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Lietuvoje Naciai Pradėjo 
Stipriau Rusam Priešintis

Philadelphijos ekarių Streikas

1879.
Atskiro Numerio 

Kaina 6 centai. METAI XXXIX

LATVIJOJ VOKIEČIAI 
ATSIĖMĖ JELGAVĄ.

Rusai gi sako, kad Latvi
joj, ties Ryga, jie jau pasie
kę Baltijos Jutą ir atkirtę 

Šiaulių rusai da nėra pasie- tarp 200,000 ir 300.000 vo
kę, bet paėmė daug kitų kiečių Latvijos šiaurėj ir 

miestelių. Estijoj.
--------- “Laisvos Vokiečių Tautos

Rusų armiją Lietuvoje Komitetas.” sudarytas Mas- 
vokiečiai buvo laikinai su- kvoje iš vokiečių komunis- 
stabdę. Berlyno ir Maskvos tų, dabar kasdien per radi- 
žinios liudija, jog naciai de- ją ragino tuos vokiečius pa
da paskutines jėgas, kad ne- siduoti. Girdi, rusai jus turi 
įsileisti rusų Į Rytprūsius, apsupę “95 kilometrų ratu” 
Nors buvo pasirodę žinių, ir prasimušti link Rytų Pru- 
kad rusai jau perėjo Prūsų sijos jus negalėsit. Taigi ge-
sieną. bet dabar išrodo, kad 
tai buvo perankstyva prana-

riausia išeitis yra pasiduoti. 
Kam aukoti savo gyvybę už

šystė. Dar 8 rugpiučio, kai į pralaimėtą Hitlerio karą? 
šis “Keleivio” numeris ėjo 
spaudom telegrama iš Lon
dono skelbė:

“Šiaurėje generolo Ivano 
Bagramiano pirmoji Pabal
čio armija ši panedėlį stai
giai pradėjo puolimą dviem 
kryptim — Tilžės ir Klaipė
dos link. Jo armija paėmė 
50 kaimų ir miestelių, jų 
tarpe Kuršėnus ir Šaukėnus.
Nuo Šaukėnų iki Tilžės ru
sams yra da 63 mylios, o iki 
Klaipėdos. 77 mylios. Nuo 
Kuršėnų iki
mylių.”'

Berlynas praneša, kad 
I.atvijoj vokiečiai atsiėmė 
Jelgavą (Mintaują), iš ku
rios pirma jie turėjo pasi
traukti.

Philadelphijos Strei
kas Pasibaigė.

Gatvėkarius ir busus saugo 
ja ginkluoti kareiviai.

Bet kol kas tie vokiečiai 
da nepasiduoda. Ištikrujų 
jie nėra ir apsupti. Nors 
sausžemio kelias atgal i

SO. BOSTON, AUGUST-R
Matter” February 23. 1905. at the Port-

čia yra parodytas Philadelphijos transporto streikininkų mitingas- CIO kalbėtojas ragina 

streikierius grįžti darban. Bet jo kalba buvo trumpa, nes streikininkai neleido jam baig

ti. Streikas kilo dėl to. kam gatvėkarių kompanija pastatė kelis juodveidžius kondukto

riais ant gatvėkarių. Dėl to kilo didelės riaušės ir muštynės- Tvarkai palaikyti reikėjo 

šauktis ginkluotų jėgų.

Amerikiečių Armija Eina 
Šturmu Tiesiai Į Paryžių

SUTRIUŠKINO DIDŽIAU-:!:? 4 tankų divizijas, atga- 
SIĄ VOKIEČIŲ KONTR- j beno dvi tankų divizijas iš 

ATAKĄ. Rusijos fronto, ir šį panedė-
-------------- Į li puolė amerikiečius viso-

Keturios priešo tankų divi- mis savo spėkomis. Kova 
zijos buvo sudaužytos ir iš- buvo pasibaisėtina. Priešo 

lakstė šipuliais. tankus sprogdė mūsiškė ar-
-------- i tilerija, bombardavo oro

Amerikos armija eina per torpedomis orlaiviai ir šau- 
Fiancuziją kaip viesulas, dė musiškiai tankai? Žemė 
Pereitą sąvaitę ji j vieną' drebėjo nuo šaudymo ir 
dieną nupyškėjo per Breta- į bombų sprogimo.

Batalija tesėsi 8 valandas. 
Apie 200 vokiečių tankų gu
lėjo mūšio lauke susprogdin
ti ir ruko nuo degančio ga
zolino.

... -i- x •• • Vokiečiu kontrataka su-Visa eile Bretanijos mi^-|smuko įČ amerjkieėiai pra-

nijos pusiasali 75 mylias ir 
paėmė Bresto ir Lorient’o 
uostus. St. Nazaire’o uostas 
buvo apsuptas ir gal šiuo lai
ku jau paimtas.

tu ir miestelių i kelias dienas (]ėjo žvgiuoti vėl pirmyk_ 
atsidūrė amerikiečiu ran- tje<ai fParyži!J> iš kurio di.

džiuma vokiečių jau pabė-
Prusus jiems atkirstas, bet 
Baltijos jura atdara. Jie ga
li pabėgti laivais Į Vokie
tiją.

Jeigu pažiūrėsime i Lie--------------------------------
tuvos žemėlapį, tai apie du
musų tėvynės trečdalių rusai r O^tSių euunie . 
turi jau iš naujo okupavę. PrūSldejO Afrikoj.
Neskaitant Kauno. Panevė- --------
žio. Ukmergės, Utenas ir, Lemiamas smūgis Ašies

amerikiečių
kose.

Iš Bretaniios (taip vadi-, 
naši viena Francuzijos da-,g 
lis) amerikiečiai leidosi Pa-

šiomis dienomis rusai oku-1 tenai italų ir vokiečių armi- 
pavo dar šiuos žymesnius jas. nuo to laiko fašistų ne- 
Lietuvos miestelius: laimės griuvo ant jų viena

Mariampolę. Vilkaviškį, po kitos. Italija buvo visai 
Pilviškį, Kuršėnus, Šaukė- išmušta iš karo ir Vokietijos 
nūs. Kupiškį. Pasvalį, Lin- generalinis štabas turėjo

Suėmė Bostono Ju
rininką.

Hitteris Kovosiąs 
Iki Galo.

nęs ir nu-i 
ę.

Šį panedėlį susmuko Phi
ladelphijos transportacijos 
darbininkų streikas, kuris 
buvo kilęs dėl to, kad kom
panija pastatė kondukto 
riais kelis juodveidžius.

Streikas buvo toks triukš
mingas. kad prezidentas 
Rooseveltas įsakė aimijai 
paimti savo kontrolėn visą 
situaciją. Gatvėse tuojau 
pasirodė ginkluoti kareiviai 
ir 4 streiko lyderiai tuoj bu
vo areštuoti. Juos kaltina 
prasižengus Smith-Connolly 
įstatymui, kuris draudžia 
sabotažuoti streikais karo 
pastangas.

Gi streikininkams kariuo
menės vadas pastatė ultima
tumą, kad iki subatos vidur
nakčio visi jie užsiregistruo
tų gryžti į darbą. Kurie ne
užsiregistruos. bus paimti 
armijon.

Kai kurie gryžo darban 
linksmi; kiti gi ėjo murmė
dami ir dantis grieždami. 
CIO unija kaltina gatvėka- 
įiu kompaniją dėl šitos sui
rutės. ši panedėlį ant busu 
ir gatvėkarių važinėjosi 
ginkluoti kareiviai kaipo 
sargai.

kuvą. Tryškius, Papilę, Pa- 
kruoją. Šeduvą, Kėdainius,
Josvainius, Ariogalą, Vilki
ją, Čekiškę, Betygalą, Šilu
vą. Kavarską. Skapiškį, Pa
nedėlį, Vabalninkus. Pum
pėnus, Pušalotą, Radviliškį 
ir daug kitų.

Vilkaviškis, kuii rusai pa-, 
ėmė pereitą sąvaitę. jau vi
sai netoli nuo Prusu sienos.
Arčiausia nuo Vilkeviškio 
vra Eitkūnai, kurie stovi ant 
Lietuvos-Piusu sienos, bet
rašant šiuos žodžius Eitku-: Perejtos įtės kctver. 
nai da nebuvo paimti. jr pėtnyaį Amerikos ka-
iz » • • ro laivynas su orlaiviais ata-V okieciai Nori Pūsk kavo keturias salas netoli
duot Amerikonams, nuo Japoniios. Omuros mie-

____  stas ant Cici Dzima salos
Kovai da neprasidėjus įb?v? nušluotas laivyno .Ug- 

siulosi nelaisvėn. didžiausis sitos
medžiokles laimikis buvo 
japonų laivų konvojus, susi-

tiaukti iš Rusijos. Dabar 
alijantų invazija triuškina 
nacių tvirtovę Europoj.

Taip, fašistų katastrofa 
prasidėjo nuo šiaurės Afri
kos.

Sudaužė 40 Japoni
jos Laivų.

Vienuolika jų nuskandinta, 
o 30 sužalota.

SLAVAI SUTRUKDĖ 
VOKIEČIŲ RUDĄ,

Londone gauta žinių, kad 
Jugoslavijoj partizanai iš- 
sprogdė geležinkelį, kuriuo 
vokiečiai veždavo chromo 
rudą iš Serbijos kasyklų. 
Chromas labai reikalingas 
karo pramonei metalas

Anglijos žinių agentūros 
Reuters koresponde n t a s 

amerikiečiu
dedąs iš 40 laivų su viršum. 
Beveik visi jie buvo sudau
žyti. Vienuolika jų buvo 
paleista juros dugnan, o 30

pne amerikiec'ų armijos 
Francuzijoj pereitą nedėl
dieni telegrafavo i Londoną,, , • x • Tl X T

kad vokiečiu kariuomenė11 baV^^a bep^- 
Lorient’o mieste davė besi- Po-J?nt Nėra abejones, kad 
artinančiai Amerikos tankų iir tie nugarmėjo dugnan, 
kolonai žinią, kad jie nori; Japonijoj kilusi didelė 
pasiduoti amerikonams kol Panika, kai pasklido žinios, 
kova da nėra prasidėjusi. j kad Amerikos karo laivynas 

Lorient’o miestas stovi ?au skandina japonų laivus 
prie jūrių ir yra nemažas Japonų pašonėj.
Francuzijos uostas tarp 
Bresto ir St. Nazaire’o. Da
bar Lorient jau amerikiečių 
rankose.

RESTORANAMS UŽDE
DAMOS “LUBOS.”

MANVILLE VES 8-TĄ 
ŽMONĄ.

laikraščiai praneša, kad

Nuo 16 rugpiučio dienos 
Kainų Administracija uždės 
visiems restoranams, saliu- 
r.ams ir viešbučiams kainų 
lubas. Valgių ir gėrimų kai-

Dabar grįžkim da į St.
Nazaire’o uostą, kurį ameri-

rr, . ••• i kiečiai savo užnugary apsu-
, Tu.1 06 P0-kC1i^ k°" P?- Vokiečiai mėgino savo 
bet tikras žaibo karas. išvežti g tenai

lankų daliniai pyška.visais, Septyni ju laivai, 
kebais ir laukais, ir kur tok iIni kareiviu ir įjnkh|. iš.
užtinka pnesą, tuojau » su- £,aukž g St Nazaire’o j ju- 
mala į dulkes ir šturmuoja -

rvžiaus kryptimi. Jie eina 
1 šturmu 
va.

Nežiūrint gandų, kad Hit-Į ^ojvn.
NusigandęIUI IU jčiu ncvma, vielom •R-hi’rv- ---

dėltopągandininkai vis
Nevv Londone, Connecti- skelbia, kad jis esąs gyvas ir 

cut valstijoj, policija areš- duodąs įsakymus, nors nie-
tavo jauną Bostono airišiu- 
ką jurininką. Frank Hig- 
gins’ą. Netikėtai policijos 
užkluptas, Higgins prisipa
žino išgėdinęs ir nužudęs 
Idą Sienną. 23 metų mergi
ną. Ji buvo atvykus į Oid 
Lyne rezortą atostogauti ir 
susipažino su Higgins'u. Jis 
pakvietė merginą pasivaikš
čioti ir ji. nieko blogo nema-

kas jo nemato. Šį panedėlį 
naeių žinių agentūra DNB 
paskelbė, kad pereitą penk
tadienį Hitleris pasakęs 
“smarkią kalbą” savo štabe, 
pareikšdamas, kad jis kovo
siąs iki galo. “Aš džiaugiuo- 
siu būdamas Vokietijos va
das," kalbėjęs Hitleris, “nes 
aš esu
negalėtų taip gerai kovoti

rą. Bet juos čia pasitiko anę-
____  _ lų laivynas, ir kai davė iš

naciai suirau- tai. visi septyni, vo
kiečių laivai tuojau nugąr?
mėio juros dugnan.

Galimas daiktas, kad ki
tą sąvaitę musiškiai bus jau 
Paryžiuje.

Keistas Įvykis 
Klebonijoj.

Jurininkai primušė ir api
plėšė katalikų kunigą.

Laikraščiai praneša keis
tą atsitikimą Attleboro mie
stely. Mass. valstijoj. Nak- 

If,\ ties laiku kataliku parapijos 
!51t'.kl:nęs.’..ka!d P‘.ek¥ klebonijon tenai jsibriovę 3

nydama, kvietimą priėmė. Į kaip aš. Tautai toks žmogus
.. . , . ... reikalingas, kaip aš, nes ašIšsivedęs merginą toliau ___ '>

nuo žmonių. Higgins ją už nepasiduosiu.'
puolė ir išgėdino. Paskui sa
vo auką jis pasmaugė ir pa 
liko nuogą. Vėliau piktada ; 
l is pasakė, kur randasi mer 
ginos drabužiai ir policija 
juos rado.

Žmogžudį susekė jauna
New Londono policistč. ju r-• piezidgritas Risto Ryti buvo 
surengusi į VACS drabužius1 priverstas rezignuoti, nes be 
ir stebėjusi jurininkų elgėsi, parlamento žinios jis pasi- 

Piktadarys yra IS. metų ra^g su vokiečiais sutarti, 
amžiaus vyrukas. Jis sėdi
kalėjime ir laukia bylos.

Suomi joj Nau jas 
Prezidentas.

Tikimasi, kad finai pasi
trauks iš karo.

Iki šiol buvęs Suomijos,

iurininkai ir užklupo lovoj 
kunigą Harringtoną. Jie pri
smaugę jį. primušę, paėmę 
pinigus, auksinį kieliką, ga
zolino kuponus, iškrėtę visą 
kleboniją, paskui pasišali
nę. Iš viso jie šeimininkavę 
klebonijoj 2 valandas. Ku
nigo gaspadinė buvo labai 
nugąsdintą, bet ji negalinti 

s pasakyti, kaip užpuolikai 
išrodę.

NACIAI KRAUSTOSI IŠ 
TURKIJOS.

Rusai Persikėlė Per 
Dubysą.

kad Suomija nedarys atski
ros taikos su Rusija iki So
vietai nebus sumušti. Vo
kiečiai žadėjo duoti Suomi
jai paramos tęsti karą prieš 
Rusiją. Dabar pasirodė, kad 
parama buvo reikalinga pa-

Iš Ankaros pranešama, 
kad iš visų Turkijos did
miesčių, kuriuos gali pasiek
ti nacių bombanešiai, pra
dėjo kraustytis visi vokie
čiai. Spėjama, kad jie yra 
gavę įspėjimą, jog nacių oi

Sunaikino 13 Nacių 
Divizijų.

Šiomis dienomis laukiama 
didelės vokiečių krizės.

Vienas anglų generalinio 
štabo aukštas kariškis pasa
kė spaudos koresponden
tams Francuzijoj, kad 13 
vokiečių divizijų tenai jau 
visiškai sunaikinta ir kad 
jis tikisi, iog už dviejų-trijų 
savaičių Vokietijoj kilsianti 
didelė krizė.

