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KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAST1S

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

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

KELEIVIS 
636 Broaway. So. Boston. Mass.
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Represents over 75.000 Lithuanians in 
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in the United States.
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SO. BOSTON, MARCH
‘Entered as Seeond Class Matter' February 23, 1905, at the Post 01

KPVO 24 D., 1943 M.
'rce at Boston, Mass., under the Act of Mareh 3, 1879.

Atskiro Numerio 
Kaina 5 centai. METAI XXXVIII

Jankiai Afrikoj Nugrūdo 
Vokiečius 42 Mylias

Numatoma Valdžios' WILLKIE GINA NACIAI UŽDARO 
800 LAIKRAŠČIŲ.

Berlyno radijas anądien 
paskelbė, kad Vokietijoj pa
šalinama iš apyvartos dau
giau kaip 800 laikraščių ir 
žurnalų. Vieni jų visai užda
romi. kiti sujungiami po ke
lis į vieną. Tas esą daroma 
dėl to, kad mažiau reikėtų 
popieriaus gaminti ir kad 
daugiau žmonių galėtų pasi
liuosuoti karo tikslams. Pa
tvarkoma taip. kad 100,000 
gyventojų miestui butų tik
tai vienas laikraštis.

Churchill Ketina Sumušti 
Nacius į Dulkes ir Pelenus
HITLERIS BIJOSI, KAD Ineabejoja, kad jam ateina 

ALIANTAI STERILI- 'galas, nes savo kalboj jis 
ZUOS VISUS NACIUS, j daugiausia aiškino apie tai, 

ka aliantai padalys su Vo-

KOMUNISTĄ.
Vyriausia šalies tribunolas

,ir , - , .Wash ingtone anądien svars-
\Vashmgtone manoma, ko’unist0 ' \villiamo 

kad . angj.akasių gine, tu- Schneidelman0 ape|iacįją, 
res įsikišti federalme vai- , • . iV5 wJ»ii w;ii’

Intervencija Anglia
kasių Ginče.

!patton. kuliam vadovaujant
amerikiečiai padarė jau gra- «zia, nes nei unija, nu ry*- kie Apygardos teismas vra

■ žaus progreso. Sj-klų savininkai nenori vie- atėmęsSthneid,, manu,‘pi
ls kitos pusės Rommelio ■» Įutięms nusileisti. Unija !ietyį dėl to. kad jis vra ko- 

i fašistus pradėjo lupti Aštun- tun narlli munistas ir imdamas pilie-
Iš Afrikos šią sąvaitę at-) toji Britų armija, kuri išvijo lauJa kiekvienam po S2 dau- pOpieras šitą faktą pa-

a tt ta i giau algos j dieną. Tai reis- |ž ž ££
kia beveik milioną dolerių V t *

ANGLAI PRALAUŽĖ MA 
RETHO LINIJĄ.

Aliantų orlaiviai pleškina 
fašistus iš oro.

ėjo gerų zmių. Amerikiečių 
aimija pradėjo lupti tenai 
fašistus. Leidžiant “Kelei-

jį iš Libijos.
Pasitraukęs iš Libijos, 

Rommelis buvo įrengęs stip- 
vį” spaudon telegramos sa-; ną Maretho liniją, kuri turė- 
ko. kad jankiai paėmė jau j0 užtverti kelią anglams 
Tvlaknassy miestą. Iki Gabes vytis jį toliau. Bet šios są- 
vosto, kurį laiko fašistai, vaitės žinios sako, kad bri- 
amerikiečiams beliko jau tik tai tą liniją aplenkė ir užėjo

. , kurią palaikė VVendell Will- nei ka- *

k"i'^ien *Kasvk"lu" ^vininkai niaiS’ komunistas negali taP~ 
l i ^yklų sunkai ti ši ^iu g

sako, kad jie negali tiek mo- kjai tikuuda.
keti. jei valdžia neleidžia Wi!lkie l|umentav
Godžia nen^’to darni at“ žmS pilietybę 
U valdžia nenori to daryti. v;en dėi to. kadTis priklauso
kad neduoti pavyzdžio Ki- „ - -, . • -i i ė- j- Prie komunistu partijos,toms unijoms reikalauti di- 1 J ’

Abudu jie kalbėjo per radi
ją pereitą nedėldienį.

Pereitą nedėldienį girdė
jom per radiją Anglijos

kieti ja po karo. Girdi, jie 
atimsią vaikus, sterilizuosią 
visus jaunus nacius, ir da 
kitokių baisybių pridarysią.

30 mylių. Į vieną dieną mu- jai iš užpakalio, taip kaip toms. unijoms reikaiauu ai- 
siškiai nužygiavo 42 mylias vokiečiai padarė su Mažino c!^sn,1V,Jei?H.alg?sZra' vės šia “konstitucinės lais-

premiero Churchillo ir na- Jisai stengėsi įtikinti vokie
čių “fiurerio’’ Hitlerio kai- čius, kad nežiūrint kaip sun- 
bas. kus yra karas, taika jiems

Anglų premjeras yra ab- bus daug sunkesnė, 
soliučiai tikras, kad karas Bet ar tai buvo ištikrujų 
bus laimėtas, tik ne šįmet, paties Hitlerio kalba? Gal ir 
Vokietija busianti paklup- ne. Ji buvo trumpa, monoto- 
dyta arba 1944 arba 1945 r.iška ir perskaityta staigiai, 
metais. Apsidirbus su Vo- be jokių paruošiamųjų cere- 
kietija. Anglija mesianti vi- monijų. Seniau kitaip buda- 
są savo jėgų svorį į Tolimus vo: Berlynas pranešdavo iš 
Rytus, kad padėjus Ameri- kalno, kad kalbės “fiureris.” 
kai sutriuškinti Japoniją. šįkart gi be jokio prąneši- 

Kad Amerika ir Anglija mo, radijo programa buvo 
pavers demokratijos priešus pertraukta ir pasakyta, kad 
į dulkes ir pelenus, apie tai kalbėsiąs Hitleris. Ir į kelias 
p. Churchill neabejoja. minutes ta kalba pasibaigė. 

Hitleris, matyt, taip pat Užsieny manoma, kad tai
-- - ------=—=---------- — -= nebuvo Hitlerio balsas.
IŠLEISTA 26 CENTAI,

KAD GAUTI 2 CENTU.
St Louis. Mo. — Tūlas 

Kelly čia užmokėjo miesto 
valdžiai $40 taksu, uaski

VOKIEČIŲ ESĄ UŽMUŠ
TA TIK 542,000.

Hitleris pereitą nedėldie
nį pasakė per radiją, kad iki 
šiol šiame kare buvę užmuš
ta 542,000 vokiečių karei 

andai tvirtino, 
užmušta 4.000,-

v/vv virxu^vii£.
Stalino skaitlinė, be abe

jo. daug perdėta; bet Hitle
rio daug nedadėta. Juk vie
nam tik Stalingrade žuvo 
apie 300,000 nacių.

pirmyn. Jie užėmė jau ir Linija Francuzijoj. Žinios teskilti, tai reikės kelti ir ves siaunnima.

cię. Gafsą laikė italai. Jie pa- iš Oro be paliovos fasištus Ja- vaiazia 10 iaoai nenori. Amerjkoje, jįs Deaiškina. 
sitraukė iš čia be kovos. A- pleškina aliantų orlaiviai, 
rnerikiečiai paėmė 1,000 Kai vjena britų dalis ap-
įialų nelaisvėn. lenkė Maretho liniją aplin- .

Pirma amerikiečių spe- kjnju keliu ta1' kita puolė ją Amerikos spaudoj buvo
koms Tunisijoj vadovavo į fronto ir paskelbta, kad per šį karą

Orą kontroliuoja aliantai. neteko jau 1,800.-
Šį panedėlį buvo numušti ^0 tonų laivų. Aliantų lai-, 
žemėn 26 fašistu orlaiviai, 'Y™ vadovybe Pacifiko 
kai tuo tarpu aliantai neteko vandenie dabar įspėja, kad 
tik 7 lėktuvu nežiūrint Sitų nuostolių, ja-

1 Iš visko išrodo, kad šį sy- P°naLtU!?._ Įg Jf b.ai

naujų laivų’" ir

generolas Fredenhall. Jis 
pasirodė negana apdairus ir 
todėl buvo pasalintas. Jo 
vieton buvo paskirtas gen.

Svaras Mėsos—$100.

JAPONAI TURI DAUG 
LAIVŲ. RUSAI ATKOVOJO 

DUROVĄ
Bet vokiečiai išvijo juos 

iš Belgorodo.

ašūja. MaSo valyti Tuomet jįu bus gali- “J* . ,
nasakiS- 1713 kalbėti apie Europos m- tonų laivų pagiooestačiai pasatus- ar kitaip įsigijo iš kitų vais-

m nmioii ir cruli m"- • -ya-i__ • _ •

Maskva praneša, kad tos DANIJOJ NUMUŠTI DU 
rusų spėkos, ką prasimušė ANGLŲ LĖKTUVAI, 
pro vokiečių linijas Viaz-, Stokhoimo žiniomis, Da
rnoj. paėmė Duroto geizke- rdjoj anądįen vokiečiai nu- 
Lo stoti. Maskvą sako, kad raUgg žemėn du anglų lėktų- 
kova buvus: laba; kium^ĮĮ,,

vidury Danijos.
žmoriės ha
kainos vra 
kos. Kas turi pinigų ir gali 
gauti svarą duonos ar mė
sos, tas neklausia, kiek kai
nuoja. Moka. kiek reikalau
jama. Kas pinigų neturi, tas 
miršta badu. Naciai tuo nau
dojasi ir pinigaujasi. Jie tu
ri ofisialiai nustatę 
kainas:

Svaras mėsos—$100

VIENAS AMERIKOS OR
LAIVIS NUMUŠĖ 

7 NACIUS.
Musų Karo Departamen

tas praneša, kad bombar-
itokias duojant mūsiškiems bomba- 

nešiams Francuzijoj vokie

j , • rp • • • • bai sunku?tybių. Taigi ištikrujų japo-; vakan ‘ 
nų laivynas esąs sumažėję“ 
tik apie 875,000 tonų.

Nepaprastai Aukš
tas Kiaulių Derlius.

Pernai Amerikoje užaugin-

m A , .oTanarTMoryuamjos. Ke-
Tuo tai pu Berlynas sako, kjrj ]akuna} užsimušė, o pen- 

kad rusų nuotoliai bu\ ę la- j^g p,UV() sužeistas ir pagul- 
-------Viazmos pietų dUas iigoninėn.

r.uo kovo 18 d. J &__________
rusai praradę 270 šarvuotų fiNAI NEGALI IŠ KARO
t!°k^ . . . PASITRAUKTI.

Žemiau i metus vokiečiai T- t j• K,- • .i,,.- i Is Londono pranešama,pradėjo smarkiai atakuoti. , , ..u ...
Tip ifli, atsiėmė Charkovą kad linai noreJ° Jau 1S karo 

tm pasitraukti ir buvo padareaideh Ukrainos _pramones Į kiečiams pasiulvmaP kad 
ir išmušė rusus iš .t

Aiecmnoro naraiitono nr*
stitutas nurinko įdomią sta
tistiką apie mėsos gamybą 
Jungtinėse Valstijose. " Jo 
žiniomis, pereitais metais 
čia buvo užauginta 194,734.- 
000 kiaulių. Iš to skaičiaus, 
91,451.000 kiaulių buvo pa
skersta. Tokios aukštos kiau
lienos gamybos da nebuvę 
šios šalies istorijoj.

1941 metais buvo paskers
ta tik 78.606.000 kiaulių.

To instituto žiniomis, šį
met Amerikoje busią užau
ginta 14.000,000 kiaulių 
daugiau da negu pernai, bū
tent — 208,734.000. Tai be
veik po 2 kiaules kibkvie- 
nam gyventojui. Jeigu nerei
kėtų maitinti kitas šalis, A- 
merika neturėtų kur dėt savo 
mėsos. Dabargi visi kumpiai 
ir bekonas plaukia į užjurį.

klaidą ir nedamokėjo 2 cen
tų. 1 Todėl miesto valdžia 
siuntė į jo namus du laišku, 
reikalaudama atsilyginti. 
Kelly’o motina turėjo va
žiuoti į miesto valdybą, kad 
sumokėt už savo sūnų 2 cen
tu. Du laiškai miestui kaina
vo 6 centus, motinai kelionė 
kainavo 20 centų—iš viso 
išleista 26 centai, kad gauti 
du.

NACIAI PADEGĖ 4 SAVO 
‘ LAIVUS.
Indijos pakrašty yra ne

didelis portugalu uostas centrą
čfų‘submarinu uosta St Na- Ma™a«a»' kur nuo šio karo Belgorodo. kurį nišai buvo 
zaire, septvni'naciu orlaiviai Pladzl°? buv« paslėpę ke- atsiėmę vasario 9 d. 
užnuole viena muriškiu tun nacių Sarlaiviai P° 7>000 Maskva teisinasi, “skraidomųjų tvirtovių".^‘onP ^'P0/5'Šiom‘,s dJenomi< tams tenka kovoti “prieš

Svaras muilo—$35.
Svaras duonos—$15.
Taip rašo Collier’s maga

zine graikų gydytojas Nikol dangėse užvirė atkakli ko- tie laivai buvo 
skandinti. Sakoma,

ir buvo 
pasiūlymą.

tie ištrauktų savo kariuome
nę iš Suomijos. Vokiečiai 

i , 'griežtai atsisakė iš Suomijos 
trauktis. Londono žiniomis,

padegti ir nu- daug dide$n« spėkas.” Dą-i v?Mežiai turi Suomijoj 9 di- 
)ma, kad juos bar rusų-vokiečių kovos lini- Į' lzlJas-Papas, kuriam pavyko pa- va. bet ji tęsėsi vos tik 12 mi- Jupsbar i . __________

bėgti iš Atėnų ir atvykti nučių. Per 12 minučių mu- andinę patys nacių juri- ja eina maž daug tomis vie- y^DAI RAGAUS AR-
Amerikon. siškis “sparnuotas fortas” niV^'- kljriern? nusibodo tomis, kaip 194l metų paya- MIJOS GYVENIMO

gyvenimas tuose sarį buvo. kuomet pasibaigė ui vc.nimu.
AUSTRALIJAI GRĘSIA 
JAPONU UŽPUOLIMO 

PAVOJUS.
Australijos karo ministeris

siškis “sparnuotas fortas’ 
numušė žemėn visus 7 nacių 
orlaivius ir sugryžo sveikas.

nelaisvės
laivuose. rusų žiemos ofensyvą.

ARGENTINOS RADIKA
LAI SUSTIPRĖJO.

Francis Forde sako, kad ja- Argentinoje yra liberalų 
ponų užpuolimo pavojus partija, kuri tenai vadinasi 
Australijai šiandien esąs “radikalais.” Ji yra stipriau- 
riidesnis. negu kada

IRUSAI MĖTO BOMBAS
SUOMIJOS SOSTINĘ.
Iš Helsinkio pranešama, 

kad pereitos subatos ir ne- 
dėldienio naktis 

didelėmisviai

ABEJOJA APIE MAINE
RIŲ STREIKĄ

Pagarsėjęs laivų statybi
ninkas Henry Kaiser mano, 
kad maineriai neklgusys sa
vo vado Lewiso ir nestrei
kuos. Lewis tuo tarpu grū
moja minkštosios anglies 
kasykloms, kad visi 450,000 
mainerių mes darbą, jeigu 
iki balandžio 1 d. jiems ne
bus pakelta alga po $2 į 
diena.

Karo Departamentas pa
kvietė iš Detroito fabrikų 
250 CIO vadų į Camp Atter- 
bury, Ind., kad paragautų 
armijos gyvenimo. Juos lai
kys tenai 3 dienas ir jie tū
lės klausyti armijos discipli-

FRANCUZIJOS PARTI
ŽANAI UŽMUŠĖ 532 

NACIU.
Francuzijos partizanų va- 

rusų oriai- dovybė paskelbė Londone, 
kad nuo 20 gruodžio iki ko
vo 1 dienos Francuzijoj bu
vo užmušti 532 naciai. Tai 
esąs paitizar.ų nuopelnas.

spėkomis nos.
nors ria v aidžios opozicija. Perei- bombardavo tą miestą. Ofi- 

I mim. nes jaunai esą pasi- tą nedeldieni Entrenos pro- ja, suomiu\aidži’s pra. 
iyzę zut-but Australijon įsi- vmcijoj buvo rinkimai ir .X,..
veržti. Tą esą galima maty- pirmutiniai daviniai rodo,
ii iš to, kad aliantų orlaiviai kad radikalai bus tuos rinki- 
pradėjo smarkiai bombai- mus laimėję. Radikalus 
duoti japonų pozicijas ant mė ir socialistai.

re-

nešimas sako, kad du asme
nys buvę užmušti ir 23 su
žeisti. Be to, apgriauti kai KANADIEČIAI DA SURA
kurie triobesiai.

visų salų aplink Australiją. 
Tas faktas parodo, jis sako, 
kad japonai koncentruoja 
savo spėkas arti Australijos.

DIDELI AREŠTAI FRAN
CUZIJOJ.

Iš Šveicarijos ateina žinių.

ARMIJAI BŪTINAI REI
KĖSIĄ 15,000,000 VYRŲ.

. Kapitonas Eddie Ricker-
Londono žiniomis, Italija hacker sako, kad karui lai- 

istraukė iš Sicilijos metali- meti Amerika turėsianti bū
rius pinigus, o jų vieton iš- tinai pastatyti 15.000,000 nadiečių 

kareivių armiją. “Karui lai- 
dar turėti tuks

IŠ SICILIJOS IŠTRAUKTI 
PINIGAI.

KINTI NACIŲ NELAI
SVĖJE.

Kanados valdžios atsto
vas pasakė :*arlamente, jog 
karo belaisviai nacių stovy
klose Vokietijoj tebėra da 
surakinti, i: tarp jų esą ka-

NACIAI SULAIKĖ KLUM
PIŲ GAMYBĄ

Norvegijos valdžia buvo 
davusi vienai dirbtuvei lei
dimą pagaminti 20.000 me
dinių klumpių. Bet pradėjus 
jas gaminti, tuoj įsikišo oku
pantai ir gamybą sulaikė. 
Pasirodo, mat. kad klumpės 
buvo dažomos tautinėmis 
norvegų spalvomis.

AMERIKA TURI 135,604,- 
000 GYVENTOJŲ.

Cenzo Biuro apskaičiavi
mu, per 1942 metus Jungti
nėse Valstijose priaugo apie 
1.510,000 gyventojų, taip 
kad šių metų pradžioje A- 
merika turėjo jau apie 135,- 
604,000 “dusių.”

NEPAMESKIT ALIEJAUS 
KUPONŲ GALŲ.

Valdžia įspėja šeiminin
kus, kurie vaitoja kuro alie
jų, kad nepamestų tų kny
gučių. iš kurių išplėšiami 
aliejaus kuponai. Tie kupo
nų galai busią reikalingi ki
tais metais naujoms knygu
tėms gauti.

leido popierinius ženklus
Anglai sako. jog Italija bijo- mėti reikės __  ____ ___ _

kad Francuzijoj dabar vyks- si aliantų invazijos Sicilijoj, Untj tokiu laimėjimu? kokiu 
* - todėl ir atšaukė iš tenai sa- mes‘ iki šioi esam turėję,”

vo valiutą. ?ako jisai.
ra dideli areštai. Areštuoja 
m» esą visi. kuriuos tik na
ciai nužiūri davus kokios 
pagalbos Francuzijos suki
lėliams. Apie 5,000 jaunų 
sukilėlių slapstosi kalnuose.

BISMARKO JUROS 
ŠY IŠLIKO TIK 5

JAPONAI.

KARO IŠLAIDOS PASIE
KĖ JAU $253,400,000

Į DIENĄ.

NUSTATĖ PAGRINDĄ
MAISTO KAINOMS.

Kongreso rūmai priėmė 
bilių, kuris nustato maisto 
kainoms pagrindą. Tas na
gi indas. tai taimerio, jo šei
mos ir jo samdytų darbinin
kų darbas. Kainų administ
racija negalės skirti farmų 
produktams žemesnių kai
nų. kaip jų pagaminimas 
kainuoja.

JAPONAI MELUOJA.
Japonijos laikraščiai iš

spausdino melą, buk Ameri
kos submarina nuskandinusi 
Sovietų Rusijos laivą “Ko
lą.” Apie tą įvykį japonams 
neva pasakoję patys rusų 
jurininkai. Bet dabar paaiš
kėjo. kad tas rusų laivas vi
sai nėra nuskandintas.

VOKIETIJA PUSIAU
--------- SUARDYTA.

SUNA1KI nO GOERINGO Britų aviacijos ministeris 
MINISTERIJĄ. ; painfoiTnavo parlamentą, 

Atėjo žin:iį kad bombar- anglų orlaiviai dabarti- 
duojant ardams Berlyną niu laiku per mėnesį nume- 
1 kovo, viena bomba patai- tą Vokietijon apie 12,000 
kiusi į reichmaršalo Goerin- tonų sprogstamosios me- 

XT „ , . , g° 0,0 ministeriją ir suar- džiagos. Ju mėtomos bom-
New Orleans mieste si fjžiUsi 200 kambarių. bos

MU- KUNIGAS PERŠOVĖ SA 
VO TARNAITĖS VYRĄ.

Karo Informacijų Biuras utarninką šv. Povilo bažny- 
praneša. kad Bismarko Ju- čios ’ ’ ’ 
ros mūšy, kur amerikiečiai peršovė buvusios savo tar- 
sunaikino 22 japonų laivus naitės vyra ir netyčia patai-

sugriovusios jau 2.000
Tkiebon^' ku’n" Mon^e SUSTABDvfSTŠVIESTO « PaIik-\- 
s Kienona., Kun. monroe. PArDAVINĖJIMAS. 000 zmonn? be P^toges.

Valdžios patvarkymu. Generolo McArthuro

i

10 ŽMONIŲ ŽUVO OR
LAIVIŲ KATASTROFOJ.

Texas valstijoj šį panedėlį 
nukrito armijos orlaivis, su 
kuriuo žuvo 10 žmonių.

