butų imami 
gelis jų yra
suoti nuo kariuomenės tar
nybos vien tik dėl to, kad jie 

yra susida- dirba reikalingą karui dar- 
ir verslo va- ^ą. Bet jeigu jie nenori to

rui pasibaigus, pasibaigs ir 
karo darbai. Žmonėms rei
kės susirasti užsiėmimo. O 
kad visi galėtu dirbti, reikė
sią 55,000,000 darbų. Dar-

MUSSOLINIS ATŠAUKĖ 
12 DIVIZIJŲ IŠ RUSIJOS.

Žinios iš Berno (Šveicari
jos) sako, kad šiomis dieno
mis Mussolinis atšauks iš

bų reikėsią daugiau da negu Rusįjos i2 divizijų italų, 
dabar, nes iš armijos busią Švedijos agentūra papildo 
paleisti milionai vyrų. Betį^^g žinias sakydama, kad 
kad butų galima visus apiu- Hitleris su Mussoliniu

medžiaga. Nugarmėjo su 
tais laivais ir 15,000 japonų 
kareivių. Manoma, kad šį 
sykį neištruko nei vienas jų 
laivas. Japonų orlaivių buvo 
numušta apie 100/ Gi iš mu
sų pusės prarastas tik vienas 
bombanešis ir du kovos lėk
tuvai. Laivų mūsiškiai ne
prarado nei vieno.

Kas sykis japonai gauna 
vis skaudesnį ir skaudesnį 
smūgį.

JAPONŲ BELAISVIŲ 
RIAUŠĖS.

Naujoj Zelandijoj japo
nai belaisviai pakėlė riaušes 
belaisvių stovykloj ir užpuo
lė sargus. Bet pribuvę karei
viai pradėjo į riaušininkus 
šaudyt ir 48 japonus ^užmu
šė, o 63 sužeidė. Sargų pu
sėj buvo 7 sužeisti.

esą
... [. susitarę, kad italai dabotų

metus pagaminti ir parduoti,Pavo ggįjj nuo ga]jmos alian- 
tarp 135 ir 150 bilionų do e- invazijos, o vokiečiai su 
rių vertes produktų, sako kitais savo talkininkais lai
kos organizacijos pirminm- kysią Rusįjos frontą. Bet 
kas Hoffmar. Studebakerio Italija už tai turinti duoti 
automobilių korporacijos Vokietijai 2,000,000 darbi- 
prezidentas. Ar galima bus ninkų.
palaikyti tokią aukštą ga-j ’ __________
rnvbą, tai didelis klausimas KAS BUS, JEI JAPONIJA 

ŠĮMET NELAIMĖS 
KARO?

Japonijos premjeras Hi- 
pranesama, deki Tojo pasakė savo par-

ANGLIJOS KARALIUS i 
DIRBA KARO FABRIKE.

Iš Londono
kad.Anglijo? karalius Jurgis lamente, kad Japonija turi 
nuėjo dirbti i karo fabriką, laimėti karą šiais metais. 

I Jisai užsivelka “overauzes” Jeigu šįmet ji nelaimės, tai 
ir du vakaru Į sąvaitę atsi- bus blogai. Tai reiškia, kad 
stojęs prie varstoto dirba or- tas džinga jau prisipažįsta, 
laivių šautuvams dalis. jOg toliau jis jau nebepajėgs

karo tęsti. Na, tai kodėl gi

KIAULĖS EINA Į PA
DANGES.

Kiaulių kaina už 100 sva
rų gyvojo svorio pereitą sa
vaitę pakilo jau iki $16. O 
keli metai atgal buvo tik $4.

tavo armijai ginklus. Priešo net korespondentų į 
submarinos skandina Ame- frontą, 
tikos laivus, su kuriais žūva Šitaip dalykams stovint, 
ir Ameriiteos žmonės. Bet Jungtinių Valstijų Kongre- 
Amerika vistiek siunčia. Jos sas gali nutarti daugiau pa- 
pačios žmonės neturi mėsos galbos Rusijai nebeduoti, 
ir sviesto, nes geriausi mais- pareiškė ambasa d o r i u 9 
tą Amerika siunčia Sovietų Standley. JI
gyventojams, kad jie galėtų 
tęsti karą, kad tik nesuklup
tų! Ir tu sakai, kad niekas 
Rusijai nepadeda, kad jos 
kareiviai vieni patys neša 
karo naštą. Melagis!

Visas pasaulis nustebo iš
girdęs šitokį Amerikos am- Kariaujančiųjų francuzų 
basadoriaus pareiškimą, vadovybė Londone gavo ži* 
ipač sujudo diplomatai nįų? kad paskutinėmis die- 
IVashingtone. Čia kilo klau- nomis Francuzijoj prasidėjo 
simas, ar tokį pareiškimą kruvini sukilimai prieš oku- 
admirolas Standley padarė pantus. Žmonės priešinasi 
asmeniškai, ar kaip Jungti- yichy valdžiai ir naciams, 
r.ių Valstijų oficialas, su kurie prievarta nori paimti 
Washingtono žinia ir prita- 400,000 Francuzijos darbi* 

V isi laukė, ką prezi- ninku i Hitlerio vergiją.

MIRĖ ANGLIJOS PARLA- tas geltonsnukis jį pradėjo?T’1 asidėjus.
MENTO PIRMININKAS.
Pereitą sąvaitę Londone 

mirė kap. Edvard Fitzroy, 
parlamento pirmininkas nuo 
1928 metu.

ŽUVO VOKIEČIŲ GE
NEROLAS.

Londone "auta žinių, kad 
Rusijos fror/.e krito vokiečių 
generolas T'*<»d"raR Eike

Francuzijoj Prasidė
jo Sukilimai.

Gali būt pačių nacių provo* 
kacija, kad išnaikinti 

opoziciją.

rimu?
dentas Rooseveltas pasakys 
apie tai savo konferencijoj 
su spaudos atstovais šį ant
radienį popiet, bet jis tą 
konferenciją atidėjo. Su 
spaudos atstovais šio utar- 
ninko vakarą žadėjo turėti 
konferenciją Valstybės De
partamento valdininkas j<u‘ 
Sumner Welles, bet einant ’Kai 

Keleiviui ’ spaudon šita 
konferencija da nebuvo

Miestuose susidarę būriai 
partizanų, kurie puola oku
pantus ir žudo juos. Londo
ne gautomis žiniomis, per 
pereitą subatą, nedėldienį ir 
šį panedėlį Francuzijoj bu
vo užmušta apie 200 vokie
čių kareiviu ir žvalgybinin-

Bendrai, tarp YVashingto-

speja,
jog tie sukilimai gali kartais 
būt pakurstyti provokato
rių, kad davus okupantams 
progos išžudyti priešingąjį

ARKLIAMS NĖRA PA- no diplomatų yra tokia nuo-elementą, kol da neatėjo 
KINKTŲ. monė, kad šitas admirolo Francuzijon aliantų armija.

Amerikos Arklių ir Mulų antausis buvo atsakymas į --------------- *
Draugijos pirmininkas Dins-1Stalino pasakytą kalbą rau- Gumos reikalų direkto- 
more praneša, kad žmonės, i donajai armijai, kurioj So- rius Jeffers sako, kad atei- 
kurie troku vieton norėjo įsi-i vietų diktatorius pabrėžė, nančiais metais sintetinės 
taisyti arklius ar mulus. da-|l<ad “raudonoji armija viena gumos bus pagaminu tiek,
bar apsižiūrėjo, kad tiems 
darbo gyvuliams negalima 
gauti pakinktų.

pati neša šio karo naštą.” kad v 
Šitoks Stalino pareiški- galės 

mas labai užgavo prezidentą dango

atųs auumobiliai 
gauti naujų pa-
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Anlras Fuslapis

Tai nusistačiusi atgcati visišką 
laisvę ir nepriklausomybę.”

£iVi3, SO. BOSTON.
Kalėdos Guadalkanalo Saloje KAIP ATSIRADO PASAULY PINIGAI.

BOLŠEVIKŲ IMPERIA
LIZMAS PADEDA NA

CIŲ POLITIKAI 
LIETUVOJE.

M e? jau rašėm “Keleivy ,, , . , .
je,” kad Lietuvoje ir kitose * ^es atsimenam. kaip Lietu- 
Pabalčio šalvse naciai vra ?'os v.vra? >“P® ls ą»»o žemes.

Kad lietuviai gali atsukti 
ginklus prieš nacius, 
tai mes neabejojam.

savo
ruie

KEL

Ši nuotrauka pasiekė Ameriką tik dabar, nors ji buvo padaryta per Kalėdas ir parodo Ka
lėdų Dieduką dalinant sužeistiems kareiviams dovanas.

Šių dienų painiame eko-'sudaryti, negreit genda ir 
nominiame gyvenime pini- via mažesnio tūrio. Be to, 
gu reikšmė yra didelė. Ap- ir praktiškos reikšmės turė- 

. skritai imant, be pinigu neį- jo, nes geležies ir vario kiek- 
; manomas yra nei valstybės vienas ūkis buvo reikalin- 
nei atskiro žmogaus gyveni- gas. Šituos metalus pamai- 
mas. Kitados, kada žmonių nė vėliau auksas ir sidabras, 
organizacija nebuvo taip su kurie kad ir buvo techniškai 

už varį ir geležį tobulesni, 
plūktinio gamyboj pritai
kymo neturėjo. Tarp kitko, 
aukso populiarumas yra aiš
kinamas žmogaus palinki
mu puoštis. Šis palinkimas 
musų laikais yra nepalygi
namai didesnis. Ir dabar

dėtinga, kaip šiandien, pini
gu nežinota.

Pirmykšti žmonės neturė
jo nei panašių i musų valsty
bių, nei kitokių organizaci
jų. Žmonės gyveno atskiro
mis šeimomis, kuriose visi 
buvo lygus. Kiekvienas šei

irgibei montininkus. kurie 
buvo vokiečiai. Paskui jie 
išmušė ir bolševikus iš savo 
krašto. Ir mes žinom, kad 
L ietuvos žmonės padarytų 

"čia vokiečiams, be abejo. Ta paų jf šiandien, jeigu lai- 
padeda aklas Maskvos užsi- kas butų pribrendęs: jie 
spyri mas primygtinai, iki šios f;uotų i kaili naciams, ir duo- 
dienos. vis dar reikalauti Pa- tų bolševikams. Bet šiandien 
balčio teritorijų ir komunistė sąlygos da nėra tam pri- 
nčs šmėklos klaikus atsimini- btendusios. Todėl ištikro 
mai iš pasibaisėtinų sovietų ikia abeioti Maskvos skel-

paskelbę mobilizaciją ir im
sią vvius savo aimijon. Ko
mentuodamos tą pačią ži
nią. “Naujienos” sako:

okupacijos laikų.-’

Mes gerai žinom, kad 
Lietuvos žmonės nacių ne
kenčia; bet naciai jiems iš
rodo mažesnė nelaimė, ne
gu bolševikai, nes naciai bu- 
Amerikos ir Anglijo? gink
lais sumušti ir turės iš Lietu
vos pasitraukti: o jeigu Lie-

biama propaganda apie lie- , 
tuviu ir vokiečiu “susišaudv-
mus.”

RUSIJOJ SUŠAUDYTI
LENKŲ DARBININKŲ 

VADAI.
“Keleivy” buvo jau ke

liatas kartų rašyta, kad Ru-
tuvon ateis įusai. tai nuo jų sijos bolševikų žvalgyba lai- 
jau neatsikratyti. nes Mask- kc suėmus du Lenkijos žydų 
vos agentai jau dabar skei- daibininkų vadu. Henrvka 
bia kad Lietuva turi but Erlicha ir Viktorą Alterf. 
paglemžta po bolševikų dik- Kai ;labar Amekos darbi- 
tatura. Taigi ga.imas daiK- njnkų organizacijos ir žydų 
tas. kad s to- nelaimės bijo- visuomenė pradėjo dėl jų i 
uamiesi. Lietuvos žmones ir kalinimo protestuoti ir rei- 
nesipriešma mobilizuojami kaiauti, kad Erlichas su Al- 
j tam tiknis batai jjonus ko- Ierju butų paleisti, tai paaiš-i 
\ai su bolševikais. kėjo. kad jiedu jau nužudyti

Jau pirmiau buvo žinių, Rusijos kalėjime! 
kad vokiečiai buvo pradėję Kai šita žinia tilpo Ameri- 
organizuoti Lietuvoje “sa- kos spaudoje, tai Sovietų 
vanorių miliciją’* ir ketino ambasadorius Litvinovas Į 
ją siųsti i frontą, bet vėles- Washingtone pradėjo tą į 
niais laikais tas planas buvo kiuviną savo valdžios niek- 
pakeistas. Dabar naciai Pa- švstę teisinti, šmeiždamas 
balčio kraštuose davę žmo- nužudytųjų Erlicho ir Alte- 
nėms “laisvę” pasirinkti lio vardą, buk jie buvę 
vieną iš dviejų: (1) arba or- “Hitlerio šnipai.” 
ganizuotis i savo “tautinius Tai yra biaurus melas’, 
batalijomis.” (2) arba stoti Alteris ir Erlichas buvo 
i vokiečių ginkluotas jėgas, cialdemokratai ir niekados 
Sakoma, jog dabar vokie- negalėjo buti Hitlerio talki 
čiai nutarę gražinti žmo- ninkai. Priešingai, jie kov 
nėms ir nuosavybes, kurias jo prieš jį. Kai io gauiosi 
bolševikai buvo iš jų atėmę. 1939 metais užpuolė Lenki-1 tatura i!... 
Tas. žinoma, irgi padaryta ją, ir kai lenkų generolai pa- 
tuo išskaitliavimu, kad gau- bėgo, tai Alteris su Erlichu 
ri žmonių palankuma. kad organizavo ginkluotu darbi- 
Įsigiie savo nuosavybes

mos narys pasigamindavo Afrikoj pas laukinius negrus 
pats visus gyvenimui reika-j baltieji pirkliai už stiklinių 
lingus dalykus. Kiekvienas karolių šniūrelį nusiperka 
šeimos narys mokėjo tą pa-!didelį žuvų, gyvuliu, vaisių 
tį daiyti, ką ir kiti tos gi u- ir panašiai kiekį. Kaip ten 
pės nariai: pasistatyti ne- nebūtų, bet pinigas-gyvulys 
gudrios konstrukcijos trio- u po pinigu-auksu pakeistas, 
besi, pasigaminti valgio, pa- kuris ir ligšiol vaidina svar- 
sisiuti drabužį, padalyti dar- biausią rolę.
bo įrankį ir tt. žodžiu, pir- * Senovėj žmogus, mokeda- 
mykštis žmogus visa tai, kas ’ as už kui.ią' nors prekę 
jo gyvenimui buvo reikalui- auksu> turėj0 jį sverti. TaS> 
ga, rasdavo savo šeimoje, i: ,be abejo, buvo surišta su ne- 
todėl jam nieko netekdavo patogumais, nes reikėjo pa
pirkti. \ ėliau gi, kada žmo- jankiui turėti svarstykles, o 
nės išmoko žemę dirbti, vi- be nol jnt mažesnės var
sai kitaip susidėjo dalykai. prekę mokėti, reikėjo 
Šalia klajoklių, kurie gany- metalu skaldyti, šiam nepa- 
dami gyvulius .išgyvendavo, togumui išvengti, jau vidur- 
atsirado žemdirbiai. \ ad1-’ amžių i vairus valdovai ėmė 
naši, įvyko produkcijos, ga- įš auk=o į,- sidabro kalti di- 
mybos susiskirstymas, ku- Česniu? ir mažesnius pini- 
lis dar toliau nužengė pas į.us< pažymėdami jų svorį, 
žemdirbius. Sakysime, vie- Dažniausiai vienoje vaisty
tos šeimos žemėj gerai de- bėje įvairus valdovai turėjo 
įėjo rugiai, o blogai linai; o teį?ę savus pinigus kalti, 
kitos atvirkščiai. Pirmoji su- kitokia sistema buvo davusi 
linkdavo daugiau įugiu ne- progos norintiems pasipel- 
gu pati suvaitoti galėio. o nytį valdovams suktybių da
linu neturėjo, arba labai,ryfį Atsirado rinkoj ma- 
mažai teturėjo; kita gi, ru- žesnio, negu buvo pažvmė- 
erių mažiau turėjo, negu ga- ta, svorio' pinigai. Todėl 
Įima butų išsimaitinti, o linų žmonėse kilo nepasitikėji- 
perdaug. Kadangi vieni tu- ;?a? pinigais. Karaliai norė- 
lėjo perdaug to, ko kiti ne- darni tam blogumui už akių

r v vt,, t ♦ • f i, i-- b v u-j turėjo. tai skirtumui islygin- užbėgti, išimtinai sau pasi
jas Einstem ir visa eile kitų Tuo , tarpu gi faktas yi’a melžiamą karvę. Visa beda ti jie ėmė tarpusavy mainy- savino teisę pinigus kalti,
žymių žmonių.

Ir nežiūrint visa io.
teks, kad Jeronimas Pleč- buvo tik tame, kad taT i_ ______ • :_.ueii- naitis senai jau yra niūęs. nnrna k«i vc

tata- tis produktais. Viena šeima juo labiau.' kad anais lai- 
gaVG uuuuavu kitai ruvių, o gau- ’L-aic tai hnvn noininona rin-

KRITIKA šmeižia Amerikos Lietuvių grudų, žodžiu, žmonės mai- džiu pasekė ir kitos valstv- 
I Tarybą, ir rėkia, kad sočia- nė tuos daiktus, kuriu turėjo bės.

HALIUCINACIJOS.
art organizavo ginkluotu darbi-; Kažkoks bolševikas, pasi- Npu- VnrU
jie ninku brigadas priešintis na-f rašęs “Vinco” slapvvarde, i<;įkurTm!n vadinama Ame 

ii ciu e-auioms. Bet kai nasiro- v«vn r a L-ininAn. Ljkuie ta p vadinama Ame

KOMUNISTAI IR AMERI- liS!al ir k.ltl P*1'. Ta_ Pas save daug. į šitokius, 
KOS LIETUVIŲ TAPYBA. *>'b5 PradeJ° melžti “katali- kūnų neturėjo.