Dabar prieš anglus ir ame
rikiečius Francuzi joje vo
kiečiai turi sutraukę apie 
22 divizijas, bet šis kariškis 
nesitiki, kad vokiečiai galė
tų atsilaikyti. O jeigu jie 
paimtu da daugiau kareivių 
iš Rusijos fronto, tai rusams 
liktu atviras kelias į Vokieti
ją. Naciai jau neturi pakan
kamai spėkų Rytų ir Vaka
rų frontams išlaikyti.

Šis anglas mano. kad ne
galėdami visų frontų apgin
ti, vokiečiai gal’ ištraukti vi
sas savo armijas iš svetimų 
žemiu ir sukoncentruoti jas

Maskva i įneša, ka< z\- čiai Vokietijai ir Suomijai ji
n° n Cei^-la' \ skl \ 1 negali niekuo padėti. Todėl į laiviai iš Graikijos ir Bulga-
Laltgudijos AiTnna. po ke- pipto sn visa Pavo vv-| rijos gali tuos Turkijos mie
lių dienų ;i. Kaklių muMii. riausybę turėjo pasitraukti, stus bombarduoti, nes Tur-
persikele per uuhysos; upę j Prezidento vietą užėmė; kija nutraukė santikius su Vokietiins vidine kad IpnuAriogalos apylinke., \ok,e- Su„mjjos kariuom<>nfei va, Vokietija ir padeda alijan- v''kletl'os viduje, Rad leng
ciai prisipažįsta, kad po ke fjap baronas Mannerheimas. tams.

kuris paskirsiąs ir premjera! ---------------lių dienų kovos rusams pa
vyko pasistūmėti apie 5 my
lias pirmvrt Į šiaurės vaka
rus nuo Kauno.

Rusai sako. kad eidami Ši- 
301

raujai vyriausybei sudaryti. 
Maskvai Mannerheimas pa
tinka. todėl manoma, kad 
dabar tarp Suomijos ir Rusi

TURKIJA NUTRAUKĖ 
RYŠIUS SU VOKIETIJA.

viau butų gintis. Bet tuomet 
ir alijantams butų lengviau 
juos atakuoti, nes visas oro 
galybes musiškiai tada galė
tu sukoncentruoti ant Vo
kietijos ir suardyti ją.

ta kryptimi jie paėmė o!| jos ga]ės ivykti taika. Sako
miietoviu, tu tarpe \ nuaus- ma kad Maskva garantuo
ki. Kalvariją. Siruntus »’* j jantj Suomijai nepriklauso-
Did vyžę. mybę.

asbesto milionieriaus Mauduos turės but tokios, kokios 
ville sunus Tommy veda jau buvo 1943 metais tarp 4 ir! 
8-tą žmoną. Septynios pir-! 10 balandžio. Kavos puodu- 
mutinės žmonos jį pametė ir;kas su cukrum ir smetonele 
gavo divorsus su milionaisJturės buti 5 centai (dabar 
Dabar šitas aukso sterblė kai kur reikėjo mokėti jau 
imsiąs 30 metų *k’nika ; 10 ir 15 centu).

10 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
BUŠO NELAIMĖJ.

Salisbun- byčiuose. į šiau

PAĖMĖ ŽIBALO CENTRĄ 
LENKIJOJ.

Pereitą sąvaitę Turkija 
nutraukė ryšius su Vokietija 
ir išvijo pastarosios amba
sadorių von Papeną. kuris 
iau atvyko Berlynan. Beti 
karo turkai
paskelbė.

NUSKENDO LAIVAS SU 
250 ŽYDŲ.

Iš Ankaros pranešama, 
vokiečiams ne-!kad Juodoj Juroj nuskendo 

Karas bus tik ta- Turkijos laivas “Mefkuie,” 
da. jei vokiečiai pradės Tur-į kuris vežė 250 žydu pabėgė-

Žeistu 10 kreiviu ‘balo r»pntra TjPnkijoį Anginai reikalaujant , ZUt C,

i



Antras Puslapis No- ."2. RugpiučZo 3 d., :yi< t..

KOMUNISTAMS NĖRA 
“SLUŽBOS.”

Aštunti Karo Metai Kinijoj

Pittsburghiškęs “Lietuvių 
Žinios” praneša, kad tūlas 
Rusijos agentas jieško tarp 
Amerikos lietuviu tokiu

Švedijos spauda sveikina 
šitą Šveicarijos patvarkymą, 
kas reiškia, jog ir Švedijoj 
nacizmo gengsteriai neras 
sau prieglaudos.

Turkija dabar nutraukė 
ntikius su Vokietija, todėl

žmonių, kurie sutiktų Būti užsidarė ir Turkijos duiys. 
sovietiškos Lietuvos konsu-l Lieka tik tiys šalys, kul
iais Amerikoje. Girdi: Vokietijos naciai galėtų ras-

“Šiomis dienomis žinomas ** saa .'į^ą piię^jdudą, tai 
Sovietu Rusijos agentas Pitts-1 katulik^koji Ainiu, katHH- 
burghe kreipėsi i vieną vietos' kiška Ispanija
lietuviu veikėją, teiraudama- ka Aigentina.

ir katalikiš-
veikėją.

sis ar jis nesutiktu užimti 
‘Sovietinės Lietuvos’ konsulo' 
vietą šioje šalyje.

“To lietuviu veikėjo bijta 
susipratusio lietuvio ir gero 
patrioto, kuris tam Rusijos 
agentui tvirtai atšovė: ‘Aš ne- lyderiai yra nusiuntę Argen- 
noriu būti savo tautos išdavi- t*;non daUg pinige bet Ar
kų ir jūsų pasiulymu visai ne- ęenlįna bijosi alijantų boi- 
sidomiu.’ koto. taip kaip Airija ir Is-

“šis Įvykis pilnai patvirti- uanįja. 'fcdėl vargiai norės 
na tą faktą, kad rusai yra pa- hitlerininkus priglausti ir 
siryžę, prieš sąjungininkų va- pįetų Amerikos respublika, 
lią. užgrobti Lietuvą ir neleisti i Tamsus Hitlerio gaujai 
jai atsisteigti nepriklausoma jytojus.
valstybe- - * _____________

“Iš šio atsitikimo galima pa
daryti ir kitą labai reikšmingą 
išvadą, kad sovietų valdžia vi-
sai nevertina lietuvių bolševi- Amerikos spaudoje vra 
kų pasitamavimo ir gerai ap- daug nuomonių, kad Hitle- 
mokamas diplomatines tarny- rio jau nebėra. Jis žuvęs nuo 
bos vietas siūlo prieš bolševi-. bombos sprogimo, kuri bu
kus nusistačiusiems lietuviams, vo padėta jam andai gene- 
aplenkdami tokius Bimbas, ralinio štabo susirinkime.
Mi žaras. Andruiius ir kitus Žinios iš Vokietijos sako. 
raudonuosius musų tautos kad nuo tos bombos sprogi 

‘antrinin-

Bet Airija ir Ispanija ne 
drys karo kriminalistų Įsi
leisti. nes demokratinės val
stybės tada pradėtų jas boi
kotuoti.

Tą pati galima pasakyti ir 
apie Argentiną. Nors nacių

AR HITLERIS UŽMUŠ
TAS, AR NE?

kvislingųs.”

Ištikro Įdomus reiškinys, 
kad mūsiškiems komunis
tams Stalinas neduoda jo
kios “službos.” Tai parodo, 
kiek jis įvertina jų “nuopei 
nus.”'

NE SPRINDŽIAIS, BET 
MYLIOMIS.

LEivg; so. sostui

Kinija veda apsigynimo karą jau aštuntus metus. Dabar jai padeda daugiausia Amerika. 
Šioj nuotraukoj matosi Amerikos armijos leitenantas, kuris su pagailiu kini ėio vertėjo 
duoda kiniečiams pamokas, kaip vartoti Amerikos ginklus. Reikia tačiau pastebėti, kad 
Kinijos komunistai, kurte vaido kelias provincijas, prieš japonus nęjccvoja.

Rusi&kas dekadentizmas. , torpedas, skraidomus robo-
Tuoj po 1905-6 metų re- tus' ?u ,tuo P^kė-

voliucijos rusų literatūra v,^na laba‘ ch^aktennga 
buvo apnikę dekadentizmo lSR?uknleJla* su to-
iai'ančiai. -Ju itaka buvo jau- "us "r” [“pedonns neture- 
ėiama ir Pabalčio šalyse, ta P“®’*'».o - lūždavo jų 
ypač Latvijoje.

Dekadentiški “pisateliai ’
rusų jaunimui pridarė daug
žalos. Jauni ir mažai pat v . a

r J į torpedą ir buvo saujama

sparnai. Kad surasti to prie
žastį. tūla Anna Reich pasi
siūlė pati skristi torpedoje. 

Per kelis atvejus ji lindo
ie žmonės manė, kad jie yra 
“dideli revoliucionieriai.' !o,an- 
Kaip tik priešingai, deka
dentai buvo morališki paš- 
kustvos. reakcijos batlaižiai 
ir pigaus individualizmo 
apaštalai.

Šiandien rusų literatūra 
pergyvena naują pakrikimą.
Ja apniko bolševikiško de
kadtntizmo šai ančiai. Pas
juos nieko 
tik “didvyrius.

__ _ l

Trumpa Vlado Stašinsko Biografija Į

Vladas Stašinskas gimė pos men. pabaigoje buvo ’ vios veiklos pasitraukia.
1874 m. spalių 10 d. Dame-J pakeistas Kaune suimtais! 1931 metais dalyvauja.
Iių kaime. Šiaulių apskr.. ’ bolševikais ir. drauge su ki kaip Lietuvos deleguotas ad 
Žagarės valsčiuje. Mirė ir tais lietuviais kaliniais, ka-lhoc teisėjas, Lietuvos-Len- 
palaidotas Kėdainiuose 1944 Įėjimų teroro išvargintas, kijos bylos svarstyme. Nuo- J1-
metų pavasari.

Baigė Mintaujos gimnazi-
■ Šlyva^Uet^^Ši-^^ S~

mo žuvęs Hitlerio “antrinin- Kūdikio diausnjoje.
kas.” kuris tūlais atvejais, V“ m.etais ^a1.^ Maskvos 
už»mdavęs jo vietą. Jis bu-! i jundini fakui-
vęs tokios pat išvaizdos.! ir givzo Lietuvon kur, 
kaip ir pats “fiureris.” gyvendamas Kaune vertėsi 

Bet kodėl generalinio. advokat° praktika. 1906 m. nnmriviri rvion rironrro on Iri

Sprando ji nenusisukusi, 
tik buvusi “pavojingai su
žeista:” tačiau ji suradus 
priežastį, kcdėl lūžta oro 
torpedų sparnai.

Frau Re‘sch buvo užtai 
apdovanota pirmo laipsnio 
ordinu ir labai juo didžiuo
ju SL

Kažin, ar ji suspės tą or
diną mest i “garbičkeną,” 
kai Hitleris ir jo pakalikai 
susilauks užsitarnautos bau
smės.

daugiau nerasi,
O pirm ių 

ir virs ju — visų “didvyrių 
d id vyris”—Štai inas!

Ši naują dekadentizmą 
stipriai jaučia ir lietuvių {Mannerheimas ir Stalinas.
uiula- J*1 bedant li Suomija turi nauja prez»-
teraturkos milžtuve kaip d bJ feldmaršalą
Salomėja Nens, ir baigiant Kar« V(jn ’Mannerheim’ 

Tirą tisų tastai iš Prezidentas Risto Ryti pasi- 
minist

ru kabinetas.
. x . Ryšium su tuo žinių agen-i tą jovalą ir Raivo- ske|bja. ka(,

Judu Gira—visu raštai is-
marginti šlykšiiausios ru- fc. itraukė ir 
sies paklonais didžiajam ,,, 
vadui' Stalinui.

Žiuri

gryžo Kaunan. Aktyviai pri -į latiniame Tarptautiniame Plot$ sumaišo
sidėjo prie Šaulių Sąjungos į Teisingumo Teisme Haago-
kūrimo, dalyvaudamas ko-

s is- 
1919 m.tatams paruošti.

20 d. išrenkamas 
Šaulių Sąjungos

rugpiucio 
pirmo jon 
valdybon.

Kaune gyvendamas vėl 
verčiasi advokato praktika. 
Kelerius metus pirminin

je. dėl Lenkijos keliamo rei
kalavimo, kuri teismas vi
sais balsais atmetė, atidary
ti susisiekimui Lentvario- 
Kaišiadorių geležinkeli.

v * * v k J** — J 1* 1VI X V4. 1XX V Uk' Į 7 XX 111X11X11

štabo susirinkime turėtų d a-į S1.la^?e ; H ,xi_ kauja Lietuvos Advokatų 
lyvauti Hitlerio “antrinin- tai' £ėpt>nnu> “-^"“^ YTarj’bai. Buto nepartinis ir 
kas?” — klausia Amerikos fy. ,a ’’ pirmininkavę Nepriklauso-
spauda. į?3’ /^udar1C1T nA-! mujų Kliubui. Buvo miesto

įtartinas ir tas neva paties Kupstu. P. Kumeliu, A. Po- savivaldybės, Lietuvos Ban- 
^itleric balsas, kuris tuo- 11 a(^v- Abramsonu— ko jr Įstaigu
j? u

“ka Dievas myli. tam tr beimuj atsistojus prie vals.
tybės vairo, Suomija turė
sianti galimybės susitarti su 

I Maskva.
bininkisko” Sosivienijimo ^jk^&kS^ 
organe “Tiesoje” radau An 
tano V enclovos enerasti

‘Už pergalę ir Staliną.”
Lietuvių komunistų “dar 

‘vienijimo

“Pergalė.’ Jis kalba apie 
Paskutiniuosius kelerius karą ir pergalę, “šviesesnę 

metus prieš okupaciją gy ve- kaip diena.” Štai pavyzdis:

kad Mannerheimas yra 
biauriaus>os lūšies fašistas, 
Hitlerio bernas ir Rusijos 
priešas.

Ar Maskva su juo tarsis? 
Galimas daiktas. Stalinas 

juk buvo susitaręs su Hitle-
in ii iam ciix iu------ nvzuvj j«*x;i nveivw»v

Hitlerio bernu” Manner- 
Jis davė pripažini

mą Mussolinio apiekuno ka
ti liaus Emanuelio valdžiai
-kodėl nepripažinti Man- 

nerbeimo valdžios?

‘Nušluosčius kardą, 
šauks valio šalis,

“Už tuos, kur gynė 
ateitį į laimę,

“Už Maskvą. Leningradą. ,
Vilnių. Taliną. ‘ hfeimu-

“Kai salvių ugnys 
danguje sušvis.

“Taures pirmąsias ir 
mieste, ir kaime

“Visi pakels už pergalę 
ir Staliną.”

no ūkyje prie Kėdainių. Bol
ševikams, o vėliau vokie
čiams ūkį paėmus, gyveno
gretimame Kėdainių mieste 
vargingose ir pagreitinusio
se jo mirtį sąlygose.

Jo sūnūs. Vytautas Stašin
skas, taip pat teisininkas, 
vra IJetuvos Gener. Konsu
late New Yorke vice-kon- 
sulu.

(“Keleivio” 27 numerv

kitų įstaigų juriskon
sultas. Klaipėdos teismuose 
gynė šaulius klaipėdiečius, 
teisiamus po susikirtimų su 
vietos vokietininkais.

1930 metais r'ocl

išrenkamas atstovu į Rusi- 
1907 mė

Amerikos armija Francu
zijoj pereitą sąvaitę Į vieną /radėi‘o rėk*f per■' radikr -ios Antl-ają Durną, dieną padarė 75 mylių šuoli a- kalįu kad ius Jži.! tų gegužės 21 d Durnoje pa

sakė kalbą, reikalaudamas 
panaikinti 1892 metų istaty-: 
mą. draudusi lietuvių vaikų 
mokymą namie. Keliais at- 

— vėjais teikė iusu valdžiaiiki šiol parodžiusi jokia me- ma.ina buv0 pad?ta prie at klausimus
chanizucta aimija pasa i- tt-., - , - ------ r r
lyje!