INFLUENZAATEINA
Dr. Thomas Francis pra

našauja. kad influenzos epi
demija. kokia siautė 1918 
metais, vėl ateinanti

48 VALANDŲ SĄVAIT Ė
PLIENO PRAMONĖJ.
Patariamoji plieno darbi

ninkų komisija prie War 
Production Boardo siūlo į- 
vesti visoj plieno piainonėj 
48 valandų darbo sąvaitę. 
T os koh.Lijos priesakv stovi 
CIO p „ lentas Philip Mur- 
ray» ._ ____M
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Jankių Paimtas Grobis Tunisijoj

karo. Šitą faktą pastebi ir. 
“Chr. S. Monitoro” rašyto- į 
jas, kuris sako:

“Pagrindinis sunkumas yra 
tame, kad Sovietų Sąjunga yra' 
pasiryžusi laikytis savo istori
nių interesų Pabalčio valsty
bėse. Lenkijoj ir Besarabijoj 
Ištikro. Suvienytoms Tautoms 

jai milžinišką pagalbą gink- bus sunkus darbas patenkinti

ADMIROLO STANDLEY
KALBA BUVO GERAI 

APGALVOTA.
Kai Amerikos ambasado- 

tius Standley Maskvoje aną
dien mele Stalino diktatūrai 
apkaltinimą, kad ji slepia 
nuo Rusijos liaudies tą fak
tą. jog Amerika teikia Rusi-

Rusijos apetitus ir tuo pačiu 
laiku laikytis Atlanto čarterio 
principų, kurie nepripažįsta 
svetimų žemių grobimo.”

lais ir maistu, tai nustebo vi 
sas pasaulis. Bet šiandien 
visi jau pripažįsta, kad jo 
kalba buvo gerai apgalvota 
ir padare daug gero. Krem T j i admiroIo 
liaus valdžia buvo pnversta , , s dai vtas )al.eiškimas 1
paskelbti ir viešai pnsipa- Ma,kv^ie *b * kokio vė 
žinti, kad Amerika šelpia -Ua^\oję nebu\o korb1?'e-; e . „ - - v lavaįkio įssisokimas. Tai bu-;Sovietu žmones ir ju armna. • • . i- , > • ,. vo rimto diplomato irdrą-i

Tiesa, kai kurie Amerikos saus karininko atviras teisy-1 
laikraščiai, kurie tarptauti- bes pasakvmas.
nėj politikoj nedaug tenusi-
vckia. šitos svarbos nesupra
to. Pavyzdžiui, bostoniškis 
“Heraldas” klausia: ‘‘Kodėl 
mums turėtu būt taip svar
bu. kad kiekvienas rusas ži
notų, kiek Amerika pristato 
Rusijai pagalbos? Juk mes 
teikiam Rusijai paramą ne 
tam, kad pasirodyti rusams 
savo duosnumu, bet tam. 
kad sumušti vokiečių armi- 
ją.”

Šitaip gali kalbėti tik poli
tiniai analfabetai. Visai ki
taip į šį klausimą žiuri 
“Christian Science Moni- 
tor’o” bendradarbis. Jisai 
pabrėžia, kad ambasado
riaus Standley’o mestas Sta
lino diktatūrai kaltinimas 
yra labai sveikas reiškinys, 
nes parodo, jog Amerikos ir 
Anglijos valdžios pripažys- 
ta dideli reikalą, kad tarp 
Sovietų Sąjungos ir demo
kratinių valstybių butų drau
giški ir nuoširdus santikiai. 
Tuo tarpu gi Maskvos politi
ka tokių santikiu iki šiol lyg 
ir nenorėjo. Ji slėpė net gau
namą iš demokratinių vals
tybių paramą, kad Rusijos 
žmonės nežinotų kiek jiems 
geto padaro Amerika ir An
glija.

Taigi reikalas čia daug 
gilesnis, negu “pasirody
mas" savo duosnumu. Čia 
eina

Kuomet dėl šito jo pareis-1 
kimo Europoje kilo didelis 
furoras, užsienio spaudos at
stovai Maskvoje buvo nu-! 
vykę paklausti admirolą 
Standley, ką jis apie tai ma
no. Jis atsakė: “Kas reikėjo, 
tą jau pasakiau: nieko prie 
to nepridėsiu ir nieko neat
imsiu.”’

LAUŽIASI NE J TAS 
DURIS.

Kovo 13 d. laidoje "Lais-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Ameržkos kareiviai Tunisijoj apziuiinėja paimt* italų tanką (viršuje). Tai buvo Kasserinos tarpkalnčj, 
kur buvo sustabdyta fašistų ofensyva. Vaizdelio .pačioje yra parodytas kitas jankių paimtas karo grobis 
—tai italų trokas. Kaip tankas, taip ir trokas bt.o smarkiai sudaužyti amerikiečiių ugnimi.

grūdais maitintis, kuriuos iki tai 
šiol sušerdavom gyvuliams.”

susirūpinimas dėl Pabalčio 
gyventojų Anglijai bei A- 
merikai rodomų simpatijų.

Vienas tokių straipsnių, 
parašytas kažkokio G. iJress- 
lerio, primena, kad Pabal
tijo tautos visada buvusios 
nepaprastai anglams drau
gingos. Anglų atžvilgiu bu
vusi reiškiama “gili simpati
ja,” o pačios tautos buvusios 
“tiesiog apsvaigintos didžio
sios ii- galingosios draugės.' 
Todėl esą ir nebuvę surasta 

: “garbingo draugiškumo su 
Vokietija, kuomet dar buvo 
galima išsigelbėti iš kruvi
nos bolševikinės katastro
fos.” Anglija, girdi, nekuo- 
met nepraiiejusi nei lašo 
kraujo “už Pabaltijo erdves 
tautas.” Ir iš viso Anglijai 
draugingumas su Pabaltijo 
valstybėmis neauodęs dau 
giau vertas kaip pernykštis 
sniegas.

Į tuos vokiško propagan
disto išvedžiojimus lietuvis 
štai ką galėtų pasakyti: ne 
Anglija užrašė Pabaltijo 
valstybes Rusijai, bet naciš
koji Vokietija. Vokietija

T ... ,1.-1 , - , taip pat pati pirmutinė už-
Lenkijos ne- sių savo darbininkų bei tar- darė ^tuvos atstovybes ii

Naciai Susirūpinę, Kad Pabalčio Kraštai
Simpatizuoja Amerikai ir Anglijai.

Rygoje leidžiamas vokie- ii nuo išnaikinimo, kurio sie- 
čių laikraštis. “Deutsche kė tiek Anglija, tiek bolševi- 
Zeitung im Ostland,” pa- kai." todėl “tikrą laisvę” esą 
skelbė kelis straipsnius, iš galima pasiekti tiktai tuo- 
kurių matyti didelis vokiečių1 met. kai busią einama su 

Vokietija...
lietuvius,

kad g/nė
priklausomybę, kad buvo iš- nautojų. Lygiai pusė šitų bulato'" tuo“~tarpu~ ‘ kai

Kiek tai liečia 
tai jie tą vokišką “tikrąją 
laisvę” turėjo progos pažin
ti per ištisus pastaruosius 
septynis šimtus metų, nuo
latiniuose kainose besigin
dami nuo “tikrosios laisvės” 
nešėjų — vokiškųjų kryžiuo
čių. Lietuviai taip pat nėra 
užmiršę, kad prūsams ta 
“tikroji laisvė” įeiškė išnai
kinimą.

Kelias dienas vėliau, lap
kričio 19. tas pat? “Deutsche 
Zeitung im Ostland” užsi
puolė tuos. kurie “laikosi įsi
kibę senų laisvės sąvokų.” 
Tokie žmonės esą “hipnoti
zuoti praeities” ir nejaučia, 
kaip jie esą “tušti,” i ei už
merkia akis prieš naująją 
padynę.” Girdi, milijonai 
žmonių kovoja už tai, kad 
“Europa vėl nebūtų suskal- 
dvta.” Autorių- išveda, kad 
Olandija. Belgija. Danija, 
Švedija, Latvija. Lietuva, 
Estija ir kitos Europos vals
tybės nekuomet negalėjusios 
vesti nacionalinės politikos, 
o tarnavusios “futbolo ka
muoliu didžiosioms, anti-eu-

Prašom gerai įsidėti gal
von. kad tai ne “Keleivio” 
redaktoriaus Michelsono žo- 

bet Amerikos žemės

valstybėms.” 
naciai norėtu Pa

rapinėms 
Matyt,

balčio tautas taip “apsaugotikimi sicialdemokratijos i laiškų yra su lietuviškais pa
lašais, pavyzdžiui:

Wm. Overka,
E. P. Trakimavičius.
John Simaitis (iš Afri- 

įkos).
J. A. Petraitis.
Charles Pupelis.

pnncipam.'

PASKELBĖ DAUG LIE
TUVIŲ LAIŠKU.

Šiomis iienomis Ameri
can Sugar Refining Co. pa
skelbė savo 1942 metu ra

vės” redakcija rašo:
“šios savaitės ‘Keleivis’ gąs

dina Amerikos žmones, kad 
jiems teksią valgyti gyvulių 
pašaras, jei Tarybų Sąjungai
bus siunčiama maisto. Jis, aiš-ūkio ministerio W ickardo 
ku. išstoja prieš maisto ra- pareiškimas Senato komisi 
cijonavimą; jis bando įpasa- jai.
koti savo skaitytojams, jog Kai vienas senatorių jo 
sunkumai, kurie šiandieną paklausė, ar bus galima imti portą, kuname du spalvuoti 
mums tenka susitikti, paeina'faunų darbininkus armijon, puslapiai yra pašvęsti karei- 
vyriausiai

tas TnaiStO KiTZlS, tai p. n i-į
iš to. kad mes tei- jeigu kraštui gręsia toks rim- irių laiškaus, kurių šita kom- 

kiame pagaibc< Tarybų Są-'*»« krivis is* r WU ’naniia via vavusi nnn hnvu-
jungai, mušančiai musu bend
rą priešą, hitlerizmą.

“Šiuo žvilgsniu ‘Keleivis’ 
pralenkia pačius juodžiausius 
Amerikos laikraščius, pačius’ 
didžiausius Roosevelto admi-! 
nistraciios priešus.“

ckard atsakė:
“Gali būt. kad butų galima, 

jeigu mes sustotume maitinę
rusus.“

jos ir šiandien tebeveikia 
Anglijoje ir Amerikoje.
Kaltę dėl Pabaltijo valsty
bių nelaimių ponas G. Dress
ler turėtų mesti ten kur ji 
priklauso — naciškai Vokie 
tijai.

Toliau tame straipsnyje klausoma, 
kad Pabalti-

ti,” kad ateityje patys galė
tų spardyt kaip “futbolo ka
muolį.”

Lietuvių tauta tokių “glo
bėjų” nenori. Ji nori būti vi
sai laisva ir niekam nepri-

Matyti lietuvių vardus to- Dressler sako. 
klos didelės firmos biznio jo tautų viltys, sudėtos į An- 
! a porte yra nepaprastas da-gliją bei Ameriką, esančios 
!yk»s= /‘tuščios” ir “pragaištingos.”
----------- ------------------ =------  Anglai, anot jo. atidavę Eu-

DAR APIE EHRLICB IR ALTERIO ropos kontinentą “prarvti
SUŠAUDYTA SOVIETŲ RUSIJOJ. ^So^opt
tt , r-™, v i. • T-i i - . reiškimus, kuriais šis anglų

Na, tai kogi “laisvininkai” Heniyk Ehrlich ir Viktor banga, ypač organizuotų politikas pasisakė už Pabal
“ I k, I kr T Vk T Lt-T T AlYIPFlkCt’S . . * 1" • .

POLEKIKA IR 
KRITIKA.

“JONISTŲ BALSAS”
APIE REVOLIUCIJĄ.
Chicagoje pasirodė “Jo- 

nistų Balsas,” kurio leidė
jais pasirašo “Šv. Jono misi
jos tėvai.” Jo 3-čiam numery 
yra įdėtas rašinys ir apie 
1905 metų revoliuciją Rusi
joj. Ar Įspėsit, kas tą revo
liuciją sukėlė? Ogi Romos 
katalikų kunigai ir dvarpo
niai. Jie buvo nepasitenkinę, 
kad caras neprileisdavo jų 
prie valdžios, todėl ir pada
rė “sukilimą” prieš jį. pa
reikalavo kad Įsteigtų durną. 
“Caro nuvertimo priežastis 
ir buvo Dūma, kurioje išsi
vystė sociaistiškasis ir vė
liau komunistiškasis radi
kalizmas.” sako “švento Jo
no tėvai.” f-

Tuo tarpu gi faktas yra 
toks, kad dvasiškija ir dva- 
rininkija buvo aršiausi revo
liucijos priešai. Kun. Lau
kaitis durnoje iš tribūnos 
pareiškė: “Mes, Lietuvos
kunigai. uoliai padėjome 
valdžiai kramolą malšinti.” 
O kas nežino paskilbusio 
praloto Antanavičiaus ap
linkraščio. kuriuo jis ragino 
Lietuvos žmones mušti revo
liucionierius ir išdavinėti 
juos caro valdžiai^ nes tai 
esą šviesiausio ciesoriaus ir 
bažnyčios priešai, pragaro 
pasiuntiniai, ištvirkėliai, pa
degėjai ir kitokie.

Dvarininkai taip pat šauk
davosi kazoku ir dragūnų 
pagalbos, girdydavo juos ir 
vaišindavo, kad tik geriau 
muštų revoliucionierius, ku
rie norėjo išdalyti dvarų že
mes bežemiams.

Na, tai kur gi tuomet tin
ka šita “švento Jono tėvu” 
pasaka, kad 1905 metų re
voliucija sukėlė Romos ka
talikų kunigai ir dvarinin
kai?

Butu geriau, kad tie “tė
vai” kalbėtų švento Jono 
rožančių, o neplepėtų apie 
1905 metų revoliuciją, ku
rios jie visai nesupranta.

1905 m. revoliucionierius.

laužiasi i “Keleivio” duris? Alter. Lenkijos žydųt darbi- darbininkųį tarpe. Amerikos, tjj0 tautų pavedima Sovietu 
.kimi ank maisto situaciia ninku vadai buvo susaudyti Anglijos ir Lenkijos darbi- RusijaL

Ne tiek įdomu, ką Dress-.... nusimano, negi) i Svietų Rusijoj 1942 metų ninku organizacijos ir jų va-
Amerikos Agrikultūros Departamento gruodžio ’nenesp sis faktas r.ai siuntė Sovietų valdžiai jer b. Goebbelso propa- 

m; t^,i paaiškėjo tiktai siu metu va- pi otestą paskui protesto. Gan(Rstai šneka Lietuvoj.rivočvrl o rvr t LrorI citizi — ... . . —

Kadangi “Keleivyje” bu- jįe geriau 
vo pasakyta, jog 
visuomenėje jau pradeda viršininkas, tai tegul jie jį paaiškėjo

klausimas apie santi- kilti balsų, kad pirma reikė-.kritikuoja, bet ne Michelso- sario 25 : iš Sovietų amba- piašydami, kad šitie kovoto- Latvijoj, bei Estijoj, kiek 
inširAnma anie nasiti- m .nvnmmt; m- m '_ i o- v ____ i._ - r- sadonaus Maksimo Litvino- lai nries fasizma butu pa- ..... . • i„j -kių nuoširdumą, apie pasiti 

kė.jimą vienų kitais.
tų sviestu aprūpinti savo gy-‘;r,ą. Testui Bimba pakviečia 
ventojus, o ne nisus, kurie;p. Wickardą i debatus ir pa

juk ir Amerikos vice-pre- » seniau jo nevalgydavo. taiirodo, kad jis klysta.
oirjonto.' YVallace savaitė “laisvė’’ nnmkščia: i _________

pasakė, kad “pa
‘Laisvė’’ prunkščia:

“Jeigu ‘Keleivis’ tatai žino/ APSPIAUDĖ KANKINIU 
kad rusai sviesto nevalgydavo, Į KAPĄ.
tai kur jie jį dėdavo? Gal juo-; Kruvinoji Rusijos 
mi ratus tepdavo? Gal iš svies-i 
to tankus, lėktuvus ar laivus
satydavo? Gal vienas Stalinas du> Ehrlicha ir Alteri, 
visą sviestą sudorodavo, ‘ru- i “Laisvės” redakt 
sams' visai jo neduodamas?
‘Keleivis’ nepasako.

“Atrodo, kad p. Michelsonas i nas pliovoja kovo 11 
dėl to didžiojo rupesnio (kad 
jam teks gyvulių pašaras ės-f 
ti) gali susirgti, gali ji drugys 
užkrėsti, gali jam tekti paskui 
Geguži nukeliauti/’

zidentas 
prieš tai
šaulio ateiti? ir jos gerbūvis 
prigulės nuo to, kiek Rusijos 
komunizmas galės sugyven
ti taikoje su mūsiške 20-tojo 
amžiaus demokratija.”

Kalbant atvirai, sako 
“Christian Science Moni- 
lor’o” bendradarbis, yra du 
labai svarbus klausimai, ku
rie erzina YVashingtoną ir 
T.ondoną, būtent:

(1) Kiek yra pastovi 
Amerikos-Angltjos - Rusijos 
karo talka? Ar ji tęsis iki 
priešas bus priverstas pasi
duoti be jokių sąlygų, ar gal
sugrius Hitleriui pasiūlius plepalas. Juk visi žino, kadį tautos nriešui. 
atskira taiką? Amerikoje pristigo sviesto, ir “Sovietu vyriausybė

-i Iv*1 ^af^zrn^,. H?";yra svarbu tai, kad jie kaip 
-.. Amerikon liuosuoti. Amenkos daibo dk -uo metu lado reikalin- 

Darbo Federacijos preziden-a adams prašant, netpoma ga bilti ieš Pabaltijo 
tui Greenui. ;Rooseveltiene ir p. Wendell gyventojų simpatijas Angli-

Ehrlich ir Altfer buvo du/"'il kie užsistojo uz tuodu į< bei Amerikai. Tas rodo, 
žydų darbininkų Lenkijos anti-nacių vadu. į;ad tokįog sįmpatijos dar ir 
vadai Lenkijoj. Lenkijos premjera>, genero-:da|jar tenai egzistuoja, kad

idoriaus Maksimo Litvino-1 
vo laiško, rašyto

žymiausi
judėjimo1’n.rinAii brimti juuejimo \auai ----r. —v------------aaoar tenai egzistuoja, Kao

nfeų žvalgyba nukankino Ji«d-U ved? energingų kovą į S-Paba'!ij° O'ventoj« v‘!^s
du Lenkijos' darbininkų va- ^19^ me”S pallisb. PS^ie?u kdain'G^bbeiso
du, Ehrlicha ir Alteri, o . ' ’' . įValdžia vi^a laika tvlėio i- ĮPei?a eje\. ?talp ^J°eb?ei~°
“Laisvės” redakt. Bimba^rze vok‘e/mekam nedavė tokio n«?>ketų

? apspjaudė ju kapa. Tik naši- c,aL Ęhr,llch X Alter organi- "^X Tik d?hl, paaišk/k, del t0 kalbetl lr ,Up,nllS- 
klausykit, kaip šitas prefa- zsv? ^ darbininkus tai Akeli su^ Bet ponui Dressleriui šitų

S inoc nlinmia L-nt-n n rl nacių invazijai priešintis, /j1 J ą 1 *-u “arp.nTr,pntu'’ dar nee-ana.

(2) Koks galės būti tarp kitų maisto produktų. Ir risi 
Amerikos, Angliios ir So- žino, jog jų pristigo dėl to. 
vietų Sąjungos politinis ben- kad labai daug maisto išve-

pliovoja kovo 11 d. T> . , „r J Bet tuo pačiu laiku iš rytų,
Lenkiją užpuolė ir Sovietų 

“Sovietu vyriausybė sučiupo ai
ir sušaudė du parsidavėliu na- Lenkijo 
ciams. Tai kas. kad jie buvo (į 
žydu tautybės, bet jie buvo Ehrlicha 

Tai yra labai nerimtas, parsidavėliai mirtinajam žydų fr jiedu buvo išlaikyti So-! 
.TToioe TttV TrJei Vori vietų Kalėjime iki 1941 me-'

mokė- tu liepos mėnesio.

“Laisvės” laidoj:
šaudė. /argumentų

Šitų Lenkijos žydų darbi-1 Žinodamas
dar negana 

Pabalčio saliu.
mhiją uzpuote n opvie.ų “ nužudv- 0 ypatingai Lietuvos gyven-mija. Okupavus sovietams niRKų r anų nuujoj nuzuay i & Amerikai ir i ia 
pnkiŪR rvtu« ruirsėio 17 mas yra didelis smūgis Su- t°JM nienę Amei iKai n j ją 
u pačiu metų) bolševikai v>enytų Tautų vieningumui. įdedamą vilti ponas Dressler 
“rl?ch?ii AiUri arėdavo! i “Poland Fighte.” ;ma« ir slyk^ melo

slęr 
tvir

tindamas, kad esą Preziden- 
tas Rooseveltas išleidęs tokį 

I I\4usu Pastaba z Ehrlicti3.s|p^j*^jgĮęipq^ •
kuomet ii Alteris buvo Lenkijos žy-į “Kai dėl Pabaltijo valsty-

March 20, 1943.

JO ir moka apsidirbti su savo buvo pasirasria Lenkų-So- dų socialdemokratų organi- biu inkorporavimo i Sovietų
pneau. . Naikiausia mūsiškių vietų sutartis. zacijos vadai, gabus organi- Sąjungą, tai tokios sovietu

e .- - , . . - p .. .... T v A Gn?aic,V b\’, Norman Thoma- Kai tik Ehrlichas su Alte- stonai, geri kalbėtojai ir pastangos yra visiškai pri-
aradarbiavimas karui pasi- zama Rusijon ir kitur. Ir kadi su patarimo. Hu buVQ išjeįsti iš Sovietu labai populiarus darbininkų pažintos, nes šios valstybė’
ba.gus Ar gale, komuniz- Amerikos žmonėms gali. Džiaugia?j tas begėdis .kalėjimo, jiedu tuoj išleido judėjimo lyderiai Jeigu jie-įsudaro patogiausią keliąVo- 
mas ir demokratija veikti n- t.kt maitinti- UJ^k-ad Sovietų vyriausybė mo- ugpinRė atsišaukimą i Len-du butų buvę komunistai, kįetijai užpulti.”

kėjo ir moka šaudyt nepa- skijos žydus Rusijoj, lagin- Maskvai jiedu butų buvę Kaip visiems yra žinoma,
tinkamus jai žmones. Argi darni juos stoti lenkų arini- nepavaduojami vadai. Bet Amerikos Prezidentas tokio
galima įsivaizduoti šlykštes- jon, kuri buvo organizuoja- kadangi jiedu buvo komum- pareiškimo nėra padaręs.

ma Sovietu Rusijoj karui šių diktatūros^ priešai, ^tai Kaip tik atvirkščiai, jis pa-

vien taikos palaikymui? ru, tai ne “Keleivio
Štai yra tie klausimai, ku- rnas’ į?1 Amerikos Agrikul-

riuos šiandien svarsto Ame- ^Vros Departamento sekreto-
^ro“o%uan&dpUr Toki tepsimą jis^pS^ nj chamizmą? . ,
?.Tn°iV.. nato komisiios konferenci- . Nukankintieji Ehrhchas ir •lytas Maskvoje demaršas nat0 komisijos konferenci 
jra šitų klausimų atspindis. ^Pie taĮ rase stambiau

prieš nacius. Maskvos politikai jiedu bu-,kartotinai yra pasisakęs už
Lenkijos respublikos pre-vo pavojingi veikėjai. Ko-. Lietuvos, o taip pat ir kitų

zidentas paskyrė Ehrlichą ir niunistai tikisi po karo vėl Pabaltijo tautų laisvę.
Alterį Lenkijos Valstybės galėsią prijungti Lenkną get pažiūrėkime, kiek to- 

.—; i Tarybos nariais Londone.Sovietų Rusiją . Ehrh-į, jg^bbelso propagan-
Mes jau pasiekėm tokią pUf))ė Lenkiją. Ehrlichas su; (Ta taryba veikia kaip trem- . Cistas eina. Jis cituoja dar

vietą, kur mėsos gamybos pa- į Alteriu pradėjo organizuoti itinis Lenkijos parlamentas.) -ĮU Pj
kėlimas jau nebegalimas, nes ginkluotas darbininkų bri- Bet kaip tik Ehrlichas su $tali 

Alteriu norėjo išvykti į Lon- juodu, 
doną. 1941 metų gruodžio 4į o-.™*...- 
dieną Sovietų valdžia arės- • POPIEŽIUS SUNKIAI 
tavo juodu iš naujo. ’ SERGA.