... . kišką karvę, kunos pieno šitnkiai mai
norėjo jis pat«.

daugiau bijotų bolševikų ir cių gaujoms. Bet kai pasiro- kovo 6 d. “Vilny 
noriau dėtųsi i “tautinius dė. kad kova jau pralaimė- mas prišnekėjo 
bataljonus.” ta. jiedu pabėgo Rusijon. (nesąmonių:

Tiesa. Maskva anądien Bet, anot tos pasakos, bėg-i “Nors -Keleiviui’ Smetona 
paskelbė. tie lietuvių narni nuo \ilko, jie pateko į i būdamas Lietuvos diktatorium
bstal.ionai jau atsuRę s& kiosko^ nagu^*. Kadangi jfe- davė i snuki ir pasakė: ‘ajukš 

vo ginklus prieš vokiečiu-, du buvo socialdemokratai ir
Ties Baranavičiais tarp lit komunistus Lenkijoj kriti- 
tuvių ir vokiečių įvykę* kuodavo, tai dabar Stalino 
smarkus susišaudymas žvalgybininkai juos tuojau 
“500 lietuvių buvę užmuš- suėmė ir uždarė koncentra
tą.” cijos stovyklom

Taip skelbia Maskvos pro- Nelabai senai da Ameri- 
nagandos malūnai. Be* kos didžiųjų darbininkų or-: ir Smetona išdeportftotu.-’ nrieulmv
“Naujienos mano. kad vai gan izaci jų vadai mušė M o- ’itui-u e-ai
giai galima tam tikėti, nes— lotovui telegramą, reikalau-; Tai ?ra grynas melas. . ‘s. toki dideh' r'i r i \ 5

.... .... ... darni Alterii r Erlicha na-“Keleivis” visados kovojo pistainsĮivaiytų toki didei. d jdehs autoritetai
liuosuoti. Telegramos tun- pnes Smetonos diktatūrą, . * Galop tenka pastebėti,
nys buvo toks: visaflos skaitė ji uzurpato- i.0/’VJ rcriaktoriaTrtabi kad Am- Liet Tar-vbai -wa
...... . . . . rium. ir niekados šito savo Lal~v^ recl . priešingi ir smetonininkai.
Jau dveji su viršum metai - . . <meton? d,ena 18 dieno9 tnublJa aPie Tai gal iau 99-ta «vki nasi-kai Henryk Erlich ir Viktor n^ ulat m<) p......... metoną či B^očius, Lauč- ■ . ?al įau .. 7 “7 f

nėra pake,tęs. _ kas, Grigaičiu? ir kitus tarj- t''lrt,na teon^ kad krastu'
..metoną rėmė tiktai lie- bininkus ir apie ju bučkiu*.

tuviškieji fašistai ir komu- Ir vis. ta< pat? ir tas pats> 
nistai. Roką- Mizara, “Lais- kaįp ta pa?akiška vilko mal- 
vės redaktorius viešai f1elė _ avį^žka. avis-ožka.
Erooklyno prakalbose pa- Kažin. ar kada nor? “iaįSvi-

skelbta tiktai vasario 27 d, 
tai ‘lietuvių bataljonai’ negalė
jo buti taip urnai suorganizuo 
ti. Maskva, deja, propagandų* 
sumetimais, neretai ‘žinias’ su- j 
fabrikuoja—ypač, kuomet j; 
nori tam tikroje šviesoje paro
dyti žmonių nusiteikimą tose 
šalyse, kuriose ji turi 
tikslu.

save

ir
Alder. du žymus darbininkų 
masių vadai I^nkijoje, buvo 
antru kartu suimti Kuibyševe. 
žymiausieji laisvę mylintieji 
žmonės pasaulyje ir Britanijos

"Kol kas dar nėra paaiškėję, 
kokiu budu vokietis okupantas ’ 
rengiasi tvarkyti politinę Pa
balčio būklę. Nepriklausomy- 
bės trokštančios Pabalčio tau
tos tikrai nebus patenkintos- 
nacių įkurtu ‘Ostlandu’. Lietu-! 
vos žmonės puikiai supranta, 
kad naujų mobilizacijos prie
monių vokiečiai imasi, savo 
pašlijusios ^arinės padėties 
verčiami. Pereitojo Pasaulio 
Karo pabagoie, kai kaizerio ar
mijoms pradėjo nesisekti, oku
pantai leido lietuviams šaukti
savo konferenciją ir kalbėti i D. F. prezidentas Green, In- 
net apie savo valstybės atsta- į tei national Ladies Garment 
tyma. Workers unijos prezidentas

“Naujų įvykių akivaizdoje Dubinsky, Amalgameitų siu
vėjų unijos organo redakto-mes laikome reikalinga pabrėž

ti, kad lietuviu tauta yra tvir-

klajoda- 
štai kokiu

ir Smetona išdenortftotu.-’

pieno šitokiai mainu sistemai•
esant, atsirado vienas kėb-

Su laiku, vienok, kada 
darbo ir produkcijos susi
skirstymas pažengė gana 
toli ir prekyba vis dides- 

sritis aprėpdavo, atsi-Bet jeigu ta A. L. T. yra Inmas, būtent tas, kad sun- nes 
riai pritaria/abudu didžiuliai tokia baisi Lietuvos nepri- buvo kada norint sui-asti skaitymas auksu pasidarė 
lietuviu Susivienijimai, ku- klausomybės priešams h- zmo^s turis reikalin- nepatogus. Prireikus dides- 
niffu Vienybė ir šiaip jau vi- diktatūrų garbintojams ko- P mums daiktų n noris jį rię pinigų sumą mokėti, rei- 

” "i* ** j i. murdytum- tm iš to ijiii išmainyti 1 mu>U. Oall atsi- kėto ^įi cnvim Vpžri< dideli
K,; vaime aišku, kad demokra-.tikti, kad mes turėdami gi-u- rinig{i maišą, kas anais, la'

l ikos Lietuvių Taryba, ku-

iš Lietuvos." bet kai Smetona 
atbėgo j šia šąli. ‘Keleivio- re 
daktorius pabučiavo Smetonai 
i barzda ir kartu su visais ‘ suvažiavimas.—Red.) Nors v.,,a.,,-- ...a i .4’ , M ekuviu gi vo auKsa pas žinomą auksa-

t!^,nl^sno^ '̂ kuris duodavo jiems 
mes noi ėdami turėti kvitą, kuriame būdavo pa- 

, nau ne- Re tas tai a« gai ouciau me- - • tu+rime .Pirma žymėta, jog tiek ir tiek auk-
nes pnesams ir dik- ;ados neatsigodojęs, kad įa nįrktį kį^-f jokiu budu •• , •? jį .uneia, n kan 
Mihintniams komu-O-o t 1 hirv!- lokiu ourtu ?,o kvito savininkui pareika-
iv-irrtn tnk; didob’’ j- i v ’ I --i ' avis butM čia toji vertybė. ]avus tas auksas bus atiduo-

kuri mums tarpininkavo rei- tas. Priimdavo tuos kvitus 
kalingam kirviui įsigyt. Ap- kaip tikrą auksa. Vėliau tą 
skritai imant, senovės rin- patj ėmė daiyti valstybės: 
koj gyvuliai turėjo didžiau- už tiek pat aukso, kiek turė
si pasisekimą: kiekvienas j0 banko požemiuose, at- 
iį mielai ėmė, nes lengva jis spausdindavo kvitus, kredi- 
buvo į kitą produktą išmai- tiniais bilietais arba bank- 
nyti. Gyvuliai tuomet buvo uotais vadinamuosius.

P. S. — čia paliečiu tiktai ,pai.nos P’ankiu Daiktas gi, TačJau šiandien va]stybiu1   L-iimo ro o iiH i o rvi a c? moi- ....

tmvbės visuomet susisiekia.
Lukšiu Juozas.

Laisvę,” nes “Vilnies” ne
gaunu: bet manau, kad irir Amerikos darbininkų judė- . . . ________  _________  _____a . __

jimo vadai pakartotinai prašė,klojo dolerinę Į Smetonos pinkai” tuos vilkiškus savo vilniečiai tą patį karkina,
grąžinti jiem laisvę, bet be pa.; ginklų fondą. kuomet Sm e- poteriu* beužmirš? 
sėkmių, šiandien, kai riša žmo- Jurtos žvalgybininkai sande 
nija kelia vieningą baisą. Lietuvos ūkininkus, 
smerkdama nacių piktadarius.! šiandien^ tie žmonė-
kurie žudynėmis stengiasi iš- šneka, buk Keleivis bu- 
naikinti visus žydus gyvento- čia.vęs Smetonai į barzdą, 
jus Lenkijoje, mes pakartoja- £l .tai ne haliucinacijos? 
me. vardan teisingu"*) ir žmo- . ’ v, a Prasigėrusio alko- 
niškumo. savo prašymą. kadibf)bko klajojimas! 
butų paleisti šitie pasižymėję
drąsus kovotojai prieš fašizmą 
ir nacizmą. Henrykas Erlichas 
ir Viktoras Alteris.”

PRUSEIKA PASKELBĖ 
NAUJĄ “STEBUKLĄ.”
Vasario 18 d. “Vilnies” 

Po telegrama pasirašė A. ^a^d°Je Priiseika rašo.

rius Hardman, mokslinin-

Negana to, iš didelio neri
mo “laisvininkai” 32-ram 
savo laikraščio numery pa
gimdė kaivę ir padėjo pa
aiškinimą. kad tai esanti 
“katalikiška visiuomenė,”

nes juk neveltui yra sakoma, 
kad meška su lokiu—abudu 
tokiu. L. J.

KARUI PASIBAIGUS IN
DIJA BUS LAISVA.

, . New Yorke pereitą sąvai-
kuną melžia visokie fondai. kalbėjo Malcolm McDo- 

Bet jeigu jau katalikų vi- r.ald. Anglijos komisionie- 
=uomenę “laisvininkai” lygi- rius Kanadai. Jis sako, kad!
na prie gyvulio, tai tenka pa- karui pasibaigus Anglija 
stebėti, kad A. Bimba pats leisianti Indijos žmonėms 
pirmutinis norėjo prilysti apsispręsti. Jie galės nutar- 
prie tos “katalikiškos kar- ti kaip jiems geriau patiks. 

“Kur dingo buvęs Lietuvos vės” tešmens. Jeigu jie norės, jie galės pa-
socialdemokratų vadas Jem- 'fuo tikslu jis buvo net silikti Britu Valstybėj kaip 
nimas Plečkaitis...? knygpalaikę pagaminęs su!laisva dominija; o jeigu no-

"Sakoma, kad jis tyra) An- fav0 ištiesta ranka tai pačiai J ės but nepriklausomi, galės 
gliicje ir ‘darbuojasi’ sykiu su katalikiškai visuomenei, ku-'turėti visai nepriklausomą 
Zeligovskiu.'' ;,įą jįs Habar vaizduoja kaipjlndiją.

kuris yra naudojamas mai- 
uos įrankiu, vadinasi pini- naį auksu denffti 
pas. Dar šiandieną gyvena- Smu|kųf'variniai> nikeli- 
ma laukinių tautelių ^Ąfn- njaj jr sįjar|,įnjaį pinigai,
ko)e: .Pas pinigai |ejdžiami apyvartos paleng
va įvairus žmonių ir gam- vinimui vi?ij.kai nėriJ aukį, 
tos padaliniai, švaroj jų parantuoti
gyvenime. Pietų Europoj” T . ,
gyvuliai buvo vartojami pi- Lenkijoje buvo net įsta- 
nigų vietoj dar 10 amžiuje tymas, kad daugiau kaip 30 
Prieš Kristaus gimimą; grai- zlotų tokių smulkių pinigų 
kų poeto Homero poemose žmogus gali nepnimti, o rei- 
randame varinio trikojo į- kąjauti popierinių, kune tu- 
kainavimą 12 jaučių, aukso rėjo šiokią tokią aukso ga- 
šarvų — 100 jaučių. Vėliaus
pinigo vietą užėmė įvairų? 7ai. ?ltall\ maždaug atsi- 
metalai. Pirmiausia buvo J’ado..ir vystėsi pinigai,.pa
naudojami varis ir geležis, kol jie pasiekė dabartinės
kurie technikos žvilgsniu formos. _________ _
naug geriau atitiko pinigų MrWt Karo Bondsus ir Stam- 
funkciją už įvairius gyvu- Kas ^vaitę Įdėkit j juos 
hus ir jų odas, nes lengvai nemažiau kaip dešimta savo 
dalijas į mažesnės vertės da- „?darbio dali.
lis, vra vienodos medžiagos---------------------------------—

pinigai nevisuomet būna pil-

i
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KAS SKAITO, RAŠO 
Tas duonos nkrkaao AMERIKOS LIETUV’U GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO MEKAS NEKEIKIA

KOMUNISTAMS NEPAVYKO PITTS- 
BUKGUO LIETUVIŲ DRAUGIJOSE.
Soho-Pitt»burgh, Pa.

Vasario 28 d., Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėje 
įvyko lietuviškų boiševikų 
šauktas jų vadinamas ‘ karės 
laimėjimo” ar kitokių tikslų 
Pittsburgho ir apylinkės 
draugi j jų suvažiavimas. Bet 
šis neva suvažiavimas paro
dė, kad pas mus Pittsburghe 
komunistai jau negali lietu
vių draugijų suvadžioti, ne
žiūrint kokias jie gksmes 
giedotų ir kokiomis plunks
nomis dankstytusi—visi jau 
pažysta kas tai per paukš
čiai.

Šitą suvažiavimą jie šau
kė prisidengę visokiais ne
kaltais vardais ir pasipuošę 
skambiais patrijotiniais o- 
balsiais. Rengėsi prie jo ko
kius 4 ar 5 mėnesius. Siunti 
nėjo į draugijas atsišauki
mus. Bet gavę patirti, kad 
tie jų atsišaukimai draugijų 
‘susirinkimuose dažnai eina 
į gurbą, pradėjo rašytis ki
tokiais vardais po atsišauki
mais. Bet pasekmės vis tos 
pačios.

Ant galo įvyksta ir tas jų 
taip išgairintas ‘‘visų Pitts
burgho ir apylinkės draugi
jų suvažiavimas.” Bet jame 
dalyvavo viso labo 16 ko
munistų kontroliuojamų po
pierinių organizacijų ir kuo
pelių, su apie 25 delegatais. 
Delegatų sudėtis, tai 95 
nuošimčiai savųjų “parti
jiečių” žmonių, kurie išpa- 
žysta i usiškai-komunistišką 
vierą ir kuriems arčiausia 
prie širdies yra Sovietų Ru
sijos interesai, o ne Ameri
kos arba Lietuvos.

Biskis Įspūdžių iš paties 
suvažiavimo.

Pats suvažiavimas nieko 
nesiskyrė nuo kitų buvusių 
“partijiečių” suvažiavimų, 
tik dvasiniai buvo daugiau 
prislėgtas, be jokio 
Buvo daromi tarimai 
įvykdinimui, tuibut
tys komunistai netiki

Man atėjus Į suvažiavimą, 
buvo diskusuojama apie am- 
huliansų pirkimą; esą, rei-

ambuliansu. Vienas pridu-
, i j icL'na prie savo kalbos, kad 

viena kokia ten kuopa jau 
yra prisiuntus $5 Raud. Ar
mijos ambuliansui. Piadžia 
esanti padalyta, tik reikia 
dirbti, ir busią visai nesun
ku sukelti $4,000.

Pasiprašo balso Juozas 
Miliauskas; jisai siūlo, kad 
ambuliansų pirkimas butų 
atidėtas tolimesniam laikui, 
nes šis suvažiavimas nesąs 
skaitlingas; gal kitas busiąs 
skaitlingesnis, gal busią ga
lima susitarti su kitomis or
ganizacijomis dėl ambu- 
liansų pirkimo. Jisai abejo
ja, “ar mes galėsim sukelti 
tokią sumą pinigų.”

Bet su Miliausko nuomo
ne nesutinka nei Motiejus 
Budninkas, nei Antanas 
Žvirblis, nei Mažeikis, nei 
kiti smarkus vyrai, kurie to
liau savo nosies nemato.
Jiems ir jūrės iki kelių, o 
ypač kaip paima vieną-kitą 
ant drąsos, ir jei dalykas lie
čia Sovietų Rusiją, tai pas 
juos drąsos nestokuoja.

Pats suvažiavimo vedėjas 
irgi palaiko Mažeikio ir 
Budninko pusę, pareikšda
mas, kad sukelti reikalingą 
sumą pinigų nebusią sunku
mo : kas nepritaria bolševi
kams, tas aukaus R. Kry
žiaus ambuliansui, o susi
pratę darbininkai tai tikrai 
gausiai aukausią R. Armi
jos ambuliansui; vadinasi, 
tik “nesusipratę” galės au
koti Amerikos R. Kryžiui.

Einama prie balsavimo. 
Pirmiausia balsuojama už 
pataisymą, kad pirkti tiki 

’ ’ Pa-, „ i zs. i - i turėsiukila 4 rankos. O kada buvo

minėjimas įvyko vasario 211 
dieną. Jį surengė lietuvių 
organizacijų Bendras Ko-j 

kuris kasmet čia to
kias iškilmes rengia. Buvo 
nušviesta, kaip praeity viso
kie priešai lietuvius spaudė 
ii persekiojo, savo tėvynėj 
kartais gyventi neleisdavo.

Buvo įcdomi ir judamieji 
paveikslai apie civilizacijos 
vystymąsi. Buvo renkamos 
aukos Rusijai.

A. Janušauskas.

RUMFORD IR MEXICO, 
MAINE.

Sudegė iv. Roko Draugijos 
svetainė.

Rumford ir Mexico, tai 
du miesteliai, vienas netoli 
nuo kilo. Lietuvių yra vienoj 
ir kitoj vietoj, bet Rumforde 
daugiau.

Rumforde nesenai sudegė 
lietuvių šv. Roko draugijos 
svetainė. Ant svetainės buvo 
išnomuoti 8 butai, kurie la
bai nukentėjo. Kaip girdė
jau, žmonių rakandai nebu
vo apdrausti ir jokio atlygi
nimo negaus. Pati svetainė 
buvo apdrausta neblogai, 
gal padengs nuostolius.

Vasario 7 d. buvo rokie- 
čių mitingas ii* išrinko naują 
bartenderį, nes senas bar- 
tendeiis atsisakė dėl nesvei
katos. Naujasis bartenderis 
pasikvietė savo draugus pa
vaišinti, kad už jį balsavo. 
Sužinojęs, kad yra “free” 
gėrimo, Įlindau ir aš apie 9 
valandą. Ir teisybė, radau 
keliatą svečių, ir visi jau ge
rai Įsikaušę. Mrs. Baitende- 
rienė sako:

“Senieji bartenderiai ne
mokėjo biznio vesti. Pama-

v v J/^itysit, kaip pas mane bus. Aš R. Kryžiui ambuliansą. Pa-i/_-k.. marinayotų silkių
lTT™HaUl,rie alaus’ augintų kiauši-

. 1+. - , .. K; niu, donacpirkti ambuliansą, tai pakilo & _ nereikės
balsuojama ir n.. hių, donacų, iškepsiu pyra-

žmogui
apie 20 rankų. bonką išgėrus eiti namo val-

Na, tai, žinoma, dabar čia galės gerti ir vaI-
prasides ir aukų rinkimas, h*. • *

Guadalkanalo saloj Amerikos Kareivis trimituoja paskutini 
atsisveikinimą savo draugams, kurie kovoj su klastinguoju 
priešu krito už savo sali ir už kitų tautų laisvę. Jų kapai 
matosi pridengti palmių lapais.

KAIP PHILADELPHIEČIAI ŠVENTĖ 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ.

Philadelphia, Pa. j Bagdonas, Martusevičius, 
Tą dieną buvo gražu. Tai'V^enas anglas (valdžios at

buvo 21 d. vasario. Muzikos stovas), inž. Norkus ir p. J. 
Salė pasipuošė pilnu savo V. Grinius. Visų kalbos bu- 
grožiu. Lietuvos trispalvė iš- vo turtingos ir visi reiške 
kilmingai plevėsavo kartu noro matyti Lietuvą laisvą, 
su Amerikos galingąja vė- nepriklausomą, demokrati- 
liava. Šventėm 25 metu su- su piliečiu rinkta vai-•> T •
kaktį nuo Lietuvos nepri- azia-
klausomybės paskelbimo. “Penktakojai” buvo išda- 
Lietuvio sielai tas kėlė kaž- Hnę lapelius prieš Amerikos 
kokią viltį, kaž-ką žadėjo ir Lietuvių Tarybą ir bučkius 
ragino darban Lietuvos ir tūlų asmenų (kuriuos jie, 
lietuvių gerovei. Tarytum regis, po visą Ameriką pla- 
priminė anuos senuosius ka- tina). Jų turinvs ne svarbus 
virius laikus, kada senesni ir jų darbeliai visiems žino- 
veikėjai kartu su visais lie- mi.
tuviais iškilmingai veikė, Gerai p. J. Grinius pasa- 
budėjo, kol nesuskambėjo kė: “Aną dieną ‘penktako- 
laisvės varpas Kauno pilies iai’ sumanė Baltąjį Namą 
bokšte. Tada lietuviai lai. - Washingtone pikietuoti, 
viau atsikvėpė. kam Amerika duoda Angli-

Iškilmingai rinkosi Phila- jai paramos prieš hitleriz- 
delphijos lietuviai i šitą mą ir fašizmą. Tarnai Balto- 
šventę, ir jau apie trečią va- jo Namo, pamate tuos pikie- 
landą salė buvo pilnutėlė, tininkus, pranešė preziden- 
Muzikos programos dali iš- tui Rooseveltui ir klausia: 
pildė jauni menininkai: kaip ką daryti? Prezidentas išė- 
vaikučių benas, mergaitės jęg ant balkono pasižiurėjo 
skambino pianu, kapitonas ir nusišypsoję? tarė: dar 
vos 10 metų smuikavo, ku- Washinetono paminklas sto
ris vieną Velykų dieną, ka- vi ir Amerika da nesugriu- 
da margučius vaikiukai ko- vus, tegul pikietuoja.” 
čioja prie prezidento p. Adv. Cheledinas perskai-
Roosevelto rūmų, jisai su rezoliucija, lruri buvo pri
gavo motute sumanė smuiku jmta vienbalsiai ir kuri tu- 
ir Amerikos prezidentui pa-ėjo but pasiųsta tam tik- 
giotk. Kada ant jo smuikos rįem^ Amerikos valdžios pa- 
smyčiolo netyčia atsisėdo jo reigunams, su prašymu už- 
rnotutę ir sulaužė jį, jisai Lietuvą ir padėt jai
piadėjo veikti, kad p. Roo- kritingoje valandoje. Vis tik 
sevėltui jau nebegalės pa- teisybė kada nors turės nu- 
smuikuot. Tada yienas iš pišypeoti, imti viršų, pasta- 
Baltojo Namo užklausė vai- tyti lietuvį tinkamoje aukš- 
kiuką: ar nustosi raudojęs, lUnioje. Kol Amerika gyva, 
jeigu prezidentas Roosevel- Lietuva nežus; kol Atlanto 
tas pakvies į vidų . Jaunasis čarteris galioja, mažųjų tau-

—- — kapitonas atsakė: “Ne, ne- įu likimas pradės lengviau
nepriklausomybės verksiu.’ Ir vaikas su motu- „i^t. Tik remkime visais 

te tuo budu likos svečiais galintis budais Amerika, 
buvo p. Roosevelto, kartu su ki-

lamiai tais visais svečiais. Vaikiu-

LAWRENCE. MASS.
Demokratinio nusistatymo 
lietuviai negalėjo Romos 

katalikais susitai'.cyt. 
Lietuvos neprikiausomy-

Lietuvos 
dieną.