Žinių komentatoriai d a
bar juokiasi iš Maskvos pro Kokiu' tat““šebukiu! Durną paleidus, už pade-
pagandimnkų. kurie vis triu- salėtu išlikti gvvad1^ X imlaus lietuvių spaudo-
bydayo: “Raudonoji armija h ‘Msai nSeistas”?^ -ie atsišaukimą buvo drauge^ 

Žinios sakė, kad bombai511 k^is keturiais buvusi i 
užmušusi kitą asmenį, pana
šų i Hitlerį. Todėl Amerikos 
spauda ir spėja, kad tas “pa
našus i Hitlerį” asmuo buvęs 
pats Hitleris.

li- paėmė Bresto uostą. 
Septyniasd ešimts penkias

mylias Į vieną dieną!
Šitokio spartumo nebuvo

po bombos sprogimo

‘Štai. aš kalbu, kad jus zi 
notumėt. jog aš esu gyvas ir 
nei kiek nesužeistas!...”

Oficialus vokiečių prane
šimas skelbė, kad pragaro

dėl iusu bau-

paskiriamas
Lietuvos Banko Valdytojų, 
kuriuo išbūna iki 1938 metų.» Lietuvos Socialdemokratai 
Tais metais iš Lietuvos Ran- Caro Durnoje Kovojo dė! 
ko išeina ir pakviečiamas! Spaudės Laisvės.” buvo nu

šviestas Stašinsko vaidmuo

a., . . . utz • Je, nėra pergalės be Sta-
t;'!p.u?.'.ame lino. ir kito garbei nedrįsk

Hitlerio kojų ir sprogdama džiamuju buriu siautimo iri ministm ' het, sužeidė keliolika generolu, žudvmu Lietuvoje Teisingumo mimstii bet
la- kuliu trys ar keturi vėliau J . , . .. pank,al ?;,5er^ ,r 15 akt-'-

>ydayo: “Raudonoji armija 
ehia myliomis pirmyn, o 
amerikiečiai slenka sprin-

Ištikrujų gi patys rusai 
slenka sprindžiais, o ameri
kiečiai eina myliomis.

Ties Stalingradu kovos 
ėjo beveik ištisus metus ii 
rusai negalėjo pažengti nei 
sprindžio pirmyn.

Ties Leningradu rusams 
ėmė ištisus du metu. kol jie 
pasistūmė 5 mylias į priekį!

Ir reikia neužmiršti, kad 
rusai kariauja namie, tuo 
tarpu kai Amerikos armiją 
skiria nuo namų 3000 myiių jajpS^iu 
vandenynas!

Taigi ne rusams iš ameri 
kiečių juoktis!

AR ŽINOTE, KAD-
1942 metų sausio 22 d. 

Miehigano valstijos indėnų 
gentis Chippewa paskelbė 
kaią ašies valstybėms.

Jungtinių Valstijų laivyno 
rezervas turi tik vieną neg
rą karininką su leitenanto

dumoje.)

NAUJIENOS IS LIETUVOS.

durnos atstovais lietuviais
nuteistas vieneriems me*! --------
tams tvirtovės kalėjimo.) Stokholme gauta žinių, 

i Tą bausmę atliko Kauno) kad Lietuvos generolas P. 
kalėjime nuo 1910 m. sau- Plechavičius, kuris Vilniuje 
šio 10 d. iki 1911 m. sausio'buvo įsteigęs savo stovyklą 
11 d. Būdamas kalėjime iš; ir suorganizavęs 14 lietuviš- 
kalėjimo administracijos iš-įkų bataljonų armija, o Ma- 
kovojo teisę, kuria naudojo- riampolėje įkūręs Lietuvos 
si ir vėlesnieji politiniai ka- kariūnų (kadetų) mokyklą, 
liniai. kalbėtis lietuviškai su —kad tas Plechavičių^ ir 
lankančiomis šeimomis ir pulkininkas Urbonas buvę 
draugais. vokiečių Gestapo (žvalgv

Carinės Rusijon teismuo- bos) areštuoti 
se jis vra gynęs visą eilę kai-' Vokietijon. Vokie 
tinamuiu politinėse bylose, tave juos dėl to. kari jie atsi 

: Dabar New Yorke advoka sakė

KUR RANDASI PLECHA-1 kiečių kalėjimo, bet jeigu 
VICIUS IR URBONAS? i pabėgo, tai kur jis dabai

--------  yra? Gal Vokietijoje slaps
tosi, o gal jau nėra jo gyvo...

UŽSIDARO PABĖGĘ 
LIAMS DURYS.

Antroji kūdikystė.
Sakoma, ir ne be pagrin

do. kad pasenęs žmogus su
silaukia antros kūdikystės, 

kelti taurę! jas tiesa. štai. Illinois
Tekia yra vergiškų patai- valstijos miestelyje VVauke-

kunų logika: vadas nusi- 5rane gyvena daktaras A. L. 
šluostė nosį—šauk valio! Graičiunas. buvęs chicagie- 

Jei toks Venclova galėjo tis. Jisai jau arti 80 metu 
apsikrėsti dekadentizmo ba- žmocus, ir', liuoba, sukudi- 
cilomis, tai ką jau kalbėt kėjęs.
apie kitus. . Chicagos komunistų- 2VU-

Lietuvių tauta, jei isliks nvje” tas senelis sako, kad 
nesunaikinta bolševikų. mir(jamas jjsa,- paliksiąs 
tiems literatūros jonvai niusri jaunimui “gerą valią,
kiams netars gero žodžio, cerus norus ir pastangas.”
Jie yra grožinės raštijos ir kaitų Graičiunas sako, 

kad “tautiečiai, sandarie- 
čiai, klerikalai, socialistai, 
smetonininkai” esą tik pa-

Ėjo pėsčias 20 mėnesių iš 
bolševikų nelaisvės kol 

sugryžo Lietuvon.
Iš Krasnojarsko Oblasties

(Sibvre) 1943 metų pabai
goje sugryžo Lietuvon vie
nas lietuvis, kurį bolševikai 
buvo iš Lietuvos išgabenę Minimi dviejų generolų, tais. 
kartu su tūkstančiais kitu Čemiakovskio ir Bagramia- mus

lietuvių tautos gėda.
Kur lietuviški pulkai?

Rašant šiuos žodžius, stumdėliai 
raudonoji armija yra ūžė- Aišku, senelis daktaras 

^a ma^‘° žirnius su kopus- 
gretina nesugretina- 
Bet jisai da žino tiek.

o (zv ibjy- musų brolių. Jis pabėgo iš no vardai. Nei žodelio apie kad Maskvos pastumdėliai
»r išgabenti j bolševikų nelaisvės 1942 generolą Vitkauską irki- komunistai yra jo “good
aečiai arės- metų balandžio mėnesį ir tus: nei žodelio apie “lietu- fel!ows.”
kad jie atsi- ėjęs pėkščias 20 mėnesių viskas pulkus,” kuriems 

su lietuviu batalionais jki pasiekęs Lietuvą. Kelio- Bimbos kraudė rinko aukas,
acių {Milicijos pareigas. riė buvo be galo varginga. Kol kas da nėra žinių.

b fel!o\vskuriems
Tysliavos batai jonas.

Kurie da nežinote, tai ži
nokite: “Vienybės” redak-

--------- . tauiąs p. Leon Savage sa- į erti nacių
Alameda parkas, kuiis kosi buvęs vienas iš tų, ku- žinios teirė. kad lietuvių neg reikėjo saugotis ir nuo kad Į Lietuvą atvyko Palec- 

randasi Meksikos sostinėje, riuos a. a. Vladas Stašinskas divizijos štubo karininkus Irtos bijotis, kad jį nenužiu- kis ir jo “sovietas.” torius Juozas Tysliava turi
yra seniausias parkas Ame- apgvnė. Vilniuje vokiečiai užpuolę i retų žiaurioji bolševikų Vienu tarpu komunistų! crJęan^zatoriaus gabumų.

Pirmajam karui praside- ir norė ję st imti. Lietuviai žvalgyba (0GPU). " spauda buvo pyptelėjus, i Jis suorganizavo dviejų mo
jus persikėlė Vilniun, kur nepasidavė ir įvykęs susi-Į jg jo sužinota, kad toi kad Vilniuje jau plevėsuo- terų bataijoną. Tvsliavienė

rikoje.

Paskiausia surinktomis advokatavo.... i . T ... , . i —------ - dalyvaudamas maudymas, nėr kuri is abiejų koncentracijos stovykloj, iš janti “tarybinės Lietuvos ir Lapienė dirba-rašo ir duo
Šveicarija per amžius bu- žiniomis. Japonijoj randasi lietuviškame veikime. Suda r>usių buvę ižmuštų ir su- kurios jis pabėgo, liko dar vėliava.” kad ten atvykę: uos neprašo. Jos nžsimanė 

vo visokiems politiniams ir 2,104 krikščionių bažnyčios. rant pj,maią Lietuvos vv- žeistų. Nf’eke amunicijos,: cyvi šie lietuviai • “lietuviški daliniai” bet diskredituoti Amerikos Lie-
religiniams pabėgėliams 
prieglauda. Bet dabar ji tos 
prieglaudos laisvę suvaržė. 
Vietoj di

Jungtinėse Valstijose kas
met būna apie 100 viesulų, 

’ietoj duoti pilną įvažiavi- Vieni jų .iokių nuostolių ne- 
mo laisvę bet kokiam kitos padaro, kiti gi pridaro už 
valstybės pabėgėliui, kaip milionus dolerių.
tai būdavo iki šiol, dabar i ---------
Šveicarija neįsileis tokios Obuolio žievėje yra šešis 
kategorijos pabėgėlių, “ku-1 kartus daugiau vitamino C, 
rie savo blogais darbais pa- negu pačiam obuolyje.
sidarė neverti, kad jiems ---------
duoti prieglaudą.” Dykumų medelis “parose-

Šitas patvarkymas yra la spinosa” anglų yra vadi- 
taikomas aiškiai prieš Vo- namas “smoke tree.” medis, 
kieti jos nacius. | iš kurio eina durnai.

, riausybę. 1918 m. lapkričio lietuviai tu ėję pasiduoti. 
11 d. patenka ion Vidaus bet kai kuri- ms pavyko pa

1. Buvęs Lietuvos prezi- daugiau nieko negirdėti, 
dentas Stulginskas. jam iš- Kame dalykas? Kas pasi- 

. .. , vykstant sunkiai sirgęs. darė su Vitkausku ir kitais
bei Maitinimo Ministerijos šitaip dalykams suside- 2. Buvęs Lietuvos ministe- “lietuviškų pulkų” vadais, 
valdytoju. Antrame kabinę- irs. Lietuvos bataljonai ir Į ris šilingis, sirguliavo vidų- apie kuriuos tiek bubnvta ir 
te buvo Valstybės kontrolių- kariūnų mokykla pakriko, riais. kuriems aukas rinkta? Ar
riumi. Bolševikams paėmus Daugelis buvusių bataljonų) 3. Buvęs ministeris Ton- reikia manyti, kad tai buvo 
Vilnių, 1919 m. sausio mėn. narių perėjo į požemio or-j kūnas, prislėgtoj nuotaikoj, vien humbugas?

ganizaciju. Bet kur dabar j 4. Stanišauskas. Savo
randasi gen. Plechavičius ir 5. A. Tamošaitis, buvęs me. Lauksime 

teisingumo ministeris. “davinių.” Wake
6. Sajetas.

Reikalu ministru ir Darbo bėgti ir pasislėpti.

buvo suimtas ir kalinamas 
Vilniaus, Daugpilio ir Smo 
lensko kalėjimuose drauge pulk. Urbonas, kuriuos vo- 
su kitais lietuviais, kaip da- kiečiai suėmė ir išgabeno 
bartiniu Vilniaus vyskupu Vokietijos gilumon, žinių 
kun. M. Reiniu, kun. J. Do-lnėra. Buvo paskalų, kad 
geliu ir Hitais. Tų metų lie- Plechavičius oabėgęs iš vo-

7. Maioras Čaplikas, sirgo 
vidurių šiltine.

(Pabaiga ant 5 pusi.)

i tuvių Tarybą. Negera joms 
Amerikos Lietuviu Taiyba, 
nereikalingas Lietuviu In
formacijos Centras ir bloga, 
kad i Washingtoną vyko 
Amerikos lietuvių delega
cija.

Visi negeri, tik jodvi yra
išvadą da nedaro-! tikriausios cacos...^ 

mizariškų 
up, boys!

Fr«Nacių “didvyrė’
Rei»d>.

Nacių Vokietija turi oro

Komunistai džiaugiasi, 
nes turi talka — Tysliavie- 
nės-Lapienės bataijoną.

Kada jie turės generolą 
j Tyshavą?
* St. Strazdas.

I
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KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU
Kariuomenė Valdo Transportacijos 

Sistemą Philadelphijoj.
Dėl kilusio streiko esanti į švarku, kad transportacijos
kalta kompanija ir jos glo- darbininkai nepriklausytu

bota skebinė unija. nei CIO, nei AFL unijai.
rju-i i i u-- • • , Nežiūrint visa to. kovaFhiiadelphijoj jvyko ia>. ]aimėj-o CI0 unija Kad ir

ireSas Poslapi*

KULPMONT, PA.Kinijos Karo Frontas
TV“

ko sena, laukta - unijos ne- , . nenol.ėdama>
autonzuotas streikas ir rusi- .. ; nusilenkti ir pri-
nes muses. Buvo suparaiy- . c,0 unij

“ -1 . . r . . , Nors uniją pripažino, ra-natvekanai. bosai „■ eleva- • gkebinės
toriai, kūnais Kasdieną nau- .intrigavo ir vi- 
.lojosi apie pusantro nulio- • , pJdėjo

kompa-

no žmonių, ją tarpe 600.000 
karo pramonėse dirbančių. 
Kadangi Philadelphija yra 
stambus karo pramonės 
centras, tai šis streikas daug 
pakenkė karo gamybai 
Tūkstančiai žmonių negalė

dytojai. Pagaliau, ne susi
laukė auksinės progos. Pirm 
kiek laiko federalė War 
Manpower komisija Įsakė, 
kad negalima niekinti juod- 
vc-idžių. Užsitarnavusiems

• i i- • ae/negrams reikia duoti geres- jo pasiekti dirbtuvių. u jūs daj.bus
Ir visas sis skandinas ne-, Komnanija ir jos skebi- 

tur, jokio pagrindo, tyčia *s- uni-og vadai įRė,ė . 
provokuotas kad Iššaukti ra- tegtą RJad ~a baltveidž£nis 
sinę neapykantą n paKenk.i daroma “nepateisinama 
karo pastangoms. skriauda.” Norima atimti

Kilus streikui, tuoj prasi- fjalbus *š baltveidžiu ir duo
bėjo rasinės riaušės. Balt- įj negrams, 
škunai ir juodaskuriai pa- §j propaganda erzino ma- 
daužos ėmė atakuoti gatvė- žiau sąmoningus darbinin
kėlius, krautuves ir tarp sa- kus Viskas suiro, kai gatvė- 
vęs muštis. Pirmą streiko karių kompanija paėmė tris 
dieną sužeista daugiau kaip juodveidžius darbininkus iš 
simtas žmonių, kuriuos rei- . į-to savo departamento ir 
kėjo vežti i ligonines. Keli i pastatė juos konduktoriais j 
šimtai riaušininkų buvo su- ant gatvėkariu. Bematant 
imti: jie laukia bylos ir bau- kilo lei-mas, kad baltveidžiu;

konduktorių vietos iau at*-' 
duodamos 
Tai esąs CIO 
darbas, kuri 
Roosevelto

Nuo liepos 7 dienos psasidėjo jau 8-1 i metai, kaip japonai užpuolė Kiniją ir nuo to laiko 

kiniečiai veda apsigynimo karą. čia matosi kiniečių barikada vieno miesto gatvėje.

KETVIRTAS AMERIKOS MIESTAS dvtojai. Bet santykiai tarp 
DETROITAS IR JO INDUSTRIJOS. b a"geri

buvo kilusios rasinės riau- 
pradedamas būda- <ės. Už jas reikia kaltinti

verčiasi tik senesnės ir di-j 
desnės organizacijos, ypač 
nacionalės — SLA ir LRKS 
kuopos.