Akelis buvo Lenkijos žydų 
socialdemokratu “Bundo”Nesvartm či- kiek Sovietu piais antgalviais visa Ameri-nesvarbu cu. Kiek Sovietų štai io žodžiai • vadaL Kai 1941 metais Hlt’spauda skelbia gaunamą is ko& . pauaa. štai jo zonziai. (ieiis susitaręs Stalinu ^ Tarybos 

Amerikos paramą, bet labai
svarbu žinoti, kiek yra nuo
širdi ir pastovi Sovietų talka 
demokratinėms valstybėms.

Kad Maskva turi visai ki
tokią tikslų, negu demokra- 
tinės valstybės, tai parodo ir 
jos agentų propaganda A- 
merikoje prieš nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą po

neturim daugiau pašaru gyvu-'gadas priešintis Hitlerio 
liu skaičiui padidinti. i gaujoms. Bet iš užpakalio

“Vietoj mėsos, mes turėsim i^nt Lenkijos užgriuvo Stali-
pradčt maitintis gyvulių paša
rais. Vietoj šerti grudus gy
vuliams ir paskui valgyt gyvu
lius, mes turėsim patys tais

no pulkai ir bolševiku žval
gyba tuojau Ehrlichą su Al
teriu areštavo.

Jiedu buvo nužudyti už

lanams pakenkti. Todėl. m. vasario 6 dienos
“Times,” kur taip pat, anot 
jo. pasisakyta už Pabalčio 
tautų atidavimą sovietams, 
ir viską susumavęs tvirtina, 
kad pakaičiai nieko negalį

Dėl šito jiedviejų arešto,! Žinios iš Europos sako, gero laukti nei iš britų, nei iš>poi
visame demokratiniame pa- kad popiežius sunkiai susn- 
sauly pakilo didelė protestų co ir nesikelia iš lovos.

amerikiečių. Tiktai “vokie
čių kraujas išgelbėjo Pabal-
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KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS ]LIETUVIU GYVENIMAS! KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NETEIKIA

Baltimoriečių Siuvėjų Valdyba Padarė 
Juozui Stalinui Negarbę.

Baltimore, Md. į Kovo 7 d. ivyko komunis- į
Dabar šioje šaly komunis-'^ il<Ąe±įt0? P1^!^ 

tai daro vajų sukėlimui mi- A nes manį \a(j
Svsia’^skZ P“blitos 'tures-
statysią Mask\oj dioe.es n- Tį fe j 250
genmes. Kadangi siems me- nų bet ui ,jk gkad jie

Francuzų Šarvuotis Brooktyne

tams Lietuvių Siuvėjų Uni-o.o , , . -y , garsino, jog kalbės koks tenJOS 21 S-tas skyrius iss rinko Roto’mJs£s g Sovietu kon.
j pildomąją tarybą net 9 ko- sulat0. Tas jy Rowmskis la. 
munistus. tai jie dabai nuo- baj prastas kalbėtojas; savo 
.atos ubagauja, o k.ip tik kajbą jg sRaįrė įš rašto, ir 
dasigavo prie musų sk.naus Iabal?nJuobodžiaL skaitė apįe 
iždo, tai net ir Stalinui oaau- Stalin„ra<1 kai jau visieUs• ’ -n j i . Stalingradąkojo oO dolerių. Komunistai ;;nnrn„ :r „i i 11 • zz«_ A^iuuiiicz ii iimano, kad aukodami bur- 
žuazišku.s’4 dolerius parems 
Maskvos darbininkus. Nie
ko napašaus. Stalino dikta
tūra neleidžia net Am?riko< 
valdžios paramos skelbti, tai

jau
net atsibodo.

Buvo ir Bimba. Tas gar
siau rėkia už Rotomskį. Bu
vo nuo rusų laivo keli juri
ninkai ir kapitonai, bet tas 
“kapitonas” atrodo nedrą
sus. Šitas mitingas vietos

kaip ji skelbs kad Amerikos įomunisIėliams gerokai pa-
da\k*£inkai tln iu? kiatė kišenius. Man negaila
Juk Stalinas visada skebda- pinigų, tegul duoda kiek 
ve. kad Amenkos datbinm- nol į. bet man buvo gal

ai badauja. kad ik po siuvėjų skyriaus iždi-kai “badauja 
Stalino “saule proletai ai njnkas Paserskis prinešė $50

. g>ven.im3« musu skyriaus iždo. Bim- jo tarnai ne
nori skelbti, kad juo; kas

turi ‘rojaus į§ musu skyi~.~ ___
Mat, Stalinas ii jo tarnai ne- paėmę5 550 net apsilaižėcLrclhti Izorl mn: kua c , . , , ,-įsgvre skynaus valdybą.šelpia. Juk ir pats . Bimba norju pačiam Bim-
ruolatos sakydavo ir sako, 
kad Sovietuose tikras “ro
jus,” — nei nonų, nei ubagų

mas. Tai dar laimė, kad' 
žmonės išrinko gerą prezi
dentą. Jeigu ne Roosevelto, 
administracija, tai maine-1 
riams butų reikėję badu iš
mirti. M. Gavalis.

Susipažino su Mailcio Tėvu 
net Argentinoj.

Polemika ir Kritika.
KELIATAS PASTABU 

A. BIMBAI.
Komunistų “Laisvėj* 

sario 26 d. A. Bimba
va-

kentėti. Bet tik laikinai, kol 
karas eina. Tik laikinai pa
sidarė mažiau sviesto b-i

čia matom milžinišką francuzų kuris nesenai atėjo j Brooklyną tarnaus aliantu reikalams.
šarvuotlaivipataisymams. ‘P.ichelieu,” Vėliau jisbai biskį “užvažiuoti.” Da

bar jisai gyrė amalgameitus
gavęs jų pinigus; o ar čia se- ________ _______________________________________

, . R. . _.. unijįis '“tožuit”WAT ERBU RIEČIAI BROLIAI VOSY-
tams pm-sidavėlių unija?” . //4/ NUBAUSTI PO S500D0.

A. Jankauskas tuo laiku ________

nėia: visi lygus ir šalies tin
tai m įklauso visiems. Atsi-

rėj kalbėdamas gvrė Sovie
tų Rusiia ir sakė. kad Stali
no valdžia atrado kur ten 
kalną pilną plieno ir tuoj 
paves po tuo kalnu geležin
keli. Pasakęs tuos žodžius, 
iis sušuko:

buvo komunistų partijos na- Valdžia sako, jie buvo “ori- kų parapijos priklauso ir lie- jis keliauja toliau, 
rys ir Amalgameitu unijos gėrę norėdami išsisukti tuviai; jų vaikai katekizmų Su pagarba, 
organizatorium. Bimba Jan- nuo kariuomenės. nnokinami lenkiškai. Velyki-
kauskui tada pastatė “uiti- T - - Ą, ,f VH5 nes išpažinties klausyti len- -------

Voc 1-0’ niatumą,” kad apleistu arba , n Adolfas Vo^yi . . šventikas pasikvietė lie-Kas bus, kas AmaltyXaUn ‘ kurie 1941 metais buvo “pri-
Winnepesaukee ežere, kunigą Miliukam is Al-

-„j mėsos, irtai jau žmones ai- 
geidė paden.onst.uoti savo m^uoja, kad sunku. O So- 

Aš ir vėl gavau paviestką “žinojimą” apie rusišką “so- ' Rai^J. “imoa
nuo vyčių generolo, kad jo cializmą,” bet jisai tenai jo- „’.va,rizl?, p,er n^e^.T?e_ 
batai nuplyšo. Pagalvojau dinėja nekaustytu kuinu ant Kontrobuodavo 
sau, kad ir greit jam tie ba- ledo. todėl noriu nors dali- ‘ad, z^ones ne^u.agy.ų 
tai plyšta. Bet, iš kitos pusės, nai pastebėti jo netikslu- Perdaug-
senis plačiai ir keliauja. At- mus. Dabar mes jau žinosime,
simenu, aš da Argentinoj A. B. savo pasaką prade- kodėl visi komunistai, kure 
gyvenau ir dirbau vienoj da sekančiai: “Žmonės ap-tik buvo nuvykę iš Ame i- 
dirbtuvėj su ispanais. Sykį lankę Sovietus matė ten ko? į sovietišką “roių,” kuo- 
prieina prie manęs vyras ir naują šąli, naujus žmones.” greičiausia grvžo Amerikon 
sako: “Gal nori ‘Keleivį’ pa- T . - nra,lžiu na atgal.
skaityt? Ir padavė man ,lai -*au 18 Pat piadzių pa 
Irikrašti pridurdamas- “Tik nesąmone. Kaip gi Kodėl'
nesuplėšyk. Kai perskaitysi, ‘je žmonės galėjo matyti tau jeigu Rusijos komunistų 
Ma;kį su Tėvu duok kitam ko nebuvo? Juk vlsi, ?.ln?- socializmas negeras, tai 
1 ” Rpt “Kplpivi<’ kac* Busija yra sena saus :r kodėl žmonės jo nenuverčia,buvo jlu5 puSdnai apto- pe.versmas jos ne- klausia Bimba?
tas, matyt, kad per daug ran- Pfjaunino. O naujų amonių
Vn nprpfpą atsiranda kiekvienoj saly n- .n‘°liei/raųp jęs. . kiekvienais metais. talP- galima s.atyti . klausi-

Kaip aš dabar matau, tai mus ant kiekvieno žingsnio.
“staršas vyčių generolas” Anot A. B., tie žmonės Pavyzdžiui, galima butų pa- 
suranda musų lietuvius ir sako. kad Rusijoj nebėra nei klausti, kodėl šiame griešna- 
aplanko jų bakūžėles po vi- P°nų. nei ubagu, . kad pra- me pasauly atsirado Anta- 
są pasauli. Ir kaip aš žiuriu, monė, žemė. ir viskas pr.- nas Bimba, o ne Antosė 
tai jis su savo “rai-viske” ir klauso liaudžiai. Bimbaitė?
riesta “šoble” turi daugiau Gerai, bet gi yra sakoma Statydamas tą klausimą, 
galybės, negu klebonas su įr taip, kad visi žmonės su- Bimba nieko neišriša, tik gi- 
krapylu ir švęstu vandeniu, tverti sulyg Dievo paveikslo linu įklinmpsta i pelkes. Nes 
nes kur tik jis lankosi, tenai jj- visi yia lvgųs. bet ar gv- jeigu bolševizmas turėtų bu
veinių jau niekas nesibijo, venime taip yra? ’ ti geras tik dėl to. kad Rusi-

Todėl aš ir vėl pnsiunčiu 
seniui ant padnackų, ir tegul

Sovietuose visi

u * v Amalgameitu uniją, arbabus tada? Kaz-kas tuomet , - ... . T._
iš publikos atsiliepė: “Ogi kau«ka?U«movė^ant^tokio* Pereitą sąvaitę čia buvo nu- Į?a?y. N. Y., tai musų dzuke- bedarbė bu« ” KausKas spiove ant tokios t * * S5Q() bai nese savo ozfus jam ati-bedaibe bus. diktatonskos partijos ir pa- ^XTatsėdėti po 3 me- ^<>ti. Jie sako: “Sava grie-

Siaip ar taip. visgi arau- suiro amaigaineiių ofgaffi- « atseaeu po o me
gučiai................ ’
aukodami

Joseph Šilk,

Gromata Maikio 
Tėvui.

žmones jo nenuverčia, 
tai ir nacizmas turėtų būt 
geras, nes Vokietijos žmo
nės jo nenuverčia.

Bimba nori dėtis Rusijos

nois
gali

•jeigu jau
yra lygus, tai ar koks 
Šliomkė iš Kuibyševo 
pavaduoti Litvinova Wash- 
ingtone ?

Jeigu Sovietuose visi yra bolševizmo žinovu, o nepa-
įygus. tai ar Trockio šalinin- stebi, kad tame bolševizme 
kai gali išleisti Maskvoje sa- jisai painiojasi, kaip viščiu- 
vo laikrašti, ar gali kritikuoti kas pakulose. Čia jis tvirti- 
Staliną? na, kad Rusiją valdo patys

Jeigu Sovietų Rusiją vai- žmonės, o čia vėl klausia, 
tai kodėl Busijee žmonės nenu

verčia valdžios? Ne, kaipgi
rikancku rubliu; paskui pama- komisaru tvirtovė? Ar tik jie galėtų patys save nuvers-

Garbingas Tavoriščiau ’.Noriu atsilyginti tau už tavo
neSrtingaT elgiasi 7atoriumma<?aBirSa ° tdtraš tus k^J™0 už issisukinėji- pasakysim po prui enju, lankymąsį j musų Laimą. Pirma «o paiys darbininkai, tai k™ 
•' ’ .2nU™" ° Bimba t!kras k . bo po polckiemu gerai ne- - vau nusiimtu s tau du ame- kam reikalinga Kremliuje vėrei
i?s iždo 50 dolerių veidmamys: kai gavo $50. ___  mokami. Dzievulis supras i LTv,,; Ao. komiam tvirtovė? Ar tik iie g;

tiems, kurie turtuose pasken- tai giria uniją, 
dę, turi pilnus kalnus gele
žies, gazolinas, aliejus ir kiti 
gamtos turtai priklauso dar
bininkams. Mes čia. Dėdės 
Šamo žemėje, “vargstame.” 
kapitalistams tarnaujame, 
niekame po 2 doleriu ant

Z. Gapšys. “prigėrimą” savo

AREŠTUOTAS DR. JO
NAS KAŠKIAUČIUS.

Ji kaltina dariu? moterims 
abortus.

Newark. N. J. — šiomu

laiku keleivyje”4 ^uvoTla^170 Prostemu- čiau. kad tu nori da 50 kapsikų. tam. kad jie tenai susirinkę ti, jeigu, sulvg Bimbos, jie
čiai rašyta. 1941 metų rųg- “Po prostemu” pas juos Bet ką čia su kapeikom bade- galėtu su Stalinu pypkių pa- patys yra valdžia?
sėjo mėnesį jiedu išvažiavo įeiškia prasčiokiškai, lietu- riuotis! Aš žinau, už du ir pusę rūkyti? Užbaiga,
atostogų į White Mountains. viškai. Todėl ir savo “pras- rublio tu negali viso svieto ap- Kitose šalyse darbininkai “Sovietų žmonės socializ- 
New Hampshire valstijoj, čiokiškas” pavarde^ jie kei- keliautu taigi siunčiu tau da organįzuojasi Į unijas, kad mą pamylėjo ir lai niekas
Išvažiavo ir nebe>ugryžo. čia j “poniškas.” Povilaitis vieną rubli. galėtų lengviau savo teises nebando iš jų tą atimti.”
Winnepesaukee ežere buvo pasidaro Pauiič,_Aidut:s— Man labai patinka, kaip tu i įinti. Bet kam reikalingos baigia Bimba savo malima-

mėnesio 1 uniją, ir neturim dienomis policija čia suėmė atrasta pluduriuojant dugnu Aidukevič, ir tt. Bile cik ne mano stubą ateini, ba šitam kai- unijos Sovietų Rusijoj, jeigu Menę.
nei kalnu geležies, nei auk- D-ra Joną Kaškiaučių, kuris aukštyn valtis, kurią jie po piostemul A. Daniuna?. me aš tik viena lietuvė gyvenu, tenai darbininkai viską vai- Koc
?o kasyklų? tik šiek tiek susi- veikdavo su komunistais ir buvo pasisamdę pasiirstyt.--------------
taupom saviems reikalams, dažnai rašinėdavo jų “Lais- Kempėj liko jų automobJL KflS Mums Rašoma
Dasigavę prie iždo. komuni- vei ” ir kai kurios drapanos. To- --------
štai ima ir eikvoja Amerikos Policija kaltina iį darius dėl buvo aišku, kad jiedu Mainerio vargai, 
darbininkų sumokėtus pini- moterims^‘‘nelegales^opera- prigėrė ežei-e. Rai 36 metai atgal aš at_
gus. . cijas, ' kitaip pasakius— Dabar jiedu buvo suimti -- A iR n -• •

Bet aš abejom, kad jie abortus. Sakoma, kad dvi net Arizonos valstijoj, Mek- R jtu pamačiau Hetuviš- .. 
pasiektu Maskva. Toliau moterys po jo operacijų ap- sikos pasieny, ir prisipažino , , Jį ? • <<Ke na pati.
Brooklvno jie, turbut. nenu- sirgo ir nuvežtos ligoninėn esą kalti išsisukinėjimu nuo laikai Lietu M°iVi
eis • mirė. Dėl to ji ir paėmė. kariuomenės. Jiems pasu- ;.cje” da'nebuv0 ifetuvlšku

Manau, da visi lietuviai. viai D.ras Kaškiaučius kol kas W ..te" P*. a™ii0!’; Mokyklų; aš ves tik “narod-
atsimena. kaip anai? metais kalias neprisipažįsta. Jis sa- . . Jtedu atsisaKe. _ tuomet učilišče“ lankiau, ir tai, nuo i-r. v„zi juo? atgabeno čionai atgal ir --t___ „.L.--?...;komunistai rinko aukas nuo k0?kad jis tTk gydęs tas dvi Ju<>j atgabeno 
-ausros nukentėjus rems Lie- moteris, bet operacijų joms Pa4a?e Pries teismą.
tuvos žmonėms. Surinko nedaręs. Abortus jos pasida- įa \nes va,.^?-10£v ady°. ata~ 0 vpač man paprastam mai-
apie $3,000, bet Lietuvon jįuisios kitur. Butler pasiūlė, kad teismas Rerju« gcra:.tų apylinkėj,
nesiuntė. Reikia pasakyti, kad už tuoj nuteistų juos ka ejiman. metais rane ištiko ka-

\ isi žinome, kad Komuni- abortu daiyma jis jau buvo teisėjas atsisa e tai «- Rjoj — buvau la
itams pasitikėti negalima, baustas ir sėdėjo kalėjime. T^1;. t1.1; dav?. J^ms progos gmarkia5 įlaužytas. Bū
ręs tai dideli veidmainiai, Po to jam buvo atimtas net ° kareiviais^ Vo«vliukai vau jau vedęs ir turėjau 3 
kaihamamiai ir šmeižikai. ir leidimas mediciną prakti- ral® Rar?iv iais. 11 v osy liukai kudikiug Vienuoliką mene

Fede-

Kodėl bolševikai savo dik- tai būna labai markatna. kai ne- do. ir jeigu visi tenai lygus? tatura vadina “socializmu,” ra SU kuo pasikalbėti. Per dieną Ar negalėtų A. Bimba ši- kuomet socialistai Rusijoj aš kalbu tik su gyvuliais, ba gv- tus dalyku? paaiškinti? šaudomi, to nežino nei jievenų ant farmos. Tik vakare «« 1 • noHrc...................... . A . Subirėjo ir sutirpo. patys.vyras narvaziuoja iš darbo, tai r • • ,tik tada yra su kuo pasikalbšti. Komunistas A. Bimba sa- ... diktatūra “Dako: “Kapitalistinių kraštu tokią_ žiauną diktatui ą pa
aimijos ir valdžias prieš da- y ¥’
Hitlerio kryžiuočius subirė- ,^.±5? neoa-.do

o šiaip per visą dieną hunu vie- pati.Maikio Tėvas čia man geriau-
z- . v • " uiuis.h iv rojaus" tiems, ku-s,, frentaa. Regli krajavas ge- JO ir sutirpo, tiktai soda is- j(> ^į. nenorj Ma_

nau, neapsiriksiu pasakęs, 
kad darbininkas turi geriau- 

Bet kur jau ir kada ji taip šią būklę ne komunistinėj 
“atsilaikė”? Tiktai iki Vol- Rusijoj, bet demokiat nėj 
gos nuvaryta truputį pasi- Amerikoj.
priešino. ~ . r»- v • • • iO jeigu jau tos kapitalini- °. B.lmba? J° k°m-
nės aimijos taip “sibirėjo” Ean‘Jai ,Rusl)OS b<>!seJ’™a3 
ir. “sutirpo,“ ir jeigu tiktai '^do'lauggeresnis, tai k<> 
sovietų armija “neįveikia- < e ,le tenal
ma,” tai kodėl visi komunis- s Motuzas ir Jonas Va- Lai. jų tarpe ir pats Bimba,

nerolas. Už tai siunčiu vieną tmės sovietų ?ąjungos va pusrublį ekstra. Nusipirk pus- džia ir aiTnija atsilaiko. ’pantę, gal bus šilčiau, ba žiupo- T . j nas jau pusėtinai apiplvšęs. Irbatai, matyt, jau be padu. 
Pasilieku tavęs belaukianti. Tavo tavorščka. Farmerka.

PAMATYKIME LIETUVĄ 
IR KARO VAIZDUS.

zmoma. ru?i?.-:ai.

dėl jie 
Kodėl?

nevažiuoja?
J. Pakarktis.