Lietuvių svetainė 
piina žmonių ir visi I. Ivanauskas vedė susi

rinkimą. Rinkliavos Lietu- 
vei-Klausėsi kalbų. Galima sa- kas gavo kitą šmyčiolą ir vi . ., . ,

kyli, kad parengimas pilnai siems svečiams klausant su- Y?3 r?McaJ ..r”s nebuJ<\ .
grojo keliatą šmotelių. Pre- įla“s!a;..d.e.1„to- -ka£ '’1S0'Je 

as Lavzrencietis. zidentas davė jam kapitono Patp°tiSki gaivalai nepa- 
--------------- hjpaiį. Bet apie mu-įi jau- Y ? nereikahngtems fon-

Jifje Vhims Rniftmn naJi kapitoną, Eddy Kuli- V€i-’al1 ,?r’ACS UMU Kaboma. i Het,;liai (1/mažai tą taip Muzikos Sale? valdy-
Su “Keleiviu" nesiskirs žino. Jisai įteikė Muzikos įa turėjo ir daugiau nenon

kol gyvas. Salėj savo tėvo išdrožta len- ,,arnid'. P.a 11 .tnntts
toU c,, dabartiniais neaiškiai? lai-

Gerb. redaktoriau! Kad uz^a^‘*. .e- kais Kada bus ^kras reika-nediibu. bet siunčiu už v«?al7 of Lithuanian Inde Kal" Raaa nus

nei vieno amounanso nu-
Pirkti, suvažiavimas tuo di kl.oviau mal.
klausimu nepadare jokio Ras tro^ taijauaauE;

nuvargęs. Gavau tru
puti alaus ir parėjau namo, 
palikęs
baliavojant.

; Parėjęs namo vos tik spėRep?r>ens. • *

llgai aš čia buti negalėjau, vos Seipimo tonam paae- 
dent. Paminėjimu r įvyko 
vasario 21 dieną, 2 vai. po

kia sukelti pinigii’ ir nupirk- patvarkvir.o. Buvo priimta ,aį;ai 
ti 2 arr.buliansu: viena rau- rezoliucija.Kun reikalauja ■
donajai armijai ir vieną filtro fronto atidarymo va- 
Raudonajam Kryžiui. Bet ^rl,neJ Europoj Ir įsnnk-

piet, Lietuviu 
Programą vulė

Svetainėje. 
L. U. Kau

suvažiavimo dalyviai ap- 
skaitiiavo, kad tam tikslui, 
įeikia $4,000.00, o kur tokią, 
sumą sukelsi? Reiškėsi abe
jonės; buvo siūloma pirkti 
tik vieną ambuliansą, ir tai 
husią sunku pinigų sukelti. ■ 

“O jei vieną

tas komitetas

visus svečius tenai P*1 minintį A. Snapkav,- 
skas. M. PauuuKaicio vado
vaujamas choias sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos him-

musų mieszo ma-jau akis užmerkti, išgirdau 
riksmą: “Fire, fire!” Atsi- r,us’ P_° t0 n1^ F116
irAluc nutrina,,__zyrrl gV. J01 35 JamC'3 ^ehei}.

kė kaibą apie Amerikos rei-

»j
kėlęs pažiurėjau—ogi 
Roko svetainė dega!

LOS ANGELES, CAL.
Lietuviai sukėlė Raudoni 

jam Kryžiui $272.75.
Los Angeles lietuvių or-’?1Far^^a^ U£T1 iiejo_ vande- 

nutarsim ganizacijos surengė didelį niu, bet salė sudegė beveik 
pirkti, taikantįjį turėtume balių Raudonojo Kryžiaus i v^ab pataisyti nebus gal- 
skiiti?” — vienas delegatas naudai, ir jis labai gerai pa-,nia\
paklausė—“Raudonajai Ar-vyko. Buvo puiki muzika, Kažin, ką dabar mU3lI m2™Kaicet 
mijai, ar Amerikos Raude- gardžiu užkandžių ir gėri- bartenderiai darys su tom kenata dai- t 1 Lav rencie- najam Ktyžiui?” Delegatas mų. Balium visi buvo kbaiM.1^1” ir raugintais k.auh- damt.a- La’
Frank Rodžeris Įsigilina į tą patenkinti, nes ištikro buvo 'nia^s
klausimą ir pasisako atvirai, smagu --------- ~

Suvažiavę gaisrininkai kalus ir primine apie Lie
tuvos. dabai t: ę panelį. Po 
majoro kai’ oi choras vėl 
sudainavo :atą dainelių. 
Gerai lawienciečiams žino
mos daininkė seserys Čer
niauskaitės i;, ugi sudainavo

Lumber Džek.
_ visiems susirinkti 

kad jei mes pirksim tik Rau- krūvon ir kartu pasilinks- 
donajai armijai, o Amerikos minti. Nežiūrint kaip kas 
Raudonam Kiyžiui nepirk- galvoja, vistiek mes esame 
sim. tai lietuviai neduos pi- lietuviai ir tarp savųjų vi- 
nigų. Busią sunku su aukc- suomet jaučiamės geriausia, 
mis. .Jo nuomone, esą. ge- Baliui baigianties, buvo 
riau pirkim tik Raudonajam leidžiama laimėiimui $60 
Kryžiui; o jei matytumėm, vertės kėdė ir keli kiti daik-Įna is siaurės nuo 
kad aukos gerai plaukia, tai tai. idacks Parko ežerų.

HERKIMER, N. Y. 
Žmcnė3 čia bijosi potvinio.

Šio miestelio gyventojai 
naskutinėmis dienomis labai

ciai jų dama' mą myn n iš
šaukė po iv L sykius am 

j estiados. Černiau skaitėm 
akompanav. Elena 
dauskaitė.

tada galėtumėm ir Raudo
najai armijai nupirkti am
buliansą.

laikrašti $2.50 kitiems me
tams, nes kol esu gyvas, su 
“Keleiviu” skirtis nenoriu.

geriausis mano
A. Vaitkur.as,
Cantenbuiy, Ct.

Tai yra 
draugas.

pendence, 1918—1943”; iš 
vienos pusės Lietuvos vėlia
va o iš kitos—Amerikos. 

Kalbėtojais buvo kun’gai

las, be abejo, Philadeiphijos 
lietuviai nesigailės auku ir 
darbo. B. Skrupskaitė.

ROEBLING. N. J. 
Mirė Juozas Narutis.ATSIŠAUKIMAS.

Geibiamieji “Keleivio’’ Šių metų sausio 27 d. čia 
skaitytojai! mirė mano mylimas vyras,

Meldžiu labai šii dingai, Juozas Narutis. Velionis bu- 
Nors tai jau praeities da- ražu katrie turite atlieka- vo 59 metu amžiaus, gimęs 

lykas, tačiau vertas paminė- rnų knygų, kokių apysakų, Lietuvoje, Kurkliečių kaime, 
ti. Nesenai aš esu gavęs laiš- tai bukit taip malonus, pa- Čiobiškio parapijoj, Rokiš
kę nuo savo brolio dukters, aukokit man jų pasiskaitv- kio apskrity; Amerikon at- 
Maiijono? Remeikienė? iš mui. Už tą malonę aš busiu vyko 1910 metais ir gyveno 
šlaunų mie: to. Matyt, šiau- labai dėkingas. po numeriu 147 Second ave.,
iiai r.ėra visai sugriauti, nes AS e u paraiyžiuolom ko- Roebling, N. J.
ii gyvena toj pačioj vietoj, jom iau suvirš 17 metų ir Velionis buvo ilgametis 

Nava- kur ir prieš karą gyveno. Po negaliu vaikščioti. Hunu “Keleivio” skaitytoja?, skai
tovais ji vadinosi Marijona biednujų prieglaudoj, kur tė jį per 30 metų be pertrau-

Kaip Smetonos valdžia skir
stė kaimus į viensėdžius.

Geią prakalbą pasakė Rimkaitė, gimusi ir augusi labai nuobodus gyvenimas, kos.
drg. Jonas Urbonas. Kalbė- Dangvietų Kaime, Užvenčio taigi gerbiamieji prieteliai, A5 dėkoju visiems gimi-

susirupinę, kad nekiltų pot- jo ir tautiško: parapijos kun. parapijoj. Kada Smetonos kurie atjausite mano pade- nėms, diaugam? ir kaimy-
vinis, nes W. Canada upe Bakunas Ant pabaigos ' aidžia neva skirstė kaimus jimą, oadarykit man tą ma- nams, kurie užjautė man 
pradėjo eiti ledai. Ledai ei- skubiai atėjo ir kongresma- j viensėdžius, kad ukinin- l<»nę, prisiekite kokių knv- sunkioj valandoj ir padėjo 

- i: x_ Adiron- nas Thom. - J. Lane\ kuris kams butų parankiau gyven- gų, man lengviau bu? čia kuo galėjo. Taipgi labai 
W. Ca

Pelno balius davė $272.75. nada 
Moterėlėms reikia tarti 

ačiū kad pagamino gardžių 
Tačiau Rodžerio mintis valgių. Savo darbštumu jos 

pritarimo nerado. Suvažia- daug prisidėjo prie to. kad 
vimo piimininkas P. Mar- balius buvo toks sėkmingas, 
tinkus tuoj nataisė F.odžerio Kartu buvo oaminėtas ir 
kalbą, pareikšdama®, jog į- Lietuvos nepriklausomybės 
nešimas esąs ant stalo, kad paskelbimas. Buvo kalbų ir 
pirkti 2 ambuliansus — R. muzikos. Viskas išėjo era- 
Armijai ir R. Kryžiui, ir rei- žiai ir susirinkusiai publikai 
kia kalbėti apie 2 ambulian- labai patiko. Daugiausia pu
šų pirkimą. bliką sujaudino V. Jurgelis,

Rodžeris atsisėda, o balsą lietuvis kareivis iš Clevelan- 
gauna Mažeikis ir išdrožia do, kuris tarnauja čia netoli 
karštą “spyčių” už 2 ambu- nuo mus ir atsilankė į mu«ų 
Hansu. Esą, negal'ma už- parengimą.
miršti R. Armijos. Kiti keli Antras Lietuvos nepri- 
delegatai irgi kalba už 2 klausomybės paskelbimo

irgi pasakė gerą kalbą. Ji? ti, tai ii- tai biednai moteris- laikas praleisti. Iš kalno ta
riu Jums nuoširdų ačiū.

John Shi’losky,T ittle Sisters of the Poor
De Kalh &. Rrunsvvick ave 

Brooklyn, N. Y.

įteka į Mohavvk ’ragin0 stovėti vieningai ir kei su dviem mazommer- 
upę, o ši plaukia Į Hudsoną, re^ti AKme, iką, kad pilnai gaitėm teko keltis iš savo 
kuris išneša ledus į Atlanto ia-mėtų kara. Tuo pačiu lai- i *imo į viensėdį. Bet žemės 
vandenyną. Bet pakol ledai ku buvo pa duodami Ame- tam viensėdžiui ji gavo skly- 
išeina į Hudsoną, jie kartais riko® bonai ku rių išparduo- r ‘4 neikiu. Negalėdama savo 
susiremia čia dviejų upių ta už 375. Pirmiau? pirk- triobų į balą pei keiti, ji tu- 
santakoj ir pagimdo potvinį. tuju uvo užregdstnjo-
Nors palei W. Canados upę ta jjo.oūO. Anaiptol ne
yra supiltas 100 pėdų pločio vjj.į ^ar t.2V bonus užregist- 
is oO pėdų aukščio pylimas raVo.
miesteliams nuo potvinio j Buvo manyta švęsti 16 va- Klaipėdą, ji paivažiavo Į kurių matysit, kad nesenai 
apsaugoti, vis dėl to gyven- sykiu su lietuvių Ro- Šiaulius. Hitleris dabar turi Philadelphijoj buvo nuteisti
jai bijosi, kad vanduo gali nios kataliku parapija, bet ir Šiaulius užėmęs; tačiau du komunistai ir dabar da
pakilti aukščiau pylimo h ;rjei)UVO galima susitaikyti tas miestas, kaip sakiau, tur-17 komunistu nori Dafalinti 
gali juos užlieti, kaip buvoti svetainė: jie siūlė airių fcut nėra visai sunaikintas, iš miesto šalnos skyriaus.

M svetainę. Jie bonu jeigu ji gyvena toj pačioj Tai bu? jau 67 komunistai
pardavė už $5.850. Gaila, vietoj, Vai?ių gatvėj 44. pašalinti iš musų miesto į- .j
kad negaliu ?• uei vienai die- L. R., rtaigų.
nai sueiti svkiu ir paminėti

seni uz pele?.
Nubudusi žmona,

Mariicn? Namtiene,
po tėvais Miikšytė.

Įėjo Šluoja korr.unistus laukan.
Prisiunčiu “Keleivio”

viską palikti ir eiti i 
durnos jieškoti. Buvo 

apsigyvenusi Klaipėdoje; dakciiai keliata iškanių iš 
bet kada Hitleris užėmė Philadeiphijos laikraščių, iš

re-

1913 metais. Tuomet potvi 
nis čia pridarė daug nuosto
lių žmonėms.

A. Daniuna). Detroit, Mich. Philadelphietis.
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Deda Rynas Aliejui Siųsti

Vaizdelis parodo didžiąją ryną. kuri dabar yra tiesiama per 

Pennsylvanijos kalnus. Ta ryna bus pumpuojamas aliejus 

iš pietinių į rytines valstijas, barbą labai trukdo biaurus orai.

Lietuvos pavyzdžio įsitikiu-1 Kun. Kidykąs aprašo bol- 
ti, kad tik besąlyginis Ne-'ševikų vykdytas deportaci- 
priklausomybės principas'jas Lietuvoje, kreipdamas
mažesnėms tautoms yra pa
grindas visos žmonijos pa
žangai ir gerbūviui.

Tie faktai vienok pilnai 
vra žinomi Lenkijai, kurios

dėmesį Į vieną didžiausių 
lietuvių * tautos nelaimių. 
Taip pat jis nurodo, kad 
bolševikai grįžę į Lietuvą 
pasistengti; atkeršyti už su-

akyse ėjo tautos atgimimas, kilimą prieš juos, nes lietu-' 
kuris kultūriniai ir ūkiškai viai nenori nei bolševikų, ‘ 
taip sparčiai augo, kad dar' nei nacių, o tik laisvos Lie- 
vienos generacijos bėgyje' tuvos. Tą gražiai parašytą 
jos pozicija Europoje butų; straipsnį kun. Kidykas už-, 
buvus lygi Norvegijos, Šuo- baigia klausimu: “Mielas irt 
mijos ar Danijos pozicijai, miela Amerika; Ar dabar

Valstvbinio valdymo ta- suprantate, kodėl dau-
-•-------- — opiin amenkiecių sirdys

baime, skaitant 
apie

lentas, kui is tokiam aukštam 8e^.°. 
laipsnyje pasireiškė naujo- kankinamos 
je Lietuvoje, buvo lenkams £era6 naujienas

pergales’
Kun. A. J. Miciunas stiaip-

žinomas faktas iš Lenkijos 
istorijos. Gerai sekėsi Len
kijai. kai kraštą valdė lietu- snio pradžioje nurodo, kad 
viai. “naujos” Lietuvos sukaktis

Bet kas svarbiausia, tai nereiškia, kad ta šalis na 
faktas, kad Lenkijoje buvo nauja, nes Lietuva nepri- 
suprasta. jog lietuvių tautos klausomą gyvenimą gyveno 

įvybės ir sugebėjimai dau-! 13—16 šimtmetyje, o vėliau

Lenkų Laikraštis Apie
43- • V'" J.V. v

Lietuvos Švente
36pt Lenkų Laikraštis Apie'ga tiems 
Lietuvos Šventę. Tams. kurie šviečia dabarti-

Šių metų vasario 19 die- niam karui.
noe numery “Nowy Swiat” Nei vienas kovojantis len- 
idėjo Stanislovo Rurat spe- kas nekuomet nesutiks su

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VIN CO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI 

Patašė: Kazys Boruta.

(Tęsinys) 'draugas, buvo pakviestas į kaio sunaikin-
Kartais Dovinė užklysdavo į kitas para- Į tas Purviškes, ir ten jis išėjo.

pijąs, kur kitoki dievai ir jų tarnai būdavo,, jįj

tada dar labiau pasiilgdavo savo Dievo iri _ .
neapkęsdavo svetimų dievų, kuine turtus Pui viskių kaime buvo likę tiktai vienos, 
krauna, žmones purve ir prakaite murdo ir į moterys su vaikais ir seniai, o vyiai įtv at
grasina pražūtimi. Nesuprasdavo Dovinė ti į karą. Moterys, vaikšcio damos apie savo 
tokio Dievo ir jo visa širdimi neapkęsdavo, sodybų pamatų sugruzdėjusius akmenis,

bonu dievus, tyčiodamasis iš jų pačių ir jų nebent viena kita žagre ar akėčios, vyrų 
tarnu. Kunigas Paukšte tiktai pečiais na- laukuose paliktos, bet kas iš to, negi pati su 
traukdavo: " vaikais įsikinkysi ir žemę dirbsi? Vieni gy

vuliai triobose* sudegė, kiti, kurte buvo ga
nyklose, nežinia kur dingo—ar į "pelkes nu- 
sigiudo, ar kažkur išlakstė. Tiktai i kelin
tą dieną sugryžo į savo kaimą vienas kitas

unijoje su Lenkija abi vai 
tybės buvo valdomos gar
siosios Lietuvos kunigaikš
čių Jogailaičių dinastijos.

Ginčų iššauktam pasikars- Raudonųjų išniekinta, min- 
ciavime lenkų visuomenės:dziojama ir sukruvinta Lie- 
visgi neliko nepastebėta, P?va ^ikeJO;sL. kad iš dviejų 
kad ūkiškam susitvarkyme, blogybių vokiškoji gali būti:
o ypatingai taip svarbiam ketuviai įsiti- -------- ,
mums žemės ūkio klausime, kmo, kad abu agresoriai yra pinigus.

gelyje atsitikimų ir Įvairiose 
srityse ne tik prilygsta to
kioms pat lenkų tautos ypa
tybėms, bet jas viršija.