Kiek pirmiau buvo stip
rus komunistai, bet šiandien 
iš jų liko tik šešėlis to, kas 
buvo pirma. Kai buvo užė
jus “sklokos raganų” gau
dymo pavietrė, “panelė” 
Mažeikienė ir kitos dirbo 
išsijuosusios prieš taip vadi
namus “baltuosius šovinis
tus.” Svetainėse būdavo to
kių “scenų:” moterys viena 
kitą už plaukų tąso dėl 
“draugų negrų.” Išmintin
gesni žmonės tada pasitrau
kė nuo komunistų. Ir keista: 
šiandien maža? girdėt ir apie 
tuos “draugus negrus.” už 
kuriuos lietuvės pešėsi.

Kalbant apie komunistus, 
ju visas veikimas šiandien 
ribojasi surengimu piknikė- 
lio ar šiai ir vakaruškų, ir tai 
tik ju “Vilnies” naudai. Tie 
piknikai ir vakaruškos men
ki ir neįdomus.

Daug jaunu lietuvių buvo 
paimti i armiją. Liko tik se
nesnieji Ir tie jaunuoliai.

Uii «X* r.t'll.
‘de-

Kurie dirba kare pramonėse 
ir gavo taip vadinamą 
f elementą.”

Kalbos apts bloglaikį.

smes.
CIO unija tuoj ši streiką 

pasmerkė ir ragino darbi
ninkus gryžti i darbą. Tą 
pati darė Karo Darbų Tary
ba. bet stieikieriai neklau
sė. Streiką ir riaušes iššaukė

stvertis griežtų priemonių. 
Pereito ketvirtadienio vaka
rą. prezidento Roosevelto 
Įsakymu, Philadelph j j o s 

sistemą

Lietuviai našliai.
Gal niekur kitur nėra to

kios didelės proporcijos lie
tuvių našlių, kaip Kulpmon- 
te. Čia kas ketvirtoje lietu
vių šeimynoje įasi našlę. 
Vyrai dirba sunkiai ir daž
nai jų sveikatai pavojinguo
se darbuose. Aišku, jie mirš
ta vos pusės amžiaus sulau
kę. Daugelis ju yra anglia
kasiai ir gauna tain vadina
mą miners astmą, ir da jau
ni miršta. Gi moterys, būda
mos geresnėse sąlygose, gy
vena ilgiau. Kad taip yra, 
štai jums chronika musų 
našliu:

Bubnienė, Dubulienė. Gi- 
r.iunie, Ivanauskienė, Lau
kaitienė, Mikulskienė. Moc- 
kapetrienė. Pa'iokier.č, Pie- 
ttrienė, Radzevičienė. Ra- 
vinienė, Rutkauskienė. Sa- 
veikienė. Savickienė. Sida- 
rienė, Šiaulinskienė. šilins- 
kienė, Sinkevičienė, Sos- 
nauskienė, Švitrienė. Valec- 
kienė ir Varkalienė.

Vyrų tik du našliai. J. 
Čiapas ir M. Šarpinskis. Be- 
to, čia randasi da keli vien
gungiai. Bet iie jau nusenę 
ir viena koją Įkėlė Abraomo 
karalystėn...

Taigi, kaip matote, mote
rims našlėms belieka mažai 
progų susituokti, anot to 
dzūko, antru rezu. Beabejo, 
nabagės našlelės turės baig
ti vienos tą savo vargingą 
gyvenimą. J. D. T.

Detroite iau kalbama
e , .... - , , . . , , apie artėjanti bloglaikį. JeiSako, išsijuosę, kad santykiai blo- karas ,.^1^ ir val(lžia

nebeduos užsakymų, is dar- 
t u bus paleista kone visų 
dirbtuvių darbininkai. Mat, 
dirbtuvės šiandien Įrengtos 
taip, kad tankus, lėktuvus ir 
kitką gaminti. Kada reikės 

ilinės gamy- 
tug mašinų

pasenę, susilaukė ir ar bent jas pertaisyti. Ėmė 
anūkų. daug laiko, kol prisirengta

Turime nemažai biznie- prie karo gamybos; ims 
liu ir profesionalų, bet mil- daug laiko, kol prisirengs 
žiniška didžiuma vra' sun- prie civilinės gamvbos. O 
kaus darbo žmonės/ galimas daiktas, kad tuies

Depresijos laikais daug dirbtuvės visai užsidarys, 
vietos gyventoju nukentėjo. Taip juk buvo po pereitojo 
Bankrutavo bankai, nunešta karo. taip gali but ir po šio

Miestas, kurio jus nebe- ! vas tik
pažintumėte. voti, ? antrame gale jis sava tiek baltveidžius. tiek neg-

Kam teko gvventi Detroi- ^a Jau i JP*etimą aero- rus. Abieju šovinistai dirbo 
1 /noo^- 7 V dromą irkilaoran. — —

veuuuo nciuvidi.
Detroite gyvena daug lie-t- v u i* • i- -- “ Jei Hitlens butu žinojęs.Daugelis baltveidžiu me- rejo medžio ar muro namus. kad Amerikoje tai,, greitu

o riorho Time Uiti • fjn Lrcr-i tjnciac hnvn trini onk’- , .. . v...................' WESTVILLE, ILL.

transporto sistemą paėmė 
armijos vvriausybė. Rašant 
šiuos žodžius da nežinia, ko
kios bus šito žingsnio pa
sekmės. Aišku riek, kad atvėso, 
streikas ir riaušės padarė žaizdos

Tai šitaip prasidėjo Phi- 
ladelphijos tiansporto dar- 
b* ninku streikas. O kilus 
riaušėms, atmosfera da la
biau įkaito.
streiko dieną 
muštynės.

uz__visą

Anglies kasykloje žuvo lie
tuvis, Jurgis Juočiunas.
Liepos 13 d. vietinėje an

glies kasykloje patikę nelai
mę Jurgis Juočiunas, 61 me
tų amžiaus angliakasys. Ant 
jo krutinės užgriuvo anglis 
ir nulaužė sprandą. Nelai
mingasis mirė vietoie.

Juočiunas paėjo iš Suval
kijos — Juodaraiščio kaimo. 
Prienų parapijos. Buvo pa
laidotas liepos 16 d. Lietu
vių Tautiškose Kūninėse, 
be religinių ajieigų. Paliko 
dideliam nubudime žmoną 
Oną. po tėvais černytę. ir 
tris sūnūs—Jeronimą. Albi
ną ir Dominyką. Beje. vie
nas sūnūs jau metai laiko 
kaip sužeistas — taip pat 
anglies kasykloie. Buvo su
žeistos kojos ir jas teko 
piauti žemiau kelių. Da ir 
šiandien nėra pilnai pasvei
kęs.

Sūnūs Dominykas tarnau
ja .Amerikos prekybiniam 
laivyne. Jis da nežino apie 
jo tėvelio nelaime.

Velionis da paliko seserį 
Spudienę, kuri gyvena 
Scranton, Pa. Taipgi brolį 
Tamošių ir šeimą, laure gy
vena Westvillėie. Paliko 
(Įaug kitų giminių ir pažys
tamų.

Busiu labai dėkinga, jei 
velionio giminės ir draugai 
man parašys ir suteiks kiek 
platesnių informacijų. Ma
no adresas yra toks:

Ona Juočiunienė, 708 W. 
35-th st., Chicago. III.

Lai būna tau, Jurgį, leng
va šios šalies žemelė!

Ona Juočiunas.

c.x«x butų cinses
nės turėjo akmenines ang- Amerika'. Botliamlien jau tra 
bes. Naktį juos apšviesdavo vė,„ Hitlerio Ivb djįžo 
kerosino lempa ar balana., Detroite gairinani didieii 
Veuau atėjo gasas. o da x-'.koabanegiaj ja daužo irki-
II o n rilnVtvtaUCKVt vivnvifc*pirmąją

gatvėse ėjo
I turėjo kiek stambesnės >s- 

Antrą streiko dieną ūpas ’ dirbystės. Buvo nedidelė- 
*" JĮ atvėsino gautos Į dirbtuvėlės, kurių dirbiniais 

ir policijos areštai, aprūpinta <atys detmitie- 
didelę gėdą ne tik Philadel-; CIO unija sušaukė masini’čiai ir gretimų apylinkių 
phi iai. bet visai šaliai. susirinkimą, kuris pasmerkė‘žemdirbiai.

šis streikas ir riaušės yra riaušininkus ir jų kurstyto- Ne taip yra šiandien. I -■ 
pasėka labai negražiu in- jus. Susirinko didelė min*a‘metus Detroitas pasid 
trygy
unijos 
kov
įosios unijcs’?Ph*iiadei’phijos streiką. Bet kadangi padėtis delphiją. Philadelphi •‘a 1 sostinė buvo perkelta i Lar 
transportacijos magnatai da buvo Įtempta—Ph*ladeU apie du milionu gyventojų. pi Ruris tcH atsniko nu

-i z\z\z\ • ta a •a. tOS€ AT'f.CTiK05 uhuuui,1900 metais Detroi „as ne- n?darytj lėktuvai, tankai n
dirbtuves^

kanuolės.
Firmų kart Detroitas pasi

darė miestu pirm 120 metu, „ . . .... ,: ’qoi ™ t,zmeniu sutaupos. turėjo uz- kaio. ta<raliau. i? armijos; utent Icz4 metais. lala . ,__ ?. __ c-________
iam buvo duotas miesto
Zx,rtpri<x P'’t 1u Vi/r i; -' krautuvių. Žmonės neturėjo amžiaus žmonių jau negaus De buvo tik kaimely. Jej R irRo ui ant dalbŲ Rug ,aimingi tie Ra
! ,;11,z,o,e bu.o Michiea- rmįkėjimlt (,£dažnai ir suiaukž 65 metų. jie gaus 

daryt negalėjo. nors centą-kita iš Sočiai Se-
Detroito lietuviai turėjo eurity ofiso. Jaunesnio am- 

laug ir visokių organizaci- žiaus žmonės, neturinti pi- 
. ją. Gera dalis tų organizaci- nigų, turės gyventi išmaldo- 

ju jau mirusios, ar gyvuoja mis.
tik ant popieros. Kiek geriau Detroito Barbens.

sidaryti nemažai biznių, bus paleisti milionai jaunų 
maisto ir rakandu vyru ir daugelis senesnio

stovauja darbininkų. Taip 
ir buvo: tos unijos vadai ėjo 
ranka rankon su kompani

r.ai dabar aiškinasi, kad ne 
jie kalti dėl šito streiko. J*s

phija — milžiniškas 
mobiliu dirbtuves.

jos viršininkais. Kai'CIO j kilęs “spontaniškai’’ ir be 
unijos vadai kreipėsi i vai- ių žinios. Bet visi jau žino, 
džią, kad butu ‘ paskelbti kad čia buvo noras diskred*- 
balsavimai ir kad patys dar
bininkai pasisakytų, kuri 
unija turi jų reikalus ginti

tuoti ir sudaužvti 
ią. Ir spauda ir atsakingi 
valdininkai juos kaltina už

gili
Detroito upė, kartais da va
dinama naujojo pasaulio 

Jei tolimos provincijos'Dardančiais?. U ėj? randasi 
kaimiečiui tektų nuvažiuoti didoka vi/' 70° akrų sala. 

. i Detroitą ir jis pamatytų Beile Island. Ten Įruoštas 
CIO uni- General Motors ar kitos I u- mažus kas, kuriame su-

—tam buvo priešinga ir sabotažą, už pagalbą agre 
kcmpaniia ir skebinės uni-į šoriams 
jos vada'. Vis dėlto balsavi
mai Įvyko ir didžiuma dar
bininkų pasisakė už CIO 
uniją.

Kova buvo aštri, nes Įsi
maišė AFL uniia. Skebinės 
unijos vadams tai davė pro
gos pradėti radines 
kartos kamnan'j 
ri “genisterines

rios automobilių kompani sirenka ukstaneiai detroi- 
jos dirbtuvę, jis sakytų, kad liečiu ir Įiraleidžči liuoslai- 
tai yra palocius! Matytų ki. Parke vra nemažai gra 
gražu pastatą, užimanti net žiu nast ■'; h‘ modemiškas 

Galima sakrti, 
a Detroito pažiba, 
neturi kito tokio 
ko. kaip Heile is- 

Detroito parkai 
200 akru bendra 
nas Heile Island

Reikia manyt*, kad tai kebs biokus. su tūkstančiais fontana- 
bY\° ^as^upnis skebaraa- ']angų. Aplinkui pastatą kad tai 
ninku pasispardymas, kad! gra^j°S! pievelės, kur priso-įDetroit;- 

dyta geliu ir medeliu. ! didelio nar
Tikrai, iš lauko tie fabri-iiand n. r’ .i 

sudarė 
plota.

CIO unija iš šios kovos išeis 
da stipresnė.

Pbiladelpbietis. Raj ]abaj gražus, nors vidų
Red. Partaba.— Philadel-'i6, Va b‘kiD; Tan ''

;ines neapy- hjjos ftreikas jau ljkviduo.; tūkstančiai darbininkų ra 
jų ir smerk- ta9; Armijos vadovvbei pa. i skubemis dirrra. nrakrųr- 
unijas, nei^.v,,- „i,ia. Yra tokiu darbu kur h-1 skelbus ultimatumą. kad

, .... .uz \ j streikininkai turi gryžti dar-skv-ras vagosi uvieju unijų, b R . irm *d(enio rv. 
ąinirstern., u vien, ,r antri alba jie neteks darbo 
n,.r, atimt „įsųpiniąų -r (bet kokie, visam karo me-
laisyę. o tuo tarnu ateis nęę- ( k streikininkai -rrvžo i 
rai ir oaveis jūsų darbus, ju -

- - »»'

rakė: “Žiūrėkite.

sų duoną
Neg; ų atžvilgiu baltųjų

nuotaikos nebuvo ir nėra 
geros. Negrai, kain pigesni 
dai bininkai, visuomet buvo

tui. streikininkai 
darbą. Keturi streiko vadai, 
vis* skebinės uni ios šulai, 
buvo areštuoti ir laukia bv- 
los, kuri prasidės rugpiucio 
14 d. Jie užsistatė kauciją ir

parkas 
didesr. 
vra ?a 
141 ak 

Kiti 
maži. 
rašvti.

D( t 
negi u.

i 707 akrus. Kita? 
Detroito ra» kas

> tarkas, sudarąs
o ’dotą.
f - troite a kai vra 

apie iro? n* ra ka?

gyvena daug 
čia atvyko iš pie- 

eio gyvenimo jie?
Daugeli? ių vra 

ir užuiti. Pirm šio 
buvo

AR TAMSTA MOKI UŽ 
NEBEGYVĄ ARKLĮ?

Turėti aukštu •.-.nrp'ičiii kuri < r.enusimoka, tai 

kai,: mokėti skolą už past'pcsi kuiną.:ck

Tai kam tas ą 

Jei tamsta tu 

pa hrirauti Al

i in,.!:-.: vima.

yti?

nennvi'
. i :

naudoiami 'prieš bnlsuosius l <rr-VŽ° darban- 
naudojami prieš baltuosius. 
laužyt. Nors būdavo ir bal-! 1924 metais
tujų stieiklaužių, bet neg
rams suversta visa kaltė.

Už skebinės unijos vadų 
nugaros visą laiką stovėjo 
samdytoja*. Jiems buvo

demokratų 
partijos konvencija per de
vynias dienas balsavo, kol 
balsuojant 103-čią kartą bu
vo nominuotas jos kandida
tas Davis.

specialaus leidimo da? biriu
kas negali pasitraukti >š sa
vo vietos. Jei nori savo rei 
kalus atHkti, i tavo vieta 'i ri 
but pastatytas kitas darbi
ninkas.