Aš kriaučių susirinkime kuoti, bet vėliau, kaip rodos, PIlza^eJo.tai padary i. Bet igguigj^, ligoninėj. Tie- Kazy 
aiškinau, kad jei mes duosi- leidimas jam buvo duotas iš ?a» maineriai apdrausti, bet įaitis r
me 50 dolerių, tai taip kaip naujo.
i vandeni Įmesime, ir nieko Jeigu bus Įrodyta, kad '"."‘T’ JXC -d- Atlyginimo gavau tik
daugiau negirdėsime. J. Sta- daktaras K. nusikalto iš nau- ■ . , . ■> .. , po 15 centų i ?ąvaitę.
nis tuoj mąne “pronaciu” iš- jo, bausmė galės būt daug buv^S^benti i’t^ma'b Kai pasveikau, apdraudos

H±r h±esnė- negU nuteisti. Gavo po’SoOf. ir po 'Vpia T-l eiH -
sakau, kad bolševikų dikta- buvo. Nevvarkiet... 3 metus ka,žjilįo be, vėl dirbti, kad nereikėtų ap-

mo bausme teisėias suspen- T/T5 mo.-eti. O as daibo 
'davo ir paleido abudu 5 me- dirbti kasyk -e jau negalė
tam? ant “nrobacijos." Bet -,a“- Nuvykau pas lietuvi ad-

k- 1<a 1 *«*«•'' rodo ir aiškina spalvuota- nuolatos saukiasi “antro
mas kad iie netinka fizi" daktarai ir I( ariai visM su- >«as filmas apie Lietuvą, New fronto?

Įrodyta, kad act J e neT a z ėdė._ Atlyginimo gavau tik York at War Paradą irvaizdus:

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

turą nei kiek negeresnė už 
Hitlerio despotizmą. Kad 
iie susipyko ir kariauna, tai 
čia kita priežastis. Jeigu Hit
lerio ir Stalino “krauiu suce-

ROEBLING. N. J. 
Atitaisoma klaida.

“Keleivio” 11-tame 
mentuota vienybė” nebūtų meiy tilpo 
sukylėjus, tai mūsiškiai ko- pranešimas 
munistai ir da butų pikieta- m“ f>et 
vę Baltuosius Rumus Wash- paduotas vebonies vardas, 
ingtone, kad Rooseveltas ne- Buvo pasakyta, kad mirė 
siųstu amunicijos Anglijai Juozas Narutis, o turėjo bu- 
ir nekovotų prieš Hitlerį. ti: Mykolas Narutis.

Ot, brolau Stany, tu rėmei Su pagarba,
Hitlerį netik žodžiai?, bet ir Mrs. Mary Naruti3.
darbais. O aš visuomet sa
kiau ir sakau, kad l omunis-

karo Vyrai, neužmirškit, kad 
Rusiia yra didžiausia šalis. 

Monterio, Mass., kovo 29, 30 Ji užima sestą dali pasaulio 
ir prieš kara girdavosi gare, Sandaros salėje, 30 Inter- lint-i pasta yti 20,000.000 l a- 

vaje st reiviu armiią. Ir ieigu tokia
milžiniška valstvbė. kitų ša- . balan- padedama, iki šiol da gi- 
naši, tsi kuo čia komunis-

South Boston, Mass.,
X vokatą. parodžiau koks aš džio 2 ir 3 dienomis nuo 7 :30

HERKIMER, N. Y.

Sulenkėjusių dzūkelių 
kolonija.

kompaniją. Bet neradau nei 
vieno daktaro, kuris norėtų 
liudyt kompanijos nenaudai. 
Taip viskas ir pasibaigė. 

Šiandien mano 19 metu 
sūnūs rašo jau iš

turėtų
stovėti Pnsiioi bet įusų ar
mija Vokietijoj.

Valdžio; kontrolė.
Bimba šneka: Sovietai tik- Artimosios kolonijos gali su- tai dėl to taip “aukštai iški-

Worcester, Mass., sekmadienį. balandžio 11 d., 3 vai. popiet. I ietuvių Piliečių Kliubo žemutinei salėj, 12 Vernon st.
Nesenai čia mirė airių ku- amžiausPirkit Karo Bondsuš ir Sfam- n‘^a5’ buvo šiurkštus žmo- aviacijos mokyklos. Sako, rongti pas save paveikslų rody- ]o.” kad ant visko buvo'val- Kas sąvaitę Įdėkit j juos ?us- airiV- čia yra da dvi 300 ju tenai mokinasi. Tuoj mą. prisitaikydamos prie jau džioi kontrolė, panašiai kaip

tams negalima pasitikėti, nemažiau kaip dešimta ' savo Parapijos, viena lenkų, kita eisią kolegijon. Reikia ir tuo užimtų dienų. Kreipkitės: Jo šiuom laiku Amerikoj, 
nes jie maino kaili beveik uždarbio dalį litalų. Bet ir vieni ir kiti yra džiaugtis. inas v»I*Bi». 179 So 2nd st.. Kari Amerika karą laimė-
kas mėnuo. i__ ;__ ________ 'airių pastumdėliai. Prie len-! Tai toks ir.ainerio gyveni-'Brooklyn, N. Y. tų. reikia viską taupyt ir pa-

Mrs. A. Skrupski. — Ačiū
už laišką ir pinigus.

Vaiką Motkai. — Neverta
dėl to ginčytis. Nespausdin
sime.

Jonui Šimkui. — Ačiū už

V/0RCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTFF.N

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimu. Alaus, 
gardžiai pagamintu Val

gių ir Užkandžių.
čia (raunama ir “KELEIVIS”

pavieniai! numeriaiB.

90 MILLBURY STREET
*t»Ri EsTFR. M \58.
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Ketvirtas Puskapis KELEIVIS. SO. BOSTON. No. 13. — Kovo 24 d., 1943 m.

—Alou, Maik’
—Labas rytas, tėve!

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KAIP PAUKŠČIAI KOVOJA UŽ BŪVĮ.
Kova dėl būvio eina visur, yra tvirtesni, tai parodo jau 
Niekur ta kova nepasi- Jas, faktiiS» J°K skrisdami 

i eiškia tokia aštria forma, lenktynėse jie pralenkia ki- 
kaip gyvunu tarpe. Kovoja-
ma dėl maisto, dėl patelių, Kai patinai susiranda sau 
dėl teritorijų. Kova yra ve- tentonja; ir jose įsityn tina, 
dama organizuotai arba pa- J1®, pradeda čiulbėti,
skirai. Išlieka stipresni, žo- Tai ženki is grįžusioms pa- 
džiu, tie. kurie moka geriau
prisitaikyti prie aplinkybių,

telėms, kad viskas tvarkoje 
ir galima pradėti šeimyninis 

'gyvenimas.
Čiulbėjimas turi ir kitų 

emaĮ reikšmę. Tai paukščio pa
reiškimas jog ta teritorija 
jam prikh.uso, todėl niekas

kurie nugali savo priešus.
Kova dėl teritorijos 

ne tik tarp žmonių, bet ir 
taip žvėrių, vabzdžių bei
paukščių. kitas negili į jų turėti pre-

Įdomu pastebėti, kad dėl tenzijų. 0 kad taip iš tiesų 
teritorijos kovą veda ir yra, tai p;.tvirtina tas faktas, 
paukščiai. Tai atrodo keista, jog paukš.is čiulbia tik išim- 
Rodosi, kuriems galams tinai savo teritorijoje, 
paukščiams turėtų būti rei- Praeina pavasaris. Paukš- 
kalinga teritorija? čiai išperi ir užaugina vai-

Paukščiams yra reikalinga kus. Drauge su tuo baigiasi 
vieta, kui jie galėtų savo, ii tarpusavė kova. Teritorijų 
lizdus sukti. O kai išperimi sienos panaikinamos. Vienos 
maži paukščiukai, reikia rūšies paukščiai paprastai 
jiems maistas pristatyti. To- pradeda skraidyti būriais ir 
kiu budu, toli nuo lizdo jie ruošias kelionei Į šiltus kraš- 
negali nuskristi. Todėl pri- tus.
versti operuoti tam tikros te- --------------
ritorijos ribose. Tą teritoriją PASAKA APIE SVO- 
jie visais galimais budais ir GUNUS.
stengiasi apsaugoti nuo kon- Taį atitiko metais
kuientų. Prie mies:o Medina. Egipte.

Prieš kelis metus anglas iš vakarų pusės žmonės 
Eliot Hovvard parašė knygą kosi būriais ir žiurėjo 

~ . apie “teritorialini klausima” tyn į nepaprasta nu«uw. iS 131 ® Paukščių Penime. Tai bu- Aukštai ore!tarp dangaus iri
Kas ja musų makalas. v0 sensacjja Riti orni- žemės, stetokltogai. 'he jo-'

! —Bet kokia is to nauda, tologai (paukščių tyrinėto- kių prietaisų, laikėsi nesenai
—Apie naujienas, Maike. tėve? Ar manai, kad saliune jai) irgi susidomėjo tuo mirusio pranašo Mahometo

pakalbėsim vėliau, o dabar pripiltų tau didesni stiklų, klausimu. grabas.
aš norėčiau nuo tavęs biski jeigu pasivadintum mar- Kova dėl teritorijos pauk-i Mahometo pasekėjai rin- 
rod°s- .salų? ščių tarpe prasideda tik pa- kosi kaip į cirkų, žiurėjo ir

O kame reikalas. j —Maike, nesisporyk. Jei- vasari, kada jie pradeda pe- stebėjosi, xad jų vadas taip
—Tu žinai. Maik, kad aš gu Stalinas gali but marša- rėti ii poruotis. Žiemos metu, aukštai iškilo. Kur buvę ne

esu staršas vyčių generolas las, tai kodėl aš negalėčiau? kai išskrenda Įšiltus kraš- buvę, pufc.ikoje pasirodė du 
ir turiu kelis medalius už Imk pensilį ir rašyk Smeto- tus. jie visai draugiškai su- mauru jurininkai. Staiga 
krabrastį. inaigromata. x gyvena. Dažnai susispiečia Į Mahometo grabas pakrypo,

—Žinau, tėve. žinau. i __Tėvas nesupranti Stali- didelius burius. Įpasvyrooie ir krito žemėn,
—Na, tai kaip tu rokuoji, no politikos. Kuomet Stali- Individualizmo psicholo- a^m?°- Senovės mitai

naujo?

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI 

Parašė: Kazys Boruta.

(Tęsinys) im-Įminimų išprašyti sau ir visai giminei,
n ~ i * • - tinai ligi trečios kartos, užtarimo visose—O iš kui- as galiu zmoti?—piktai atšovė neiaįmėSe

Dovinė - Klebonas geriau išmanai apie! Taį pat avasario> dar nepra-
dalykus. -• J v -v . V rti K džiuvę keliai skęsta neišvažiuojamuose

Kleb°nas norėjo dar kažką sakyti, bet iįunuose, jau brenda visais keliais maldi- 
pi įkando liezuvj ir tiek tepasakę. ninku minios i Purviškes, o kitos moterys,
šelmyste geran išeina. Nesuprasi, pane, į padarę įžadus, net iš tolimiausių parapijų 
šelmyste geran išeina. Nesuprati, pane, įejna keliaklupsčios, purve permirkusios,
Lhevo galybes................. _ sustingusios, visų laikų kalbėdamos ražan-

_ Dov'mė prablaiyejusiomis akimis paziu- čįų ir akių nuo dangaus nenuleisdamos, 
rėjo į klebono veidų, tarsi klausdamas ai i liktai dažnai neateidavo net ligi pusiauke- 
jis suprato jo paslaptį, bet klebono paten- jjo, sustingę nugriūdavo į pakelės griovį ar 
kintas veidas visas spindėjo ir nieko nega-,jjun^ jr negalėdavo atsikelti, o ir tos, kū
limą buvo matyti. 1 rįos vįg dėlto didžiausiu valios sukaupimu

Tai buvo visai kitas žmogus, negu kum- jr kruvinomis pastangomis pasiekdavo pa- 
gas Paukštė ar Benediktas L sonus. Pu-ibiui usiu pavasario keliu Purviškių Stebuk-
mas—Dievų širdyje nešiojo, o antras— 
bent pilnų galvų ukio rūpesčių, per ku
riuos viską užmiršdavo. O šitas—be savo 
griausmingo balso—nieko daugiau r. ei šir
dyje, nei galvoje neturėjo. Nebent iii.tai 
sotų ir patogų gyvenimą. Ir Dovinę, pažiu
rėjus Į tų patenkintų, užputusiomis akimis, 
veidą, tiktai šiurpas nukratė. Tai net neat
sisveikinęs, nuėjo savo keliais. Bet vis dėl
to nebuvo lemta jiems amžinai išsiskirti. 

Tuo laiku apie nelaimingąjį Vinco Do

ringąją, apturėdavo dangaus malonių, po 
tokios dievobaimingos kelionės susirgda
vo ir atiduodavo į Dievo rankas savo die
vobaimingų dūšių. Bet tokios malonės ne- 
atgrųsindavo kitų maldininkių, ii- jų nie
kada pakelėse netrukdavo.

Daugiausia maldininkų būdavo pirmo
sios gegužės išvakarėse. Marijai Mergelei 
paskirto mėnesio pradžioje. Tada tūkstan
čiai važiuotų ir pėsčių pradžiovindavo ke- 

_ . . rius, šunkelius ir vieškelius į Purviškes, viso
vinės kurini sklido stebuklingumo gandai, kaimo kiemus užplūsdavo vežimų daugy-

Vinco Dovinės širdį vėl pradėjo apimti Į vežimų, ir knibždė jo žmonė*s, kaip skruz- 
gyvenimo tuštybė. dėlės apie skruzdėlynų.

IV. Išilgai yisų kaimų nusėsdavo ubagų ei-
Nuo to laiko Purviškėse daug stebuklu lės, visais balsais giedodavo ir garbindavo 

įvyko, kurie plačiai išgarsino Purviškių Dangaus Karalienę ir iš maldininkų rink- 
Štebuklingajų. davo variokus ir visokių Dievo dovaną, o

O ir tas Dats pirmasis stebuklas, kuris prie pat Dievo Motinos statulos, keliolika 
įvyko per pašventinimo iškilmes, kada metlV aplinkui, klūpodavo ir gulėdavo vi- 
škaisti tyra ašara nuriedėjo mediniais Die-;oklV h?oni« daugybė: aklų, luošų, raišų, 
vo Motinos veidais, pavirto žmonių kalbo- kreivų, kuprotų, nebylių, lozorių su neuž- 
se kažkuo nepaprastu: tarsi pats dangus1 gyvomis’ žaizdomis ir visokių kitokių 
buvo prasivėręs ir iš aukštybių su angelų paliegėlių, kurie dejuodami šaukdavosi į
pulkais nusileidusi pati Dievo Motina ir dangų su stebuklo viltimi.
ten, kur dabar pastatyta jos statula, verku- Bet dangus paprastai tylėdavo. Nebent 
si, žiūrėdama i karo sunaikintų kraštų... Ir kuriam iš pat g.mimo aklam pasirodydavo 
tas šaltinis, kurk ten buvo nuo neatmeną- danguje Švenčiausia Panelė, apsupta an- 
mų laikų ir kuriame jau prieš karų ne vie- gėlų pulkais, bet jeigu tas stebuklingai

kad tie du maurai 
svncninu ir.ėtų gau- nas turėio tik tris generolus gija pas paukščius pradeda 

ti promošinų? —Timosenkų, BudenĮ ir Vo- pasireikšti pavasariui besi- f**’
—Ar tai toks gėrimas? ’rošilovą. — tai nei jis, nei artinant. Apie ta laika jų Pamat«
—Nausa. Aš jau kvytinau vokiečiai jų nebijojo. Kuo- organizme įvyksta ir šiokių ra^ikė *i^ištos 

gėręs, ba dabar gavėnia už- n??1 rusu raudona armija at- tokių pakitėjimų. Kai kurios P?™?® r
stojo, o prie to ir snapsą pa- sldure Prie olgos, tai Stali- jų liaukos pradeda smarkiau^ &__ -

nas nusigando ir pradėjo veikti

vaike, ar man nevertėtu •alflro“■st

baigiau.
—Nereikia

J ilk aš žinau, 
sitraukti.

—Ak, teisybę pasakius, 
Maike, kai gaunu, tai ir išsi
traukiu. Nelaukiu, kol siūlys.

teisintis, tėve. 
kad mėgsti iš

šaukti, kad toliau bėgti ne
galima. Tada jis paskyrė 
dvidešimt ketinius naujus 
generolus, kad vytų vokie
čius iš Rusijos atgal. Bet vė
liau Stalinas apsižiūrėjo, 
kad jis padarė klaidą pa-

Svogunai, česnakai ir bui-
rr- . . , i • x I liai nuo senų senovės buvo
Tai atsitinka kaip tik tuo žinomi, kad, apart magiškos 

metu, kai paukščiai ima] t’uri Htnk.fn Vn
grįžti iš šiltų kraštų. Grįžu-

paukščiai
gaies, turi da ir kitokių ko 
kybių. Pelusiumo dievna- 

senovės Egipte, kvap-šieji pauKsciai pirmiausia,
stengiasi susirasti sau tinka- svogunų gaivos buda.
mų teritorija. Jie ten apsigy- vo garbinamos kaip deivės.

—Bet kų reiškia tas ‘ pro- skirdamas tiek daug gabių en? ir neP flzla "a’. Gydytojai tais laikais duo- 
" Jisai pabūgo, vo konkurentų. davo svogūnų nuo džiovos

naujieji genero- Teritorijos klausimas pa- sergantiems. Kunigai apval-
mosinas,” tėve; karininku

—Tai reiškia. Maike, kad įad tie "

čiau, vieni to neatsiminė, o kiti užmiišo ir išvydę dangaus skaistybę, turi apakti, 
nenorėjo patys sau tikėti, ypač kad skrido Daugiausia stebuklų įvykdavo su žmo- 
įs visų pusių gandai apie stebuklus. nėrnįs, kuriuos buvo amžinai pritrenkusios

Kiekvieną pavasaiį iš karo nuterioto karo baisenybės ir ilgus metus negalėjo 
krašto atvykdavo tūkstančiai siela pavar- atsikratyti klaikaus išgąsčio priepuolio, 
gūsių ir kunu paliegusių žmonių,—o ar yje kartais girdėdavo giedria dienų dan- 
mažai karas žmonių sužalojo, užkrėtė viso- gaus galybės griaudžiant ir Viešpatį Dievų 
kiomis ligomis, kurios kaip maras po visa griausmingai oro debesis kalbant,—jeigu 
kraštų išsiplatino,-—bet netrukdavo čia ir nuo griausmingo balso visai nepamišdavo,

as noriu aukštesnio cino. As jaj gali išvyti ne tik vokie- įeina nuo klimato ir paukš- gid indą vo žmogų daržovė-
noriu but maršalas. čius iš Rusijos, bet kad jie ėių rūšies. Vienų paukščių mis ir tokiu budu varydavo

—O kur maršuosi. „^1; nnvpi>tj ir nati StaVna vaikai greit užauga.—nespė- iš io niktaę dvasias laukan.

sveikų, tiktai šiaip godžių visokiai malo
nei, kuriuos atvesdavo stebuklų garsas į 
Furviškes pasimelsti Sopulingos Dievo

tai kartais pasveikdavo ir Dievo baimėje 
gryždavo sveiki namo.

Bet retai kam tokia didelė Dievo malo-

—Maike, tu fonių iš ma
nęs nedalyk. Kai tave pa
ims i vaiskų, tai žinosi, kaip 
s tarša j Į reikia pašėnavot.

—Ar tėvas jau pyksti?
—Maike. aš nepykstu, ale 

aš noriu but maršalas. Aš 
nfigeriavau, kad maršalas 
yra aukštesnis cinas už ge- 
r.erola, ba amžina jam atilsi 
Džiova Pilsudskis irgi buvo 
apsišaukęs maršalu, o dabar 
Džiova Stalinas irgi apsi- 
šaukė maršalu. Taigi dabar 
atėjo maišalų gadynė, ba 
mažesnių lyderių vaiskas 
jau nebenori klausyti. Aš 
pastebėjau, Maike. kad vy
čiai jau ir manęs nelabai no- 
ni klausyti.

—Bet ka aš galiu tėvui 
pagelbėti?

—Maike, tu gali parašyti 
Smetonai gromatų ir paša- ■ 
kyt, kad jis mane paznočytų 
maršalu. Gali ir porų meda 
lių prisiųsti.

—Pilsudskis apsišaukė 
maršalu pats. Stalinas taip
gi pats save į maršalus pakė
lė. Tai kodėl tėvas negalė
tum to paties padaryti?

—Maike. tu nesupranti. 
Jeigu aš pats sau ciną pa-

gali nuversti ir patį Stal’na yaikai greit užauga.—nespe- įš jo piktas dvasias laukan 
nuo sosto. Yra gandų, kad ;a jie išsiristi iš kiaušinio, Kiti patys valgydavo kvaps- 
Stalinas dėl to buvęs labai kaip jau pradeda vesti savi- nias daižoves, kad apsisau- 
nusigandęs ir dėl to apsi- stovų gyvenimų. Tokiems goti nuo bužių. gyvačių ir 
-kelbė maišalu, kad galėtų paukščiams, suprantama, šunų įkandimo. Neronas. ro
juos generolus likviduoti, n®ra reikalinga didelė teri- menų valdininkas pirmąją-i 
ieigu kuris pasirodvtų nepa- torija. "Visai kitoks reikalas
klusnus. O kam tėvas pir- yra su tais paukščiais, kurių 
mausia galvas kaposi? vaikai negreit užauga. Jiems

-Visiems, kurie stovės [eiktia .dauS vietos’ didelės 
prieš vietų, tentonjos.

—Tėvas geriau apgalvok Pastebėtas labai įdomus česnakais, kad lUiėtų dau- 
savo projektų faktas. Būtent, kad patinai giau drąsos ir jėgos einant
« sssisa? s?? ‘ ęa-ę«.
kau Mauna gaies įssauayti j- būdavo gvdomos rauples,
savo generolus, j ergu kūne Koda KodžI pati.'Vėliau keptas svogūnas bu-į 

nai atsiskiria nuo patelių davo dedama'- prie skaudu-Į 
kaip tik tuo metu, kai juose Kai kur žmonės da ir da-

. 9

Motinos širdžiai ir per didžiausių nusize- n- ūkdavo išvysti, dažniausiai maldininkų 
godžioms stebuklo akims tekdavo pasiten
kinti Vinco Dovinės padaryta iš medžio 
Dievo Motinos statula, apipinta vainikų

me šimtmetyje, veik ir gy-j 
veno ant šitų kvapsnių dar 
žovių, manydamas, kad jos 
gerina jo balsų. Jo kareiviai 
visados būdavo maitinami

iam nepritars
—Jis taip darė pirmiau.