Lietuva stovėjo aukščiau už tos pat ruaes — aou naikin- 
Lenkiją. Žinota, kad Lietu- tojai ir žudikai. vienas— 
vos valstietis stovėjo aukš- kfau^° tštipskusi meška, o 
čiau už mūsiški. Tas lietė: ^tas—-urzgiantis vilkas. Ne- 
ne tiek patį ūkininkavimo ;2ipųnt J tokias sunkias n 
būdą. Mes, lenkai, žino jo-:g e^ancias
me. jog Lietuvos valstietis i?10,gyventoj31 tikisi, 
veda savo ūkį aukštumoje, kisve jiems ir vėl bus 
kuli Lenkijoje gal tik pavvz-i ^lazm.ta* Lietuviai puvo 

moraliniams tiks- dingiausios pannktos apy- ?aug kartų pajungti, bet ne
linkės tegalėjo prilygti. Lie- kuomet nebuvo užkariauti, 
tuvos valstietis ir jo atstovas Lyg ir sintezė tų dviejų 
Taryboje (suprask Seime) straipsnių įdėtas Lietuvai 
sugebėjo geriau ir tiksliau palankus vedamasis, kuria-į 

avimą me nurodoma, kad tauti- 
negu tai niam integralumui aukščiau

sius principus nustatė Šven-
tneia

ištisai.—Red. ji ntianvv ucu’i
Pirmieji penki popie-

tauta mini savo prisikėlimo Aiu Valstijų pažiūros <u- • J • * ^nunias \-onu virtuvių Hab I“ v «umiju pažiūros „u Dirmavimo raugo; salia gi- .-v entę. Sukaktuvių data su- tampa. Tas nsa mus kas he- jaiK broliškumo musmn

sidėjo nvkti isitikinimas (grindinė teisingos ir garbin
gos taikos sąlyga yra užtik-

puola su momentu, kuomet čia 
okupantas užgniaužia Lie- riai
tuvos balsą pasauliui, o ki- ejna geriausi lenkų tautos 
tas kaimynas skelbia, kad linkėjimai ir mintys. Ramu? 
nori jos gyvybę atimti. samprotavimas, neužtemdy-

., . . . . lauš broliškumo jausmo, au- rinti teisę į gyvenimą ir ne-
ąa santikius su Lietuva, ku- pagarba ir gilus suprati- pnklausomybę visoms tau-j 

jo» šventės valandoje R:as dideliu lietuviu tautos t°ms« didelėms ir mažoms, 
vertvbiu. * * stiprioms ir silpnoms. Vie-

Ant tokio tai pamato stovi nos tautos valia gyventi ne-. 
šiandien lenku

I
V įsa Europa gyvena po tas šio momento nereiksmm- pažiuros ; Lietuvą. Sugebė- 

uespauda, bet tik vienas gaiš ginčais, veda pr>e įsva- iOIT1p ižiurėti. kad ant šian.

traukdavo:
—Kokie ten jų dievai? Vania ir ta tik

resnį Dievą pažįsta.
Tuo visos kalbos apie Dievą pasibaigda

vo. Kunigas nueidavo pas savo paukščius, 
o Dovinė, užsidaręs, ką nors taisydavo ar
ba klėtėje skaptuodavo savo šventuc : is. 
Kunigo Paukštės šešėlyje vėl atgijo Dovi
nės širdyje menininkas, Didžiojo Kūrėjo 
talkininkas, vėl jis pradėjo su didele meile 
ir rūpesčiu dirbti, tiktai juo toliau, juo la
biau ėmė jam nepatikti savo darbus parda
vinėti. Taiytum parduotas šventasis netek
tų viso šventumo, ir Dovinė, sąžinės grau
žiamas, pragerdavo gautus už statulėles

Subardavo kunigas Paukštė už tai Dovi
nę, bet kartais čia pat ranka numodavo.

Švento kunigo įtakoje gal butų ir visai 
atgimęs Dovinė, nusikratęs gyvenimo 
šiukšlėmis ir pats skaistus, kaip šventasis, 
pasidaręs. Bet pat pradžioje šitos draugys
tės ištiko baisusis karas ir nespėjo Dovinės 
širdyje meilės Dievą išauginti.

Iš pradžių, kai dar karas toli griaudėjo, 
vaikščiojo kunigas Paukštė tylus ir susirū
pinęs, tarsi kažką galvodamas ir kažkam 
pasiryždamas, bet juo toliau, juo labiau 
sunykdamas ir vis su didesniu nerimu ap
linkui dairydamasis. Kai karas priėjo visai 
arti, naktimis galima buvo matyti gaisrų 
pašvaistės ir girdėti klaikių žudynių neaiš
kus ūžesys, kunigas Paukštė visas susting
davo ir krupščiodamas klausydavo tų bai
sių garsų.

—Tai Dievo pasaulį griauna, — karto
davo pamėlynavusios ir drebančios lupos,
—ir gyvąjį Dievą žudo.

Ir neiškentė daugiau. Kai jo parapijoje 
atsirado apkasai, zvimbė kulkos ir griaudė 
patrankos, išvaikydamos net kunigo pauk
ščius, išėjo vieną rytą kunigas Paukštė ir 
daugiau nebegryžo. Nuėjo tiesiai per ap
kasus, kautynių laukus, baisiai sunykęs ir rime 
žėrinčiomis akimis, skelbti Dievo žodžio 
ir sakyti pamokslų kiekvienam gyvam su
tvėrimui. Šitame savo žygyje jis ir žuvo:

turi būtivisuomenesĮj-““ mirties sprendimui
lutai tautai.

11 i V* K?.
O Vincas Dovinė, nespėjęs atsikvošėti 

nuo klaikių įvykių ir sužinoti, kur dingo jo i

jos kampelis, Baltijos kraš- dos, kad ta šalis yra pilnai 
tai, atrodo yra mestas į to- surišta su vakarais per tą p.-m
kia neaiškią padėtį. Kitos lolė, kurią jai krikščioniška bangos laimėjimai nekelda- kad santvarka, paremta 
tautos, kovojančios už savo i\ultura nuiode. ii kad ii jau vo nerjmo, bet gilino mumv- tikros “juridinės tvarkos’’ 
egzistenciją, išgavo sau ga- laimėjo sau teisę j pilną ne- ?e simpatijas ir džiaugsma butų realizuota: ir kad ji 
limybę ir teisę kalbėti per pi in.aifcomybę ji smegenų- dėl jo darbo rezultatu. butu garbingai pritaikinta
vyriausybes, kurios karo me- mą. Be to. ji tą savo istorinę .. , .... t imtuvai ir ins «p«utėm« fp=.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tui prisiglaudė pas sajungi- teisę papildė paskutinio bltan?e kare Lietuvos Ilki- blik J " ~ " ibių, ar Lenkijos pusės—šita'gos politikos, o tuo

’ 1 -j & c r. -................... ..... mas vienas iš svarbiausiu PUD11K0Tn

galvijas ir, sulaukėjęs, lakstė maurodamas 
po griuvėsius, nerasdamas savo tvarto. 
Tada žmonės ir kitų gyvulių pasigedo, vie
nus rado toli pelkėse, o kitus tolimuose 
kaimuose. Su jais ir pradėjo gyventi. Tik
tai žmonių ir gyvulių akyse dar ilgai neiš
nyko pergyventas siaubas, ir slankiojo jie 
su baime po nykius kaimo griuvėsius, tarsi 
į svetimą šalį nuvaryti.

Po kiek laiko atėjęs į Purviškes Vincas 
Dovinė, atrado vietoje kaimo tą klaikią ny
kumą, kuri sugraudino jo širdį, ir jis pirmą 
kaitą atsileido ūkininkų užkietėjusiam at
kaklumui susikurti sotų gyvenimą, kurio 
skurdybėje žūna ir patys to nemato, nebent 
širdyje jaučia ir dar su didesniu užsispyri
mu save ir visą aplinką prakaite murdo, 
užmiršdami viską pasaulyje. Tas atkaklus 
darbštumas, jei ir sukeldavo kada Dovinės 
širdyje pasigrožėjimo, tai čia pat ir išnyk
davo. kai jis pamatydavo, kaip pasipus- 
davo iš pelkių išsikrapštęs gaspadorius ir 
jo akyse atsiradęs godumas nustelbdavo 
visą žmoniškumą. Nesuprato Dovinė tokio 
gyvenimo ir neužjautė viisa žudančio var
go, nes pats varge buvo pripratęs gyventi, 
neleisdamas jam į širdį Įsiėsti ir saulę dan
guje užtemdyti. Bet dabar, vaikščiodamas 
po kaimo griuvėsius ir kiekviename griu
vėsyje matydamas pražuvusias milžiniškas 
pastangas, Vincas Dovinė liūdnai mąstė 
apie šio pasaulio nykybę, ir jo širdyje atsi
rado graudžios užuojautos net tiems, ku
riems jis niekad neužjautė. Ir tada, kai 
kaimo moterys atkišo jam mazgelį su pas
kutiniais skatikais, prašydamos:

—Padaryk mums, meisteri, musų kaimo 
Užtarytoją. Tik ji viena gali mums padėti 
ir už mus užtarti. Neatsisakyk jau, ką tu
rime—paskutinius atiduodame! — blizgė
jo moterų akyse ašaros.

Atstūmė Vincas Dovinė drebančią su 
mazgeliu ranką ir pasakė:

—Nereikia man jūsų skatikų. Jums pa
čioms jie labiau prasivers. O Užtarytoją aš 
jums padarysiu ne už pinigus, bet iš šir
dies... Tiktai tokia ir galės atjausti jūsų 
nelaimę. (Bus daugiau)

Kai kurios okupuo- šimtmečio ketvirčio laimėji- Ti & %a‘DiaaslHužmokei., už daly- mafe. ku; h davė pasauliui P?*1*?? ““Ių. Sekantieji
•’ - įft JCTnmAC įcinormo-mimni

rinkus. K 
tos šalys užm
'.avimą sąjungininkų pusė- pavyzdi gero
je piimiausia gvnimo kova krašto valdymo. ___, . - .
nuosavose žemėse, o vėliau Vėliausio šimtmečio ket- . a ’ P1 na 
r.uolatnė kovos duoklė i ta viičio Lietuvos šeimininką- ta os nePn ’ aus°mybe ir 
kaią. Via bet ir kitų. kurios vimo išdavos - tei progre-
savo žemėse jėga nepasi- sas mušantis visa jėga jos JĮ j neDįitrauksJa 11 J0S 
priešino, o mokėjo šauktis naudai, palyginus sų carų '
moralinės teisės — joms su- laikotarpiu; tai ne tik pro- Lietuvos viltis ir baime

nuosavaus 1S lstonJ<* įsipareigojimai ir 
nuosavai š.ų d.enų realybės supratį.

(baimė greit virs tik praeities 
reikalu.

, x. . ,.x. ,, . Taika su Suomija neturė-
„ew, \°rk’tų sutikti nepeižengiamų 

M orld-Telegiam bendra-; k]įu£iy 3,863,753 suomių

Taika Šiaurėje?

teikta galimybė vyriausybes gi esąs, pasireiškiantis sta- 
sudaryti. Visos jos Įeina į tistikos daviniuose. Tie, ku- Rimtas 
sąjungininkų (Uniter Na- iie taip lengvai išsprendžia tų leidžiamas -------- -
tions) šeimą, turi teisę akty- Lietuvos likimą, butų neabe- vaitraštis “America” vasa- ,° .a stipresne pajėga gu
viai kovoti dėl savo šalių jotinai nustebinti, jeigu sa- rio 20 dienos numeryje Lie- *inP P^naudo i ^uorniją 
laisvės ir randa paramą tarp v o akimis galėtų įsitikinti, tuvos Nepriklausomybės pa- ^aiP bazę užpulti bovie.ų 
;avo sąjungininkų, t. y. D. kokia tikrumoje Lietuvos skelbimo 25 metų sukakčiai £3Jung3; Ma omai pii>ilai- 
Dritaniios ir .Jungtinių Ame- pažanga egzistavo, ir tai paminėti įdėjo labai palan- ,ant sitos a gumentacijos 
likos Va’stiiu. Tačiau Balti- uaivcinus didesnėje skalėie. kų Lietuvai vedamąjį ir du metų ko,o mėnesio

tarpu nebus suduotas sunkus smu-
esąs ciniškas įtarimas, kad gis pokariniais metais”— 
nugalėtoja Rusija susigun- klausimu užbaigia Samson 
Ginsianti atstatyti ne 1940, Horn.
bet 1914 metų sienas. “Ar į ---------
cinikai yra teisus?’’ — klau- Rusija išstoja prieš Atlanto 

Čarteri.
ork Times” 

dienos numeryje 
iš Maskvos,

darbis Wm. Philip Simms, val.gįa- atakuos 192,695,710 šia Samson Horn.—

... .. . ... t * ---- ----- r oficiali Rusjjos, .... „v., pagaliau visi kraštais Lietuva, Latvija n ^inin a<rpntj,rj, dpi nnlomi.
tas ir įtakingas jėzui- 9° b^o aiškinama,, kartu susidėję. Ar sąjungi- Estija? Visi trys buvo Rusi- / • Rusi ios Dokarines
žiamas katalikų są- .JMįafkya bijojusp kau n-;nkų planai realizuosis, jos 1940 metais užpulti ir sjenas ^ajn’i5«irei$kianti• 

kaip laukiama, jei tik jau sumušti. Jie vėl buvo užpulti ‘ F
kartą Vokietija ir Japonija įr pajungti 1941 metais, šį “Ar jus manote, kad tokia 
bus sunaikintos, milžiniškai kartą jau Vokietijos. Ka- Europa,_ kurioje kiekviena 
Rusijai nereikės nieko pa- dangi jie buvo užpulti iš valstybė naudotųsi pilna po-

Suomija atgavo. 
Toliau Simms šitaip išve-

įio programa, vienok neuž- žmonių valios gyventi savi- rimtas žurnalas konkurentų 
tarnautai randasi abejonių stoviose sąlygose, be visuo-neturi, 
sferose pas tą dalį Anglijos menė? žinančios savo šie- Dėdama Kidyko ir Miciu-'džioja: “Bet santykiai tarp 
ir Amerikos visuomenės, ku- kius. Gal jie pajėgtų taipgi no straipsnius redakcija nuo Rusijos ir Suomijos mato
moje apsvaigimas viršija įsitikinti, kad Lietuva susi gavęs pastebi: “Rusijos pa

žiūra į Baltijos valstybesprincipus, o strateginis lai- deda iš plačių darbščios vi-

mėjimas fionte apskina ir suomenės sluogsnių, veda- lieka viena svarbiausių ir 
neleidžia matyti realybės ir mu didelio skaičiaus auklė- kebliausių problemų p- kari- 

tojiį, puikių valstybinio gy- niam susitvarkyme. Kadan- 
venimo organizatorių bei vi- gi Jungtinės Amerikos Val- 
suomeninės pažangos pijo- stijos los vadovaujamą rolę 

susitarime, todėl yra svarbu, 
kad visuomenė čia butų ge

ateities.
Lenkams, kurie iš pra

džios suprato, jog kova eina 
dėl atsiekimo tam tikiu 
principų, ta padėtis; kuri 
taikoma dabar Baltijos val
stybėms. yra aiškiai priešin-

nienų.
Per mažai tie faktai vra

žinomi pasauliui, kad jis ga- rai informuota apie 
lėtų Įkainuoti jų vertę ir išjos kraštų padėtį. ’

Balti

niai pergyveno drastišką 
pasikeitimą. Ta? pats turėtų 
tikti ir santykiams tarp Ru
sijos ir visos Rvtų Europos. 
Sąjungininkų tikslas vra su
mušti Vokietiją ir laikyti ją 
bejėgią, kad negalėtų kenk
ti savo kaimynams. Todėl 
jei Rusija ir jautė bet kokį 
pavoju iš Suomijos pusės,

abieju pusiu, tai ar ju tei- litine nepriklausomybe, gali 
sės bus atmestos pagal At- būti sukurta Rusijai turint 
lanto Čarteri? Ar karo ga’e sienas, už kurių ji jaustųsi 
jiems nebus leista pasirinkti ^ugi, ar atstatant eilę silp- 

„ tokią valdžios formą, po ku- buferinių valstybių, ku- 
• oc j- • ria iie norės gyventi,’ kaip ’ių teritorija viliotų atakas

\asario 2b dienos numeryje Alanto Čarteris kad numa-P’ ieš Rusijos saugumą, ir 
įdėjo Samson Horn laišką, t0? Ar ‘suvereninės teisės ir kurios galutinai turėtų pasi-
bar'^^airAtlantočart^^ savivalda’ nebus ‘grąžintos duoti stipresnio kaimyno oai e.ą daug Atlanto Carte- t)€rn?, lš Ruri -Qs buvQ .. jtakai? 
rio sme^^ų, kurie ciniškai ” j “Tie, kurie pageidauja
tvirtina, jog At anto Čarte-( “Nuoširdus Atlanto Čar- J939 metų sienų atstatymo
»nra^da ir'kaTib nebusi^ ten° ^ėJai Prival° skatin- Rvtų Europoje - skelbia 
pagan ia u kad jis nebusią ti Atlanto Čarterio pritaiky- (Tass’o) pranešimas — j>a- 
prttaikytas nei Suomijai, ma -tjems kraštams ivcriai darytų gerai paklausdami 

kokiai

šaulyje bebijoti.’

Reikalauja pritaikyti 
Atlanto Čarterį.

“The New York Times’

nei, pagaliau, Lietuvai, Lat-

rius klausiai: “Ar tikrai šita 
oasityčiojimo pranašystė 
bus įgyvendinta?”

mą šitiems kraštams lygiai darytų 
kaip ir Suomijai. Jei šito ne- savęs.

paklausdami 
ateičiai pa-

- cinikaf i^kia' jieYs Ytgaivi^-
Atlanto čarterio šmeižikai sias buferines valstybes.’ 
netvirtins, kad jų cinizmas Anot “Tass’o," kad užtik- 
buvo pateisintas? Ir ar At- rinti meškai gy vybę — ten- 

Suomija juk virtusi auka lanto Čarterio prestyžui bei ka paaukoti jai visą eilę
arba iš trijų Baltijos valsty- jos galingųjų kaimynų jė-[sąjungininkų karo tikslams^riukų!
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Naujienos iš Kanados. Amerikos Jurininkai Apleidžia G uodai kanalų

<os dieną vasario 16-tą, ir 
padėkos telegramos, kurios 
buvo jiems pasiųstos vasa
rio 16 d. Taipgi buvo per
skaityta ir vienbalsiai pri-' 
imta rezoliucija, kuri bus iš
siuntinėta ne tik spaudai, 
bet ir sąjungininkų valsty
bėms. Seka rezoliucija. 

Rezoliucija:
Mes, Toronto lietuviai, su

sirinkę Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 236 kuopos 
iniciatyva, 404 Bathurst st., 
vasario 14 d., 1943 metais,

TORONTO, ONT.
Sidabrinis jubilėjus.

Kaip visur, taip ir čia lie
tuviai nepamiršta savo tau
tos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties. SbA 
236 kuopos iniciatyva buvo 
nors ant greitųjų paruošta 
paminėjimui atatinkama 
programa, kuri buvo pusėti
nai įvairi, būtent, choro dai
nų, solo dainų, smuikų solo. 
piano solo, deklamacijų, 
tautinių šokių ir prakalbų.