Tokių dirbtuvių Detroite tu. gev< 
yra daug, bet nei viena ne kedan 
trali lygintis su Fordo d?rb- tamsų- 
tuvėmis. Greta Detroito For- karo k buvo naurJojami 
do kompanija turi visa rnie- laužym. streiku. Bet. sian 
stą! Tai Dearboin, Fordo dien to nėra. ne? valdžioj 
dirbtuvių karalystė. Be to. pasta n. mis samdytojai bu 
Fordas iau turi l itą miiži-, vo P?’ 
nišką dirbtuvę, V/iBov.- Rou ; darbi 
ge. Ji tikriausias milžinas unija 
Joje yra gaminami didieji 
bombanešiai ir kitkas. Vie
name gale dirbtuvės lėktų

.\u<- Iml iai yr. /imi. roorri' 

atmokei ima: gali but 

s reikalu-

kuris Mutual Savinas B; 

mielai pasitjųs su tamsta apie !

•ia i?

i

r-1 i tarti? su savo
,Lkais ir pripažinti jų 

>eikai šiandien yra 
neJčj'ti' I. išskiriant tuos re 
tus atsilikimus, kada streiką 
išprovokuoja užsi?j\yrę sam-

i r: r;rič tai kodėl 

u;; Banke apie jo per-

'nuolatos rna- 

p įtaikytas prie

oko virs:nmxas 
.UTvics reikalus.

Koiiėl neužeiti ir nepasitarti tuojau?

SEE YOUR

Mainai Savings Bank
Back the Attack — buy mere Bonds then befere
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Nujautimas Jį Apgavo

Apskelbęs pasaulio demokratijoms karą, Hitleris pareiškė: 

•'Nujautimas man sako, kad aš tą karą laimėsiu." Bet vie

toj laimėti karą, Hitleriui ateina galas, apie kuri nujauti

mas jam nieko nesakė-

Louisianos Teritorija kuodamas savo garbę ir net 
karjerą, jeigu Kongresas pa
sipriešintų.

Livingstono - Jeffersono 
dylas” užsibaigė dideliu

Rusai Įsilaužė į Prusus

Trečdalis musų kontinento, įgaliojimus, ir Kongresas _v__ _____ o
kuris Ameriką padarė tur- tam tikslui jau buvo pasky- entuziazmu tielf Kongrese, 
tinga ir galinga valstybe, ręs du milionu dolerių. Bet tiek visoje šalyje. Sutartis 

Pilni 141 metų, susidėjus . francuzai sūrio visą pirkti Louisianos Teritoriją 
geroms aplinkybėms. Ame- Tentonja, ^as Luvo uzgirta. Bet Kongreso
i ika vienu plunksnos pa- ?.“*>’ fa?akyiSL.1kad neg*' >vra!; °. v.eh.au Amenkos
braukimu pridarė didele !> JO? Pifkti. P^nks derybos ’ ----------
valstvbe. Tai buvo vieno,ir de>NeY. Orleano.

)s istorikai, kažin kodėl užmir
šo “nevykusi diplomatą”

amerikiečio nuopelnas, de-[ Kad neišduot savo abejin- Livingstoną. Jo nuopelnas 
ia. ir šiandien mažai kam i?™0’ Livingstonas tuoj at- nebuvo reikiamai jvertintas 
žinomo. Tas amerikietis-!«*«• . ,. . !>r aprašytas. Tuogi tarpuRobertas Livinostonas iri- Daugiau negalima duo- Amerikos pirmynzangai jis 
mes 1746 metais New Yorko li- kaip du nriiionu dolerių!” davė lemiančią kirpti, 
m.'. Livineston buvo vadi- -«?skia tiek kiek Kongre- Kokia buvo Louisianos 
namas "nevykusių diplomą- ^uvo paskyręs uz vieną tentonja. galit spręsti is
iu." bet ils atliko tai. ko ne- tlk New Orleans uost«- Į«W .... .
lutu atlikęs ir pinuos eilės Talleyrandas ėmė šumvti. , K- tos tentonjos buvo pa 
diplomatas. Negalimas daiktas, už toki dangos dabartines Arkan

Tai buvo 1801 metais. Į plotą žemės tik du milionai -o. AIissouii, Ioua. Minneso- 
Tada Livingstonas buvo dolerių! Vis dėlto jis sutiko ,a- ,N°nh Dakotos ir South 
konsiesmanas-darbštus ir toliau derėtis, o Livingsto- Dakotos valstijos, taipgi

PirmosDienosChebourge

teisingas vyras, bet neturė-lnui to ir reikėjo, nes be pre- kone visos Kansas ii Q^a*j
ięs pasekėjų. Jungtinių Vai-Izidento žinios jis negi gale- bo™a Wvomingo ?r Uolota-' 
stiju prezidentas Thomas jo ką nors daryti. Bet ir pre- tanos» . £. . .
•Jeffersonas pasiūlė jam zidentui Jeffersonui buvo
sunkias diplomato pareigas, sunku. Reikėjo tartis su 
būti Amerikos ministru Kongresu, o laiko buvo ne- 
Francuzijai. Kad ir neno- daug.

buvo rom. Livingstonas sutiko. Į Jei Livingstonas lošė. tai 
fą pati darė ir prezidentą

Juoda rodyklė (1) parodo, kur pereitą savaitę rusai jau Įsiveržė į Rytų Prusus. Tuo pačiu laiku jie atakuoja Varšuva-dos valstijų; taipgi ir visa
Tos valstijos šiandien via DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI* 

Amerikos aruodas. Jos su-
Liūdna padėtis gražiausioje I ninė požemio keliai

francuzų ligoninėje. lsujungtasufortu.Kadam.es . . ,
Normandijoje musų armi-' ėj°.me. -' fol5« ir •«<»!>?« \.0Lį'eSž"° - ?.arexSs.bH‘l’effersonąs. Francuzai su

ja užėmė svarbų Francuzi-lp““^!.?^1 “JSĄiS ned,dele> 
jos miestą Cherbourgą. Tai 
prieplaukos miestas, turėjęs 
gerus įrengimus, didelius 
I astatus ir gražiausią visoje' į’
Prancūzijoje ligoninę, pava- ! a ~ rariai <«\nrn<r-; sukonfiskavo ar paskandino
dintą žinomo mokslininko al pat>s naoai ‘a,ąnrnor*• ri’.nn cuvn ar
Pasteuro vardu.

Kova už Cherbourgą bu

Oro universitetas.

Mokslas daro stebuklus.
daro visą trečdalį Jungtinių:
Valstijų. Jei ne Livingstono-j
Jeffersono apsukrumas, da-, lai senai visiems žinoma 
bailinęs Jungtinių Valstijų. tjesa Bet gta; 1ums da vie-, 1 . .1 naiicuzai bu-

OCt UZtHl P&l" I Hlrrk T miicionn-;

dos klausydami to universi
teto pamokų.
Nervų junginiai ir bankai?

Šis karas yra baisesnis,

susprog .
dino savo amuniciją. Gana francuzai. Amerika reikala- 
to, kad sprogimas sužalojo v° atlyginimo, siuntė bilas.

•i k ė i r • - - l • Pasteuro ligonine. ‘ bet apsukrus francuzai tik\o neilga, bet labai sunki. Bet ne Einant šaipėsi ir išsisukinėjo.
2 amų a™ija kovoms buvo suparalyžiuo- Livingstonas nuvyko į Pa-

Amenkieciai turėjo, tQC tioV;mQC Na-ryžių ir tuoi pradėjo derynesi.
skinti sau kelia lėktuvu- ciams da valdant Pasteuro bas su Napoleono ministeriu

pinigai
pau, negu metinės Jeffer- 
-ono vvriausybės pajamos. 
Vis dėlto ir tais laikais už

nei taip vadinamų 
v.est’ų,” nei saulėtos 
fomiios, nei visos

tokį plota žemės 15 milionu xaJstijų.. |Bus aiškinami _
buvo našlės skatikėlis. * Buvusi Louisianos Tento-įmonių švietimo klausimai, žalcti kaulai buvo sujungia-

T ., .... ri->a kadaise pnklause ispa-, o ypač pokarinio pasaulio mi ir sustiprinami tam tikro-
, Jeffersonas nutarė nzi- nams. Paskui toji tentonja problemos. Universitetas mis metalo vielomis ir plokš-
cuoti. A įsu pirma, į Paryžių teko francuzams. Ryšium veiks aštuonias sąvaites, nuo telėmis. Raišam buvo sugra

tuojbutų galima Prašyti rugpiučio 13 d. iki spalių 8. žinta galimybė vaikščioti,
nevaldomą ranką valdyti 
ir tt.

Medicinos mokslas pada- 
_________ rė da vieną žingsnį pirmyn.

t-4 1.- . JT* - n Jau turime nervų junginius.Tai tokie via laktai. Bet Nukirsti ir sužaloti nervai 
Izviestiių rašytojai drysta vėl sujungiami ir žmogus tu- 
akyti. kad svarbiausias sa- n galimybės jausti savo 

vo jėgas naciai vartoja tik veiklą ir ją kontroliuoti, 
lytų fronte ir kad Rusijos, Sakoma, kad neužilgo 

__________ ,^’^umkai tunntieji tuzi- siras -nervų bankai;, pana.
Sovietų vyriausybės orga- [ ta. bet prieš jos žmonių va- ™ JĮmtes- tU? * f b,ankVs; Ko-!

užrekorda-įlią įtraukta į rusų-vokiečiu ’v., ‘ »•’ tas' to^iu bankų da netun-' 1 v.™ vienui! Bege- me. Gydytojai naudojasi

p/-- versitetą atidaro Jungtinių medicinos mokslo pažangai, 
.s ( a.Jl* j Valstijų Švietimo Biuras ir Jau pereitojo karo metu gy- 

eiies knų) Krašto Švietimo Draugija, dytojai pradėjo vaitot spe- 
svarbieji cialius kaulų junginius. Su-

bombomis, karo laivu ka- • v,’"- ,1^ u t į/ Ji r> , =.• = buvo pasiustas da vienas su tuo
neturėjo nei lašo vandeni 0 nuolr kitas. o nebuvo ite diplomatinių intrigų

natomis. Bu\ o tokių vietų. £jmtaj kareiviu buvo vežami pažangos. Kartą Livingsto 
km-naciai ir griuvėsius gy- . x_ i-__ . '-i—. __ • 6 N. , .„y ___

tames Monroe. Jis ir Living- istoriją. Bet mums rūpėjo Tai bus savo imsies radijo 
tonas galutinai susitarė su tik parodyt faktas apie programai. Juos ves patyrę

E!-_.?<cya 'pavojingas "operacijas, ne^ tiri'Jeffe?-son-ui° Be kitko ^Šs.iano^ zmongs- Mai-jis
vandens. Diena ir pasakė: “Ministrui čia nėra 
naciu gydytojai ir kas veikti, jo pareigos yra

tingai arši prie Pasteuro li- t.„_-nr 
goninės. Mat, netoli jos bu- , •
vo didelis fortas-tįrto^-^laugės'dirbo toje'‘l^oninė- Patai' ™dėkbig<£ 
vo ^bengeergeJra^pSalpa^ ie’ vis dau8riau nešvarumo Ir kartą ir kitą Livingsto
Arneri kos karo vadai saki/ atsirado' Net bgomų išma- nas j^u buvo pasiryžęs gryž- Amenkos karo vadai sako. nebuvo kur dėti Kada ti Amerikon. Toks jau buvo

<uGPoU PtTk maisto buvo aišku’ amerikie- budas: ne*ali ko nors 
. v • lin S? čiai už5rr-5 Cherbourgą. iš ro atlikti, buk atviras ir

diviT? Pasteuro ligoninės buvo pa- mesk savo pareigas. Bet pre-1-įas “Izviestija 1-ztekę visai Kareivių divizi jmt- vJgd iensrvjau 
kareiviai.

kad tose 
buvo

jai ir per metus laiko.
Vis dėl to, amerikiečiai

užėmė tvirtovę ir joje rado 
rudelį buri nacių karininkų. 
Ve gal butų pabėgę, bet 
amerikiečiai surado pože
minius kelius ir juos užblo
kavo. Naciu karininkai ne
rtu
hi
čiama

naciu

nutartis, kurią turėjo pasira- pirkimą. Amerika ja isigijo 
=yti prezidentas Jefferso- pirm 141 metų, 1803 me
las. ką šis ir padarė, rizi- tais. K. V.

Maskva Vėl Priekabiauja av-

^sužeisti zidentas Jeffersonas jį su-lvo naują bolševikų “pasisu- karą. Musų tėvų kraštui teks ji1?. ’
i ikėtasi laikydavo. I kimą.” Užsieniuose gyve- pergyventi net tris okupa- ziai. ir ^a a-pergyventi 

cijas.
Tai šitaip buvo su ta

Jei karo d a 
Maskva drvsta

kai kurių gyvūnų nervais, 
ypatingai tam tikrais paties 
ligonio nervais, kurie išima
mi ir kuriais yra sujungiami 
nervai. Rezultatai esą geri. 

Lėktuvo kanuolės robotas.

nelaimėjus 
šitaip prie- 
darys lai

kaip nors ištrukti iš kilpų ir Pasirodė, kad Jefferso- Į nantiems Maskvos gi ama
pasiekti užfronti. Kada at- nas nepadarė klaidos. Li- J fonams, kcl kas, jis yra ne- l ai šitaip buvo su ta “ne- 
ėjo amerikiečiai, ligoninėje vingstonas atliko daug di I privalomas. Mums da nete- nugalima” armija. “Izvies- 7
jie rado tik tris šimtus sužei- dėsni darba. negu buvo įga- ko pastebėti, kad bent vie- tiju” rašytojai, matyt, <Ja jnieJusl Kal^-
-tu nacių. Dėl kritiškos pa- lietas atlikti. Nors jam ne nas Amerikos komunistų nežino tokio dalyko kaip Galima , laukti visko,
dėties juos negalėta išvežti, pavvko iškolektuoti Ameri-1’aikraštis butu citavęs “Iz- saiTnata. Jie meluoia ir ne- Kremliui juk buvo lengva

kabiauti, ką ji

Naciu Vokieti ia turi skrai-

kuris nustato priešo lėktuvo 
kryptį, io greitį ir toli. Ačiū 

robotui. Amerikos la-
menos Įtakoje jis paruošė I euzijoj. Be to. Maskvos ro pabūklu ir maisto. Be to. i^10^ armijos pastangomis. 
dirvą išpirkimui tuometinės Į dienraštis pabrėžia. iog kcl Amer ika da nekariavo Kai Trockis pykosi su Stali- ^m
Louisianos Teritorijos—mil- esanti netiesa, kad iš rusų su Vokietija, ir kol patys ko-inu- pastarąjį jis charakteri- kunaj savo šovinių veltui 

- žiniško ploto žemės, kuris {fronto vokiečiai ištraukę rnunistai agitavo už derybi- 'zavo šitaip: staliniškų falsi- neejkvoja
‘ 1 ■' " ’ taiką, visa nacių karo Akacijų mokykla. ‘ Amerikos robo-

mačinos galybė buvo at-' Trockis sakė tiesą: istori- tas buvo išrastas 1941 me-
-....... — ------------- . . . i . . . , . . kreipta prieš Anglija. Kai ni'ų faktu falsifikavime bol- tais. o 1942 metais jis buvo

rioie Pasteuro ligoninė- teigtas n \ardens tiekimas. Livingstonas da kartą krei-jmenę Hitleris traukia is anglų armija buvo išvyta i^ ’eviku da niekas nepralen- pagerintas ir pradėtas 
_ „^dėtis buvo neapsako- išplautos patalpos. Bet ir tai pėsi į Talleyrandą dėl atly-Į Normandijos į rusų frontą! Prancūzijos, naciai tenai pa Rė.

mai baisi. J igoninėc kieme per kebas dienas da jausta ginimo už laivus, bet ir šį .. „ liko tik nedidelius buriusi-—
ir pačioje ligoninėje rasta to nešvarumo pėdsakai. sykį nieko iš to neišėjo. Li-L. Ku^ ^uau musa yokie kariuomenės. kuri saugojo 

1 vingstonas tarė: cius; muša todek tad jm yra -naująją tvarką.”
5vl<-! -tn)rŲS ir kniingi.šti žmonės, nenorite apmoj. Maskvos dienraštis vienu Tada naciai savo mašiną 

- šuviu bando nukirst dvi an- atsuko prieš Rusiją, ir tada
rusai turėjo bėdos. ’

v;kiečiai jame rado kalnus sur ndna kruvinu bandažų 
laužo ir neapsakomą nešva- ^dvokimo—kiek tik neno
ruma. Kovoms einant buvo n - .
sugriauti gražus ir vertingi Apvalius laužą ir pr

esančio 
k na St. Strazdas, minti.

ga

nu pūvančių lavonų. rasta Kokia padėtis buvo Pas- 
daug kitokio nešvarumo. J teuro ligoninėje, rodo sis 
ligoninę pasiusta medikalis rąvyzdis. Apklausinėta vo-
r’plinvs_ 21 slaugė ir 31 gv- kiečiai belaisviai (sužeistie- keti musų nuostolių. Gerai, o
dvtojas. Per tris dienas
rės turėio daug ir sunkau:
darbo. Vyrai nešė laukan -....... ........— ,
numirusius, nešė sproginių ;e V1(-to.i<y Čia aršiau, negu^ “Už ką jus norite duoti?”
padarytą laužą, o slaugės Pr^arc— .................. —teiravosi tas “slidusis un-
valė da tinkamus vartoti j ..as^.e.u:? i'goninė sian- ^pyg
kambarius. Ryšium su tuo ,? kitaip atrodo. Tiesa,, jęew Orleaną, už tą
vienas Amerikos karininkas ?P!l?ku! d a matyt daug lau- medinį laužą, kuris jums 
pasakė: “Tos musų seselės'zu-_? n?7’ ]iy°ninė apgnau- mažai reikalingas ir bile ka- 
užsitamavo aukščiausios pa-ita- *.eįį.11 Vv svan; Čia atve- da gak jkj pamatų sudegti” 
carbos, kokią tik galima į z?mi sužeistų karei- —paaiškino Livingstonas.