L žtikrinimo nėra, kad jis ir Pradeda atbusti lytinis jaus- bar svogūnais gydosi slogą., 
vėl to nedalys. mas? Česnako preparatai ir šian-Į

Tą reiškinį Hovardas aiš- <lien yra siūlomi gydytojams 
kiną šitaip: viena svarbiau-vartoti nuo aukšto kraujo

Trumpai Apie Vbkų spSuXžovių trijulė taip:
lllinojaus valstijoj iki lie- yra teritorija. Štai kodėl pa- gi turi daug vitaminų, 

pos 1 d. norima surinkti tinai ir skuba parskristi ank-1 D. P.;
1.000.000 tonų visokių me- sčiau. O kas anksčiau at-
talo laužo, kurio esa daug skrenda, tas turi progos ge 
pas farmerius.

Laikiaščiai praneša, kad 
kad už veislini kuilį per var
žytines f hicagoje buvo įsiū

—Gud bai, Maike.

lyta ŠI,000,000.

resnę teritoriją pasirinkti.
Betgi nevisuomet laimi 

tas, kuris anksčiau susiran
da sau teritoriją. Paukščiai 
neturi rašytų įstatymų. Kai 
vienas įsitvirtina savo teri-, - ... - - i Camp Crowden stovyk- . .. . , .

kelsiu, tai vyčiai manęs ne- joj dabar yra lavinama 5,600 tonjoje, kitas bando W pa- 
klausys. Kiti ugi juoksis. Su balandžiu armijos žinioms nuo_ pl^iko
Stalinu tai kitaiokunda. Ko-inešįotj ‘ gintis^ O tokiu atveju jėgos
munistai negali jo ant kriti- 
tų imti. ba jis tuoj juos no

klausimas nulemia 
kalą.

visą rei-
Stokholme gauta žinių, 

velėna sukiša. Jis apsišaukė kad Anglijos ir Amerikos) Kaip taisyklė, tie paukš 
saule, ir jie garbino jį kaip į oi laiviai visiškai suardė Ge- čiai, kurie atskrenda anks- 
saulę; dabar apsišaukė mar-'r.ujos miestą Italijoj. ėinn vra tvirtesni O kad iiečiau, yra tvirtesni. O kad jie

BUY
UNITED
STATES
DEFENSE
SONDS

STAMPS

yiCTORY

GYVENT, TAI GYVENTI.
Gyvent, tai gyventi,
Jaunatvės džiaugsmu suplasnoti 
Ir skristi į toli.
Kur alpsta žiedeliai rasoti.
Kur žėrinčios, ašaros
Rimo žiedužių taurėse— ’
Ten tu tekant saulei
Ir manajį veidą regėsi.
Tolybėje rimo
Aukštų bokštų sostai ugniniai,
Man ju lankyti,
Jais džiaugtis juk tu neužgynei.
Tad skrisiu į juosius,
Vien džiaugsmo sparnais suplasnojęs,
Ir grįžęs su krisi u
Apalpęs pas marmumo kojas. •
Žiedais apkaišysi
Apalpusį kūną’prie kojų,
Ir tarsi: “Tau pirmą
Pavasario žiedą aukoju.
Nes tu nepabojai
Nuskristi kur švintančios ribos,
Kur alpsta ir gesdamos 
Žydi gėlės ankstybos!”
Aš tyliai bučiuosiu
Ir glausiu prie savo krutinės... 
Šypsodamas mirsiu,
Vien pirmąją laimę atminęs.
Atminęs kiek laimės
Ir džiaugsmo tu esi man davus,
Kiek kartų žieduose
Vien mane esi tu sapnavus!...
Pakol jaunai da krūtinei
Tu mylėti neužgynei,
Po vilingų tavo kojų
Savo širdį aš aukoju.

Nežinomo autoriaus.

vainikais, žalumynais ir gėlėmis apkaišyta, 
kad pro tą visą žalumą net pamatyti nega
lima buvo jos sielvartingo veido, su tokiu 
graudžiu liūdesiu žiūrinčio Į suklupusia 
maldininkų minią. Bet jau vienas dangiš
kos esvbės pavidalo buvimas žalumais iš
puoštoje pastogėlėje gaivindavo tikinčiųjų 
širdis stebuklo viltimi geriau, negu šalti
nis, kuiis, kaip tada buvo pasklidę gandai, 
atsiradęs iš Dievo Motinos ašarų, nepagy
domas žaizdas gydydavo.

Prie to šaltinio kartais visai prisigrūsti 
nebuvo galima, taip jis būdavo iš visų pu
sių apgultas: čia būdavo daugybė ligonių, 
kurie plaudavo stebuklingu vandeniu sa
vo užsisenėjusias pūliuojančias žaizdas, o 
tūkstančiai maldininkų, jieškodami svei
katos ir kitokios Pono Dievo malonės, ger
davo iš to šaltinio ir butelius prisisėmę, na
mo nešdavosi, nes:

—šimtai neregių praregėjo ir nebylių 
prakalbėjo;

—šimtai raišų pradėjo vaikščioti, o krei
vų, kuprotų, visaip ligos suruktų, kaip nen
drės išsitiesė;

—šimtai lozorių. nepagydomų ligonių 
btebuklingai pasveiko, nusiplovę žaizdas ir 
'atsigėrę iš stebuklingo šaltinio.

Ir apie tai ne vien gandai ėio, tuščios 
žmonių paskalos, bet—tūkstančiai tikin
čiųjų savo akimis matė tų daugybę stebuk
lu nuo to laiko, kai ivvko pirmasis ste buk

lias, ir Dievogalos klebonas, Kazimieras 
Į Kubiliūnas, užvedė stora knygų, kurioje 
užlašinėjo įvykusiu? stebuklus iš žmonių 

'lupų su liudininkų parašais a:ba parašų 
i vietoje kryželiais, nes daugelis tų liudinin
kų buvo dievobaimingi žmonės ir neraš
tingi.

(Bus daugiau)

I 1
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Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos
(Gautos požemio keliais.)

IŠ CIVILINĖS ADMINIST 
RACIJOS REZIGNAVO 

AGRONOMAS PETRONIS
Vokiečiai vis da atsisako ati* 
taisyti bolševikų padarytas

Lietuvos ūkininkams 
skriauda*.

Lietuvoje vėl atsistatydi
no vienas generalinis tarė
jas. būtent, agi-. Petronis. Jis 
ėjo žemės ukio generalinio 
tarėjo pareigas. Jo vieton 
paskirtas ligšiolinis apskri
ties viršininkas Ramanaus
kas.

Tai jau trečias asmuo, ku
lis užima žemės ukio tarėjo 
pareigas nuo vokiečių oku
pacijos pradžios. Paaiškė
jus, kad vokiečiai nei nema
no likviduoti Lietuvoje bol
ševikinės įstatymdavystės. 
ir negrąžina nuosavybių 
Dėl to po vokiečių civilinė

ymai ir kitos prievolės. Vi- 
;os pastangos tas prievoles 
sušvelninti nuėjo niekais, 
les vokiečių tikslas tėra ko 
laugiausia išspausti iš kraš

to, pačius gamintojus —ūki
ninkus laikyti beteisiais 
“valdytojais.” kūnų vietą 
kiekvienu metu • gali užimti 
vokiškieji kolonistai. Nors 
komisaras Renteln minėtoje 
kalboje ir sakė, kad “musų 
>endras tikslas yra kova 
orieš bolševizmą,” tačiau 
/okiečių civilinės administ- 
acijos komisarų politika 
vaizdžiai rodo, kad tie val
dovai Lietuvoje naudojasi 
tų pačių bolševikų metodais.

FUTBOLO RUNGTYNĖSE 
VOKIEČIAI SUŽEIDĖ 

LIETUVIUS.

Šiauliuose buvo sureng-
idmfaistracijos sudarymo f“futbo1" ™ngtynfe tarp 
atBk.totvai«A ru-Af R Vit. lietuvių komandos “šaru-atsistatydino prof. B. Vit
kus. Dabar atsistatydino ir r.as” ir vokiečiu kariuome-

Rusams Vežamą Amuniciją Užpuolė Nacių Orlaiviai
—:— ----------— •

'•
- ' V-'; z

<v

Vaizdelis parodo Amerikos laivų^konvojų gabenant rusams pagalbą. Konvojų užpuolė vokiečių bombanešiai. Nuotraukoj 
matosi, kaip vienas laivas su amunicija lekia i padanges. O Stalinas sako. kad karo naštą j s vienas nešąs ant savo pečių.

f*.,./,-. vi ' * •* • -

JIEŠKOJO BOLĖS, RADO 
100 DOLERIŲ.

Vancouver. Wash. — Pe
reitą sąvaitę vaikai čia žai
dė beizbolę. Kai ji buvo nu
mušta Į farmerio ganyklą, 
lošikai nusiuntė mažiausi 
vaiką jos paj ieškotų Vaikas 
bolės nerado, bet užtai at
vilko stiklini puodą. ,į kuri 
buvo prigrūsta dolerinių. 
Vaikai užmiišo ir apie bolę, 
o puolėsi prie pinigų. Pasi
rodė, kad puode buvo 100 
dolerių. Bet neilgam buvo 
vaikų džiaugsmas, nes far
merka pareiškė, kad tuos 
pinigus paslėpęs jos tėvas, 
kuris dabar yra jau miręs, ir 
ji senai jau jų jieškojusi. 
Vaikui, kuris tą puodą lado, 
ji davė 10 dolerių dovanų.

I IŠRADIMAI.
KELIATOS RUSIŲ GYDUOLĖS, 

kurios stebuklingai pagelbsti nuo 
daug įvairių Ligų, užpatentuotos 
U. S.. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
viu Šeimynoj.

i NO'. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO 
(for Tooth Ache Irritation and Hard- 
ening of the Gurus į. Prašalina užsi- 
vietryjimą ir sustiprina Smegenis 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo
jaus pavartok Miracle M. J. S. Oint
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan
tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma
žesnė—50c.

NO. 2. NUO RHEL’MATIZMO IR
..JVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran- 

prasau pranešti šiuo adresu: llJ)|kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są-
Mrs. Julia Barz, 305 Savin Hill avė., nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy- 

Dorchester, Mass. jmo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00.
------------------------------------------------------ Į NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE
Pajieškau pusbrolio Juozo Luckaus, inuo Old and Fre?h Sores. šita Mostis 

Vilkaviškio par.. Suvalkų kaimo, Pir-i tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurio 
miau gyveno New Yorko Brooklyne turite senas Ronas, kurias Skauda ir 
ir dirbo prie kriaučių. Prašau atsi- niekas jums nepagelbėjo, tuojaus 
šaukti šiuo adresu: (14) bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo

ir Pranešimas. 
Administraci jos

kad tas Birjzų malūnas 
verpykla sudegė.

OKUPANTAI RUOŠIASI 
KIRSTI LIETUVOS

MIŠKUS.
Vokiečiai Lietuvoje Įstei-

PAJIESKOJIMAI
nės įgulos komandos. Rung- Vokiečiai Lietuvoje istei- RjElICALAUJA PO 6 PU- 

kuns e jo ze- laimėjo 2 prieš 0 vo- gė naują bendrovę Lietuvos HEK-
laiko” pa'elgaS kiečiai. Dėl pačių rungtynių turtams supirkinėti. Būtent! _ TAR0 

eigos vienas laikraštis rašo: įsteigta speeialinė miško su- Vokiečiai
“Karių vienuolike sužaidė pirkinėjimo bendrove. pa: kad Uetuvos ūkininkai pn- . § . . - * MH

daug šiurkščiai, dėi ko vadinta “W esteuropaeische statytų jiems nuo kiekvieno reikia siusti 50 tai6... ’... .... UaU ” T haVtarn nn 19h kilncrrarmi UdOal leiKia S1USL1 tai

agr. Petronis 
mės ukio 
apie metus laiko.

Apie agr. Petronio atsi
statydinimo priežastis gali
ma spręsti iau vien iš vo
kiškosios “Kauener Zei
tung.'’ kuri atpasakoja vo
kiečių generalin:o komisaro 
von Rentei r.o kalbą, kurią 
šis pasakė Įvesdamas į pa- 
į eigas nau ja ii tarė ja. Vokie

Pajieškau Prano Baltrušaičio ar 
Ealtrušio. iš amato kriaučius. SeniausKaip siųsti prenumeratą.

IČai “KoUivirt” rvraannmA gyveno So. Bostone; apie pora metų KOt Keleivio prenume- sirgo Long Island Hospitaly, bet da-
„oeAiiroUvn rata buvo lygiai $2 metams, i»>- i° ^nai nėra- laiškai irci sugn-- 
Ldl ClruAld. v U, > , . žo. Turiu nrie jo svarbu reikalą. .Jisj daugumas musų araugų pn- pats ar> £urie žino kur jis randasi,

buvo sužeistas geriausias Holz-Gemcinschaft.” Laik-hektaro po 120 kilogramų sįusti iau ne taii) na-
Šiaulių vartininkas Kriščiu- laščiai priduria, kad šios bruktų linų. Skaitant seno-.ranį.u įdėjus i konverta si- nas. Dėi kieto karių žaidi- bendrovės užsakymai ture- visku rusų svonu, 120 kil<>-; dabrin: į Jdoljr: konverta« 
mo nukentėjo ir Kuršėnų šią būti vykdomi “pumoje gramų reiškia apie 6 pudus. 'pasi(iaroPsunkus‘’ ir kaltais
Žaibo komanda, kuri visai eileje. ' - f - fi ‘

---------------- UŽ 30 KVORTŲ PIENO
SUDEGĖ BIRŽŲ MALU- —10 PAPIROSŲ.

nestojo j rungtynes su Jonis-
ciu komisaras žodis žodin bio^zaibu. . v.

“Ko iš ūkininko , J>a!P, matyti, vokiečių fut- 
bolin inkai taikė Įspirti ne i

į gali da praplyšti. 
Kas tada dalyti? 
Galima

uan
įeikalauia civilinė adminbt

ninku. Dabar gavom žinių, papirosų.___________ • -- - - - - -- - ■ - ■ ■ 2—. -  ■ —
Kaip Išrodė Amerika 100 Metų Atgal.

tikslo siekdami, esame glau
džiai vienas su kitu su d ti 
tad kiekvienas turi atlikti 
gavo pareigą Visi kiti klau
simai. diskusijos ir svarsly-

UŽ DRAPANŲ SUPIRKI
NĖJIMĄ GRĘSIA SU

ŠAUDYMAS. ______ __
-------------- . Vokiečių karo komendan- Devynioliktojo šimtmečio
mai turi užleis“ vieta fair. tus Lietuvoje generolasima- p.-džioje Jungtinėse VaUtl- rK
didžiajam bendrajai!? tiks- i«ias Just įspėja Lieta/o8 jose buvo vos 5,300.000 bai-i ,
luL” I 'i fchaĄtojm, kad uz kanuo- į • ^ventojų, Q šiandien Apie Aide

kur. betariant, “užkastas P«ią busią baudžiama 
šuo.” Buvome anksčiau ga- ‘ griežčiausia bausme.” t y. 
ve žinių, kad žemės ukio kirtimi. Paskutiniuoju laiku 
“vadybos” (taip dabar va- tokie supirkinėjimo atsitiki-
dinasi Įstaigos, kurios Lie- mai padažnėję. j ♦
tuvos nepriklausomybės lai- Prie kariuomenės reikme- Pk ? didesnius imiestus. 
kais turėio ministerijų var- nų vokiečiai priskaito ir dra- Didžiausis jų bu\ o Philadel- 
daj vadovybė protestavo panas. Tai reiškia, kad ir už Phla su 60,000 gyventojų; 
dėl žemės nuosavybės Lie- drapanų prisipirkimą žmo- *ntras dld^nnnbUVO 
tuvoc ūkininkams negrąžini- gus gali but sušaudytas. s? 60,000 gyventojų,
mo. Tačiau vokiečių komisą- Tenka pastebėti, kad jei- ° b buv o Baltmiore, ku
rsi vis leidžia durnus Į akis. gu padažnėjo kariniu daiktu ’J t-uiejo 26.000 gyventojų, 
teisindamiesi, esą nuosavy- supirkinėjimo atsitikimai*, Bostonas tada buvo visai 
bės pripažinimui “dar neat- tai tuo pačiu padažnėjo to- ^^įdelis nnestelis, su vos 
ėio laikas.” Antrą vertus, kių daiktų pardavinėjimo dk 2o’000 gy^ojų.
Lietuvos ūkininkus sunkiau- atsitikimai. O karinius daik- Apie Chicagą tuomet da 
šia našta slegia vokiečiu ko- tus pardavinėti vargu ar gali niekas negirdėjo. Tokio 
misaru nustatyti privalomi kas kitas, kaip patys vokie- miesto

HITLERIS IŠĖJO IŠ 
PROTO?

nustatyti
žemės ukio produktų prista« čių kariai.

Jam Nėra Uniformos

Čia yra parodytas Alex Simon, 18 metų amžiaus milžinas 
iš Chicagos, kuris yra toks didelis ii storas, kad laivyne nė
ra jam tinkamos uniformos Jis yra 6 pėdų ir 3 colių ūgio 
ir sveria 280 svaru Jam turėjo sinti speciale uniforma.

čių, Išbėrimų, Pails, Sains, Gėlimą 
Ausies, nuo Užsišaldymo. Žaizdų 
Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- 

. ... jimų, Nudegimą, Sumušimą, Skau-
. ajieskau ginnr.ių ir pažįstamų dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, 

nuo Luokės parapijos. Telšių apskri- įr įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg- 
cio Mačiau laikraščiuose kad prie- žinią, tai pažymėkite, Speciališkai 
trlaudosc žmoneliai prašo lietuviškų Pranešimą gausite, šitos mostis, tai 
knygų pasiskaitymui. Aš turiu viso- Ginklas prieš Vėžio Ligas, 
kiu knygų perskaitęs, klauskit pas Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c. 
niane. Louis Ellyes, (15) šalti orai ateina ir jie atneša daug

R. 1 Box 124B, Oregon City, Ore. ligų. Bukit pasirengę apsigynimui.
--------------------------------------------------------- Geriausias ginklas apsigint tai M. J.

Aš, Jonas Stravinskas, (Lietuvoj švilpos Miracle Ointment: No. 1—• 
mane vadindavo Stankcvičiuku), pa- nuo Dantų; No. 2 ir No. 3—nuo įvai- 
jieškau Andriaus ir Petro Karpavi- rių ligų, paeinančių nuo Šalčio, 
čių ir Antano Lisausko, kuris čia va- Reikalaudami Gyduolių siųskite nį rp , - , - dinasi Lithkaųskiu. Visi iš Suvalkijos, Pinigus Money Orderį arba Čekį ne-siOKiam atsitikime starapolės apskričio, Prienų apylm- mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu-i 

:aritninislrąciia nridės nrielb®8’ Meldžiu jų pačių atsišaukti, arba mėt Gyduolių Gerumą tai duodar.1} 
’ ” ' J 1 'žinančiujų apie juos man pranešti tokias išlygas, rmsrųsine g DėžuiėdįJŪSŲ prenumeratos pustrečio šiuo adresu: John A. Strong, (15) —viena mažesnę. Vartok tą mažesne,- 
mėnesio “ekstra ” ’ ' *"• 2’ ®°x I6’ Thomaston, Ct. neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi ui-

:---------------------------- ,--------- --------- ganėdintas, grąžink didesnę į 10 dic-
SiunČiant pašto Štampas, nokiu d arbo už gaspapinų. n? i,®*140’J"!® apsuksime tik p<---

p! ašom siusti po 1 V-> cento n’ot®5ls. paj’eško darbo už 8ion mo " “1 . * 1 . , . *- , gaspadinę prie blaivaus vyro. Noxc-h! OH DO oC.. nes tokios mums čiau ant fanuos arba mažame mies- 
Kana-Mrs. v. m.. (is)

NAS IR VERPYKLA. S>nmakėjus pieno prista- Galima pasirinkti vieną
Nepriklausomos Lietuvos tymams, vokiečių Įstaigos j. i žemiau paduotų trijų bu-

.. Siųsti prenumeratą paš- 
money orderiais arba 

bankiniais čekiais.
2. Įdėti $2 pinigais ir 50 

centų pašto stampom.
3. Galima siųsti 3 dolerius 

pinigais.

eų senai jau nie-
vienaT tik Nevv Yorko mies- ko negirdėtu Jis niekur ne 
tas turi apie 7.400,000 gal- «rodo. niekas jo nemato. .
vų. o visos šalies bus apie Kad ir būna skelbiami jo >1 a naudingiausios 
135,000.000. J '----- 1

1800 metais Amerika tu-
vardų patvarkymai, tai yra rios stampos mums netinka 

• daromi tik svieto akių apriu- visai, nes Jungtinėse Valsti-
mimui. Šiomis dienomis iš Jose jos neina. 
Švedijos buvo pakviestas Draugiškai, 
Vokietijon proto ligų spe
cialistas, todėl yra manoma.

tada visai nebuvo.

Antanas Wiltrakis,
95 Falls avė., Oakville, Conn.

311 So. I.oomis st., Chicago. 111.

(->-20c.
Adresuokit taip:

M. J. ŠVILPA
Miracle Ointment 

Broad Str. P. O. A. Box 73.
HARTFORD. CONN.Sveikata—Brangiausi* 

Turtą*.
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins but Sveikais.
* 
ti

Gydymas visokių ligų, Šaknimis, J
« < •— - • - - « > i • so • > • Augmeni nis. Žievėmis. Žiedais, S—k- t
kad Hitleris yra įsejęs iš yhre JullUS Baniulis. rin,V ir La^a,s- J°j« su vardą » ALEXANDER’S

visokių augalų lietuviškai, angliškai ’ 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gvdo ir kaip reikia vartoti. .
' Prašau iš Kanados štampu nesiųsti {
Kanados doleris dabar tik 80 centu.)
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 

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

proto.
Pereitą nedėldienį Berly

no radijas paskelbė, kad 
“Hitleris kalbės.” Kaž-keno 
balsas kalbėjo apie 5 minu

Kel!*’ Administracija. TIKRAI GERI 
PREPARATAI

Velionis buvo laikraštinin
kas ir poetas.

“Vienybė” praneša,

CASTILE OLIVE OIL 
'SHAMPOO

tęs. Bet užsienis netiki, kad kovo 10_d. Brooklyne mirė 
tai buvo Hitlerio balsas.

Buvo tiktai upė Chicagos 
vardu, kuri Įteka Į Michiga- 
no ežerą. Apie 1803 metus 
prie tos upes buvo pastatyta 
tvirtovė nuo indijonų gintis, 
o Chicagos miestas buvo 
Įkurtas tik po 30 metų. i

Toliau Į vakarus nuo Chi 
cagos nebuvo jokio miesto.