Programos vedėju buvo 
A. Kuniutis; choro sąstatą paminėjimui ir pagerbimui 
sudarė SLA 236 kuopos na- 25 metų sukakties nuo ne
riai su pora nenarių; jo pa- priklausomos Lietuvos pa- 
luošimui buvo pakviestas L. skelbimo, kuris įvyko Vil- 
Pocius. Nors ir tiumpu lai- niuje, vasario 16 dieną, 1918 
ku, jo paruoštas choras iš- metais, nutarėme išreikšti 
pildė septynes liaudies dai- savo troškimus sekamai: 
nas. Solo tris dainas išpildė Kadangi Lietuva per 22 
Mrs. Užemeckienė. Smuiku metus nepriklausomo gyve- 
solo pildė M. Kubiliuk, L. nimo pilnai Įrodė, kad ji ga- 
Pociui akompanuojant, ir Ii savystoviai valdytis ir 
Miss M. Pocius, kuriai a- sparčiai augti — kilti kaip 
komponavo jos sesutė Ony- ekonominiai, tjiip ir socia- 
tė. Piano solo du gražius ku- liai: ir
rinius išpildė jaunuolė Biru- Kadangi Lietuva, kaip ir 
tė Indrelytė. Pritaikinta tai daug kitų nedidelių tautų, 
dienai eilėraštį pasakė jau- pateko po nacių jungu ir be 
nuclė Lilija Bieliauskaitė, demokratiškų didžiulių tau
eris tautinius šokius išpildė tų pagalbos negalės iš po to 
jaunuolės: Birutė Indrelytė, jungo išsiliuosuoti; ir 
Lilija Bieliauskaitė, Janetė Kadangi pavergta tauta 
Paulius ir Ezabelė Grubevi- negali laisvai vystytis ir būti 
čiutė. Programos dalyviai naudinga nei sau nei visam 
savo užduotis atliko labai civilizuotam pasauliui; ir 
gerai, už ką publika nesigai- Kadangi vienintelė mažu- 
lėjo aplodismentų. jų tautų (jų tarpe ir Lietu-

Brolis J. Jokubynas paša- vos) viltis yra Suvienytų 
kė geią prakalbą, kurioje Tautų laimėiime: 
atatinkamai apibudino ir Tai mes, lietuviai, gyve- 
buvusius Lietuvos uzurpato- nantieji demokratinėje Ka
rius. Angliškai kalbėjo Ka- nadoje, pareiškiame, kad 
nados lietuvių konsulas Mr. mes i ėmėme ir remsime, vi
ri. L. P. Giant-Suttie, kuris šokiais galimais budais mu- 
trumpai apibudino susida- sų naujos tėvynės Kanados 
riusią Lietuvos bukię ir ap- ir visu Suvienytų Tautų ko- 
gailėstavo. kad negalėjęs va prieš ašį. Dėdami 
nieko teigiamo
nesti. Baigdamas 
palinkėjo, kad lietuviu

KELEIVIS,
..I1'T >' ■■

SO. BOSTON.

.w;-

Ši nuotrauka parodo Amerikos jurininkus (marinus) apleidžiant Guadalkanalo salą. Dabar tą salą paėmė į savo rankas 
sausžemio armija. Jurininkai, kurie išnaikino čia japonus, dabar vyksta i kitą kovos frontą.

ŠAUKIAMA SUVIENYTŲ
ŠALIŲ KONFERENCIJA.
Valstybės Departamento 

sekretoriaus pavaduotojas 
Sumner Welles sako, kad 
gre’tu laiku Washingtone 
busianti sušaukta Suvienytų 
šalių konferencija pasitarti 
apie ekonomines problemas 
po karo.

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymą* visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų

I visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 

j ligas gydo ir kaip reikia vartoti, 
i (Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. 
! Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
! Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 

geriausia siųst, Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
140 Athens Street.

SO. BOSTON. MASS.

IŠRADIMAI.

geras.” Peršvietimas tik 
vieno iš trisdešimts dviejų 
dantų dėl sveikatos ištyri
mo nieko nereiškia. Tiesa, 
kad yra dar kitoki budai 
dantų tyrimui, bet iš medi
cinos atžvilgio X-ray per-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

KELIATOS RŪŠIŲ GYDUOLĖS, 
kurios stebuklingai pagelbsti nuų 
daug įvairių Ligų. užpatentuotos 
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
vių Šeimynoj.

NCT. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO 
(for Tooth Ache Irritation and Hard- 
ening of the Gilins). Prašalina užsi- 
vietryjimą ir sustiprina Smegenis 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo
jaus pavartok Miracle 51. J. S. Oint- 
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan
tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma
žesnė—-50c.

NO 2. NUO RHEUMATIZMO IR 
ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran- 

1 koše. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldv- 
mo ir aštraus Kosulio. Kaina Žl.OC. i NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE 
nuo Old and Fresh Sores. šita Mostis 
tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie 

.turite senas Ronas, kurias Skauda ir 
niekas jums nepagelbėjo, tuojaus

, rt. v.. ia Thompsonville, trunka kaip ramybės laikais. aų^KbėrimS p2' sS* nG°ėUmą
Conn.   Ačiū UŽ prisiųstą UŽ prisiųstus galvosūkius Ausies, nuo Užsišaldymo, žaizdą

r ncdčąi Gumoje arba Nesėje, bile užsivietry-

A. C. iš

iškarpą. ačiū, bet laikraštin Iltrucsi- jįmą, Nudegimą, Sumušimą, Skau-

Ačiū už rašinėli bet laikraš-' A- L Rimkui.-TriUjonas rae- nes > -vra ži‘ RlfS !&. R ČuTg:
aciu uz raineli, oet taikias- biliionu ?emei r-omi- nmą, pažymėkite, speciaiiškaitm jo nedesirr.e, nes neuzsi- ieiSKia Lvuu o.njonų. žemei . . . pranešimą gausite, šitos mostis, tai
moka tokių žmonių kriti- Pasvertl svarstykles nereika- S. Mickevičiui. — Patar- Ginklas prieš Vėžio Ligas.

Leonardui Siniubui. —

pnes
k $1.00. Mažesnė—50c.

... . x . , . — ~ orai ateina ir jie atneša daug
nuKminin reikaluvimn tikO= matematiškai. Keleivis 1 tą įstaigą. 1S kurios gauni ligų. Bukit pasirengę apsigynimui,mesntujų įeikaiavimų. unuo. Aroontinnn nutrinu Ir turi Ir no Geriausias ginklas apsigint tai M. J._ ................ . ,. i i c*, l • t i Argentinon nueina, n tuu senatvės pensiją ir jų pa- Svilpos Mir*cle oin{m*nt: No

Irys šūviai į sird{. otuKui. — lamsto^ tenai nemaža skaitvtoju, tik klausti apie darbą. Jie pa- nuo Dantų; No. 2 ir No. 3—nuo įvai-
.... Klausimas, kaip blogi apie *>$<> J®“- nusiuntimas dabar ilgiai už- sakys. t
,V1^" į?nt>'s sali .sužaloti širdį? «a« a ■ A- 1 «- Patartu- ggągĮ-g

rAJlLSKUJlMAl me draugui kreiptis į vietinį SSSL“ ŽSJSS
_____ reiective bervięe ooara. Gal —vieną mažesnę. Vartok tą mažesnę,

vieną šūvį tas pašte \
padaryti ~ _ ...neGeiIO ’ ^Kara>. L.aiSKaS {riminiu ir draugų, su kuriais norė-

švietimas vra vienas išiš pir- kuoti. Jie stori žemiau kri- Hngos; tas apskaičiuojama tume draugui kreiptis tiesiai Ka^ti^* • i motomotiČLr'Ji i 4-o ir-- Viirinc rronni r?.

arba visi
Illinois gubernatoriaus ir.mybė. 
Chicagos mero, kuriomis jie j 
paskelbė Lietuvos respubli-į

giminių
bet nežinau kur jie 

prašau, kad atsilieptu, 
tarnavome kartu Ame

rikos armijoj per pirmutinį karą. Tu
riu pusbrolį Juozą Grisių, kuris yra

Jos. Petrauskui. — Pata
riant draugui nueiti į paitą 
ir pasiskųst. Nuneškit ir nu-j

KAIP DANTYS VEIKIA ŠIRDĮ.

kartu. ' Dantys šaudydami į P^kė „“tarainko va'
A. Frenzelis, pirm. girdi patys dažnai gauna ir . re> Keleivis du\o Su kai kuriais tar
S. Batkienė, sekr. pritarėjų. Šitie šūviai į širdį iau 9PaucHe- _ ___ ____ r..... . ........ _

bendrai galima grupuoti į Miečislovui Šlickiui.—to. advokatas, bet neturiu adreso, aš iš- meri money orderio, kuriuo 
tris atakas. kios knygos neturime. Pa-į^^ter norėčiau'su savo nažisumais ^^tėt pinigus. Paštas pa-

Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA 

Miracle Ointmeat
Broad Str. P. O. A. Box 73,

HARTFORD. CONN.

Blogų dantų Įtekmė į šir-jgančios geroj pievoj. Gydy- ______  ~
dį yra 'labai žalingas daly-ltojui prisieina kartais net, JTUnkamaT“pakė‘Si’mafeU,
kas. Nežiūrint mokslo deda-Į aštriai susibarti su savo pa-x----- i----------- .v?
n

Jis
laiko. Tokia pastaba, vaje, 
tai įžeidimas.

tų ir širdies, šitas santykis Kaip ten pagaliau nebūtų_ __ _ r __ ____
taip dviejų kalbamų organų su tokiais protestantais, gy-įpoja maisto, dar kiti tinka

įieškoiima 'dėsime Ačiū už susirašinėti. Mano adresas toks: ims tuos apgavikus nagan.- . J ‘ Matthon- Shlikis ---------------- -------------------Suvis pirmas—maisto ne- ,-------- Matthew Shlikis
malimas. Blogi dantys nęga- Pmigus- Box 59, Hendersonviiie, p*.

Mrs. H. Suslavičius. —kas. Nežiūrint mokslo deda- aštriai suįbarti su savo pa-;kuriuo žmogaus kunas ga^ Tamsta gali gauti labai gera 
mų pastangų žodžiu, rastu, eijentu t.k pastebėjus, kad t tinkamai pastoaudoti. nurodjmguap^ bltes iš 
tilma ir komerciniais skel- lis savo burnos svanai neuz- L? ___
bimais, dar mažai žmonių 
supranta santyki taipe dan

yra labai svarbus ir kompli
kuotas proceras: dantys vi
suomet taikosi įkąsti širdį, 1 nurodyti blogus įpročiu 
kuomet pastaroji visuomet: žmogaus paties ignoranciją, 
yra kukli ir mėgina išvengti, apsileidimą, tinginystę hi- 
žaizdą. gieniškai pašvarinti dantis

puolę i tinginystės paprotį 
ir atidėlioja kasdieninį dan
tų prižiūrėjimą kitam kar
tui. nors geresnio laiko, kaip 
dabartinis, niekad nėra. Kai 
pagaliau reikalas priverčia 
tokį apsileidėli matyti gydy
toja. tai jis gėdijasi pasiro
dyti savo ignoracija. Ir dau
gelis tokiu ignorantų, jei 
bent nevisi, noromis ir neno
romis, bur.a sveikatos aplin
kybių pri ve* sti atsidūsti gy- 
dvtoio kabinete, kad gauti

APSIVEDIMAI.
Pajieškau brolio Petro Jedzinskio 

Petras Jedzinskas yra miręs 
metais, I.awrence, Mass. Kiek 
jis paliko tris mažus vaikus.

Pajieškau pusamžės blaivios mote
riškės už gaspadinę arba draugę; jei 
patiks, galėsim ir apsivesti. Geistina.

Netikę dantys yra lyginai gachusetts Agrikultūros De- kurie užaugę iškriko. Kas apie juos, kad atsišauktų tokia, kuri pažįsta 
kaip tas netikęs peilis. Visų įartamentė Reikia tik para- pn“n'4-i““
puma, jie nebausto maisto šyt ir paprašyt, kad prisius- Edicn
taip, kaip reikia, kiti neką- tų Leaflet 148—Bces for the  ___ 2____________-__________. i)augiau žinių suteiksiu laišku.

beginner in Massachusetts. Aš, Juozas Burdulis, I«-I - Joseph Edien (Jedzinskas)__ ________ Aš, Juozas Burdulis, kilęs iš Iš-
dytojo privalomos pareigos mši nemala. Dantų nesamai- Adresuo't reikia taip: Massa-
yra pareikšti savo zodĮ x---------T-------------------- - - * ■ -

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

ir tas maistas nuėjęs į virški
namajį lataką sukelia ne- riculture, 136 State House, 
tvarką, kuri įvairiais keliais Boston, Mass. Lietuvių kal- 
labai atsiliepia Į širdį. boj literatūros apie bites

k^Lie^|Tai yra dantų smegenų: įde- s. Paraiinikui. _ Aėiu už. 
girnas. Minkšti, pakilę, krauŠvarus dantų ir burnos už

laikomas yra didelės sveika 
tos prezeivacija. Dantų šva
ios ir bendrai sveikuos !eksudatą. Tokis smegenų su-
klausimu šiandien net vie
šas obalsis yra priimtas: 
plauk savo dantis du kartu i

chusetts DeDartment of Ag- Mackevičiūtės, kilusios iš l’alunų 
kaimo, Rudaminos parapijos; ji at-
važiavo Amerikon 1912 metais ir gy
veno apie New Jersev. Taipgi pajieš
kau giminių, motinos pusbrolio Ama
no Ivanausko, ir dviejų pusseserių, 
Jievos Cegelskienės ir Marijonos Ju- 
šinskienės; ir pajieškau draugų: Juo
zo, Jurgio ir Marijonos Pečiulių, ki
lusių iš Jšlandžių kaimo; jie gyveno 
Clevelande, Ohio. Kas apie juos žino, 

atsiliepti. 
(H)

. . ... pastabą, bet nutarėm laik
juojanti smegenys tankiai ragtin jos nedėti. neS tiems ar^a j'c patys malonės 
išreiškia nepageidaujamą vyrukams ir be to yra gana !M,n° “"T“ “t" , •

akis smegenų su- „esmagumu. ’ n«x'4S<,p S m.
tukimas yra vadinama py- '
crrhea. Žodis pyorrhea to
dėl reiškia dantų smegenų

dieną, matvk savo gydytoją j)Uiiavimą. Nors tai yra reta.;
nors du kartu i metus. atsitikimas, bet aštriai vei- . “U'

J . • • -J -»• 5 -• ....... w . . . ti. Jei

SVEIKATA —TURTAS

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas iš tikro- 
jo Castile muilo.

- U. S. P. Išplauna 
ir viso- 

j kius kitus nešvaru-
! mus ir eustipnna 
t odą. 50c. už bonką.

| ALEXANDER’S HAIR 
} REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaist

Pajieškau apsivedimui pusamžio 
vyro, kad butų rimo budo ir pasilai
kantis. Nėr skirtumo—laisvas ar ti
kintis. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti savo paveikslą, kurj, reikalau
jant. sugrąžinsiu. A.š esu našlė. 32 
metų amžiaus. 5 pėdų 9 colių aukščio,
graži leidė. turiu du vaikučiu. į čjatn p<.r paįtą į visas dalis Su- n

Mrs. J. S.. (11) Į vienytų Valstijų. f
18 Fairbanks st., Worcester, Mass. Į __ _ __

-----------------------------------{ ALEXANDER S CO.
“O. S. S.” arba šliuhinė Iškilmė. J 

Vieno akto far.-aa. labai juokinga* • 
ir gen*« nerstatvmui Kaina .... 16c. '

Gydytojo įsikišimas. Žino- kia į Širdį. Burnos higienos dieglius, ranką, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį.—tuojaus, . nieko nelauk
ma, dažnai įeiškia vieno ar apleidimas priveda prie to- d,a.m»s- )si^k I\EK.S.NJ(1). dalingą mostį .ii yra nudaryta iš daui

.V i-iv" i • skirtingų elementų. is tolimų kraštų svieto, ši mostis turi savyje galingi
.U“ Kili M 1) 1K vhlll. K11K1O>- (TV— čilnmo ao’- c 1 ri vrl ti m n «iina iV ir* it mirtotuc ttVoucmnc

•eikata. brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyven-
Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti. . ... . . . . k

daug
» Ii" X , • ] I. * 1*1 1*» i • siRiningu eimciin* I» burninį nrasių svivvo. ai mosus lun savyje galingątilto Cianties netekimą, ku- kių aplinkybių, kurios, gy- šiluma, gabrgai šildydama, sunaikina minėtus skausmus.
liuos Žmogus taip labai įver-jdytojo nuomone, rėva prasi- Virš 20 metu kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ MOS- 

--------- - - -- TJ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tuksančius laiškų iš skirtingų
iškų vis daugiau

ažiuoja. Tad jeigu 
Mostim. Kaina

{ Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
• 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo gėrimu. Prisiun- 
l čiam per Paštą 
•vienytų Valstijų.

414 W. BROADW.\Y
SOUTH BOSTON. M ASS. »
_____________ ______ »
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XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

Valgyklose ir Tavernoje reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkint i.

pacijen as pasip;kėsina. įveikimą. Sugedę dan ysitų plyšiuose, tarpdantyje, 
Pau-reiis tokių protestai!-(šiandien yra galima atstaty-Smegenyse ir dantų pašak-

t u jaučiasi, kad iis eina pa? Į‘i gerais dirbtiniais danti-r,ė. e. 
pydyto.'a tavo širdies svei- nais, bet sutrikusi širdis da j 
katą patilti, o ne dantG kri- nepamainoma.
tikvoti. Gydytojui dažnai Nei etai pri-įeina pa<i- 
l una crnku peri krirti tekį klausti pacijenta. kiek jo 
Jirorį, 1 ad io dantv* iš tik-'dantų buvo ?p X-rąv sp'n-i 
rujų via pirmas objektas dūliais oc'švie?ta? Aria’ y- 
1 ur:e niša tiidžiai daug ža- mas btina labai aiškus dar ir 
b Blogi dantvs yra taip su parodvmu : “denti.-tas t a-' 
žalingi zmoeaus sveikatai,įdare X-ray nuotrauka ve si- !>*"- 
Kaip kad tos piktžoles au-Jto danties iv sako kad vra p \ i \ . r \ p r i i r i

Dr. D. Pilka.
LYTIŠKOS LIGOS.

Tr kaip nuo ių ansisaugoti. Parašė 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai p^lrnęvina tuo* *k»«*mn* Piin- 
Expclleri*. kuri* yra stebėtinu linimentti ir 
kini naudo)* TukMnm" i^i žmonių. Viii IS 
mib)or»u konktn*tu kx«i jo
naiid.ncnma. R/nk-ąLiiikit tikrojo 

’ **-— — Inkaru ant:©

ada reikalaukite 
OINTMENT. Tai

Pinigų ne-i sk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Peksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi pastoriui C. O. P., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą. (12)

.. liet-snio Galinga Mostis .... 1-oz..........  75c.

.. I»eksnio Galinga Mostis ____ 2-oz.............. $1.00
i«eksnio Galinga Mostis .... 4-oz........... $2.00

.. Dcksnio Galinra Mostis . ... 10-oz............ $5.00TV sykiu ■ Galinga Mosčia prisiusiinie Igiimės Spėjimo knygelę dėkai.

Vardas ir pavardė'----------------------------------------------------------- -------------

Gatvė ir ----- ------------------------------i--------------------------------------—_

M iestas

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS 
W orerafer —5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCF.STER MASS.

-------------------------------Valstija

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. KOX (,6<>. \EH ARK. N. J.

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

I
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7Woterims Pasiskaityt
SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Klaikus Ispanijos Lojalistų Likimas.
Madrido kalėjime tebesėdi 

dar 17,000 moterų.

Kas gali pamiršti tą nar
sią Ispanijos žmonių kovą— 
kovą laisvę mylinčių žmo
nių, kuriuos visos demokra
tinės valstybės apleido ii 
nesuteikė jokios pagalbos, 
kuomet Ispanijos išdavikui 
ir žmonių laisvės nepriete
liui, generolui Frankui pa 
galba plaukė nuo fašistų i; 
nacių. Visų apleisti Ispani
jos lojalistai kovojo iki pa-, 
galo. Kovoja jie dar ir šian
dien. Ispanijos lojalistų pra
laimėjimas yra juoda dėm. 
viso pasaulio demokratijom.

Šiandien tūkstančiai bu
vusių lojalistų ir tarptauti
nės brigados narių, jų tarp. 
tūkstančiai ir moterų, sėd: 
kalėjimuose ir koncentrac: 
jos stovyklose Pietų Afri
koj, kur jie paspruko jieško 
darni apsaugos ir prieglau 
dos. Pačios gi ispanijo 
kalėjimai irgi grūste pri 
jos kalėjimai grūste pri
grūsti lojalistais. Sakoma, 
kad jų skaičius siekia su-

Mažamečių kalėjime, Ali- 
cantėj, yra laikoma 13,000 
lojalisčių motinų ir vaikų.