Kitaip buvo, kada alijan-
tų armijos ėmė mušt italus. 
I Afriką buvo pasiųstas “dy
kumų lapė” Romelis. Na-

armiją.
Tai sena bolševiku takti

ka. Da pirm šio karo Mask-i*. , • . , , , , ciams buvo rla blogiau, Kanavos garbintoiai dūdavo, kad _ -„x______ t*„k

vių. čia jiems suteikiama Francuzas ėmė galvoti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAP1U.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kumpai tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iŠ vidaus.Kaina ....................... . $1.00

KELEIVIS
656 Bioadwayi So. Boston. Mass.

alijantai ėmė veržtis Itali
jon. Ten reikėjo siųsti nau
dus kariuomenės pulkus. 
Taip pat ir su Francuzija.

, ... T. , , .. Vien Normandijos frontejos kitiems. Karia raudonoji RomeBs buvo sutraukęs apie 
armija okupavo Lietuvą tie 300 000 kareivi„. 0 visoje 
patys komunistai sake. kari FrancuzijOJ-e HitIcris tur 
Lietuva bus atraudota nuo but ,aiRJo apje du milio„u 
karo. Bet kaip buvo. kareiviu. Bet tai yra tik pra-

Buvo taip. kad Hitlerio džia. Rimti karo eigos ste- 
armijoms užpuolus Rusiją, bėtojai

Rusija nenorinti svetimų že
mių: kartu jie sakė. kad 
raudonoji armija neužleis 
nei vieno colio rusų teritori

joms duoti.” Tas pats kari
ninkas da paaiškino, prie 
kokių anlinkybių toji žmo
nių s'^’kato*5 rtisvroo ištai
ga pac’darė li^du pavojingu 
i pkrečiamų ligų. Jis pa-! 
sakė:

Einant kovai už Cher-' 
i nebuvo kalbos anie
išgelbėiima
gos, ta iri 
nė?.
visur juos teko išvyti ginklo šaltesni orai, kuro bus sun- keblioj padėty. Dėl New iki Stalingrado ir Kaukazo! naciai šiandien naudoja ap- 
jėga Ta nari Pasteuro ligo- ku gaut Orleano pirkimo jis turėjo Lietuva buvo ne apsaugo- si^rynimtu nuo alijantų

medikalė pagalba ir kūne pranęšta apie tai ir Napo 
galima vežti, dedami į lai- leonui. Francuzijai tada 
vus ir vežami Anglijon. {reikėjo pinigų. Napoleonas 

G- D- ėmė tartis su savo ministe- 
Sutiko pradėti dery

NUSIPIRKIT ANGLIŲ 
, TUOJAU.

Mes dar sykį įspėjame

nais.
bas. Telleyrandas atėjo pas 
Livingstoną ir tarė:

sako. kad vakanj 
nenugalima” raudonoji ar- frontan naciai yra sutraukę

Norit pirkti New Orlea- mija zovada bėgo iš Lietu- račius geriausius savo <*rmi-
iima tos ar kitos istai- savo skaitytojus, kad* tuojau ną: o kiek jus duosite už vi- vos ir kitų Pabalčio valsty- jos dalinius. Pagaliau, rusų
iri ir Pasteuro ligoni- nusipirktumėt anglių atei- są Louisianos Teritoriją?” jbių. Ir daugiau, ji buvo pa- fronte jau neveikia nacių

Naciai visur gynėsi ir nančiai žiemai, nes kai ateis Livingstonas pasijuto esąs sitraukus iki Maskvos vartų, “luftvafas. 6avo oro jėgas

v.eh.au
lsujungtasufortu.Kadam.es
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na, tuomet motiną galima 
lengviau pastebėti.

Dažniausiai spiečius susi
meta ant artimiausio me
džio šakos, barzdos pavida
le. Toks spiečius labai leng
va susemti: spietinė pakiša
ma po apačia, o iš viršaus su

Keliatas Patarimu Farmeriam
Kaip Daryti Dirbtinius Bičių Spiečius

Kai kurie musų ūkininkai Tą šeimyną, iš kurios išė- 
luri bičių, bet ne viską apie jo spiečius, perskiria taip,

n * , • • • n ? t fcuiemzia. _ tinę uždengiame, paliekanttik tada. kai u. padau- Tada senasis avilys, ture- tjk¥maža sk,-!uts ‘iikusiom 
sėja. Avily pasidaro joms tomas maža. bičių, nespies. sį,eitii šak d
peranksta. persilta. ir todėl n naujasis avilys turėdamas ,ikvsiu bli-tu. smarkia'

“ — —• - ---------------— — — — — -— Į/] 11*1 C * *• *■

k - i k - • sukrečiame, palaikome du
XT . , . , , . _ . .. . . . b,US a,pal mais, kad visos bitės pakilNenorint, kad bites spies- stiprus ir pnnes medaus. To- t j 1

tų, į avilį reikia idėti nauių kiam naujam spiečiui duo- ‘ *

;os spiečia. Tai būna natų- visas senąsias bites 
ra lūs spiečius. gali eiti darban, AMAM

orą: vėliau jos
i. . ....... , .. . sulenda i spietinę.rėmu šit tuščiais keliais. Di- dama pilnas lizdas korių, o • . .

dėlė bičių šeimyna visuomet dažnai, net ir magazinas. . . bitės nonai eitų į 
daugiau prineš medaus. Kaip suimti išėjus; spiečiu? -'bLt’ne. spietinė turi būti 

tinkamai paruošta. Jeigu 
Tačiau jeigu bitėms ga- Bitės dažniausiai spiečia- spietinei vartojamas rėtis, 

nykios yra geros, tai nėra s; šiltomis, saulėtomis die- tai tori būti gerai išdulkin- 
ueikalo dideles šeimynas nomis, maždaug vidudieni, tas, išplautas ir saulėje iš 
aviliuose laikyt. Jos gali sau t. y., pradedant nuo ryto 8 džiovintas. Kad turėtų tin
spiesti. ...............vai. iki po pietų 2 vai. Bet karną bitėms kvapa. reikia

Galima padaryti ir dirbti- gali būti atsitikimų, kuomet gerai ištrinti senais koriais 
ni spietimą, 'liesą pasakius, išspiečia anksčiau ar vėliau, ii uždengti švariu audeklu, 
nebus tai tikras spietimas. Bitininkas privalo kiek gale- .

greičiau gal skilimas, damas sekti bites ir turi būti ? usemtą spiečių reikia ge 
visad pasiruošęs spiečiui su !ai vzo engti, kad bitės neis

pačios

tik reikia tinkamai paruoš
ti : dugną gefai reikia ištrin
ti senais koriais ir dar šiek 
tiek vaško įvarvinti. Avilys 
turi būti gerai išvalytas nuo 
dulkių, gerai išplautas šar
mu ar sodos tirpiniu ir sau
lėje gerai išdžiovintas. Iki 
spiečiaus suleidimo avilys 
reikia sausai laikyti, bet ne 
saulėje, geriausia po me 
džiais užuksmy.

I avilio lizdą reikia Įdėti 
kelius parinktus korius ir 
kelius dirbtinius. Blogiausiu 
atveju, jei korių daug netu- 
ime. tai reikia Įdėti korių 

bent pradžiai. Rėmų skai
čius priklauso nuo spiečiaus 
didumo: juo spiečius dides
nis, tuo daugiau rei' 
mu Įdėti. Jei spiečiu? maž
daug sveria 4 svarus, tai 
jam reikia duoti 6-7 rėmus 
su koriais. Prieš pat spiečių 
nuleidžiant, reikia Įdėti ko
ri su perais, paimtą iš kito 
avilio, i lizdo viduri. Iš šalių 
dedama po dirbtini kori.

Del Florencijos Eina Dideli Mūšiai

. ■ re
Šioj nuotraukoj matosi istorinis Italijos miestas Florencija, 
mūšiai. Miestą atakuoja 8-te ji anglų armija, o vokiečiai 
plaukia Arno upe.

dėl kurtos dabar eina dideli 
r t kakliai ji gina- Per miestą

Uždėjo kainų lubas sep
tynių rūšių žuvims.

Kainų Administra c i j a

bet
Skil imui yra keliatas būdų 
ir čia juos paaiškinsim:

Pirmas Budas: Reikia pa 
sirinkti stiprią šeimyną, ku-
i i aptupia ne mažiau kaip j Re, dūminę, motinai narveli, ?
12 rėmų. Avilį su bitėmis 1 plunksna ar sparniuką bi-
nukelia truputi Į sona. o jo tems sušluoti ir kibirą van , bet jei to nėra. galima 
vieton pastato naują avilį dens su šluota ar švirkštu. 1 ^^čii užuksmy po medžiais 
be bičių. Is senojo avilio iš- Spietimų būna gana Įvairių. al kui panašiai. Spietinę 
ima 2-3 rėmus su perais iv bet gana gerai tinka spieti-1F ,kia apdengti, kad nebūtų
kiaušinėliais ir Įstato su bi- nei paprastas rėtis, viršus b??e.sos*..........................
temis Į naująjį avilį. Jei ku- apdengtas švariu audeklu. Kaip suleisti spiečių į avilį, 
riame koryje yra motinos Kai bitės pradeda lėkti iš ~ DauKu^,as bitininkų spie-
Icpsehs su peru. tai nauiam avilio ir lakst0 ore> reikia cių suleidžia į aviĮi vaKare
aviliui įstato šitą kori. Prie atidžiai sekti. Jei susimeta L -X*:.6?vaL P°.pietŲ- Bet... „ 
korių su perais naudinga i kamuolį ir lekia toliau, rei- ?Pie.clul bra1?^ »' ™na va-, is Tauragės,
dėti viena kon su medum kia užbėgti už akių ir šlakš- k-^a: ntes bl*es ’)er l.aik? i lo’ UzuPlsų
ir dar 2-4 dirbtinius cielus tyti vandeniu. Tuomet bitės gah tmkamai sutvarkyti sa-

• . . -i dažniausiai susimeta kur ? ’IP"Kadangi naujasis avily; nors neaukštai. Jei nenori- ~~ 1 Pra^etl eitLcl?{ban-
paliks stovėti senoje neto kad bitės susimestų i ia3’ -DagaI Knsciuno
je, tai visos senosios bitės nata. ną. genausia bites su

gauti. Kiekvienas, kas turi p^t kaitų reikia ziurė- 
bent vieną avilį, būtinai turi p’ ,af; butų užtenkamai oro. 

.turėti šiuos Įrankius: spieti-j . * neuztrokstų. Spie- 
mp dnminp motinai narvoli. tmę su bitėmis reikia padėti 

geriausia skiepe ar

ros ir dilgėlių sriubos ar 
šiaip kokios putros. Bet jei
gu kurie nesveiki ir paskirto 

. darbo nepajėgia atlikti, tai ,
Naudinga dar naimti korį gauna tik 400 gramu (ma- delbia įvedusi tvarką žuvų 
~u medumi ir įdėti is kraštu, žiau svaro) saugos duonos nnkoje. Kai kurioms zu- Spiečius, radeš perų ir mais- j daugUu nieku ° °\vims kainos buvusios “ne-
‘o. niekad neišlėks. Sugižusio tremtinio ži<Pa?tovi“ *

nioniis, Bolševikijoj buvę aukst°s- Kainos nustaty-
Naujienos iš Lietuve* ištremti dar šie Lietuvos in-

_____  teligentai:
Piof. Parčevskis, I)r. Jo

kantas, Dr. Vileišis (iš Pa
nevėžio), Dr. Bistras ir daug 
karininkų.

Lietuvos karininkas Sa
vickis bandęs bėgti, bet šu-

codfish, cusk, flounderer, 
liaddock, swordfish ir hali- 
but’am. Brangiausia žuvis 
yra swcrdfish, iki 64 centų 
svarui: pigiausia (tam tik
ros rūšys) yra flounderer— 
18 centu svarui.

tos sekamų lūšių žuvims:

visos senosios 
kurios dienos metu

me, kad bitės susimestų į _ ..
aukštus medžius, tai atsisto- j aj.a- 

buvo jam prje medžio ir jei bitės Į avilį tuoj susėmus
darbe, sulėks i naująjį avilį. įlekia, reikia smarkiai van įsp{e^* X akare J,ata 
Sename avilyje, kuri nuneša vandeniu šlakštvti suleisti tik tuomet, ku
toliau, paliks- tik jaunosios hirtnVni-,: ™ ’abai neri

(Tąsa nuo 2 pusi.)
8. Staškevičius, buvęs Pa

nevėžio apskrities viršinin
A. J. NAMAKSY

Real Estate & Insurance
kas.

9. Budrevičius. vaistinin
kas iš Kybartų miestelio.

10. Januška. 4-to šaulių pP pagalba buvęs pagautas 
būrio sekretorius iš Taura- ’r sunkiai bolševikų pnmuš 

tas.

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL So Boston 0948 
37 ORIOLE STREET

West Rezbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshit
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais: 
ano 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET
kaaip. Inman st. arti Ceatral •k». 

CAMBR1DGE. MASS.

ges.
11. Orentas, agronomas

policijos tar
nautojas iš Tauragės.

14. Rinkevičius iš Pane
vėžio.

Visi šitie tremtiniai Siby 
re yra varomi dirbti žemės 
darbų. Jeigu pajėgia atlikti

DR. G. L. KILIA)R}
M SCOLLAY SQUARE, Roo« 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKŠTI 

IR NERVŲ 1JGŲ.
Vai- nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movera)

Perkr&usteni 
ėi* pat ir j to 
hmas vietas.

Raugi priežiūra, karna priėmėm*,
226 BR0ADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tel SOUth Boston

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriško organų aa- 
ailpnėjime. Gyvenimo permaina 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ,
• BOSTON, MASS.

Tel. CommoBweatth 4570.Vakare patartina; paskirtą darbą, tai gauna į 
diena 600 gramų (truputi { 
daugiau svaro) juodos duo- •

kuomet 
amus.aitPrityrė bitininkai = daro 

bitės. Kuriame avilyje moti- taip: ’paima gaubtuvėli ir 
ros nebus, tai iŠ kiaušinėlių atsitupia prie avilio. Kai’ 
ar jaunų peių įssiaugms motina išeina iš avilio, tai ji 
nauja jnotina. ejna jkj pnelakčio galo.