Julius Baniulis, susilaukęs 
61 metų amžiaus. I

Velionis priklausė prie 
piimosios musu kartos Ame- 

Sugryžp iš Rusijos Ameri- tiko< k“lturos dubininkų. į

čia iis dirbo prie laikraščių, 
lašinėdavo eilėraščius, strai-

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens Street,

SO. BOSTON. MASS

• padarytas iš tikro-
• io Castile muilo, 
| U. S. i'. Išplauna 
i pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru-

“GOSPODIN” UŽĖMĖ 
“TOVARIŠCO” VIETĄ.

kos žurnalistas Cassidy sa
ko, kad Rusijos annija esan-

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tun* doirmus Pain- 
Expellrris. kuris yra rtebethra linimentii ir 
kuri naudoja tūkstančiai žmonių. Vi-i K 
milijonu bonkučių pa-duota. kas liūdim jo 
naudingumą. Reikalauk*t tikrojo 
Pain- Expeller:o su Inkaru ant 
dėžutės. L i
P A I N - E X P E E L E R V “

iti reformuota senosios caro . . _ - , ,. ---------------------------
a, mijos pavyzdžiu, besta P“ ^ekurt^k^ ETIŠKOS L.COS.

hai crri.-'žta riisninlina ir x e U Į _ . Ir kaip nuo ių ansisilabai griežta disciplina ir 
kareiviam.' uždrausta vadin
ti karininkus “tovariščiais.”

Kur šiandien stovi tokie did-jįe dabar esą vadinami 
nuesciai, kaip St. PaH*. Min- “gospodinais.” Gospodin įu- 
neapohs, Denver. Omaha, su reiškia poną.
Kansas City ir kiti. simtas ‘ _________
metų atgal tik snaudė girios1
arba riogsojo prarijos, tyrai.
Kur dabar stovi garsus St.
Louis, tuomet buvo tik ma
žutė prekybininku kolonija. 
Visi vakarai priklausė indi- 
jonams.

Dabartinėse lllinojaus. In
dianos. Wisconsino ir Mi
ch igan o valstijose tada gy- 

tik apie 6,000

} mus ir eustiprina 
i odą. 50c. už bonką.

• ALEXANDER’S HAIR
• REFRESHING TONIC
• Aliejų ir Odą Gydančiu Vaistų
I Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
• 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun-
• čiam per Paštą į visas dalis Su- 
| vienytų Valstijų.
i «»•
* 
t

ALEXANDER’S CO. 
414 W. BROAI)WAY. . i — ka>P nil° iu aosisaugoti. Parašėtone redagavo “Ateitį,’ kuri D-ras F. Matulaitis Antra, peržiurę-

Vėliau virio “Sandara.” Ra.! ta ,r papildyU laida. Kaina .. 25c. _______________________
Šinėdavo “Keleiviui.” “Vie- a .oęgaoaats K :: x a a-a a a aa a ga a a i r a r. ; a a ? j
nybei” ir kitiems laikraš
čiams. I

Buvo tai labai ramaus ir 
švelnaus budo svajotojas iri 
kūrėjas. Gaila, kad jo jau 
nebėra.

Velionis buvo vedęs ir pa-i 
liko žmona Ona.

ARMIJAI REIKIA DAR 
6,900 GYDYTOJŲ.

Be to, š met norima gauti 
dar 4.800 dentistų.

Amerikos daktarų drau-
gijos žurnalas skelbia, kad MIRĖ KUN. A. MILUKAS
šiais metais aimijai reikėsią 
dar 6,900 gydytojų, 4.800 
dentistų ir 900 veterinoi iu.

leidėjas.“Žvaigždės
Penktadienio rytą. kovo 

mirė kunigas Antanas 
apie 70, 

ionis bu-!
vo žinomas kaipo senas laik- 

JIESKAU FARMOS raštininkas ir knygų leidė-
Su gera žeme. sodnu, mišku, trio- ja?> Pastaruoju laikll Velio 

bėsiais. gyvuliais, ar be. Prie upelio

veno išviso tik apie 6,000 Bijomasi kad civiliai mies- 1^ ri., mirė kunigas 
baltveidžių, kurie bu\o išsi- gyventojai turės pasilikti ^rilukas, sulaukęs 
sklaidę po visą plotą. daktaių. metų amžiaus. Veli

Kas galėtų tikėti, kad per
100 ar 140 metu galėtų iš
augti tokie milžiniški mies- 
tai. tokia stebėtina piamonė, nr ežerėlio <sb. jei barmenas. Apra- rtlS buvo vyskupo pasklltas 
tokia galinga ir turtinga ša- «^??!?s,i^-pardaviP,?’ kunigo pareigoms prie šv
lis!

l

P,ox ai, S Boston. Mass.

Farma Parsiduoda
50 akrų

( 16)

Pirkit Karo llondsus ir Stam- 50 akru -ma. gera žemė. bėga
i>a«« Ka« snvaifp idėkit i i.mc uPe,»« >'-i '» kambariu narnapas. Kas sakaitę (dėkit j juos n karvės, f. , iiankui. a,t, .m. 

nemažiau kaip dešimta savo lipina, $1^1 a cash. iin
uždarbi,, dali .Į Kayderos Ho.cl,Sprip<y

Pianciškaus vienuolyno,1 
Roslyn, L. I. N. Y., kurio 
koplyčioje laikydavo pa
maldas minvškoms ir jų mo
kiniams vaikams.

K I Paulauskas

SOUTH BOSTON. MASS.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

Valgyklose ir Tavernose 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 palenkinti.

BROCKERT BREWING C0„ Ine.
TELEFONAS

s, Worcester —5-4334
R____________________

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER V A SS.

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

t
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Moterims Pasiskaityt
Naujos Uniformos Karo Slaugėms

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KAS YRA VITAMINAI IR KAIP JIE 
PALAIKO MUSŲ GYVYBĘ.

Vitaminai yra bespalvė ir 
bekvapė medžiaga, kuri ran
dasi kai kuriuose augmenyse 
ii- guvuliuose, ir kuri būtinai

lapai, garstvičių lapai, šalč
iai. saldžiosios bulvės, pa
prastos bulvės, kopūstai, 
batviniai, kaliafijorai, salo

įeikalinga gerai žmogaus tos, žalieji pipirai, morkos, 
sveikatai ir gyvybei. Vita- į svogūnai, pastarnokai, gruč- 
minų yra žinoma jau kelia-į kai.
tas rusių, kurios ženklina
mos raidėmis A, B. C, D ir 
taip toliau.

Taigi paaiškinsim čia 
savo skaitytojams apie kiek
vieną rusi skyrium.

Vitaminas A.
Vitaminas A apsaugo; a 

musų kūną nuo užsikrėtimo 
Įvairiomis bakterijomis. Y 
pač jis sustiprina musų at
sparumą slogoms bei “šal
čiams” ir visokioms gerklė • 
bei nosies ligoms. Be to, j s 
akstiną augimą ir būtim i 
yra reikalingas bendram 
sveikatos stoviui. Negauda- 
damas pastoviai vitamino / . 
žmogus netenka gyvumo i. 
lengvai gali apsirgti užkre
čiamomis akių, ausų. nosie , 
burnos, gerklės, o kartai; 
net inkstų ir pūslės ligomis. 
Tas jau patilta bandymais

3. Vaisiai: Grapefruit, le- 
monai, orančiai. ananasai, 
bananai, obuoliai, pyčės, 
vynuogės, slyvos, vyšnios.

4. Sėklos: čieli kviečiai, 
’ugiai, komai, ryžiai, mie
žiai ir avižos. Paskui, riešu
tai, migdolai, kaštonai, py- 
nacai. visokios pupelės, pu-- 
nos ir žirniai. Taipgi ir mie
lės.

Vitaminas C.
Vitamino C reikia gauti 

kas dieną kaip suaugusiems

KELEIVIS, SO. BOSTON,

šiame vaizdely matosi naujos Amerikos kar» slaugiu tmifornios Įvairioms progoms, iš kai

rės matosi uniforma gatvei; dvi sekančios yra karo lauko uniformos; juoda kepurė ir ilgas 

šinelis su diržu, tai uniforma gatvei ir lauk » pareigoms. Kraštutinės dvi iš dešinės, tai 

ligoninės uniformos.

Aip ir vaikams. Jeigu jūsų Į lai par SU3ekti) kad JUO ga., CHICAGOS MOTERŲ 
dantys silpni ir juda; jeigu;lima .‘užtrįnti” kitus vai- VEIKLA.

I

Dovanos 1943 Metams
UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVĮ” KAIP 
DOVANĄ 1943 METAMS, O “KELEIVIS” PRID..2S

? UO SAVĘS DOLERIO VERTES PREZENTĄ.
iYigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aii<ų 

r/’resą. pridėti $2.50 metinei “Keleivio” prenumeratai, ir paiy- 
t.č.i. kaklas knygas tam ska.iytojui ar skaitytojai arba ju na 
ims .ust i.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga- 
i.te p.;siiinkti už visą DOLERĮ, Mes nusiųsime jas nurodytu 
a.iresu ir patys apmokėsime paštą. Tai bus “Keleivio” dovana.

Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už $1.50, tai 50 centų reikės primokėti. O kas pab
rinks knygų už $2.00, tas turės primokėti $1.

štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovan i:

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
“Žemė ir ŽmcRUs” yra labai pano- 

_ . , , , . , kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip
Bažnyčia sako, Kad buvo, o moxs ..ntogus gyveno žiloje senovėje, kaip 

kovojo su gamta ir kaip civiliza- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra

BUVO VISUOTINAS 
VANAS?

tas sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, ta
.kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti 
Ikelias dienas, i ■ .as -.-.su veis.ių gyvūnus, sjų žmonių, vyrų ir moterų
kurie gyv-na išsimėtę po visų žemes Kama ž.-c..kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyv 

'nūs prastoj sivo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad vis:, 
žemę apsemtų ? Ker tas vanduo da 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimyn<* 

i galėjo atsirasti po t\ano juodveidžia 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim 
tai kitų klausimų, į kuriuos negal 

'atsakyti jotis kunigas, yra nuosakia 
'ir aiškiai išdėstyti šitam veikai<. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—ta 
faktas: kas sakinys—tai naujas ku • 

i nigų argumentas griūva. Mokslas i 
mokslas nuo pradžios iki galo.

'Šimą, kad jos sūnūs Vincen 
tas yra dingęs Naujos Gvinė
jos kovose, o vasario 5 d. Kaina ....... "............... ..... 25<
atėjo žinia, kad Vincentas! LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO 

, , . . . „ . W. Spurgis tikrai yra žuvęs rija JUŠKEVIČIAUS
. . ___ _______  r___  ____ Jau keli metai kaip Chica- gausįo 9 d., gindamas nuo DAINOSE.

rad jūsų maistui stinga vi- (1931 m.) buvo susekta, kad £os komunistes pradėjo ap- užpuoliku savo ir Dėdės Sa- »e» zn r. 1. p ber
iami no C. Ilgai žmogui ne- -ei chemine medžiaga, vaikščioti Tarptautinę Mo- mo ‘ 
gaunant šito vitammo, pas jį J.a(jįnama ergOjteroij, įSgta-tenl Dieną kovo mėnesy 
išsivysto škorbutu vadina- ultravioletinės šviesos Kadangi vien tik komunis

is smegenų dažnai ®maĮgius. Tas **užtrinimas’ mok j 
kraujas; jeigu visi nanai su-jsj0 kaĮboje buvo pavadintas 
-tingę ir jaučiasi tingumas, įra(Jiacija. Anglijoj ir Vo- 
^ai vra pirmutinis ženklas, ;kietijoj tuo pačiu laiku

Komunisčių Tarptautinė 
Diena.

darytais 1931 metais s .t ma liga. Ant jo kūno prade- ^įkmef" tai* toji medžiaga^ tės ją mini ir apvaikščioja, 
da augti šašai. ergosterolis, pavirsta Į vita- tai beabejo ji yra gimusi Ru-

keptuose mjną p šitaip iradijuotą er-
žiurkėmis. (Žiūrėk: “Joui 
nai of the American Medi- 
cal Association,” Yol. 97, 
page 1229.)

Vitaminas A nėra da at
skirtas ir jo negalima nūs’ 
pirkti lašų ar pilių pavidale; 
bet musų kūnas gali gauti jo 
su maistu, jeigu mes valgy
sim tokius daiktus, kuriuose 
to vitamino yra.

Štai vitamino A šaltiniai:
1. Gyvulių produktai: 

Menkės jaknų riebalai (cod 
liver oil), sviestas, pienas, 
lašiša (salmon), jaknos 
Smetona, kiaušinių tryniai, 
suris, inkstai.

2. Javai ir daržovės: Vi
sos žalios ir geltonos daržo
vės, špinakai. žali salotai, 
morkos, batviniai, kopūstai, 
gručkų lapai, svogūnų laiš
kai. pupelės (binzai), sal
džiosios bulvės, žirniai, as- 
paragai, tomatės, Briuselio 
kopustukai.

3. Vaisiai: Bananai, apri- 
kotai. geltonosios pyčės. ka- 
vonai (musk-melons), ana
nasai (pineapples), 01 an
čiai, džiovintos slyvos, me
tanai.

Vitaminas B.
' Vitaminas B yra būtinai 
reikalingas musų apetitui ir 
maisto virškinimui. Jeigu 
žmogus neturi apetito val
gyt. jeigu viduriai jaučiasi 
sunkus, sistema sutingus, ir 
jaučiamas nervingumas ii 
susierzinimas, tai reiškia, 
kad žmogus perilgai maiti
nosi tokiais daiktais, kuriuo
se nebuvo vitamino B. Jeigu 
žmogui to vitamino negau
na visai, tai pas ji gali išsi- 
vystyt raumenų paralyžius 
arba taip vadinama beri
beri liga. Vitaminas B yra 
būtinai reikalingas žindan
čiai motinai ir kūdikiui.

Bet vitaminą B lengva’ 
sunaikina karštis ir ji greitai 
ištirpina vanduo. Todėl dar 
žovių virinimas nepageidau
jamas. Ypač tą vitaminą 
greitai naikina verdameii 
sode: todėl kas deda sodės 
i virinamas daržoves, kad 
apsaugojus jų spalvą, kaip 
tai daroma restoranuose, tas 
sunaikina svarbiausią mais
to vpatvbe—vitaminą B.

Geriausi šito vitamino 
šaltiniai yra šie:

1. Gyvulių produktai: Pie
nas, iaknos. inkstai, širdys, 
kiaušinių tryniai, lesi kiau
liena, smegenys, oisteriai.

2. Augmenų produktai: 
Asparagai. špinakai, toma
tės, žirniai, pupelės, gručkų

, . daug pačių, o ž -nonos po kei;< vyraineapsakomai! labili u imar*: r per. ikincnti kn\-
skaudus smūgis tėvams. , -—b..-.......

Tai pa

Vincentas W. Spurgis buvo 
vienas iš trejatukų, kurie gi- B' LA

A udeklo apdar v ose

DETROITOVirintuose ir keptuose mba D'ŠiUiUiradiTuota ėr- rijoj. ' uemg is trejatuKų, minegi- 52. Jf4“
valduose vitamino C beveik mi^ i-rP ^-J-iC šimet chicapietės komu-me Spurgių šeimoje 191o KL SI SOU.JJSrAH.- .. . gOSteroll galima dėti } valgO- \imet cnicagietes Komu r © V V n Dalijant Detroito lietuviu socialu-
niekados nėra, nes jį sunai- mus daiktus ir tuo bud u gau- nistes tą savo šventę aP’7;;_. US1® j u *’ J*1"? P!akatus net0?i rJ0 »?nyčio:
kiną net ir lengvas k—1 - -
Ji taip pat sunaikina
kalinas, tai yra . ........_ ....... ....... __ ___ ___________ _— „ . . .........

Motina JUOS VISUS gražiai IS- parodymais Kaina

OCIALIZMAS ’R RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šiti.o svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kic 
nas katalikas ir socialistas. Para 

Apart nuliudusių tėvelių. ~ Vandervelde. vertė Vard inas.
a. a. Vincentas paliko dar ir i ~ -•••••••••
vyresnį brolĮ Juozą, laiška- >?Eį;os bAl^AL

-- t\ x -x • j • • Puiki kr.', ra, dau-r-bė i3bai gražu:nesi Detroite, ir dvi seseris, <eiim ir <uf: . d»u-. gražu. spaivuo- 
Ona Zubrienę ir Marę Spur- ‘v paveik. •. ? g. r.i ir spav.i..

T 2 S’nc’stonjš, 221

kad kūnas negali pasigamin- oda sp^dulfu. i vaizdelį apie moteris ir
ti jo atsargos, todėl kas die- Bendrai sakant, saulės spin- >3- Sulošta neblogai tik uz- 
«« . .................. ... baigimui truko kaz-ko. už

sibaigė nei šiaip, nei taip.
Geresnei riekiamai komu

nistės sukvietė būrį moterų, 
kurių sūnus yra armijoj. Jos 
buvo susodintos estradoje ir 
Cicero moterų choras sudai
navo jų garbei dainelę. To
limus dainavo Roselando mo
tėm choras. Jis taipgi padai-

nanai, pyčės, avietės, ana- ^.e.®te’ ^šišoj» oisteriuose ir 
našai, melionai, kavonai, Californijos sardinkose. Be 
7eibentos. agrastai. Į Į0, valgomieji daiktai ga i

2. Daržovė.: Kopūstai, to-į"1 tu0 vitaminu
matės, špinakai, žirniai, pu- ‘ tecnĮ,oc^.° procesu, aini 
pelės, svogūnų laiškai, ža- «toavioletmes sv.esos ,ra- 
’ieji pipirai, gručkų lapai, ^laclJa-. Amerikoj yra J..i 
tubarbžrai, saldžiosios įrikontpanijų kur ios pradeda 
-paprastosios bulvės, agurkai. >oni* keP“ su v'drminu D. 
kaliafijorai. svogūnai, ridi- Vitaminas E.
kai, burokai.

na reikia valgyti žalių vaisių 
ar daržovių. Geidausią tinka 
žali arba rauginti (tik nevi
rinti) kopūstai.

Kiek žinoma, gyvulių pro-

duliai tuo tik ir yra sveika
tai naudingi, kad esamąjį 
odoj ergosteroli jie paverčia 

4 vitaminą D.
Karštis šito vitamino ne--’uktuose šito vitamino nė-^aj^ toda maist0 viri.

;a‘ au^a uos<‘- mas jo vertės nesumažina.To šaltiniai šie: ; . .A
1. Vaisiai: Orančiai. graDe-j. vjtammo yra menkės 

Yuitai. tangerinos. obuoliai, nehaluose (cod livt
žemvuogės, spalgenos, ba-019’ ^ia,u?1.1?19 tr?nV. Pien--

Kas serga škorbutu,

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

. I’asui i-.r- kcyjro; kalu rje
i*, i šiol •la įiebavo. Čia ao: ‘ėyt« o

- iit' ua jrarbino senovės indai :ei 
... tai, egictėiiai, chaidai, ašy? ai. 
ieūuviai. baroarai ii tt.; ).aip tie c ie
vai va iinesi, kur jie gyveno ir o- 
kitts jie Kuritik.x- su žmonėmis tJ'ė- 
, Knyga šiai.’ i ir iaba: u/manti 
Tat j ra tikra tikėji.-uų istorija. $1.10 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

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

žmonės kuria per amžius? Šj intri
guojantį politiškai-ekonomišką kli.il
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ................................... 10c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 {gražios eilės, 

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

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

'j11 Biblija sako. kati pirmutiniai žmo- 
'■« gyveno Rojuje. Bet mok ius Rojų 

s“ i-ai ai n eta. Mokslas mano, 5- ad
10- imonijo- lopšinė buto šiai rėje. Ir ši 

i-ryta. par--.do. kodėl taip manoma.1 utba i tomus ir pamoki o.antrs
skaitymą-. Kaina ....................... 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

TORIJA.
ši'a reik la.- ąr.r -io, kaip nuo

1 ?'>■> meti revoliucinės Lietuvos soė-
ko ve ė kevą s . caro raidžia ir aip 

- ai-u laik x kunigz.i tą valdži. rė- 
r : ?nė; k.iii ; ■ u: r . įja 

ia mf .'ršu, k i ki tuv: 'ii a sa-

_ . . , i- i-, x • graži. Parašė J. 2 S ne’storij?, 2 giutę. Taipgi broli Petrą ir puslapių. Poni •-o< ipdarri- $1 
. esutę Josephine Kescnienę, Aud5rip
kurie kartu su juo gimė. i KO IKI?. žViCli !

Vincentas Spurgis yra ‘ Va, Jvt’ į c s io. kao
pirma karo auka iš Michiga- norisi, atšaus m i.:: ';,' iaaupB

*-.... - Bet dėl 1.o gi n . i" Dėl k<> be ’-alziono valcū.,o> lietuvių tarme- ? . ■ , v -.-n-.s n a -
iu kolonijos. kita-, mt-

*" žiau? P-Jko ž mogui rti ia cukraus.

o-; it k. o ji 
a i pnbiika Pri- ėtae 

ii-.ę'-s s ii-Ivuoi.a:- žemiapii- parodo 
i’ ’eijrtos nepriklausomos Liet i vos 
-•ubežius ir kaip ia'is yra padalyta j 
,fkriėiu-s Tai yra vienatinė krvga,

T< 'ifTii cn 51 z\ c Iri-r—i o t i c dra- * * ir ri c r ar.asių da-ykų Ko- *ii:i * -aredo. i.a-.p gi.ne Lietuves Res—
j_Ciiivk»*uc ii .. ,, - ~ dėl jam reik s rubl ių? š:t-. os klaus;- publika, čia telpa visi svarbesni do-— irv deja ir visas Keleivio sta- mus suprasi 'irtai iš šios knygutės, k .meruai. Steigiamojo Si.ii.ii i.uta-suaamavo po SO1O, Ohompa-,, ommoT Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. Hr ai. taikos sutartis su bolševikais,

------  “ ■ Į0*** reiSKld dpurgių seimai sutartis su latviais, aprašymas visų

navo ir specialę dainą karei
vių motinoms. Po to sekė 
Chicagos moterų choras. 
Bernotaitė ir Kenstavičienė

mojant Milleriutei.
Po dainų sekė kalbos. 

Kalbėtojos irgi buvo mote
rys. Pirmiausia kalbėjo Ske- 
berdytė. Ji aiškino, ką reiš-

gilią užuojautą.

NAŠLAIČIAI.

Kaip mylėjo glamonėjo
,r., . r , i • • kia Moterų Tarptautinė Die- mus brangi mama !Vitaminas E bendrajai ra JonflriĮnė žibėjo ilgiau!'/1 mokino ir auklėjo, 

kaip galėdama.žmogaus sveikatai daug į
taipgi ir kas greitai užsikre-:;;'a;.^s"netūriV'bet'jis laba'ia*' 
na slogom. Hanke patana g arbus veislmgumo žvilg.- H, pnmaue dai^ lutij da-
?a &^ Ppo puS ‘pa’intl Ji ^HoSko »is "- Ba«damaa *_____________

orančių ir pusės, lemeno j daiktų, i*1"135 k“
-unkes. Jo gydomi ligoniai kviečių dieguose jo yra DUįkams’ ui vra tiems ku- KurSi šiandien ji pianyko? 
visuomet nuo to pasveikda-įao„<r»a,i«o tč • kad Lietuva butųi^al šaltuos kapuos...