Pasirodo, jog ne visi Ispa
nijos dvasiškiai rėmė kruvi
nąjį Franką; tūli kunigų 
stojo su žmonėmis ir gynė 
demokratinę respubliką. Po
piežiaus bažnyčia tokius ku- į 
nigus pasmerkė ir apie 3,0001 
ių šiandien sėdi Miranda de i 
Ebro kalėjime.

Visi dar atsimename, kaip1 
narsiai kovojo prieš fašistų 
gaujas Baskų krašto žmo
nės. Už tai 200,000 baskų 
buvo nuteista nuo 20 iki 30 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Beveik trečia jų dalis 
yra moterys.

Šimtai tūkstančių pa- 
smerktujų lojalistų šiandien 
dirba požemio kasyklose, 
nematydami saulės šviesos; 
jie yra priversti kasti fašis
tams anglis ir metalus.

NevisLomet Galima Akims Tikėti Dovanos 1943 Metams
UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVį” KAIP 
DOVANĄ 1913 METAMS, O “KELEIVIS” PRIDĖS

NUO SAVĘS DOLERIO VERTĖS PREZENTĄ.
Taigi prašom prisiųsti mum; savo draugo ar draugės aiškų 

adre. ą, pridėti $2.50 metinei “Keleivio” prenumeratai, ir pažy
mėti. kaklas knygas tam skaitytojui ar skaitytojai arba jums 
nusiųsti.

K u; gas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Galite pasirinku už visą DOLER-, Mes nusiųsime jas nurodytu 
adresu ir patys apmokėsime paštą. Tai bus “Keleivio” dovana.Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet tokiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pasirinksite už $1.50, tai 50 centą reikės primokėti. O kas pasirinks knygų už $2.00. tas turės primokėti $1.štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks-

ZEMĖ IR ŽMOGUS.
"Žeme ir Žmcgus’’ yra labai pamo- 

nu.nti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
mėgus gyveno žiloje senovėje, kaip 

civiliza-
jvairių ra

sių žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina .......................................... 25c.

.as saso, kad nenuvo. Jeigu buvo ta, jjs kovojo su gamta ir kaip ch 
ka.pgi Nojus outų galėjęs surinkti vesi. Daugelis paveikslu įvairi 
kelias dienas v sų veis.ių gyvūnus. sju įmonių, vvru ir moterų.
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti ? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžia.’ 

į ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖSGARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalt* _>e 

iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta lo
kius dievus garbino senovės indai i ei 
ar: jonai. egiptėnai. chaldai, asyrd, 
lietuviai, barbarai it tt.; kaip tie d e- 
vai vadinosi, kur jie gyveno ir lo- 
kiu> jie sentikius su žmonėmis tuiė- 
k>. Knyga stamii ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $'..00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kau.s- 
ky. Kaina .................................. 10c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

tai kitu klausinių, į kuriuos negai. 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakia, 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be' galo įdomi. Kas žodis—ta-

---------------------------- ■ 1 1 -faktas; kas sakinys—tai naujas ku •
__ , __ . • ... . . ... .... . nigu argumentas griūva. Mokslas irgalų, patrina jais jaunave- kaip tik išeina iš akių, tuo- mokslas nuo pradžios iki galo.

!džio kaktą ir sako: “Palie- jaus ir vėl nusiima ir eina Kaina ................................ 25c-, tas vynas reiškia laimę!” iiuoeri. LIETUVIU ŠEIMYNOS ISTO

Čia yra parodyta scena iš vaidinimo “Hey R.>okie.“ Vaidintojai yra visi vyrai kareiviai Ners virėja išrodo mergina, bet ji irgi kareivis, vardu Ned Booth. 1

CHICAGOS MOTERŲ 
VEIKLA.

nuogi. LIETUVIU
nesunaikino lojalisruose vU-ldarbščiaisios iš visu lietuviu . Tu0 MŠ** sutuoktuvės -Moterys yra laikomos vy- RIJ A JVSKEVICIAUS 

- - i . - ,r jaunavedis, pasiėmęs sa- ių vergėmis ir tun dirbti vi-IDAINOSE.
Bet visos tos represijos Chicagietės turbut Vi

cies. Jie tvirtai tiki, kad juo-' kolonijų. Dabar jos visu . ... . , .. , , i , -• r- - r-?. i j't j vo žmoną ir pinigus nuo uos- są sunkųjį darbą. ' ri.n no n zmoti. kaip senove^ lietu
“Beveik kiekvienas ginčas iš'^os'suSno^kad1 vT^’urėj.

- - , -nnnnn r-_j • • vėliau sumušta, ir Ispanijoj gana kad jos turi Raudono taip kanibalų baigiasi už-
virs 1,500,000. Bėgdami į bus at£tatyta ’laisva/de". Jlietuvių vienetą, KAIP^AUSTRALUOS KA- musejyste. ’ g, su. paveik. Kaina .... soc
Fiancuzijos te ų jęratinė liaudies respublika. į bet prie to vieneto jos turi NIBALAI EDa ZMONES-
lieneai ėjo pa 11 o.. 1 ir kraujo bankui aukotojų' Australijoj da yra tokių

dojo fašizmo ir klerikaliz- i smarkumu darbuojasi rem- P1 g“'
mo reakcija bus anksčiau ar'damos karo pastangas. Ne- V’°' vazluoJa

jie nesitikėjo patekti Į 
centracijos stovyklas arba 
v erstiną darbą, bet vokie
čiams paėmus Francuzijoj 
viršų, ir ten juos, kartu su 
daugybe laisvę mylinčių 
francuzų, tas pats likimą; 
sutiko.

Kadangi daugelis lojalis
tų atbėgo Afrikon su visom 
šeimom, tai jų padėtis pasi
darė baisiai sunki. Jie turi

PAVYZDINGA ŠEIMA.
Audeklo apdaruose ..............

ŠYLA DETROITO KATALl-
Kova prieš reakciją eina 

ir dabar. Beveik nėra tos 
dienos, kad nebūtų susabo-,
tažuotas traukinys ar laivas. ... r, T. . . . __ , . , .
vežam ašiai narams Nela : bndgeportiete Petronėle G u-, Ruimų ir Kulanų padermių------ o---------------------------,—................ ............ ........ -- ------
bai senai mieste S»*. Pn., rauskienė yra sumušus visų iucdveidžiai klajokliai ku- naus, kuris sugryžo iš armi- KKm’&S*’..“»i.o'i

rekordą. Ji jau yra davus 4de Tenerife minia žmonių • . - . --iv
užpuolė maisto sandėlį, kur P?!"?3 S*vo lr i,ab1a.rhA sudėta* fašistamS ski- vel laukla Penkto P^uk.-buvo sudėtas fašistams ski 
riamas maistas, ir viskas bu mo.

Garbė tokiai moteriai, ku- 
| lidja, minia parodė jai di- ri supranta svarbą ir taip gyventi .uagrudę pasipriešinimo. gausiai aukoja savo kraują

I nr rvn o i rvn_ 1VU rvai yv- ;

budelėse, kurios neapsaugo-Į 
ja nei nuo lietaus, nei vėjo* 
pučiamo žvyro. Jos pilnos 
musių, uodų, utelių ir kito
kio brudo. Maisto jie gauna 
labai mažai, ir tas kuo pras
čiausias. Jiems labai tiuksta

Pereitą spalio mėnesį už 
demonstraciją buvo areštuo
ta ir nuteista sušaudyt 50 
jaunuolių, jų tarpe 13 mer-

kareivių gyvybių gelbėji
mui. Tegul ii- kitų kolonijų 
lietuvės ima iš jos pavyzdį.

Chocagietės nepamiršta ir 
Lietuvos reikalu. 25 metugaičių po 15 metų amžiaus.& r * 'Lietuvos nepnklauscmyhę

Mes Amerikoje manom,
drabužių muilo ir mediką- į^d mes jabai daug auko_
lės pagalbos. Mums sunku jame, kuomet išmetam kelis 
įsivaizduoti tokią baisią pa
dėtį ir skurdą, kokį šiandien 
kenčia tie laisvės karžygiai.

Užėmus Afriką aliantams, 
prezidentas Rooseveltas tuoj 
patarė paleisti visus Ispani
jos lojalįstus ir kitus prieš- 
fašistkiius belaisvius. Ro
dos, dalis jų jau paliuosuota.
Bet vieno paliuosavimo dar

centus Raudonajam Kry
žiui, arba kuomet negau
nam nusipirkti geriausio 
steiko, arba turim pastovėt 
10 minučių eilėj kad gauti

neužtenka. Pradėti iš naujo #
gyventi jiems bus reikalinga' ^jal^tai! Ir tai vien tik dėl
parama. Pirmiausia jų d i 
džiumai bus reikalinga me- 
ciikalė pagalba ir priežiūra, 
maistas ir drabužiai; vėliau

minėdamos jos sudėjo $27.

ne gyvena siaurės vaka- jos Kelioms dienoms pasi- parodymais. Kaina ............. 25< mi-Sų bočiai
l’UOSe. . , . ' SOCIALIZMAS IR RELIGIJA GYVENO?

įdomių dalykų apie Aust- Niekas negali atspėti Labai idomi knygutė šituo svarbi i
rafijos kanibalus pasakoja kokį džiaugsmą jautėm ji klausimu. ja turėtų perskaitytu kiek- 

savo raporte misionierius E
Alcaide, kuris apsigyveno 
tarp jų 1908 metais.

“Tai yra gerai išsilavinę 
mėsininkai/’ sako jis apie 
tuos žmogėdras. “Visų pir
ma, iš žmogaus kūno išima
ma širdis ir atiduodama drū
čiausiam kanibalui. Pečiai, 
rankos ir nugara tenka ki-

Amerikos Lietuvių Tarybo-j tjems vyrams, o moterim
fondui. Chicagiele.

VEDYBŲ TURGUS RU
MUNIJOJE.

Gal retai kas iš lietuviu ži-
sviesto. Mes dejuojam ir “°> ka(' ™tav

Europos, ir šiandien da via įsmetinejam, kad negau-i - Kk - - • - k • ; ■ 
nam pakankamai ĮDerkasi sau moteris Tok<
Rot VrkL-i HaY iturgus buna kas rudeni ne-Bet pazvelgkim, koki klai-; , , Qiic - .

atiduodamos kojos ir visa 
apatinė kūno dalis.

“Ir šitokios tvarkos visuo
met via prisilaikoma. Baito 
žmogaus mėsa yra skaitoma 
dideliu skan^koniu ir dide
le retenybe.

“Šitie kanibalai yra pir
mieji Australijos gyventojai

tu hivi TcnonHz,-' dideliam Vidra de Sus mie-įJ'r da šiandien veda klajok-
iė! Kely. Transsilvanijos Alpė- H-i gyvenamą. Pastovios gy-

to, kad norėjo buti laisvi. 
Pažvelkim į kitų šalių žmo
nes, kaip jie šiandien vargs- |

se. Jeigu tėvai turi dukterį,
kuliai jau laikas tekėti, jie
pasisodina ją į ratus, pasi
ima

venimo vietos jie neturi. Jie 
neturi nei triobų, nei rakan
dų. Turto zitokio pas juos 
nėra, kaip tik jėtis, meta

ta Atsiminkim T ietnva ir x,,m Paso£3> lr važiuoja Į . . , . .ta. AtsiminKim Lietuvą ir V)(Jrą de gus Cia yra mas ginklas ir kovos kirvis,
-namai ir darbas. Taipgi Į įsivaizduokim jos žmonių 

bus daug triūso, kol susira / vargus! Tąsyk suprasime, 
ii vėl krūvon sueis iškrikdy- kad mes Amerikoje esam

Tam daibui gabku^iugi visaip atžvilgiais! gau žmonų. Karčemoj yra!išskyrus tik tą atsitikimą, 
&iek tiek pader Raudonasis, Kapte. didelė šokiu salė ir griežia
Kryžius, bet daugiausia jai „nngFVFi tifn# muzika- įžiūrėjęs patinka-rūpinsis tam tikslui susitve- PONiA rOOSEVELTIENE - iauniki^ vp s
rus Ispanijos Lojalistų Ge\ LANKO MOKYKLĄ. S ^Skant^ t

liejimui Lyga, kuri turi savo jš Washingtono praneša- kalbina ja sau už motelį. I 
gyrius visuose didnues-ma, kad ponia Rooseveltie- Ruomet sustni
ciuose. Tai lygai vadovaus nė, musu prezidento žmona, Kuomet muzika sustoja, ,
pažangus profesoriai, dak- užsirašė 200 valandų kursui i mergl”a ^Įką pne |
tarai, advokatai, laikiašti- ispanu kalbos mokintis. įSaV-° toj.Pa’ §
nmkai. ministenai ir kiti. p \ Rooseveltienė vra 7°J+S^e3’ 1Fv T1 Prasid.9 
Tam tikslui yra visur renka- i: da turgus. __ Vaikinas pareis-

ma, kur tokių merginų su- kurio kanibalas beveik neis- 
sirenka daug. Čia taip pat .leidžia iš rankos, 
susirenka ir vyrai, kurie jieš- ■ “Drapanų jie visai nedėvi, 
ko sau žmonų. Karčemoj yra išskyrus tik tą atsitikimą, 
didelė šokių salė ir griežia kuomet ateina i misiją; bet

, . , - , - belgų kilmės. Ji pažista
mos aukos, ir kiekvienas francuZų jr jtaių kalbas, bet 
laisvę mylintis žmogų? tu-

kia, kad jis esąs pasiruošęs 
vesti. Pasisako, kk« jis yra, |

(Minėta lyga tun savo ofisą “pajį6
po num. 7 Waterat Bos- j,ėtj „ Tai^ (labar nu. duoda savo duktė,« paso- 
ton. Mass., room 90 /. ku” * - > - •

nas katalikas ir socialistas. Parai. i • ... nas Ks;?.;i\as ir sSUSltlkę, bet kaip prisieis E. Vandervelde. vertė Yardunas.
vėl skirtis, tai jus suprantat; K*1™ ..................... iQf-
motinos širdį...” rašo jinai, j SIELOS BAI SAI.

Walter Sidabras

5ibli;'» sako, kad pirmutiriai frro- 
nes gyveno Rojuje. Bet mokslas RrT>J 
visai atraeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
kri- ?££ tarp
I-abai įdomus ir pamokinantis 
s-.aityri*s. Kaina ...................... 25c.

yra ka-|^J¥ LIETUVOS respublikos

kaip nuo 
ietuvos spė- 

ia. ir kaip
tuo pači j laiku kunigai tą valdžia rė
mė ir gyiė; kaip paskui revoliucija 
paėmė vi šų, kaif Lietrrra likos pa- 

tu«.ta iš po caro valdžios ir ka p ji 
ojfus- į •_ vo sj skelbta republika. Pridėtas 
aitrio is?'.;vi'= s}>;.!vuo*af žemiapis pa-fdo 

r.eru’.s ma - it 'cigtcs nepriklausomos Lietuvos 
itas mt- rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
cukraus, apskričiu?-. Tti yra vienatinė knyga, 

ų panašių dalykų? Ko- kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res- 
. . . ... . . dėl jam reikia riebalų? Situos klausi- publika, čia telpa visi svarbesni do-k;ek galėdamas stengiasi rr.us suprasi tiktai iš šios knygutės, kumentai: Steigiamojo Seimo nuta- 
pavaduoti savo mamytę,
moteriškų suknelių Siuvėją. SVEIKATA. mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne

. . . . . ,. . knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
Dranfrai Sidabrai kurie AU>a -1®sus ir .rampas _ ke įas į apšviečia visą Lietuva iš lauko ir l/.augai oiUdUldu, nu-lt sveikatą. Pamatines žinios iš anato- Kama SI Ofl

vra nuolatiniai Keleivio miios. nzioio- ir hygienos bu--+ , - - . Harbč ta’s^ t)r. A. L. Graičiunas. Cbicago, KAIP SENOVĖS ŽMONĖSskaitytojai, per savo daros- III. nu m.. :;?•> pusi. Drūtuose <r/m-nntva
^jp-ja isiprįjo puiku namą i ’ audimo apdaruose. Kama .... $2.50 Jol» .AlZlJl VrU-A » vi /r..vlęr.

” J . Laliai Įdomus senovės filosofų da-
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mok
slas arba kaip Atsirado kalbos." 
Kaita ......................................... 10c.

visokių dovanų. Dab vauda-• nftLKO PčuKlA ŽMOGUI 
r as Lietuvos olimpijadoj, gert nt valgyt?
•is laimėjo aukso medali., Valgyt ir gert reikia dėl to. kad 
Jo jaunesnis
das lanko 
univresitetą
cheminės inžinierijos. Jis •rį-s.kos '

-šaus nepagalvojęs a D .011' fciCIY. Eet de) ko gi nonsi? Del ko be 
Phiiad&iphijosižn’o>,’,:~ vien:V • . sfas cueoa d. j a i spcr.u kit

Į, kili' mokinasi Žiau? Dėlko žr.; gui reikia c'

pavyzdingai išauklėjo vai- MATERIALISTIŠKAS
kus. Jų sūnus juos gerbia i? ISTORIJOS SUPRATIMAS.
IŲ klaUSO. Si knygelė aiškina proletariato fi-
1 ‘ ’ o-j v linijos mokslą. Jei nori žinoti, kasKaip draugams Sldab- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-
rams, taip ir jų sūneliams Sar,^yk Knyga 7^5- 
linkiu visokios laimės ir lai- jantiems darominkams neapka:
mingai sugryžti iš karo. Per- nuojama Kaina ............
gyvenus šių laikų sunku- KUNIGŲ CELIBATAS.
mus, vėl užtekės saulėtos) Si knygelė parodo, kodėl Romos «.nvnTnrAI m .... . popiežiaus ktimgai nesipačiuoja. čia Ui.ub.U Indienos ir laimingesnis gy3 e- išaiškinta Vi a jų bepatystės istorija, DEKL AMACIJOS

jos pasekmės ir doriškas dvd^iškijos -t . . . , * ,- - - šioje knygoje telpa daugybe nau-

KODĖL Aš NETIKIUI DIEVĄ?
- , Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

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

nimas.

SIELOS
BALSAI

..... • - nupuolimas. Šią knyga turėtu per- . — ™A. Llutkuviene. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 'abal ffrazių ir juokingi) monolo- 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- ?ų ir deklamaeijų. Visokios^ temos: 

x teris, dukterįs ir mylimosios n€pa- oRrbininkiskos, rovoliucionieriskos, 
g pultų i tokia kunigu globa. Parašė tautiškos, humoristiskos ir laisvama- 
8 kun. Geo. Townseni Fox. D. D., su- n^kos. Visos skambios visos geros, 
į lietuvino ^erdinand de Somogitic. Tinka visokiems ap vaikščiojimams,
X Kaina ........................................... 25c baliams, koncertams ir tt. Antra pa-
3i DŽIAN BAMBOS SPYČIAI. gerinta laida. Kaina .................  25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Tr kitos fonės. Daugiau juokų, ne- gjg veikalas trumpais ir aiškiais 

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
je telpa net 72 “Džia-i Bambos spy- draugijos formos, ir kodėl turės buti 
čiai,” eilės, pasika’bė-jimai. humons- pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c. 
tiski straips-rukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ..............  25c.
LENGVAS BUDAS PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne-
užsitikintis Vyras; f’2) žydinti Giria;

S Klaida; (4> Korekta. Jose r,tiro
ną kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietaras, burtus ir tt..........15c.

IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Raukius reikalingiausių žodžių ir

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengv-ai ir suprantamai, kad kiek- LEMAITĖS RAŠTAI KARĖS vienas grali prreitai išmokt kalbėt an^-
liškai. Joje telpa netik atskiri žo- METU.
džiai bet čieli sakiniai, pasikalbę ji- Lietuvos šelpimo Fondo leidinys,
mai darbo jieskant, _ važiuojant kur Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-
nors nuėjus krautuven pas daktai^ pįai. R^ina .................................... 50c.
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Antra padidinta ir pagerinta laida . .
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. tęvų vartojami svaigi-
Kaina ......... namieji gėrimai atsiliepia m vai-

.................................................. kams. Kas yra arba tikisi kada norsAMŽINOS DAINOS. buti tėvais, būtinai turėtų
, ... . , .. . oerskaityti šitą knygute. Kaina 10c.Šioj knygutėj telpa 44 geriausių

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci- PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
joms ir dainavimui, kaip namie, taip KITOS APYSAKOS: 
ir susirinkimuose. Pusi. 32..........15c. ... „ ... _(1) Neužaltikintto Vvras; žy-
INKVIZ1CIJA ?. k»ip žmonės paikai tik: j visokius prietarus.

Parašė N. Gusev. Puiki naudinga burtus ir tt. K«!n* ....................... i5ę.
knyga, aprašyta katalikų hažnyčiot
siautimas ir pradžia reformos. Su “Keleivi*.” 636 BrO&<Iwav 
daugeliu puikių paveiksiu. 215 ” 7.^^ T*” nro»aw«y,
puslapių. Kaina.............................$1.00 South Boston, Ma<s.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta danteliu spalvuotų puikių paveikslų. 223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

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

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* turėta papaoiti sava knyrvną minėta knyga. 

Kiekvienas aanipirkfa tų knygų pasianaar*. Pinlgoji gerinosi*
Orderiu" Popierinio* galima siųsti tiesini- panm« 

n-ne knnvi rte. bet reikia aiikiai užrašyti saro ir "KeV-v o" H
ir nep amirėkit prilipyt ci3 eontua markę.

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

gos.” Jei vaikinas tuo pasi
tenkina, tai jis išsiima porą 
žiedų ir čia pat įvyksta šliu-

tarė piamokt ir gyvos kal
bos.

Štai moteris, kuri turėtų'^
Madrido kalėjime šian- buti pavyzdžiu visoms mo- x .

riien da tebesėdi 200,000 terims. šalie? prezidento Atiduodamas žentui paso-
lojalistų, jų tarne 17,000 žmona, baigusi aukštesnius S4-.rH^gmostevas paprastai 
moterų. Moterų kalėjimuo- mokslus, užauginusi vaikus, tana S1UOS žodžius: 
se: Ventas yra 8.000. o skaito paskaitas, rašinėja) “Nuo mus tik tiek, o dau- 
Claudio Coelo, 5,000. Bar- laikraščiams ir magazinams, giau duos Dievas.” 
celonoj, Carcel de la Cortes ir senatvėje dar lanko mo- Merginos tėvas tuomet 
kalėjime 2,000 loialisčiu ir kyklą! pašaukia bonką vyno. Kar-
4.000 jų sėdi San Elias Ar daug yra lietuvių mc- čemos savininkas, atnešęs
klioštoriuje, kuris taipgi bu- teru, kurios lankytų mo- vyną, nusuka bonkos kaklą,
vo paverstas kalėjimu. kyklas? užpila vyno sau ant pirštų

1/iiima aukas ir drabužius 
lojalistų paramai.—Red.)
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
v Žmonių Sarasas.

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

Nepaprastos Katastrofos Liudininkai

7303. Mockevičienė, Ona(An-(Tąsa)
7283. Morkūnienė. Veronika tano duktė).

(Jono duktė), 34. šeimininkė, 7204. Mockevičius,
Vyžuonos, Mediniai.

7284. Morkūnas, Jonas (Juo
zo sūnūs), 12, mokinys.

7285. Morkūnas, Vytautas 
(.Juozo sūnūs). 10. mokinys.

7286. Morkunaitė, Nijolė 
i Juozo duktė), 2.

7287. Morkūnas,
(Juozo sūnūs), 50,

Pranas
(Antano sūnūs), 19, mokinys.

7305. Mockus, Vytautas (Au
gustino sūnūs), 22, karininkas, 
Skirsnemunė.

7306. Mockus, Juozas (Juozo 
sūnūs). 36, ukininkas, Kelmė.

7307. Mockienė, Judita (Mo-
Antanas tiejaus duktė), 37, mokytoja,

ukininkas. Kelmė.

"V-

17

Grybeliai. Utena. i 7308. Mockus,
<288. Mosevičius. Jonas (Juo- (Juozo sūnūs), 5.

Mindaugiis

zo sūnūs), 40, samdinys, Kau
nas.

7289. Mocitaitis, Maksas, 24. 
samdinys, Kaunas.

7290. Mockaitis, Juozas, 41, 
darbininkas, Kiduliai.

7291. Mockaitienė. Marija. 
34. darbininkė.

7292. Mockaitvtė, Lydia (Juo-

(Juo-7309. Mockus, Algirdas
zo sūnūs), 2. . '

7310. Mockus, Gediminas 
(Juozo sūnūs), 5 mėn.

7311. Mochortas, Antanas 
(Juozo sūnūs), gimęs 1924. mo
kinys, Vilnius.

7312. Moizesas, Ignas, 45, 
ukininkas. Vilnius.

mo sBo
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7356. Morkvenienė, Adelė 
(Prano duktė), 37, mokytoja.

7357. Morkvenaitė, Rūta (Jo
no duktė), 11.

7358. Morkvenas. Algis (Jono 
sūnūs). 6.

i 7359. Morkvenas. Rimantas* I
(Jono sukus) 3.

7360. Morkus, Rimgaudas 
«Vlado sūnūs), 14. mokinys, 
Kaunas.

7361. Morkui ienė, Bronė (Jo
ne duktė), gimusi 1906, moky
toja. Kaunas.

j 7362. Morkus, Vidas, 44, 
ivaunas.

Z363. Mostus, Juozas (Jono 
sūnūs). 54. ukininkas, čekuva.

7364. Morkuvienė. Kazė(Juo- 
(zo duktė), 42. šeimininkė.

7365. Morkaitė, Genovaitė 
(Juozo duktė). 20. ūkininkė.

7366. Morkaitė, Ona (Juozo 
duktė). 17, mokinė.

7367. Morkus, Juozas (Juozo 
.sūnūs), 9. mokinys.

7368. Morkunaitė, Gražina■
(Kazio duktė), 4. Saringės.

7369. Morkūnas. Kazys (Mar
tyno sūnūs), 35. ūkininkas.

7370. Morkuvienė, Aleksand
ra. 30, šeimininkė. Saringė.

I 7371. Morkuvienė, Elena. 45. 
ūkininkė. Grybeliai. Utena.

7372. Morkūnas, Bronius, 
(Antano sūnūs). 18.

7373. Morkūnas, Julius (An
tano sūnūs), 16.

7374. Morkunaitė. Elena (An
tano duktė). 17.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJ??

Knygoje aprašo".***. Dievu, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat trikščionių gadynė*.

L? ? —• -

__
_

.-•s*

fe

Senovė* Lit tuvių Zinyėia

j v.'*

*SI f
-'i

l patingai dabartinė* kriUeior ybėo gadynėje kiekvienai luiną 
perskaityt, ne* tik tada gali* aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, ton z7l puslapi. Kaina popierog apdarais
—1.0U; audimo apd.—$1.25. Prigus galima siųsti popieriuj dolerį 
arba “Money Orderį”. Adrmrcciut sekančiai:

KELEIVIS, 253 Broadway, So. Boston. Mass.

zo duktė). 3.
7293. Mockaitvtė,

(Juozo duktė), 2.
7294. Mockaitvtė (Juozo duk

tė). 1 mėn.
7295. Mockevičius, Jonas, gi

męs 1903. pašto valdininkas 
Babtai.

7296. Mockevičienė. Elena.
22, slaugė.

7297. Mockevičius, Jonas. 
(Igno sūnūs), gimęs 1916. dar
bininkas. Raseiniai.

7298. Mockevičius, Edvardas 
(Augustino sūnūs), 15, moki
nys, Skirsnemunė.

7299. Mockevičius, Antanas 
(Stepo sūnūs), 47. ukininkas. 
Pienučiai-. Lazdijai.

7313. Moizesienė, Sofija. 48. 
Nijolė ūkininkė.

7314. Molis, Aleksandras 
(Juozo sūnūs, 42. ukininkas, 
Imbradas.

7314. Molienė, Ona, 32, šei
mininkė.

7316. Molytė, Vanda (Alek-i 
sandro duktė), 14.

7317. Molytė, Irena (Alek
sandro duktė), 5.

7318. Molis, Alfonsas (Simo
no sūnūs), 33, samdinys. Ma
žeikiai.

7319. Molienė, Eugenija, 22. 
slaugė, Mažeikiai.

7329. Molis. Jurgis (Alfonso 
sūnūs), 4.

7321. Monžinskienė, Marija
7300. Mockevičienė, Agota ' (Edvardo duktė), 60, ūkininkė. 

(Prano duktė). 32. ūkininkė. Vilnius.
7301. Mockevičius, Vytas 7322. Mondžijauskas, Vikto- 

(Antano sūnūs), 17. mokinys. ras (Stasio sūnūs), ukininkas.
7302. Mockevičius. Stasys Nurkiškiai.

Pridėtas čia žemėlapis parodo kaip Amerikos armijos lėk
tuvas, išskridęs iš Floridos i Atlantą, staiga pasidarė ne
besuvaldomas, apsisuko į priešingą pusę ir nuskridęs apie 
2000 mylių i Meksiką, sudužo tenai atsimušęs Į kalną. Ja
me buvo 8 žmonės ir visi iššoko parašiutais, šeši buvo iš
gelbėti. o du žuvo. šiame vaizdelyje yra parodyti du iš tų. 
kurie išsigelbėjo. Orlaivio tikslas buvo lėkti Norvegijos link. 
Iššokus visiems i jurą. orlaivis skrido vienas pats. be žmo
nių. apie 2000 mylių.

Vytautas
ukininkas.

7323. Mongirda,
(Jono sūnūs), 52,
I ukauskai. Kretinga.

7324. Mongirdienė, Sofija. 
42. ūkininkė, Lukauskai, Kre
tinga.

<325. MungiruSS. V lada.- 
(Juozo sūnūs). 64, gydytojas, 
Aukštadvaris.

7404. Movčenienė, Koste (Pe- 7136. ?»Iuraškienė. Marija, 28,
7375. Morkunaiėt, Janina (An- tro duktė), 52, ūkininkė. Saka- šeimininkė, Igliškėliai.

tano duktė). 14. i laičiai, Gervėčiai. 7437. Muraška, Vincas, 60,
7376. Mularskis. Pranas (Vai- 7405. Movčenas, Liudas (Ma- ūkininkas.

samdinys, to sūnūs), 56. ukininkas. 
i Kėdainiai. 7406. Motuzaitė, Emilija
’ 7377. Mryželytė, Marija (Ka- kubo duktė), 43, ūkininkė,
rolio duktė), 12. mokinė. Sei- niliauskai.
rijai. * j 7407. Motiekaitis. Vytautas

Bronius

Stasys,

tiekaus sūnūs). 43.

7326. Mongirdas, Tadas (Vla
do sūnūs), gimęs 1908. inžinie- 
! ius, Aukštadvaris.

7327. Mongirdienė, - LiudaS

7328. Mongirdas.
(Tado sūnūs). 4.

7329. Monkauskas,
27, samdinys. Plateliai.

7330. Monkauskienė, Emilija, 
36, šeimininkė.

7331. Monkauskas, Anatolijus 
(Stasio sūnūs). Ui

7332. Monkauskaitė 
(Stasio duktė). 9.

7378. Mryželis, Karolis (Au- (Prano
gustino sūnūs), 52, samdinys. Biržai. 
Seirijai. 7408.

7379. Muchilinas. Stepas, gi- (Prano
męs 1894. ūkininkas, Akmenis- Biržai, 
kių dvaras. 7408.

7380. Muchlinienė, Elena, gi 
|n-.us 1894. šeimininkė.

sūnūs), 15, mokinys.

Motiekaitytė, 
duktė), 17,

Elena
mokinė,

Motiekaitytė, Elena 
(Prano duktė), 17, mokinė, Bir-

• zai.
rroc t IOO1. !▼! UVIIIIIIOIVT7. i

NijolėpStepo duktė), gimusi 1917.
7382. Mudmickas, Vacius

Motiekaitytė. Anelė 
(Prano duktė), 28, Dotnuva. 

7410. Motiekaitytė, Ona(Juo-

7438. Muraškaitė. Marcelė, 
(Jo- (Antano sūnūs). 36, ūkininkė, 
Da- Kybartai.

7439. Muraškienė, Petronėlė, 
49, šeimininkė, Kybartai.

7440. Muraška. Juozas (An
tano sūnūs). 45, ūkininkas.

7441. Muralis, Jonas (Felikso 
sūnūs), 40, ukininkas. Panevė
žys.

7442. Muralienė, Adelė (Mi
ko duktė), 32, mokytoja.

7443. Muralis, Algimantas
Hunu suiiu^j

nt.

(Ealio duktė). 34. mokytoja.

TEISINGAS PATARĖJAS
. » č . • » . •

“Teisingas Patarėjas’’ aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų 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 butų 
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:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia š’iubini* žiedas? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Rvžiu barstymas jauniems ant gai
rė? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbu*, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Be* ką 
visi slepia, tą 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 ioiormacijų.

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

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys nepriva'o tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarėja./' atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ii 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—1

ir aiškiai:
kaip atsirado žemė?—Kaip atsi

rado žmogus ant žemės ?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei

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

KELEIVIS
636 BROADIVAY SOUTH BOSTON, MASS.

'(Antano sūnūs), 63, ukininkas,i20 duktė), 48, ūkininkė. Biržai.7333. Motiejūnienė. Uršulė, 
gimusi 1906. ušininkė. Viešin- Šėta, Normainiai.
įos 7383. Mučinskas. Jonas (Po-

7334. Motiejūnas. Jonas, gi-!vilo sūnūs). 33. knygvedis, Kau-
, męs 1898, ukininkas. Viešintos. nas-

' • - n. z a 7384. Mučinskienė.I 733o. Motieiumene, Ona (Ae-i . , , x_. _, .... i-i,- „ (Stasio duktė), 26, samdine,tano duktė). <8. ūkininke, Šimo- , ... ........ 7385. Mucmskaite, Algute,
■ • t z t ! (Jono duktė), 4 metu.i 7337. Motiejūnas, JonasiJuo-

sūnūs), 32. ukmmkas.^ !sunus) karj„jnkas
j 934 I Vilnius.

7444. Muralytė. 
(Jonoduktė),

Danguolė
b.

7338. Motiejūnas.
(Juliaus sūnūs).1 
Kėdainiai.

7339. Motiejūnaitė, Benedik
ta (Juliaus duktė), gimusi 1925, 
Kėdainiai.

7340. Motiejūnienė. Augusti
na (Jono duktė), gimusi 1903, 
samdinė.a

7341. Motiejūnas, Juliuis (Ig
no sūnūs), gimęs 1898. samdi-

' nys, Kėdainiai.
7342. Motiejaitis, Sigitas 

(Juozo sūnūs), 3 metų. Mari
jampolė.

7343. Motieiaitienė. Tone. 25, 
dentistė. Marijampolė.

7:544. Moteiaitis, Juozas, 30. 
notaras, Mariampolė.

7345. Mateika, Vytautas 
(Stasio sūnūs). 5. Bakaičiai.

7346. Mosteika, Adolfas (Sta
sio sūnūs), 7 mėn.

7347. Mosteikienė, Aleksand
ra (Antano čuktė), 30, šeimi
ninkė.

7348. Mosteika, Stasys (Jur
gio sūnūs), 32. ukininkas.

7349. Mosteika, Bronius (Jur
gio sūnūs). 16.

7350. Mosteikienė. Mikab'na 
(Prano duktė). 51, ūkininkė.

7351. Mosteika. Jurgis (To
mo sūnūs). 62. šeimininkas, Ba
kaičiai.

7352. Moskolenka, Kastė (Jur
gio duktė). 58. šeimininkė, Vil
nius.

7353. Mosevičius, Viktoras 
(Jono sūnūs). 63, kasierius, 
Raseiniai.

7354. Mo-evičius, Kazys (Ka
zio sūnūs), gimęs 1911. samdi
nys, Vilnius.

7355. Morkvenas, Jonas. 37. 
mokytojas.

gimęs 7387. Mažeikienė, Katarina 
(Teodoro duktė), gimusi 1910, 
šeimininkė.

7388. Mažeikienė, Irena (Ka
zio duktė) 9,

7389. Mozurienė-Balnvtė, An
tanina (Juozo duktė), 27, 
ninkė, Kiduliai.

7-111. Motiekaitis, Pranas 
(Juozo sūnūs), 56, ukininkas.

7412. Motieka. Kazys (Bene
dikto sūnūs), 1 metų, Rozali-

Viktorija imas, Meldiniai.
7413. Motiekienė-Samoškaitv- 

tė, Julija (Gabrieliaus duktė) 
23, ūkininkė.

7414. Motiejūnaitė, Justina 
(Jonoduktė), gimusi 1936. Vie
šintai.

7415. Motiejūnaitė, Marija 
(Jono duktė), gimui 1933, Vie
šintai.

7416. Motiejūnas, Algirdas 
(Jono sūnūs), gimęs 1927.

7417. Musteikis. Antanas
ūki-’ (Vinco sūnūs), gimęs 1901, uki

ninkas, Kuktiškiai.

PAGAUSINIMAI
KELEIVY’
Norint, kad pagarsinimas tilptų 

GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDS- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa- 
siektų mus nevėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
savaitės numeri nespėjama patai - 
pint.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.0C. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus ir kitokius smulkius prane
šimus, kaina 2c. už žodi. Stambes- 

ra'dėm antgalvis—'5c. extra.

7390. Mozūras, Jonas, 29. 7418. Musteikienė, Teklė
ūkininkas, Kiduliai. ■ (Adolfo duktė). 57, ūkininkė.

7391. Mozuraitis, Motiejus 
(Jurgio sūnūs), 26, samdinys, 
Marijampolė.

7392. Mozuraitis, Matas (Jur
gio sūnūs), 27, studentas, Ig
liškėliai.

7419. Musteikis, Bronius (An
tano sūnūs), 12, mokinys.

7420. Musteikis, Zenonas (An
tano sūnūs), 11. mokinys.

7421. Musteikytė, Stasė (An-'i 
.tano duktė), 10, mokinė.

“Keleivio" prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 65c.

Norint pajieškoti su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROADIVAY 

SO. BOSTON. MASS.

7393. Mozuraitienė, Elzbieta' 7422. Musteikis. Vytautas,
(Motiejaus duktė), 67, ukinin- (Antano sūnūs), 9, mokiniys. ! 
kė. Igliškėliai. 7423. Musteikis. Arvidas(An-

7394. Mozuraitienė, Antani- tano sūnūs). 6.
na, 26. šeimininkė, Kiduliai. 7424. Musteikis. Juozas (An-

7395. Mozuraitis, Jonas (Si- tano sūnūs), 3.
mo sūnūs), gimęs 1912, ukinin- 7425. Musteikis. Kazys (An-1 
kas, Kiduliai. tano sūnūs). 1.