Senąją šeimyną, kurioje Tuomet motina užvožiama 
pahko t'k jaunosios bitės, gaubtuvėliu, sugaunama ir 
leikia girdyti vandeniu, koi įleidžiama į narvelį ir su vi- 
nepradės lėkti į lauką. su narveliu idedame į spie- 

Skvrima reikia darni bnę. Su spietine einama ten, 
giedria diena ir vidudieni, kur yra daugiausia susime- i ’n- vk“: uy^nti sau
kada -bičių daugiausia yra tusiu bičių. Bitės užuodžia VPT"ei ' U<
išėjusių darban. motinos kraną ir pačios su- d ™ -Antra, Budas: Skirtinas lenda į spietinę. Tačiau tas JįJ Iaka.' pj™iausi£ reikia 
atitekamas tam pat, kaip ir būdas yra kiek sunkesnis ir ke)i - j h
pirmu budu. tiktai rėmus su nek.ekvienam gera. pas.- avj]j -Q ,ako-
perais ima ne is seno avilio seka. ....................... iki-ti ?nietine ir ietj.
bet iš kitų avilių išima po 1 Paprastai, spiečių suima į-s ga]o'p;t|,aladoti.
lėma SU perais ir įstato į t*.il). _ ... bitės crpit. supis i avili Su- ■ virškinimo, užkietėjimo, kataro, ke-
naujajį avili 3-4 rėmus Iš 

avilio reikia išimti

ivi iiuii imcisxi.
leistas spiečius ansipranta 
su perais, susipažįsta per
nakti su nauju gyvenimu ir 
neišlekia.

Suleisti spiečių i avilį ga-i 
na nesunku: nukeliar 
lio stogeli, atidarome

Reikalingas Advokatas
Aš pajieškau lojario. Prašau atsi 

šaukti laišku. Mano adresas toks:
John Lenartowich. <31)

I R. D., Richland, N. Y,

Į X

3 f;: APSIVEDIMAI
, . J)ie JNuo 16 iki 18 metu ir daugiau Ame-

ne lr SUkrateme visas bites is ! rikos lietuvė, svorio apie 135 svaru ar 
viršaus į avili, kurios gana (lau^au’ santimentališka ir sveika,

S. BARASEVICIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMLOTOJ AS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

• i♦ ' I»Ii

J. B. L Brooklvn, N, Y,

senojo
1 rėmą su kiaušinėliais ar pia. tol nieko nedaroma, bet 
jaunais perais ir tupinčiomis ramiai laukiama, kol 
ant perų bitėmis. Šituo budu sutūps. Kai bitės visos sutu- 
mažiau susilpniname sena- ria. iei spiečius vra pasky- 
ją šeimyna, o labiau perais dės. reikia pašlakstyti van- 
sustipriname naująją šeimy- deniu, kad subėgtu vienan 
na. kamuolin. Jei bitės būna la-

Trečias Budas: Jei dėl ne- bai paskvdusios. galima na- 
apsižiurėiimo išėio spiečius, lukvti durnais. Kur spiečius 
ir nenorite, kad daugiau susimeta, naudinga anačio- 
spiestu. tai daro dirbtinį ie pakloti paklodę. Jei bese- 
spiečių šitaip: . rr.iant bites nukrinta moti-

SVEIKATA YRA ŽMO
GAUS BRANGIAUSIAS 

TURTAS
Indi jonų Arbatžolės

"V ĮSOS i Stebėtinai gelbsti nuo prasto vidurių
L' , , , X u 1 1 . bitės greit sueis i avili. Su- virškinimo, užkietėjimo, kataro.Kol bites dar tebelaksto , * -I- - T J penu sostipnmmo, nesvaraus kraujo,p’ink RDiečiu iz vis dar tu- lei.,HS SD,ieCnK lizdą inkstų ir moterų negalavimų,

i . .pecųiz s ai t reij.;ia šiltai apdengti, laką *j»«p pa5a.Rin,':,|^iS5 ^vonoL.vrrdar' 
šiek tiek sumažinti, kad ne-
užpultų svetimos bitės.

Kaip turi būti paruoštas 
avilys spiečiui.

Geriausia spiečiui tinka
toks avilvs, kuriame jau gy-

■

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
Anglų kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po
litiniai cditorialai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Daug svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabalti.

l.itbuarian Bulletin stovi už Laisvą. Nepriklausomą ir De- 
int kratine Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje. 
Dažnai duoda nemokamus priedus iš Lietuvos praeities, 
dabarties ir ateities. Sekantis nemokamas priedas—bro
šiūra apie Lietuvos santykius su Vokietija.

Di d teniui talkininkauja kvalifikuoti specialistai iš viso
Pabalčio. Metinė prenumerata—$3.60-
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi prenumerato
riais—biuletenio rėmėjais (Sponsors).
Užsimokėję S 100.00 ar daugiau, bus laikomi prenumera- 
tortais—biuletenio garbės rėmėjais (Honorary- Sponsors). 
A, ie juos kas kart bus skelbiama spaudoje.
čekius Mo-iey Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
Buiieten, 73 Wtk 101-th Street, New York, N. Y.

čio vandens. įdėk pusę puoduko ar
batžolių. Kai atauš, nukošk, įdėk me
daus ar cukraus ir la.kyk šaltai. 
Kaip vartoti. Pradėk imti nuo arbatos 
stikliuko iki kavos puoduko kas rytas 
prieš valgymą ir vakare einant gulti, 
du kartu į Citrą.
Perkant žolių mišinį visada prašyk 
Florai Kerbs, o gauti geriausias. 
Kaina 50c.—3 baksai už $1.09. Su or- \ 01.0 bite. . KetU.l int seno deriu malonėkite ir pinigus prisiųsti, 

avilio, geriau sena šeimvn? nes kitaip orderiai nebus išpildomi.
i no-rto ^..;i;___ J- skindekis, 935 w. :uth st.,t.ciK-Ici 1 nautą^\ili, o sens chicago, 111. Dept 5.

avili palaikyti spiečiui. Jei Reikalaujam agentų parduot arbatą.
dėl laiko stokos to negalė io-' iti”; * *
, a , • ,. - . Lkis ant lendos ar ant pusesti, T31 SpiC“ Turiu jrera ūkį (farmą». 240 akru
čių suleisti ir i naują aVll’ žemės, su gyvuliais ir mašinom. įr 

" jieškau pusin r.ko arba rendauninko. 
—------------------------------- —------------------- Kas interesuojasi, atsišaukit šiuo ad

resu: (34)
Mrs. Mary Balakavaje.

R. 1, Custer. Michizan.

Tel. ŠOU 2804

DAKTARAM

J. L. Pasakanti*
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 rjto iki 7 •uk»r«

Seredomis:
Nuo 9 ryte »ld t J «»».• 

447 BR0ADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

S 7:30 7:20 J™
Ūse fhe Cl vto Moverick Station

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Li eterių žinyčia

l'M
‘CON /OY
£ASr£^:

V'

S*

YA
iirr fk?-'-'

raiNT-
kno^y

Boston Edison Company sako
ZIP YOUR LIP

SAVE A SHIP
Priešas klausosi — palaidos 
kalbos žudo gyvybes!

Boston Edison Company

Ypatingai dabartinės kriUėtonybės gadyr-je kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai sc prasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, tori 271 puslapį. Kaina popierojt apdarais 
—1 OU; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popiennį dolerį 
arba “Money Orderį”. A<lree».».kit sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 1 iki 4 

ir auc 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

SOLJth

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

\KH DAKTARAS
* ski* ir r>k. }
I nil ’»;k- tngn»»J-n |
J ’r priskiriu skirias J

• a lutnmn Street. J
| t KENTE. MASS. }

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

J padarytas iš tikro- 
I jo Castile muilo.
{ L. S. I’. Išplauna 
* pleiskanas ir viso- 
t sitis kitos nešvaru- 
j mus ir sustiprina 

odą. 50c. už benkų.
HAIR

TONIC
Vaisu

ALEXANDER’S
REFRESHING

• ■ 
I ;I 
<
r
II 
11

I

K Euro
karą ir kitus 

"Naujienas"
paaauUe

Aliejų ir Od* Gydančių
Mišinys. Pažymėtina gyd 
plaukų šaknim* u O<l-»s gydjmui. J 

t 50 centų už bor.ką
• Pasižymi savo gerumu. Prismn- i 
J čiam per Paštą j visas didis Si’- J 
i vienytų Valstijų. (

gyduolė <1^ I

ALEXANDER S
<14 W. BKOADVVAA

CO
SOUTH BOSTON, MASS.

Jei norite žinoti apie 
įvykius, tai skaitykite '
"Naujienoj" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (Išimant CU> 
aagą), >6.00. Chicagoje ir Europoje—984X 
Ifoney Orderi ar čeki siųskitei

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
IltfMnimuI Jr«p//ą posfųsuMd

1
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Moterims Pasiskaityt
A V A >• OTTVūni TVADVfiSĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. M1CHEIS0NIENĖ.

Kaip Išnaikint Poison Ivy
Tikra nelaimė būna žmo

gui, kuris užsinuodija u: 
nuodingąją piktžole, kurią 
anglai vadina “poison ivy. ’ 
Redos, lietuvių kalboj tin
kamo pavadinimo tam au
galui nėra. nes Lietuvoje t 
kia žolė nežinoma.

Tiesa, ne visiems ji ken
kia. Tačiau niekas nega-i 
būt tikras, kad jis ja near
si krės. Yra žmonių, kure 
per daugeli metų galėjo ią 
žolę rauti plikomis ranko
mis, bet vieną dieną apsid - 
gino ir nuo to laiko jau se - 
ga kiekvieną svki. kada t 
gauna tą augalą paliesti.

Poison ivv auga daugiu 
šia apie akmenines tvora 
apie medžius, vyjasi ap r 
krumus ir tt. Dažniau- . 
žmonės užsikrečia ja a: ; 
pikniku. Ir vaistų nuo j; s 
nėra. Žmogaus oda parau - 
ta. išbeįia souogais ir n - 
svietiškai niežti—taip nie- - 
ti. kad žmogus gatavas n - 
plėšti mėsas iki kaulu. Ir .iv. i 
daugiau ligonis kaso sava 
odą, tuo labiau nuodai pil 
ta, nes kur tik tais pirštai 
paliečia. tenai atsiveria 
opos.

Niežėjimą truputi paleng
vina baking sode. Reik'a, 
padaryti stiprų skiedini 
sušlapinus skepetaitę dėti 
ant opų.

Raitais žmogus pereita 
pro tą žolę ir paliečia a 
drapanomis. -Jeigu vėliau i‘s 
palies tas drapanas plik 
mis rankomis, tuoj gars 
niežuli.

Jeigu tuojau nusipraus i 
ctinrin crpltnnu muilu, k; 1 
nuodai da nėra i oda Įsėdę, 
tai galima nuo niežulio apsi
saugoti: bet kuomet pasiro
do išbėrimas, tai iau reikės 
kentėti kelias savaites.

Užsinuodyti galima nuo 
žemės Įrankių, nuo čever - 
kų ir nuo kitų daiktų, kurie 
buvo patekę tarp tos žolės. 
Galima apsirgti net nuo tos 
žolės durnų, kuomet ji degi
nama. Galima užsikrėsti ir 
nuo šunu bei kačių, kūne po 
tą žolę landžiojo.

Blogiausia vra tai. kad 
daugelis žmonių jos nep; - 
žįsta ir negali apsisaugoti. 
Mes čia dedam ios paveik - 
lėli. iš kurio bus matvt, kaio 
ji išrodo. Rudeniop jos lapai 
parausta, o per vasara būna 
tamsiai žali. net blizga.

Mechaniškai išnaikint1’ *’«? 
beveik negalima, nes žemė
je lieka ios šaknų ir ji vėl 
auga.

Išnaikinti galima tiktai 
stipriais chemikalais. Bet su 
tais chemikalais yra ta bė- 
da. kad jie užmuša aplink 
visus kitus augmenis, net 
medžius sunaikina.

Galima valioti:
Druską.
Boraksą,
Sodium arsenate,
Pctassium ir
Sodium.
Bet šitie daiktai irgi pa

kenks kitiems augmenims, 
o poison ivy iš karto neuž
muš: todėl reikia luos var
toti ilgą laiką, iki visiškai 
bus sunaikintos visos šak
nys.

Massachusetts Agrikultu- 
ics State College profeso
rius Ray M. Koon pataria 
vaitoti Ammonium Sulfa- 
mate (nesumaišykit su Am
monium Sulfate!.

Parankumo dėlei, -šito 
chemikalo vardas yra su
trumpintas Į Ammate. Jis 
nesąs pavojingas gyvuliams 
ir nedega, kaip kiti chemi
kalai.

Dabar Madoje Megs tinęs Skrybėlaites

Dabar moterys pradėjo nešiot; megstines skrybėlaitės. Jas n es jr.kj’ nusi mėgsti namie. Kai
rėje iš viršaus matosi rusiškas metivas. Dešinėj iš viršaus jurininko 
Apačioje iš kairės parodyta graži kepuraitė jaunai mergaitei.

kenurės. motivas.

APIE VALGIUS.

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

-3?
Istorija. Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos geros, visos Įdomios ir naudingos.

Alt BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- 
:as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
ka pgi Nojus butų galėjęs surinkti į 1 
ke-kts dienas visų veislių gyvūnas, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kainuu.i? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 
:.us prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų 7 Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
gaky, atsirasti po tvano juodveidžiai 
•r kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jotis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstv ti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
ri it-.i argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................. 25c.

U ETŲ VIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

i r.--': žinoti, kaip senovėje lietu- I. . gyveno, tai perskaityk šita kny-'
.j Iš •• s sužinosi, kad vyrai turėjo

■ ’ į»:i. ių, o žmonos po kelis vyrus, 
imanti ir pamokinanti kny- 

paveikslais.
i .«xb&!TH Su Kaina 50c.

TYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia

listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teisino rekordais ir liudininku 
parodymais. Kaina .................... 25c.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikahngiauaią žodžių b 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir supranta:nni, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo. 
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jiešknat, važiuojant kur 
nors, nuė’us krautavėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ............................................._ X5e,

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausim? s ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Ka>na .................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
METU. i

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina .................................... 50c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai ncsipačiu..ja. Čia 
išaiškinta visa jų beoaiystes istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškuos 
nupuolimą' . Šią knyga turėtų per- 
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterjs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globa. Parašė 
kun. Geo. Townsend i ox, D. b., su
lietuvino Ferdinand de Samnyitia. 
Kaina ............................................ 25c.

KODĖL AS NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl ji* 
negali tikėti. Pilna argumentų, kūną 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ........................................ 20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kulia per amžins? šį intri
guojanti politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsnis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. lč a * na .................. 1 Oc.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražią 

eilių ir dainų. Daug gražiu, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. S.nel-toriu.*. z21 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą to*

Kad nors vargo šiuo metu SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. 
Nenusprogt urnai badu!

Visą amžių nors ariu.
Apart vyžų ir rudinės 
Ii sveikatos geležinės—
Nieko kito neturiu!

labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, verte Vardunas. 
Kaina ................................................ 10c

perpus.
Tuomet

Uupt ir suskaidyt 
Kaulukus pašalink.

. . 'sudėk pyčes Į sirupą ir pa-
Žuvis tu;i būt stambi, virink, iki išvirs. Atskiram 

kaip lydeka, basas, karpis pUO<je turėk jau gatavai ste- 
ar lašiša (salmonasi. Nuva- vjljzuotus stiklus verdan
ti ją ir išpiaut visus pele-! čiam vandeny. Verdančias 
kus. Įdėt i puodą Jr/užpB-isudėk sterilizuotu šaukštu 
saitu vandeniu, kad visą žu- j sterilizuotus stiklus, uždėk 
vi apsemtų. įdėt svogūnų, sterilizuotas gumines rinkes 
draskos. pipirų ir lapelių. jr drūčiai uždaryk sterili- 

irinti labai palengva. ■ zuotais viršeliais, kad neįsi
gautų oras. Bus apie 6 pus- 
kvortiniai stiklai.

Virta žuvis ir krienų 
padažas.

Poison Ivy

Ammate parduodamas 
smulkių kruopelių formoj, 
ištirpinamas vandeny ir 
purkščiamas ant poison ivy 
lapų. Chemikalas geriausia 
veikia karštoj, saulėtoj die
noj.