-, o ne laisva res- ^inS° laimė, vargas liko
los ®unKoc ■ me«a svie- i . ^. . . . , Kiek surinko, nete-1 rnums &e J05 namu°s.los sunsos. me^a. s\ie iengval S1 vitaminą sunai- 1.^
(nevirintos) daržovės, kina. ' " į ko sužinoti.ŽIOS

'vieži vaisiai, kokie 2—4 
’t.iklai pieno, vienas-du kiau- 
Yniai ir šiek tiek salotų kas 
diena. Šitokia dieta, jis sako, 
netik išgydys žmogų, bet ir 
apsaugos ji nuo susirgimo. 

Vitaminas D.

Kada, oi kada, tie musų 
lietuviai ir lietuvės susipras 

Šis vitaminas palaiko jau- įr nustos lėmę tuos. kurie 
nystę. Be vitamino G žmo- nori musu bočių kraštą pra- 
gus greitai pasensta. Šio vi- žudyti?../ ‘ Chicagietė. 
lamino stoka taipgi sustab

Vitaminas G.

do augimą, sumažina žmo
gaus svori, burnoje be jo at- 

Dantų ir kaulų augimui siranda skauduliai, sugenda 
būtinai reikalingos minera- maisto virškinimas ir ilgai- 
linės medžiagos, kalkės ir niui pasidaro opi visa kūno

ŽUVUSIO KAREIVIO 
MOTINOS LAIŠKAS.

Gerb. M. Michelsonienė: 
Aš, žuvusio kareivio mo-uiiVx- iii v\.(čiic*b ii mui pa^ivtttiu vz^/i » ioc* nuiiv . • “ 1*

fosforas, bet jeigu vaiko vai--oda. Tai yra apsireiškimą' ^na’, Juze ^purgiene, skai

J j: t i is po ia
.1 o i- z

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas- kelias j a^’vičfia'visą Lietuvą iš lauko ir

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato- ją vidaus Kaina ..................... $1.00
mijos. fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A I.. Graičiunas, Chicago, KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
lik. 1011 m.. 3,.y pusi. Drūtuose ioiv ii-zin-on a
audimo apdaruose. Kaina .... $2.z0 (^ĮVAIZDUODAVO ŽEMŲ.

V Ti-I'i » I ICTI5L- *fis . .h?bai. i^mųs senovės filosofų da-.’iA! biii.iLicillbnAa leidimai apie žemės išvaizdą. Antra
ISTORIJOS SUPRATIMAS. knygutės dalis yra: ‘ lšrirkšėias Mok-

. shm arba Kaip Atsirado Kalbos.’§i knygele aiškina proletariato ii- Kama ............................................ 10c.
iizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- KODĖL AŠ NETIKIU

musių sv eutais ir *.t. Vra tai ne 
nyga bet tiesiog žibintuvas, kuris

Ji kasdiena mums šukavo
musų galveles, kius> pe^taityk šitą knygelę. . mPVA*
ji mums einant gult bučiavo Kalba labai lengvą Knyga protau- » mie-v.j.

Kad ir vedė kitą tėtė. 
bet ji mums ne ta— 
ji nemoka glamonėti; 
ji dažnai šalta.
Jos ranka stipri ir kieta, 
nematyt širdies, 
jai mus ašara pralieta 
nedrėkins akies.
Ir tėvelis jau netokis. 
kaip prie mamos buvo: 
kaip tik numirė mamytė, 
jo meilė pražuvo.
Jisai sakė, kad visiuomet 
dėl mus geras bus; ' 
kaip tik vedė kitą mamą. 
tuoj užmiršo mus.
Į mokyklą verčiau eisim 
su kitais vaikais; 
padainuosim ii- pažaisim— 
iiudėsis praeis.

jantiems
nuojama.

darbininkams neapkai- 
Kaina ....................... 25c.

VCCZJIUJTk 9 I1V1 nouiui, Al VIVI I • 1 ų - f» •

galės gauti kaulų ligą. kuri niškuose daiktuose, kiauši- ).1’, kac as negaliu surasti 
via žinoma kaip įichitis. niuose, gyvulių kepenyse, bnkan}}’ žodžių tamstai uz 
Susirgus ta liga, kaulai pasi-inkstuose, lesioj jautienoj, ir
daro tokie minkšti, kad ko- kiaulienoj ir avienoj; be to. tantJ darbą nadekuoti. Pra
jos sulinksta. vaikas pasida- visuose žaliuose daržovių la- PrilTnt.1 nofs didžiuli bė
ro šleivas, nariai gi išauga puošė, kviečių dieguose, ba- tuvisKą acm uz tai. 
dideli, taip kad žmogus lie- nanuose ir mielėse. &liia Pagarba, _
ka sugadintas visam amžiui. ------ ------- — ~ ~~ Juze ^Pur&1?ne-

Bet nedaug yra valgomu- Gumos administratorius Nuo Redakcijos. — Metė
jų daiktų, kuriuose butų pa- Jeffers pranašauja, kad rų Skyriaus vedėja reiškia 
kankamai vitamino D. Mok- greitu laiku bus įvestos kor- gilios užuojautos draugei —Ar
-lininkams tačiau pavyko telis geležinkeliais važinė-Spurgienei. kuri sausio 3 d. 'vienskalta, ar daugskaita? 
išskirti šitą vitaminą beveik tis. Esą, perdaug žmonių va- gavo iš Washingtono nuo —K viršaus vienskaita, iš 
grynoj formoj, ir pavyko žinėjasi be reikalo. Karo Departamento prane- ■ apačios daujrskaita.

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
nep-ali tikėti. Pilna arfrumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 

KUNIGŲ CELIBATAS. knygutės ....................................... 20c.
Si knygelė raredo, kodėl Romos »TOMAI DTAI IR 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia in.
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, DEKLAMACIJOS, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškuos , j .-
nupuolimas, šią knyga turėtų per- . S:.°Je .^ygo^ telpa daugybe nau- 
skaityti kiekvienas v.vras, tėvai; ir Ubai gražių ir juokiną.} monolo- 

i jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- deklamacijų. Visokios temos:
teris. dukteris ir tnviimosios nepa- darbininkiškos, . ręvoliucionienskos, 
pultu į tokia kunigu globą. Parašė tautiškos humorisriskos ir laisvama- 
kun. Geo. Townsend Fox. D. D., su- $£«(<*• Y18®®, skammos. visos geros, 

įlietuvino Ferdinand de Samogitia. £?.ka visokiems apvaiksciojimams,baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

D2IAN BAMBOS SPYCIAI. SOCIALIZMO TEORIJA.
Tr kitos fonės. Daugiai juokų, ne- Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
ie telpa net 72 “P?ian Bambos jpy- draugijos formos, ir kodėl turės būti 

: čiai,” eilės, pasikalbi iimai. humeris- pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c. 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina .............. 25c. PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) N». 
□žsitildntis Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose naro-

R.„kh,,
pasikalbėjimu, ši knyga sutaisyta
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
liakai. Joje telpa netik atskiri žo- Mfc.IL.
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys, 
mai darbo jieškant, važiuojant ktr Su rašytojos paveikslo, 126 pusla-
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą piai. Kaina ................................... 50c.

! pas barzdaskutį, pas kriaučių ir ti
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Antra padidinta ir pagerinta 
Sutaisė St. Michclsonas. PusL 96, Arba kaip tėvų vartojami svaigi.

.uicnu.sonas. rusi. so. namieji gėrimai atsiliepia jų vai-
Ka ................................................... *®c kams. Kas yra arba tikisi kada nors

būti kūdikiu tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.APIE DIEVĄ, VELNIĄ,

Vargo Duktė.; DANGŲ IR PRAGARĄ.
---------- ‘ Parašė garsus Biblijos kritikas

Ingersolas. Kaina ..................... 25cGRAMATIKA.
žodis “kelinės“ VTS

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
MTOS APYSAKOS:

'U NenžaHikirds Vyrrs: <2 žy- 
's !'>«>• nurodomi, kaip žmonės pai- 
ka-' tT' i vi®->ki-v prietarus.

Parašė N. Gnsev. Puiki naud nga Knrtus Ir tt K«ina .................... 16c.
knyga aprašyta katalikų bažnjčios
siautimas ir pradžia reformos. Su “Keleivis ** 636 Hroedavnv
daugeliu puikių paveikslų. 215 e Y. ’D *

j puslapių. Kaina.........  ..................Ii.oo South Boston, Mass.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

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

7626. Navickas, Vytautas (Kazio sūnūs). 12, mokinys.7627. Navickaitė. Aldona-Te- resė, 10.7628. Naviickas, Leonas, 31. darbininkas, Lentvaris.7629. Navickienė, Janina, 21.7630. Navickaitė, Kristina, 1.7631. Navickaitė, Pranė (Motiejaus duktė), gimusi 1905. samdinė, Vilnius.7632. Navickas, Jonas, 30. karininkas. Vilnius.7633. Navickienė, Elzė, 28. šeimininkė, Vilnius.7634. Navickas. Emilijus (Ar-' tano sūnūs), 26. darbininkas. Vilnius.

(Antano sūnūs), 37, mokytojas, Zarasai.7667. Nemickas. Liucijus (Antano sūnūs). 38, mokytojas,1 Rokiškis.7668. Nemickienė, Zofija, 37, samdinė. Rokiškis.7669. Nemiekis, Algimantas (Lucijaus sūnūs), 10, Rokiškis.
7670. Nemiekis, Rvmantas (Liucijaus sūnūs), 3.7671. Nemiškis, Pranas (Martino sūnūs), gimęs 1898, samdinys, Vilnius.7672. Namiškis, Jonas (Antano sūnūs), 69, ūkininkas, Panemunėlis. Rokiškis.7673. Nemiškienė, Marija, gimusi 1838. ukininikė.7674. Nemiškis, Pranas (Jono sūnūs). 31, ūkininkas.
7675. Nenys, Vincas, 46, dar-Andriutė bininkas. Biržai.7676. Neruiis, Jonas (Igno7651. Navickas, Vytautas sūnūs), gimęs 1906, Didžiuliai.(Vinco sūnūs), 6 mėn. Krekenava.7652. Navum, Petrov (Mikita 7677. Navardauskas, Mykolas sūnūs), 27, ūkininkas, Kapsiutė, (Marijono sūnūs), gimęs 1914,

Japono Lavonas Pelkėse

Rozali-
gi-

co sūnūs), gimęs 1910, mas, Panevėžys.7648. Navickienė, Stasė, ausi 1907.7649. Navickaitė, Nijolė (Vin co duktė), 4.7650. Navickaitė,(Vinco duktė). 2.

Tverečius.7653. Neifalta, Jonas (Pranu sūnūs), 46, ūkininkas, šveni- ežeris, Seinai.7654. Nieglujevičius, Petras (Viktoro sūnūs), 42, samdinys, Berinkonys.7655.

darbininkas, Kaunas.7678. Nevardauskas, Petras (Antano sūnūs), 25. samdinys, Raseiniai.7679. Nevardauskas, Albinas (Jono sūnūs), gimęs 1923, darbininkas, šikšniai, Kybartai.
7680. Neverkevičius, Stasys (Jurgio sūnūs), 43, darbinin-

ši nuotrauka buvo padaryta Naujosios Gvinėjos saloj. Bu- nos apylinkėj. Ji parodo japono lavoną tos salos pelkėse. Tokių vaizdų dabar tenai pilnos pelkės. Gyvų japonų nebeliko.
7635. Navickas, Jonas (Vinco , Neimantomas, Romual-sunus), 41, mokytojas, Lazdi- (ias’ 74’ inžinierius, Vilnius, jai, Seinai. 7656. Nekauda-Trepka, Via- kas, Šalčininkai, Vilnius.7636. Navickienė - Jončulytė, (las (Stasio sūnūs), 56. samdi- 7681. Neverkevičius, JonasOna, 34, Šeimininkė. nys, Vilnius. (Stasio sūnūs), 20, ūkininkas,7637. Navickaitė, Amelija i 7657- Nekauda-Trepka, Vik- Švenčionėliai.(Jono duktė), 14, mokinė. torija, 54. šeimininkė. 7682. Niaurienė, Teresė, gi-7638. Navickaitė, Nijolė (Jo-! 7658. Nekauda-Trepka. Jo- muši 1895, ūkininkė, Linkuva,ro duktė). 12. mokinė. nušas (Vlado sūnūs), 20, tech-Šiauliai.7639. Navickas, Jonas (Jono nikas. • 7683. Niaurvtė. Liudvika, 13,sūnūs), 11, mokinys.7640. Navickas, Vincas. ūkininkas. Seinai.

Žinios iš Okupuotos Lietuvos
(Gautos aplinkiniais keliais)

KAIP ŠIANDIEN GYVE
NA LIETUVOS ŪKI

NINKAI.

I NACIAI PLĖŠIA LIETU
VOS GYVENTOJUS TAIP

NUTEISĖ SUŠAUDYT PO- 
F1ER1NSKJ, LABOKĄ IR

VALAITI.
Vokiečių ypatingasis teis

mas Kaune nuteisė mirti 2C i 
metų amžiaus Adolfą Po 
pierinski ir Benediktą La
boką. Jie buvę apkaltinti pa
vogę diabužių ir kojinių 
kurias pardavinėję aukšto
mis kainomis.

Tas pats vokiečių teismas 
nuteisė mirti 50 metų am 
žiaus Joną-Petrą Valaiti. 
Juozas Briedis nuteistas f 
metais, Algirdas Prūsas—< 
metais sunkiųjų darbų kalė 
jimo ir Juozas Višniauskas 
—1 metais paprasto kalėji
mo. Jie buvę teisiami už ba
tų pasisavinimą ir jų par 
davinėjimą aukštomis kai
nomis. Nuteistieji tarnavę 
Kauno prekybos truste.

“Lietūkio’’ tarnautojas 
Kaune Pranas Strazdas vo
kiečių teismo nuteistas 5 me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo. Knygyno Kaune savi
ninkas Jonas Petronis nu
teistas pusantrų metų kalėji
mo, knygyno direktorius 
Pryšmantas — 3 mėnesiais. 
Jonas Galaunė—1 metus 3 
rnen., Alfonsas Vitkus ir Jo
nas Raulinaitis — po 1 me
tus kalėjimo. Jie visi buvę 
apkaltinti slapta benzino 
prekyba.

18 metų vaikiną Albiną 
Kučinską iš Skevonių, Aly
taus apskričio, vokiečių teis
mas nuteisė 3 metams sun- 
kiuiu darbų kalėjimo už

ŪKININKAMS GRĘSIA 
MIRTIES BAUSMĖ, JEI 

NEATIDUOS OKUPAN
TAMS SAVO DERLIAUS.

Vokiečių komisai as išlei
do Įsakymą, kuriuo nustato
mos ūkininkų prievolės pri
statyti žemės ūkio produk
tus. Pagal aną Įsakymą, ūki
ninkai turi atiduoti visą der
lių. Tiktai savo maisto bei 
sėjos reikalams ūkininkas 
gali pasilaikyti tam tikrą ga
minių kiekį. Už prievolės ne
atlikimą ūkininkas gali būti 
nubaustas mirties bausme.

Va IMs laer—lŪDRSi

Thls wsr calls for eresv ounce 
of eoergy. every dime and Coliai 
ve can muster for stips—and 
pianrfr and guns.

Hit the enemy with a <25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blotr him sky- 
hlgh with a $100 or $1.000 Bond.

Don*t delay — erery h o n r 
eounta. Buy United States 
Defcnse Bonds ar.d Štampe 
TODAY.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit i juos 
nemažiau kaip dešimtą 
uždarbio dalį.

savo

7641. Navickienė. Elzė. 32, mokytoja, Skirsna, Seinai.7642. Navickienė, Marijona. 37. šeimininkė.7643. Navickas, Juozas (Vinco sūnūs). 65, darbininkas, Panevėžys.7644. Navickiene. Ona (Vlado duktė). 67, ūkininkė,Panevėžys.7645. Navickas,(Juozo sūnūs), 37, ūkininkas.7646. Navickas, Jonos (Juozo sūnūs), 29. ūkininkas.7647. Navickas. Vincas (Vin-

7683. Niaurvtė. Liudvika, 13, Nors Lietuvoje leidžiami7659. Nekrošas, Mykolas mokinė. lietuvių laikraščiai dėl vo-(Mykolo sūnūs), 40, kareivis. 7684. Ničajienė, Elena (Via- kiečių cenzūros suvaržymųVilnius. do duktė). 44, šeimininkė, Kau- labai nedaug tegali rašyti7660. Neliulišis, Algimantas- nas. apie Lietuvos žmonių var-7685. Ničajus, Ričardas (A- gus. tačiau laikas nuo laikoleksandro sūnūs), 17, mokinys, galima šis tas patirti. Pav.,Kaunas. vienas lietuvių laikraštis įsi-7686 Ničajus, Zigmas (A- dėjo aprašymą, pavadintąleksandras), 16, mokinys. “Šių dienų Lietuvos ukinin-7687. Niedvaras, Julijonas rūpesčiai/’ iš kurio ma-
/Stasio gimęs 1909. tyti, kad ūkininko padėtissamdinys, Vilnius. yra labai sunjti. Nors kon-7688. Nidzvieckienė, Francis- krečių duomenų cenzūra ne- ka-Janina (Kazimiero duktė), praleidžia, bet laikraštis vis

dėl to rašo bendrais saki-
40. mokytojas, Punia^ Alytus. 7689. Niemantavičienė, Scho- niais: “Dirvas iš rudens ne (Mykolo duktė). 30, visi ūkininkai spėjo aparti.

nes stinga darbo jėgos. Kuli

Anatolijus (Stasio sūnūs), 14, Kaunas, Šančiai.
7661. Nelevecas, Vytautas (Juozo sūnūs). 70. ūkininkas. Žeimiai. Kėdainiai.7662. Nepraustas,

(Tado
Alfonsas

SUnuS j, 3o, UKimnnžRS,Subačius. Joniškėlis, Biržai.7663. Nepraustienė, Justina Steponas (Petro duktė), 35. mokytoja.7664. Nemickas, Boleslovas, gimusi 1901, samdinė, Vilnius.
7665. Nemickienė. Marija, 38. lastika7666. Nemickas, Antanas darbininkė, Vilnius.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia’lyties ir sveikatos reikalus. 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 pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvira tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas. Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, koriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:’’
Ka 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 šliubiris žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydres? 
Ryžiu harstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Menuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
upiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. ir “Teisingas Patarėjas’’ čia 
patiekia įdomią informaciją.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja,” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpUamas.

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

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

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

KELEIVIS
636 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

KAIP IR BOLŠEVIKAI
Kaune leidžiamas vokie- ginklo laikymą.

Klaipėdoje gatvėje poli- 
’ ’ ~ “ mūrininką

čių laikraštis “Kauener Zei 
tung” paskelbė vokiečių cininkai nušovė 
pranešimą, pagal kuri Lietu- Joną Sadauską
vos gyventojams išmokami --------
jų indėliai, Įmokėti bankuo
se prieš bolševiku okupaciją 
ar tos okupacijos metu.

Tačiau šis indėlių grąži
nimas vra daugiau nekaip 
savotiškas. Pirmiausia, iš
mokama tiktai indėlinin
kams. kurie banke turėjo iki

LIETUVOJE PADIDĖJO 
UBAGŲ SKAIČIUS.

Kaip matyti, po dviejų sve
timų okupacijų Lietuvoje 
smarkiai padidėjo ubagų 
skaičius. Policijai įsakyta 
ubagus suiminėti. Per vįeią

, i- dieną Kaune vienos nųova- l.įll btų, kas, pagal bolse- f]()S ’ jone 19
vikų laikais nustatytą kursą lovoiu už ubaoavima sudaro 1,000 rublių. Antra loKO1U uz
vertus, išmokėjimo kursas D£MĖTOj| ŠILTINĖ V£L 
nustatytas 1 vokiečių marke ęiAikMA

_____ _______ _____ ____ lygi 10 sovietu įublių. Tokiu
mo darbai ėjo labai lėtai, nes ’ budu 1.000 rublių (t. y. Iš lietuvių laikraščių ma- 
dirba mažai mašinų ir tai tik 1.111 litų) Lietuvos gyven- tyti, kad Lietuvoje vėl pra- 
senos. Kone visos geresnio-'tojai tegaus 100 markių. Ciėjo siausti dėmėtosios šilui— 
sios mašinos stovi. Mat. mo ; Kaip matome, vokiečiai nės epidemija. Ypač daug 
torams neturima kuro, todėl vykdo tą pačią Lietuvos susirgimų registruota Telšių 
kuliama primityviškiausio- žmeniu plėšimo politiką, ’r Kretingos apskrityse.
mis priemonėmis. Mašinų kaip ir bolševikai. Pagal — “------------------
pataisyti nesalima, kadangi rikrą kursą, už 1.111 litų vo-
truksta medžiagų. Taip pat kiečiai turėtų išmokėti apie 
nėra tepalų. Daug rūpesčių 500 markių, tuo tarpu Lietu- 
kelia arklių pakaustvmas. vos gyventojai gaus tiktai 
Nekaustytu arkliu keliolika penktąją dalį, būtent, 100 
kilometrų nuvažiuosi vieną markių.
kartą, o po to jo ilgą laiką iš Minėtame pranešime dar 
tvarto neišvesi. Neturint ži- pasakyta, kad už anuos in- 
balo. tenka tenkintis papra- kėlius nuošimčių nemoka- 
sta balana. Gyvuliai šerti ma. Be to. žydu tautybės gy- 
tenka apgraibomis.” tento iams indėliai iš viso

Aprašyme labai miglotai negrąžinami.
sakoma, kad “atėmė daug
laiko ir prievolių skubus pri
statymas.” Tai ūkininkams 
esąs “didelis rūpestis.”

GARDINO LIETUVIAI 
ORGANIZUOJASI.

Lietuvos laikraščiai rašo. 
kad Gardine Įsisteigė Gar
dino Lietuvių komitetas, ku
lis rūpinasi lietuvių sušelpi- 
mo ir kultūriniais reikalais. 
Iš Kauno gauta lietuvišku

ŠIAULIUOSE NĖRA 
MALKŲ.