7396. Mozuraitytė, Gražina 7426. Murzienė-Pranckevičiu-
(Juozo duktė), 1 metų, Skirs-'tė, Bronė. 36. Kaunas, 
nemunė. ‘ 7427. Murikas. Jonas. 34, J

7397. Mozuraitis, Vytautas mokyklų inspektorius. Vilnius, j
(Juozo sūnūs), 7. 7428. Murauskaitė. Bronė

7398. Mozuraitytė, Stasė (Ju- (Broniaus duktė), 5. Gervičiai, 
liaus duktė), 13, mokinė. Česlovą

7399. Mozuraitis, Juozas (Juo
zo sūnūs), 16. mokinys.

7400. Mozuraitienė. Veronika 
(Tomo duktė), 44. ūkininkė. 
Skirsnemunė.

7401. Mozura.tis, Juozas (Juo
zo sūnūs), 44. ukininkas, Skirs
nemunė.

7402. Movčenaitė. Eugenija 
(Liudo duktė), kimusi 1923, 
ūkininkė. Gervėčiai, Sakaličiai.

7403. Movčenas, Kazys, (Liu
do sūnūs), gimęs 1925. ūkinin
kas. Gervėčiai.

7429. Murauskaitė.
(Broniaus duktė), 13.

7430. Murauskaitė, Eugenija 
(Broniaus duktė), 18.

7431. Murauskienė. Viktori
ja, 44. ūkininkė. Gervėčiai.

7432. Muraška, Albinas (Jo
no sūnūs), 17, Barzdai.

7433. Muraška, Keistutis 
(Vinco sūnūs), 6. Kopustinė,

{Igliškėliai.
7434. Muraškaitė, Rirutė 

(Vinco duktė). 11.
7435. Muraškaitė, Gražina 

(Vinco duktė), 13.

k* tik itėja U po tpaadee

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE
miera Riblijm 5%s< mlinr. tari J<2 
•■alapiaa ir 179 pa-rikalėiiv«. Labai 
idomi ir naudinga k«kr>nai rpatiC 
Žmocaa ,ia tr ti-
a-.rdamaa į parrikalėlioa. (ker-jr per
mato kas baro pirm aatrėriir- rrkta 
ir iki atgimimai K rišt anai. nžmirš ri
mą aara vargus ir diiaa^ata jočiai to
ki* knig* įgijo, jam bea trar Im
ama vakarai

KAINA TIK RI.Oli
Norinti gaat M* Biblija, pi iii 

lt Eipnae ar 1‘ačto Monro Or 
aiba refittruo’.ame laiške

“KELEIVIS“

6345 BROADWAY.
So. Boston. Ma.m>
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Aštuntas Puslapis

JURGIO GEGUŽIO TES
TAMENTAS.

Daugiau laiškų su 
užuojauta.

padalyta tokia sutartis, kad 
vienam iš jų mirus, jo dalis 

!palieka antrajam.)
Onai Palby-Palubeckienei 

.palieka $1,000 pinigais ir

Ponią čian Kai-sek Pasitinka su Gėlėmis

Jurgi Geguži jau palaido- <avo gyvenamąjį namą. kuri 
jom ir jo testamentas jau tik pelnai buvo nusipirkęs, 
paskelbtas. Musų draugai, P-lei Onai Petiužytei pa- 
kurie gyvena toliau ir nega- lieka $200 pinigais.*
Įėjo laidotuvėse dalyvauti. Likęs turtas, jeigu apmo- 
nori daugiau smulkmenų kėjus visas skolas jo dar 
apie velionies mirtį ir apie kiek liks, skiriamas Lietuvos 
laidotuves. Kai kas sakosi Universiteto medicinos fa- 
girdėjęs, kad mirštant Jur- kult et ui, jeigu Lietuva bus 
gis Gegužis buvo pasišaukęs nepriklausoma; bet jeigu 
kunigą. Taip rašė South Bo- per 5 metus Lietuva nebus 
stono “Darbininkas.” Musų savo laisvės atgavus, tuomet 
draugai klausia, ar tai tiesa? likęs J. Gegužio turtas pave- 

Ne, ne tiesa. Velionis ku- damas Massachusetts Tech- 
nigo nesišaukė. Bet vietos nologijos Institutui ta sąly- 
aiiių kunigas buvo pats at- ga, kad iš to fondo kasmet 
vykęs. Paklaustas, kas jį butų duodama stipendija 
kvietė, jis atsakė: “Kunigas vienam lietuviui studentui. 
Virmauskis telefonavo man kuri pats Institutas pasi- 
ir prašė, kad aš ateičiau su- links. Baigęs mokslą, tas 
teikti ligoniui paskutini pa- studentas turėtų stengtis 
tepimą.” * tuos pinigus sugrąžinti fon-

Jam paaiškinta, kad ligo- dan atgal, kad jais butų ga
ni prižiūri gydytojas, ir jeigu Įima. leisti mokslan kitą jau- 
ligoniui reikia kokių “pate- ną lietuvi.
pimų,’’ tai gydytojas geriau Savo testamento vykdy-
apie juos nusimano. Ligonis toju velionis yra 
buvo silpnas, ir daktaras į S. Blinstrabą, kuriam jis tu- 
buvo uždraudęs nereikalin- įėjo didelio pasitikėjimo.
giems žmonėms pas jį lan-. --------------
džioti. • ’Mi rušijan komunist—mi

Nežiūrint to, kunigas no-i agenst litvėnijan.” 
tėjo prievarta į ligonio kam- šį panedėlį Massachusetts 
barį įsiveržti. Šeimininkė i valstijos Švietimo Departa-
tuomet griežtai užprotesta
vo ir paėmė iš kampo šluo
tą... Kunigas pažiurėjo į ją 
šnairiomis, apsisuko ir nosį 
nuleidęs išėjo.

Apie šį įvykį mes visai ne
būtume rašę, jei musų kai
mynas “Darbininkas” nebū
tų pamelavęs, kad Gegužis 
“šaukėsi kunigo.”

Jurgis Gegužis buvo lais
vų pažiūrų žmogus ir prašė, 
kad jo laidotuvėse nebūtų 
jokių religinių apeigų. Ir jų 
nebuvo. Jis buvo palaidotas

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Uomis dienomis ponia č’an Kai-šek lankėsi Ne\v York?. Nev Yorko kinietė Įteikia jai 
puokštę rožių. Iš dešinės stovi Ne\v Yorko majoras I^aGuaroia. šią sąvaitę ponia Čian Kai- 
šek lankėsi Bostone. Ji yra baigusi čia \Vellesley mergaičių kolegiją ir dabar buvo šitos mo
kyklos priimta kaip ubai reta viešnia.

Orlaivis nukrito jūron. Automobiliaus ir gatvekario
Anksti pereito panedėlio katastrofa,

įvtą Bostono ilankoj, ties . ■ . ..
('as'tle Islandu,' nukilto ar- Q«"»cy mieste pereitą s,- 
mijos lėktuvas. Jura toj vie
toj negili ir neužilgo orlai
vis buvo ištrauktas į krantą. 
Kas atsitiko su lakunu, ne
buvo paskelbta.

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora- 

■ cijos programa duodama iš 
• W0RL stoties, 950 kilocik
lių.

Sekanti sekmadienį, kovo 
14 d., nuo 9:30 iki 10:30 iš 
ryto programa bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainos.
3. Pasaka apie “Magdu

tę-”
Prašom parašyti atvirutėj 

savo įspūdžius ir prisiųsti 
šiuo adresu: W0RL, Lith
uanian Program, 216 Tre- 
mont st., Boston, Mass.

S. Minkus.
Reikalingas Darbininkas

j Darbas prie pieno ūkio. Gera aitra, 
geras valgis ir kambarys. Atsišauk it 
tuojaus šiuo adresu: (12)

E. M. Dwyer,
334 Washington st.,

Weymouth, Mass.

vaitę susikūlė automobilius 
su gatvėkariu. Apie 20 žmo
nių gatvėkary buvo smar
kiai sukrėsti. Automobiliaus 
priešakie taip sugniužo, kad 
ir durų negalima buvo ati
daryti. Policija laužte duris 
išlaužė ir išėmė savininką 
be sąmonės. Nelaimės prie
žastis buvo labai biaurus 
oras.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

paskyręs Cocoanut Grove savininkai 
nemokėdavo taksų.

Cocoanut Grove kliubo; 
avininkai dalydavo

mente buvo svarstomas sve-

Įsakė uždaryti dvokiančią 
dirbtuvę.

Evereto sveikatos taivba

Pavogė troką su odomis.
Bostone, odų distrikte, pe-

... - reitą sąvaitę buvo pavogtas
. . pareikalavo, kad Nevv Eng- vienos firmos trokas su

bizni iki jų įstaiga sudegė, land Feather Co. uždarytų si,500 vertės odų 
nusinešdama kaitų 490 gy- savo dirbtuvę, kuri labai ga-į
vybių. Bet dabar jie turi dina apylinkės orą. Kompa-|‘ 
daug bėdų. Kai valdžia pi a- nija buvo gavusi leidimą iš 
dėjo tirti buvusį jų biznį, vietos teisėjo veikti toliau.

rimų kalbų mokyklose kiau- paaiškėjo, kad per 6 metus nes ji perdirbanti plunksnas 
simas. ’lra pasiūlymas, kad j-e slėpdavo savo pajamas ir ir gaminanti kareiviams pa- 
mokyklose butų dėstomos nemokėdavo už jas taksų, galvius. Bet sveikatos taryba 
kelios . svetimos kalbos, jų tfa paaiškėjo, kad jie ir teismo “džiurininkai” nu-
tarpe ir lietuvių, jeigu, bus buvo nuslėpę 606 kebus tarė, kad šita dirbtuvė turi 
mokinių, kurie to pageidaus, degtinės, norėdami nusukti būt uždarvta.

Priėjus prie lietuvių kai- valdžiai $2,558 taksu, 
bos. salėje pakilo moteris ir Cocoanut Grove buvo 
šiurkščiu žargonu pasakė, naktinis kliubas, kur žmonės

Pasidavė Įtariamas Pomo 
žudikas.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

I
:(įIII

< it
♦

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320 j

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Specialybė: Akių, Vidurių Ligų, 
Ausų, Nosies ir Ger Įdės.

! Vartoja vėliausios konstrukcijos 
t X-RAY Aparatų.

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

534. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL ŠOU 28CS

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Noo 9 ryto iU U dlo**. 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

kad ji esanti priešinga ketu- susirinkdavo naktimis gerti. Pusantrų metų atgal Bos-! 
\ių kalbos, dėstymui Ameri- šokti, valgyti, linksminti s. tOne buvo nužudytas ir įmes-
kos mokyklose. j0 pajamos per metus siek- tas į prieplauką italas vardu

paklausus, daVo §230,000 ir daugiau, Į Anthony Pomo. Policija nu-
įr ko non, bet taksą valdžiai nemokė- statė, kad šitoi piktadarybėj

Kliubą valdė Spiller, dalyvavo 5 italai. Keturi jų
Velensky, Goldfine ir keli buvo suimti ir jau nuteisti,

. . kiti žydai. Miesto politikie- bet vienas, Joseph “Litde
tamsi Igno- r-aį nįeko “nematvdavo”,nesj Bozo” Corteše, iki šiol vis 

Švietimo I)e- nz dyką tenai lakdavo ii’slapstėsi. Matyt, nusibodo 
ėsdavo. jam slapstytis, nes pereitą

sąvaitę jis atėjo policijon ir

Pirmininkui 
kas ji per viena

laisvai, miesto kapinėse. Iš-j ji atsakė: “Mi rušijan ko- (iavo
vežant kūną iš namų, kalbą 
pasakė “Keleivio” redakto
rius S. Michelsonas, o p-lė 
Antanavičiūtė - Anthony rantė norėjo 
smuiku pagriežė “Kur Ba

munist—mi agenst litvėni
jan.”

Toliau šita

parlamentą įtikinti, kad lie- 
kužė Samanota.” nes velio- tuvių kalbos visai nėra; esą 
nis tą dainą labai mėgdavo, j tik išrašų kalbos išmestų 
Prie kapo paskutinę atsi-{“šiukšlių,’’ kurias “lietuviški 
sveikinimo žodį pasakė Ipronaciai” skaito lietuvių

Švietimo Departa- 
vyrai, suprantama,

adv. F. J. Bagočius. žmonių kalba, 
buvo labai daug. Taipgi la- mento 
bai daug buvo gėlių. Laido- gerai žino, jog lietuvių kai 
tuves tvarkė S. Zaleckas.

“Keleivio” redakcijon at
ėjo daug telegramų ir laiš
kų išreiškiant mums užuo
jautą netekus savo administ
ratoriaus. Telegramos ir 
laiškai buvo jau paminėti 
pereitam “Keleivio” nume
ry. Vėliau atėjo dar užuo
jautos laiškų iš Kanados nuo 
diaugės O. Indrelienės ir 
iš Philadelphijos nuo drg.
S. Griniuvienės ir Jono Gri
niaus. Už visas šitas simpa
tijas “Keleivio” redakcija 
reiškia diaugams ir drau
gėms giliausios savo padė
kos. Taip pat už viską dėko
ja ir velionies brolis, Vincas 
Gegužis.

Taip pat didelis ačiū pri
klauso pp. Minkams, kurie

Liūdesys Savicko šeimoje, pasidavė.
Antanas Savickas, south- 

bostonietis, neteko sunaus 
ir žento. Jo sunus, Kazys Sa
vickas, 27 metu amžiau

Nori pakelti Summer 
tunelio mokesti.

Viešųjų darbų departa- 
atatinka-ba vra seniausia kalba Euro- cb.iroprąktas gyveno Dėti o .- .nentas padaiė 

ir iš slavu kalbo= le: Pere!tą Pavasan jisai į-nnems valstijospoje ir ne 
yra kilusi, 
sios bolševikės

pereitą pavasari jis organam ?
todėfiš\osTam- s-°j° i prekybos laivyno tai - pasiūlymą, kad už pravazia-

“Aš apsiverkiau vėl 

jo vaizdą pamačius...

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų 
silpnėjime. Gyvenimo per 

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Liga*. 

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

180 HUNTINGTON AV*.
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4579.

- vimai.

28624 Gyv. 31182

• Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki B, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 11 
ir susitaraa. 

AKIU DAKTARAS 
» Ištaiso defektuctas akis ir tinka-
• mu laiku sugražinu šviesų. Išog- 
, zaminuoju ir priskiriu akinins.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

•TeL

Summer tuneliu mc- 
autorr.obiliarri'-

Dabar tėvas gavo lengviems trakams ’• ut i pa
žinią iš VVashingtono. kad kelta iki 20 centų. Dabar a - 
jo sunus žuvo Afrikos pa- tomobiliai ir lengvieji trakai 
kraštyje nuo vokiečių sub- moka po 15 centų, 
marinos. Gavęs liūdna ži- ,, . ..77 73 7~ .
nią. A. Savickas pagerbė Haverhl1 Jlponų
sunaus mirti užmirkdamas

jie tik švp- n>'b5 važinėjo į visus pa
šaulio Kiastus su karo reik- Kęstisojosi.

Pamačiusi, kad iš jos dur- !?.en’mb 
numo visi juokiasi, šita mo
terėlė labai susinervavo ir 
pradėjo sakyti, kad čia nėra 
jokios teisybės; čia esą visi 
ponai, visi komunistų prie
šai ir tt.

Išsieikvojus ji atsisėdo.
Girdėjęs.

nelaisvėj.
bažnyčioje pamaldas. Su- Iadas Balukevičius, Ha- 
gryžęs iš pamaldų namo su verhillio lietuvis, pereitą va-

“KEISTA, kaip sena nuotrauka gali prikelti 
daug atsiminimų.

“Šitoji štai priminė man tuos laikus kuomet 
aš buvau visas pasaulis vienam kūdikiui. Nega
lėdamas surasti savo žaislų ar būdamas alkanas, 
visuomet kreipdavosi i mane pagalbos.

"Bet dabar jis negali į mane kreiptis, nes jis 
randasi ‘kažkur Pacifike’.

"Pereitą vakarą vėl pamačiusi jo atvaizdą, aš 
negalėjau susilaikyti neverkus kaip ir visos mo
tinos—ir nedarius visokių daleidimų, kas jam 
gali tenai atsitikti.

“Daleiskim, kad jis sužeistas. Daleiskim, kad 
jis paimtas nelaisvėn. Prie ko jis galėtų kreiptis 
tos pagalbos, kurios tik motinos gali suteikti? 
Bet ir šiaip kas gali jį paguosti ar suraminti 
karo lauke?

“Pagaliau aš sustojau verkus ir ėmiau galvot. 
Yra ir tenai motina, kuri juo rūpinasi—geriausia 
motina pasauly. Tai Raudonas Kryžius, štai ko
dėl aš nutariau duoti Raudonam Kryžiui viską 
ką galiu. Aš žinau, kad mano doleriai paguos 
mano sūnų—visus sunus uniformose. Argi ne 
kiekviena motina to nori?”

I
i)R. G. L. KILLORY
V3 SCOLLAY SQUARE, Room 29 
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto ild 1.

draugais, kad užbaigti su- -arą buvo paimtas japonų 
naus atminti lietuviškomis nelaisvėn, kuomet Filipinuo- 
tradicijinėmis apeigomis, 'e pasidavė amerikiečių tvir- 
Savickas gavo kitą telegra- tovė Koregidoras. Dabai- yra 

V1, , . - ma iš Washingtono kad P. perkeltas į belaisvių stovvk-
Groden, jo žentas, irgi žuvo U Japonijoj. Tokiu žinių 

.6™^ karo lauke, Afrikoje. Jo žen- pereitą sąvaitę gavo jo sesuo 
tas buvo karo lauko inžinie- Haveihilhje.

Policmonas pašovė jauną 
banditą.

Pereitos subatos naktį po-

Uphams Comer. Jie krovėsi 
bonkas su degtine į savo 

per savo Radijo valandą pa-Į vežimą. Pastebėję policma- 
šventė labai gražų nekrolo
gą velioniui. Jį parašė p.
Paltanavičienė, o p. Valen
tina Minkienė perskaitė per 
radiją.

Jurgis Gegužis buvo neve
dęs ir kitų giminių, apart sa
vo biolio, Amerikoje nepa
liko.

Mirdamas jis paliko tes
tamentą, kuriuo paskirsto 
javo turtą šitaip:

Broliui Vincui ir jo žmo
nai palieka $1,000 pinigais 
ir savo dalį “Keleivio’’ na- 
rne.

S. Michelsonui, savo part
neriui. palieka savo “Kelei
vio” dal}. (Tarp velionies ir 
Michelsono senai jau buvo

ną, jie leidosi bėgti. Polic
manas šovė kelis kartus ir 
viena banditų pašovė, bet

I

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PaGELBININKĖ 
LIETUVI V GR ABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2390 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

rius.
Ką darysi, gerbiamasis. - - .

Kaias vra žiaurūs ir skaudus er?~ 29 asmenis uz paidavi- 
D P neJim3 bilietų arklių lenkty- 

‘mėms.

East Bostone policija sū

visiem?
tamsumoj jis pasislėpė. Tuo D, v J r f. •• . Boso automobiHumatvyko daugiau policijos ir 
ji jieškojo po tą apylinkę iki 
ryto, bet nieko nerado. Ry-

jvaziavo SVARBUS PRANEŠIMAS.
j a ėjimą. Nelaukite paskutinės dienos

Warren Morgan, 28 metų savo Income TaCams pildyti 
tojaus dieną policija jieško- vyrukas iš Cambridge’aus,;Ateikit visi prieš 
io sužeisto plėšiko ligoninė- turėjo nesuvaldomą norą; (Mareh) j žinyčios 
se. bet ir tenai jo nerado.

Numato miestui didelių 
sunkumų.

Miesto Research Bureau

15 kovo
Patarnavi-

vogti automobilius. Nelabai mo Ofisą vakarais, ir Subato- 
senai jis išsėdėjo visus me- mis nuo pinuos valandos popie- 
tus ant Deer Islando už pa- čiais. Mes savo ofise turime ge- 
sisavinimą svetimo vežimo. Į rus specialistus pildyme taksų 

klausime, žinyčios Patamavi- ’ 
mo Ofisas randasi: 2 Atlantic 
st.. So. Boston. Mass. Ateidami 
turėkite su savim savo sočiai se- 
eurity numerius, ir kitas infor
macijas liečiančias jūsų uždar
biu- l»oi nuošimčius. — (Skdb );

Pereitą sąvaitę jo rankos
oraneša. kad ateinančiais prilipo prie boso automobi- 
metais Bostonas turėsiąs di- liaus. Atsisėdo ir—dui į New 
dėlių sunkumų, nes ligonių Y orką. Connecticut valstijoj 
ir mokyklų užlaikymas labai iis buvo sugautas ir vėl už-
oabrango, 
žėjo

o pajamos suma-

- - J.......................

darytas į belangę vienenems 
metams

BOSTON EDISON COMPANY

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom
5ia pat ir i to
limas vietas.

Sanrl oriežiura, kaina prieinama. 
326 BROADHAY,

SO. BOSTON, MAS3.
T. L ?OUth Bc-len 4«IS