Šiaulių miesto gyvento- 
.iams buvo leista pirktis šiai uiKau.’Taip'įSt
žiemai malkų, bet tiktai priešmokyklinio
tiems, kur:.-yra atlikę miško a žj ? TaikFu{iams 
kirtimo prievolę. Leidimas j.
duotas tiktai 2 kietmete- Karo veiksmu metu Gar- 
rtams, tačiau miestelenai f)inaf ftip,.iai n*kentžjo_ Ne. 
turi patys malkas atsipaben- muno kiant<. esantieji senos 
i savo pramonėmis. Paga- iuvfeiai išliko. .Vė

liau, matomai, ir pačių mai- įenaj pi]ies kalne arche. 
kų mieste t-ra nes prideda- cjOgaj išrausė įdomiu senie- 
ma pastaba: Kada miesto « riekiančiu 19-tojo am- 
sandėlis gaus malkų, t”- * J 1
tarpu nežinoma.”

nų. 
žiaus.

I OKUPANTAI SURAŠĖ 
VISUS ŪKININKŲ GY

VULIUS.

ĮSAKĖ SPAUSTI DAR
BININKUS.

Vokiečių komisaras Šiau
liuose išleido patvarkymą, 
kad visuose fabrikuose, kurPrieš Kalėdas visame 

“Ostlande ' taigi ir Lietu- tatai galima. Įvedami akor-i 
voje buvo surašyti visi ūki- diniai darbai. Tokiu budu ir 
ninku arkliai, kiaulės, kar- šiuo atveju perimamas pali- 
vės ir kiti naminiai gyvuliai, kimas iš bolševiku laikų, bu- 
kad ūkininkai negalėtų jų tent. “stachanoviškumas” ir 
niekam parduoti nei pa- panašus darbo jėgos eksplo- 
piauti. atacijos metodai. ,

PAGARSINIMAI
KELEIVY’
Norint, kad 

GREIT, reikia 
admlnlatracijon 
UIO VAKARO.

pagarsinimas tilptų 
priduoti garsinimą 

nevėliau PANEDE- 
Siunčiant per paš

tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektą mu* nevėliau k2lp panedė- 
ly. Viliau gauti gaislmmai į tos 
sąvaitė* numeri nespėjama patai- 
pint. •

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
—_• kitokį oąrenąimą, trumpą prane

šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

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

“Keleivio’’ prenumeratoriams už 
pajleikojlmus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žod{. Mažiausio pajieško
jimo kaina 66c.

Norint pajieškotl su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROADVVAY 

SO. BOSTON, MASS.

AR ROMOS įI
yra Kristaus įv *piezius 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS 1. Aižkiaama laibai ir aplinkrfeis kada PasatU. sic* 
Kristus. Pagoniška tą laikų vienybė. Pirmieji Kristau žoėžu 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. 12» Ant.jochijos bažr.yčii 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji —C13.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus bavo Roxc« Kat.ūikaj? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaure Kur.iąų Se
minarijoje- dėstydamas fundamsntalinę t 'š .ino k Yną
esama valstybėje administracijos formų. Aii'- .*ę--t-ras tas f •>■. 
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchi joms be‘ r k tok;-» 
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto fcantmeė-.-> ,r ,-> * 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežių Crtotas H Inkrizi 
cija ir popiežią prakeikimai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelną* Francjz ja.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoli-aciją 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratizaas tikinčiąją liet a v, ą apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, ją pasišventimai ir pa 
reiškimai plačiai žmonijai kokią reformą jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reakėtą perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daaa reikalingą dalyką ir geriaosiai galės 
susipažint su visa katsKnikoe bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą penkti 
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka.

Knyga apie 280 puslapių, didelio formato; apsode aiški.
Audimo virėeUaia, graliai siėskrtsim raidėm įspaustas kay 

gee vardas, KAINA |X«0.
Tvirtais popieras virieHsis, kaina SIJt.

ra’ššaakf

REV 

Taipgi

636

Galima gaut pas aut irią, sekančiu adresu:
M. VALADKA, R. R X, DALTON. PA.

galima gaut tą knygą nuordyta

KELEIVIO’’ KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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SVETIMŲ VALSTYBIŲ AGENTAI 
PRIVALO REGISTRUOTIS.

(Office of War Information) Vietinės Žinios
Kalbėdamas apie nusieta- kankina Hitlerio pasekėjai, 

tymą, kurį Teisingumo De- Juos tūkstančiais skerdžia RACIONAV1MO KALEN- 
partamentas seks pildyda- kaip gyvulius arba palieka EORIUS.
mas Svetimų Agentų Regisi mini be maisto, priglustose . . ------- . .
ravimo Įstatymą, Generali- getose. Maisto ir kuro vartotojai - , -
nis Prokuroras Biddle praei- Bet ateitis atrodo daug P1 i'alo sekti sekančias da- ° .dieną. South Bostono• 
tą sąvaitę pareiškė: šviesesnė. tas: UraUgŲa

“Teisingumo Depaitamen Pumas aušros spindulys, Kavos kuponas Nr. 26 bus )utinai tllrS“ 
tas labai energingai pildys nors labal mažutis, šioje geras

Balso Draugija balsuos 
vienybės klausimą.

Sekančią sąvaitę, balan-

Litis model
gels 50 miles per galion!

_ _____ _ nors labai mažutis, šioje gerr~ lutinai
Svetimų Agentų Registi^vi- nakties tamsumoje pasu odė uos
mo Įstatymą, nepaisant as- Siaurės Afrikoj. Laisvė su- vos. si vien VP
menų tautybės. Net neutia- gtyžo tenai, ir su ja ateina Gazolino kuponai Nr. 5 iš Sykį Babo Draugija vra' 

bus geri iki jau nutarus vienytis, bet at- į
"'r--------- . sirado lietuvių vienybės.

įstatymo. “2.,, ---- —_ Maisto kuponai A, B ir C priešų, kurie apskundė šitą
“Įstatymas yra pagristas RADIO ŽINIOS n.au^o.s\os knygutės galio- nutarimą teismui, sakydami,;

aiškia teorija, kad Amerikos . . ja tik iki kovo 31 dienos. Jie kad nutarimas buvęs “netei-1
žmonės tui i teisę apsisaugo- be abejo
ti nuo svetimų valdžių p: o- ^el ramieji, 
pagandos. Kol ta propagan- piitnu kaitų

da pasilieka legalėse ribose, įreie\e 
rinnnrimQ 4lr»lfTvf Iv P-1 HlUnCll,

iki balandžio 25 die- *auiia? lures. DUL. išspirtas 
Jis duoda 1 švara ka- klausimas: vienytis su D. L.

K. Vytauto Draugija, ar ne-
menų tautybes. Net neutia- n eu Gazolino ku
liu ir draugingų šalių agen- varžymams ir perse- -ą” knygutės
tai turi prisilaikyti prie šio<Klo-ilmaip^ ^ai £Vlesl liepos 18 d.

Ar girdėjot apie inžinierių planuojamus 
stebuklus važiuott-i?

Tai yra dviejų-mylių-j-minutę greituoliai 
su neįlenkiamais sparnais. Prispausk myg
tuką—ir štai! Gauni air conditioning. Pa
dangos bus padarytos iš aliejaus; jos atlai
kys tiek, ko iš gumos negalėtum tikėtis.

Ir štai gera žinia tiem. ką šiandien tari 
i*. “A” kortas. Inžinieriai sako, kad galionas 

gazolino duos 50 mylių!
Jus gal negalėtumėt tokį vežimą šiandie 

nusipirkti; bet jus galit pradėt taupyt nuo 
dabar, įdedant kožna uždirbtą dolerį į Karo 
Bonus arba į banką.

Atsimink: kuo daugiau taupysim, tuo 
į greičiau bus laimėtas karas. Ar atlieki savo 
pareigą ?

Nuostolingas gaisras Do.- 
chesteryje.

Pereitą subatą

. . . . ____________buvęs ____
J*u £1*5leJ°'-e* verti 48 pointus. Suvartoki! sėtas.’’ nes balsuota viešai ir 

kad Bostone juos kol nepaseno. kai kurie kėlę “po dvi ran-
Padangos turi but patik- kas.” Todėl teismas patarė 

tintos iki kovo oi dienos, ku sušaukti mitingą laiškais ir 
rių savininkai turi tik “A” nubalsuoti slaptu balsavimu, 
knygutę. Taigi dabar taip ir daroma.

Balandžio 12 d. baigiasi Visi susipratę nariai, ži-

yra statoma 
t perete vardu “Op, op. Ne

kurią parašė “Tė- 
redaktorius P. Ba-nenorima jos Skaldyt. bet 

norima, kad ji butų aiškiai
žinoma kas ji ištikruių yra. lolŽ^‘r-- . • , - ..

“Politinės intrvgos, kurios .. Girdėjote ir skaitėte,
plėšė Europa ir Azija nėr (i10-1 '-'Peretvj dalyvaus gerai 
metus, dabar vra perkeltos i zmomas ir populiarus dainr- 
mnsų šąli. Jung. Valstijos Stasys Tauras, daim-
tapo centras ivairiu įušiu 1^!?P<!niį5 JvonUu.as

" i-jp1-, ir lošėjai bei daininm-
kai, kaip Emilija ir Jonas Kuri

kad noma, balsuos už vienybę, 
nes kiekvienam aišku, kad 

nonus kuro. Tas patvarky- susivienijus draugijoms i 
mas galioja B zonoj. * krūvą, jų išlaidos bus daug 

Cukraus kortelė Nr. 12. mažesnės iždas padidės.! 
i—i duoda 5 svarus cuk- nan« bus daugiau, ir pasida-

4-tas periodas aliejaus kupo
nams, kurie duoda po 8 ga

MUTUAL 
SAVINGS BANKS

c f Massachusetts

šalyje po karo. Jie stengiasi ir. knygutės galiojai^
nustatyti Amerikos visuome- u^l®vĮ?lule ^_._^eYeie’ birzebo d- į- tųdviejų vardas labai

ęi ažiai vieni iasi — “Vvtau-
:os visuome- ėr , —~

apeliuodami įvairioms ^abai X1S1 Jie mokinasi sanę
tautinėms grupėms tarpe „ .... , .musu piliečiu. Iš to kila rir- veika ą jums. gerbia
nti ginčai, kenkdami musu “>*>* .'-,e'?cat^.' >len3s ‘Os
karo programai ir suformu- bei dainmrnKų bus uk-
lavimui pastovios taikos. rainietis.. e kalI) sudarę vadinamą “numerių Vienykimės, broliai. Vie-

“Paeal musu demokrati |^aziai jk netuviskai pramo- taketa.” Lengvatikiai žmo- nybėj musų galybė! 
ragai mu>ų demokiati- po. Is Jo kalbos nelengva bus ė - metus%ukišdavo i ta 1

nes tradicijas, mes neKetma- <=nDrast kad iis ne lietuvis , PeL!“euk I 1me stabdyti arba kištis Į le- & P ’ J S lūkėtą simtus tūkstančių do-
galę šių svetimų paitizanų 
grupių veiklą. Bet mes ne
manome leisti jiems išnau
doti musų svetingumą. Visi 
turi teisę žinoti ką šie politi- j 
niai stratggkstai daro fr kam į 
jie tarnauja, iv reikalauti, 
kad šios propagandos šalti
nis turėtų buti visiems aiš
kiai žinomas.

“Svet;mų Agentų Regist- 
i avimo Įstatymas yra aišku
mo statutas: jis nesulaiko 
jokio darbo. Bet sunkios 
bausmės bus tiems, kurie at
sisakys užsiregistruoti, arba 
kurie sąmoningai užsiregist- 
į uos netinkamai.”
Pirmas Scindulys Aušros.

Generolas Henri Giraud.
francuzu komendantas Šiau- retė Įvyks nedėlioj. Apii- 
rės Afrikoj, panaikino vai-,liaus 4 d., viena valanda 
diską biurą, kurio vienintelė anksčiau kaip piimiau kai- 
pareiga buvo — varžyti žy- bėjom. tai yra, prasidės 7-tą 
dus. valandą vakare, o salės du-

Žydų persekiojimas po rys bus atidaros nuo 6. Taip 
nacių valdžia yra vienas iš kad galėsim anksčiau pra- 
baisiausių terorų visoje dėt, anksčiau užbaigti ir

vo roles ir dainas, kad tikrai “Numerių Raketo’’ sukčiai 
nubausti kalėjiman.

Pereita

to Balsas.’ popietVadinasi, ir ši- TA , . , o
tuo žvilgsniu nei vienai Dorchestery netoh nuo So.

.,.u--u . , . . . , , . .....a sąvaitė buvo r,u-draugijai negali but skriau- , 05 ono:, ,lr .. ®.uc !OPrr suformu- b.el. dammmką _ bus uk- bausti 9 <^ciai; kurie buv0 dos.K ; kompan jos įmonėj kilo gat-

Balsinis.

BOSTONIEČIAI REIKA
LAUJA RENDU PAKE

LIMO.
Namų savininkai Bostone ! 

pradėjo organizuotis ir da- ♦ 
lyti spaudimą į valdžią, kad j 

sras ir tuojau pradėjo spi o-jiems butų leista pakelti J 
tankai su oksigenu. renkas. Ištikro. rendos buvo • 

Keli žmonės buvo sužeisti ir „užšaldytos” ant pat dugno,1: 
nenas užmuštas. Sakoma, kuomet vis<)s kitos gyVCni.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

leriu. Visi raketieriai buvo “Copoanut Grove” kad nuostoliai sieksią apieiir.o reikmenys pakilo po ke-
žydai gaisro byla. §1,000.000.

Dr. Harry Sagansky. to Jau kelintą dieną Bostone
raketo galva, nubaustas 2’» prieš džiurę eina byla dėl 
metų kalėjimo ir $5,000 “Cocoanut Grove” kliubo

Jonas Čulada laimėjo 
medalį.

Karo Departamentas pa- 
iš Massa- j

lis šimtus procentų. Namų 
; savininkai, kurie turi mokėti 

labai

bausme.. Piniginę pabaudą gaisro, kuriame žuvo 491 i 
jis tuoj užsimokėjo ir dabar gyvybės Už-jų-mirtį yra kai-i skelbė 9 karekiu 
sėdi kalėjime. x “

didelius taksus, yra 
skriaudžiami.

Šovė užpuoliką 3 kartus.
tinami 3 žytĮai, to naktinių;chusetts vardus, kurie gauna Užpereito nedėldienio 

Beriiatd Rąįnddvitz. Sa-‘ linksmybių’’, urvo savinin- medalius už pasižymėjimą naĮ<tį įtartinas vyriškis pri- 
ganskio padėjėjas, gavo me- kai,’ broliai Welanskiąi ir Afrikoje. Tarp jų yra if sar- kibo prie dviejų moterų. Kai 
tus kalėjimo ir $2,000 pa- Jacob GoMfain. 'žentas Jonas čulada, lietuvis pasirodė policmanas, užpuo-
baudos. i- Valdžia stengiasi įrodyti, iš Lowellio. Tikas leidosi bėgti. Policma-(

--------------- nas šovė jį tris kartus ir ma-
. . $490,CCO už sniego nuvs; no> Rad vienas šūvis patai-

mą, nes jų kliube nebuvo jo- lymą. kė; bet užpuolikas pabėgo.
kių priešgaisrinių pnemo-, Mįestas Daskelbė kad ;į.--------------

išmo- Gesinant ugniagesiams

: nvviizv v

t
Valdžia stengiasi įrodyti, iš Lovvellio.

Harry Goodsnyder, anU kad tie Uyš biznieriai yra ----
ras Saganskio leitenantas, kalti už 49Į- gyvybės žuvi-
gavo metus kalėjimo ir 
$1,000 pabaudos.

Nathan

T«l. ŠOU 2SO4

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro. 

Nuo 9. ryto iU 12 tfsa*. 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Steponas Kontautas.
Norime priminti, kad ope-

Goodsnyder nu- ruų. J eigų ir buvo ,įet snieg0 valymą i
baustas dviem metais kalė- durys, tai jos buvo užkaltos kįjęs $490 000. O žmonės gaisrą Lynno skalbykloj, su- 
jimo ir $1.500. ;fr uždangomis;uzleistos. taip skundžiasi ’ kad ju gatVėse griuvo ant stogo didelis ka-

Kiti raketieriai gavo leng-.kad susrni.-.usi publika apie gulėjo iki lietus ji minas ir skalbyklą visai su-
vesnes bausmes. >as nieko nežinojo. Yra sa

koma, ' da ir tas, kad kilus 
gaisrui, priešakinės durys 
irgi buvo uždarytos, idant

South Bostono Piliečių 
Draugija rodo pamoki

nančius paveikslus. publika negalėtų išeiti neuž- 
Ateinanti nedėldieni. žg-smokėjus už gėrimus ir.vąl- 

l-nvn 3 valandą popiet. So-!*®- Ir telp’ savu,1"k«KOVO, 
Bostono

sunaikino. Gatvėmis nebuvo triuškino, 
galima praeiti.

Dr. Leo J. Podder
Ia Leningrado.

Speeializaoja Vyritic^ organi M- 
nlpnėjime. Gyvenimo pei

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nno 10 iki 12 
■oo 2 ild 4, noo 7 ild 8 vakaro

180 HUNTINGTON AVB, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonvealtta 4579.

Lietuviu PUiefiųi?™1™’ arti 500 *
bus rodomi zmon»I-žmonijos istorijoj. Net nei anksčiau grįžti į namus, kad Draugijos salėj

tamsiausioj viduramžių va- pasilsėt piimadienio darbui. \iaiiams 11 JU šeimynoms bei vaįkas nukrito nuo troko

Apie 60 advokatų neteks 
darbo.

W ashingtono patvarkymu. t 
PA tarnybos pašalina- 

Apie 60
iu netenka to darbo Bostone

REIKALINGAS APYSENIS VYRAS 
Kuns nusimano apie pentinimą iš 

vidaus ir iš lauko. Nevedusiam vyrui 
| pastovus darbas su valgiu ir kamba- 
iriu. Kreiptis į 208 Summer st.. prie
Weyn»outh bandine. We>raouth.

(H)

rpa 120 advokatų. Apie 00 Reikalingas Darbininkas

pasilsėt pir_______ ____ . .
landoj nebuvo tokio žvėris Tikietus galite gauti pas ^lrau^ams pamokinančio po- 
ko žiaurumo, kurį butų gali- viršminėtus narius, arba Bal Rudžio paveikslai. Pilietis 
ma sulyginti su nacių pa- tie Florists Gėlių krautuvėj

Darbas prie pieno ūkio. Gera alga. 
. - , .. . . . geras valgis ir kambarys. Atsišaukitir kitose .Naujosios Anglijos tuc jaus šiuo adresu: (i2)

♦TeL 28624 Gyv. 81142

• DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 0d 12 
nuo 2 iki ' B, 
nuo 7 ild B.

Seredom 9 iki IS 
ir susitaraa.

AKIŲ DAKTARAS
• štaiso defektuotas akis ir tinka- 
! nu laiku sugTųžinu šviesų. Išeg- 
, saminuoju ir priskiriu akiniua.
( iil

ir užsimušė.
S. Zaleskas duoda savo apa- South Bostone, ant Fouith 
i ata. Visi prašomi ateiti ir s'treeto, O r. arų 11 metų \ai-

vietose.

Radijo programa.

E. M. Dwyer.
334 \Vashington st..

tVeymouth. Mass.

stangoms naikinti žydu-. arba pas Antaną Ramanaus- kas užsilipo ant miesto tro- Lietuvių Radijo Korpora-
Šiandien nacių kontro- ką. Cambndge Lietuvių įžanga «whom- kurie vežė šiukšleg Tro_ cjjos programa duodama iš

liuotoj Europoj žydus visi Kliubo gaspadorių. Rep. _ kas truktelėjo, vaikas nukri- i W0RL stoties, 950 kilocik-

CO IT EVERY PAY DAY I
Bostono gatvėkarių kom- t? ’r mį»Tinai prisimuše. Kol Iių .

panijos pelnas šįmet padi- JI nuvĮzė liwmnėn- J1S buvo ooS^kamj ^T-i 
dėjo trigubai. Daug žmonių Jau nebegy as-
važiuoja darban ir atgal.

Bilietus operetei patartina 

užsisakyt is kalno.

Už gyvanašlės nužudymą 
kalės visą amžių.

28 d., nuo 9:30 iki 10:30 
ryto.programa bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainininkai Emilija ir

Meyer Goldenberg. East Jonas Burbulai, ir William 
Bilietus operetei “Op. op. Ne- Bostono žydelis, kuris nužu- Strogyn iš So. Bostono, 

muneli” patartina užsisakyti iš dė 28 metų amžiaus gyva- 3. Pasaka apie “Magdu- 
kalno. Iš kitų kolonijų galima našlę, buvo” nuteistas kalėji- te.”
prisiųsti pašto money orderį. man jki gyvos galvos.
paduodant savo vardą ir pavar-' -------------------------------------------------

dę ir nurodant, kiek ir kokių bi- MystlC Upėj, West Med- 
lietu tamstoms rezervuoti. Bus forde. užpereitą sąvaitę pri- 
trejopos kainos: $1.10, 80c. ir gėrė Harold Dawes, 7 metų
55 centai.

Prisiunčiant užsakymą 

šom išpildyt šią blanką:

Vardas........................................................'.__ ________

Gatvė ....

Miestas ...

Kiek bilietu

Pra

? Po kiek..

Išpildę šitą blanką prisiųskit 

ją kartu su pinigais šiuo adresu:

Paltie Fk»ri*ts
502 Broadwav. So Boston, Mass

amžiaus vaikas.

Prašom parašyti atvirutėj 
•'avo įspūdžius ir prisiųsti 
šiuo adresu: W0RL, Lith
uanian Program, 216 Tre- 
mont st., Boston, Mass.

S. Minkus.

DORCHESTERIO LIETUVIU KLIUDO
7-TAS METINIS BALIUS

Įvyks KOVO 28 d., 6 valandą vakaro
EMERY HALL

•1436 Dorchester Avė., Dorhescter, Mass.
Kliubą? kviečia visus dalyvauti. Visi bus 
maloniai priimti. Komitetas.

9

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoo: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

l)R. G. L. KILLORY
1.0 SCOLLAY SQUARE, Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2271 
arba Somerset 2044-J 

S’ECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea, 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIU GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2390
Sunaus gyvenamoji vieta:

338 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

- •'.osooooooooeoooooooeeoeoo

S

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
j į (LANDŽIUS)
J Į Specialybė: Akių, Vidurių Ligų. 

Ausų. Nosies ir Gerklės.
konstrukcijosVartoja vėliausios

}X-RAY Aparatų.
Pritaiko Akinius. 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534. BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 

TTTOJAL 

(Insured 
Movers)

Perkranstora 
čia pat ir i to
limas rietas.

’Ssnsri oriežiura, kaina prieinama,
326 BROADUAY.

SO. BOSTON, MASS.

T. L fOUth Be ten 4618

SO. BC» a-*, i

» t