Jei krautuvėse nebūtų ga
lima to chemikalo gauti, 
prof. Koon sutinka nurodyt 
vietą, kur jo galima nusi
pirkti. Reikia parašyti jam 
šiuo adresu: Prof. Ray M. 
Koon. Waltham Field Sta
tion. Mass. State College. 
Waltham, Mass.

imant šliubą geriausia yra 
mokėti kunigui čekiu, taip kad 
paskui galima buto sulaikyt pi
nigu išmokėjimą, jeigu pati ne
patiks.

Kai išvirs, atsargiai nu
sunkti, kad žuvis nesutrupė- 
tų, padėt ant pailgo pusbliu- 
džie ir užpilti krienų pada
žu, kuris daromas taip:

Į tą rašalą, kur virė žuvis, 
iplakti truputi miltų. Įdėti 
kelis šaukštus tarkuotu kri ?- 
nu ir pavirinti 5 minutes.

Ką daryt su mėsos ir dar
žovių likučiais.

Nėra tokios šeimininkės, 
pas kurią neliktų šiek tiek 
mėsos ir daržovių. Bet ne

Karalaitė liauja Puodus

ši nuotrauka parodo (iš dešinės) Anglijos kunigaikštytę 
Elizabetą plaujant puodus. Ji yra numatoma kaip Anglijos 
sosto Įpėdinė, ir vistiek turi dirbti tarnaitės darbą. I-aikai 
keičiasi...

Vargu, mieli, kas Įspės, 
Kovoje kas žūt turės—
Ar nutukęs meitėlys.
Kurio kupinas skilvys.
Ar kuris prie darbo

mankštos.
Kalvio rankom vinis

lankstos,'

M ATE RIA LĮSTI?X AS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuoiama. Kaina ........................... 25c

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiai? 

faktais parodo, kaip iki šiol keitės) 
Kalnus varto, kaip dujas. įg5
Semdams lesias vis

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės 

daugybė straipsniu juokų ir tt. 
■Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

naujas?!
Mažką valgęs ir vyžotas. 
Veidas prakaitu rasotas. 
Drumstą vandeni geriu,

»•-*-.L i»»orojvr------

viena skundžiasi kad netu- 1S va?°Ju- V1S anR—™LLaikas butu pusryčiauti.Jeigu krienai švieži, be uk-lrf kur tų likučių dėti, reikia
suso. tai i padažą Įdėti po, ą i mesti laukan. I ^^i^ ’
šaukštuku uksuso: bet js-iĮ Yra kur dėti, tik reikia 1
krienai Padarykitvartojami prezer-Į žinoti kur. 
vuoti. su uksusu. tai daugiau j ką:
uksuso i padažą nereikės. ' ‘Mėsos ir daržovių liku- 

Kai padažas bus išviręs, čius gražiai smulkiai supiau- 
iplakti kelis šaukštus rukš- stykit. pridėkit majonezo ir 
čios smetonėlės ir užpilti ant sumaišvkit. Iš to mišinio tu-
žuvies. Per vidurį žuvies iš- rėsite skanų užkandi, ame-; 
ilgai pridėti plonomis riek i- rikonams žinomą “spread.'* 
temis pri piaustyto lemono'r Bus skoningas ir sveikas į 
kelis lapelius petruškos. o maistas. Pabandykit.
abiem žuvies pusėm išilgai , 7-------ZZLj-
torielkos dailiai pridėti raa- T K.3d duona .
gintu burokėlių. ‘ kurie turi .. Drėgname ore duona grei- 
fcut dailiai supiaustyti plo- ciau o sausam ore ir
nom riekutėm, kaip sidabri- nesuvyniota ji greit sudziu- 
nicii (iolcinsi

Šitaip paruošta žuvi gari- Jpuona įeikia suvynioti
ma duoti stalan karštą ir ga- ™?kin!į Požėra. Ji neprilei

džia drėgmės ir duona il-Įima duot atšaldvtą.
Tai vra skanus ir gražu

aristokratiškas patiekalas.

Uogienė (jam) iš blekberi i.
Proporcija:
2'.. svarų blekberių.
11 o svaro cukraus.
Uo^as reikia perrinkti

niauti, paskui mediniu šauk
štu sumaigvt ir iš lėto už' i- 
rinti. Kai užvirs, supilti cu <- 
iu. išmaišyti ir smarkiai vi
rinti. Kartas nuo karto rei
kia paimti votrienės ant ^aio 
'aukoto jr uždėti ant. šaltas 
torielkoc Kai uogienė ant 
šaltos lėkštės pradės tirštu 
• i. tada iau bus gatava. T i- 
da supilti ia i karštus rte i- 
i'zrotv's stiklus ir aklir ii 
uždaryti.

- Juk ariu!.. štai
Ištiesų. o gal taip rodos— 
Dar neartas (liktas plotas! 
Velku jungą kiauras

dienas
Buožių bernas aš ne

vienas;
Greta rėžių vagą varo 
Ir kumetis pono dvaro...

A. Regratij.

\MERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigą? 

liana Schmidt New Yorke papjovė 
sa-.o meilužę, O»,ą Auir.ubcraitę. 
Knygelė su fotografičk.-.is atvaiz
dais. Kaina ...................................... lbc

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina 15c.

giau apsaugoma nuo pelėji- 
mo.

BERNO DAINA.
Greit pavasaris pastos. 
Nuo šviesos iki tamsos 
Paskui žagrę reikės sekti,

r Kad iš bado neprasmegti.
Valgu, mieli, vargu kas 
Suskaitys mano vagas.

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams.—Vi
sos raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 yra geros neribo
tam laikui.

Taip pat vra geros neri
botam laikui raudonos stam- 

' pos A5, B5, ir C5. Kiekviena 
reiškia 10 pointų.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams. — Visos mėlynos: 
stampos nuo A8 iki Z8 yra 

!geros neribotam laikui, 
i Taipgi neribotam laikui 
! galioja mėlvnos stampos 
i A5. B5. C5, D5. E5 ir F5.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kiek pris'ėjo nuo mažens ^°5na P^amPa 1 eiškia 30

Kaip f.rczervuvti pyčes.

Imam šitokia proporciją:
’ svarai pyčių.

> c- puodukai cukraus, 
i puodukai vandens. 
Supilk cukru i vandeni ir'

t(gui verda iki sutirštės : i- 
įupas. Tuo tarpu pyčes n i-

Jki šaltojo rudens 
Susilenkus iškupriuoti, 
Išvagoti, išsprindžiuoti 
Sniego pusnimis priplotą 
Dirvonuotą žemės plotą, -

Arti. sėti ir akėt— 
Savo buožes išpenėti

Smarkus lietus ar giedra. 
Bernui—vis diena gera; 
Nepaklaus juk “geradėjas.” 
Iš kur šiandien pučia vėjas.

Vargu, mieli, vargu kas 
Suskaitys mano vagas. 
Vargu, mieli, kas Įspės.
Iš kur saulė užtekės— 
Vėl pabudus ant rytojaus 
Kada bernui palengvės 
Buitis milžino-artojaus.

pointų.
Cukrui. — Cukraus stam

pos Nr. 30, Nr. 31 ir Nr. 32 
duoda po 5 svarus cukraus 

i ir galioja neribotam laikui. 
Be to. stampa Nr. 40 duoda 
3 “ekstra” svarus cukraus 
prezervams.

Čeverykams. — Stampos: 
su orlaiviais Nr. 1 ir Nr. 2 iš, 
Trečiosios knygutės geros 
neribotam laikui.

Kuro aliejui. — Kuponai 
4-tam ir 5-tam perijodui bus 
geri iki 30 rugsėjo (Sept.).

Gazolinui. — Rytų valsti
jose gazolino kuponai A-10 
pratęsti iki 8 rugpiučio 
(Aug.). Kitose valstijose jie 
pasibaigė 21 birželio.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima • 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pykla, dabar kopūstai ae- 
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Kayga 
»io” Kny 
Adresas: “KELEIVIS” 
6M BBOADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas 
A. M. METEUON1 

7747 Nary Arenas,
Oetroit, Mich.

379 puikiais paveikslais, perstatan
čiai* įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgiję.- šią knygą niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina ....

KUR MUSŲ BOČIAI ’ 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirnui! iniai žmo
nės gyveno Rojuje. .'■:< ! n. k-Jus Rojų 
visai almėta. Mok ias <»ano, t-ad 
žmonijos mpšin • hu.<> smur te. Ir ii 
knyga parodo. !'ai.,1 taip manoma 
Labai jilomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip pa>ku- revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuesuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausoraos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyt* j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yr* tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ J 1.00

D2IAN BAMBOS SPYčIAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina................ 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
Ingersolas. Kaina ........................ 25c.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražią ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristi ku ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Karna ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 

ožsitikintia VyTas; 12) Žydinti Giria; 
13) Klaida; (4) Korekta. Jo«e nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių val
kams. Kas yra arba tiki*-* kada norą 
buti kūdikių tėvais, buttnai turėtu 
oerakaityti litą knygutę. Kaina 10c. 
"Keleivi*," 636 Broadw«y,

South Bocton, Mas*.
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Vieno Vyro ‘Pikčeris‘
►Į r»- • --------------
Komunistų “Vilnyje” dir- jo draugas, kurio galvą ne- 

ba vienas pantapiinio pašto pajėgė apsukti “leninizmo 
nešiotojas. Jo žinojimą pa- tėziai.” Skaitykite:
vaduoja arogantiškumas; jo «1917 metais birželio 
sarmatą - akys kurios ne- mėnesį> valdžįai
bijo dūmų. Jis gali meluot ir paskelbus jauno amžiaus 
neparau.-t: jis moka plūstis VVių registraciją, mudu su
f;?1 Iav* .?,ai[),?’al infeS ^us;-os Abeku išsigandome karei-, 
įzvoscikas. vio mundieros. Lietuvių So-Į

Ypatingu pamėgimu tas cialistų Sąjungos 133 kuopa, 
žmogelis atakuoja socialis- A’oekui agituojant, susirin- Į 
tus. Socialistas jam yra blo- kime birželio 4 d. (1917) 
giausias ir pats nelemčiau- nutarė, kad jos nariai nesi- 
sias sutvėrimas. Jei galios registruotų. Po mitingo, iš-i 
jis tuietų, gal pagarsėtų ėjus i gatvę, Abekas man • 
greičiau ir už bolševikų pio- sako: ‘Kručai, važiuokim i 
kurorą VyšinskĮ. Bėda jam Rusiją; ii daugiau neką-į 
yra ta, kad Amerika da ne riaus?
bolševizmo “rojus” ir rusiš- “Nutarėm važiuoti. Ant 
ko tipo čekistams čia nėra rytojaus jžsiregistravom ir 
kas veikti. Viskas, ką jie už kiek laiko keliaujame, 

nudėti kaip ‘politiniai nrasikaltė-

211,000 Darbininkų Protestuoja

Laivu statybos Įmonėj, Camden, N. J., apie 20,0ov darbi

ninkų demonstruoja savo protestą prieš -mpaniją. kuri 

neduoda jiems atostogų.

Somervillės Fordo dirbtu
vė atleidžia darbininkus.

Ar uodai užkapos Miltono 
gyventojus?

Vis dėlto reikės tų pointų.

Maisto administracija pa
skelbė. kad nuo rugpiučio 

į 13 d. jau nereikės raciona- 
. imo knygelės štampų vadi- 

; namajai “utility grade” 
jautienai, steikams ir mas
tams.

Utility grade” vra prusSomervillėj yra Fordo Per ilgus metus Miltono 
kompanijos dirbtuvė, kurio- apylinkėse buvo naikinami čiausia jautienos įušis. 
e yra gaminami karo pa- uodai. Tam tikslui valstijai Pirmos rūšies steikams ir 

bvklai. Kompanija sako. skirdavo pinigus ir patyrusi roastams pomtai bus reika- 
kad užsakymams sumažė- žmogų. Vienu tarpu tuo ru- iingi.
irs ii vra priversta atleisti pinosi lietuvis Dr. Jakimavi-į --------------
geią dali savo darbininkų. čius-Jakmauh.

Toje Fordo dirbtuvėje
darbuojasi nemažas skaičius 
lietuviu darbininku. "

VISKO PO BiSKJIr tada būdavo gerai. Va-
ais žmogus galėdavai iš- --------

eiti ant verandos ir pasėdėti. Ženevos universiteto pro- 
Bet... ne šįmet! šįmet uodų fesoriaus Herscho apskai- 
; riv:so devynios galvbės. čiavimu, per pereitąjį pa
ges nėra kam juos naikinti, šaulio karą žuvo daugiau 
Alieius dabar reikalingas kaip 28.000.000 civiliu žmo

guli, tai iš pasalų 
diktatūros režimo 
Bolševikų slapukai juk nu- tai.

piiešą. liai? Pradėjome pusiau slap- nešė. kad mudviem ir vai-! Bostonan 1919 metų rudeni.
Žadėjo mokytis amato ir 

kad politikoj visai nedalyvauti.”

Sidn‘s Hillmanas atvyko 
i Bostoną.

I Bostoną atvvko

niekam nesakydami.įgyt už dvką neduos... 
galabijo jų paslaptis žino- Abekas metė darbą, sėdi na-į “Mieste ėjo kalbos,

riovu. Jis minėtą bolševikų 
žygi pasmerkė. Tuo pačiu 
tarnu iš Petrogrado atėjo

gautas ir šiandien tupi Mek- ri... guli lovoj ir verkia, kad 
sikos kalėjime. reiks eit i kariuomenę. Pro

Bet tiek to, norim kalbėti' Norvegiją važiuot abudu 
apie lietuvių komunistų “li-'bijome, nes vokiečių subma- Įsakymas gerai žiūrėti do-
teratą ir spykeri” Prana!r:nai skandina )aivus- Pra- ’------ "" —
Abeka-Akelaiti. ' Nesenai i ;;ome kelionės rengė-

kumentus atvykstančiu 
užsienio. Man neparodžius

per “Vilni” iis'atakavo “Ke-į kad pasiųstų mus Ra-J asmenybės liudijimo, mane 
leivio” ir “Naujienų” re-' šluoju vandenynu per Ja-. nusprendė deportuoti. Abe- 
daktorius Jie esą Goebbet-i bOnL^- Ten submarinų nė- kas turėjo liudijimą Lietu- 
so propagandos įnagiai J.ra - ‘ ves Socialdemokratų Parti-
Jungtiniu Tautų priešai? “Tą progą mes gavome. ' ios su 1909 metų antspaudu.. 
Apie tuodu laikraščiu jis Nuvykome Brooklynan. Vis-! Susyk ji paima armijon ir 
sako:

Abekas senai ją prakeikė. 
Jis agitavo pikietuot Baltuo
sius Rumus Washingtone, 
jis smerkė Rooseveltą. kaip 
“imperialistinio karo” kurs
tytoją ir Wall gatvės banki
ninkų berną. Kartu su kitais 
Amerikos izcliacininkais ir

unijų
Komiteto piimminkas ir či 
konferuos su CIO unijų va
dais dėl Roosevelto kandi
datūros lėmimo ir kitu uni- 
iistams remtinų kandidatų, 
jų tarpe Maurice J. Tobino. 
kuris vra demokratų kandi
datas Massachusetts guber
natoriaus vietai.

Prezidento žmoni buvo 
atvykus į Bostoną.

Pereita sąvaitę buvo at-

kas gerai. Bet vienas drau- priskaito tam buriui. kuris 
.'gas pastebi: ‘Vvrai. atsimin- turės važiuoti ‘ ~“Visi kryžiokų laikraščiai ,, j j-, i t - ....flainr melu Prirašė naleisda- klt: kad del savo keliones nuo vokiečių.- flraiieatoc nrofn i-,,. Abekas po kazaimių kori- j nujojuuuu inciu piuarc, fratvpVan’n Vn-i /

mi eiles šmeižtu ant Sovietu '• ‘ rt. * • ‘ :Sąjungos, kad padėti vaziuo,a . Bostoną ... ,c
eiams propagandos plotmėj? “Važiuojam link ohh us senu į uuvą renga. f- i armhrt ir
Bet tiek smalos, šlykščios Francisco... Pasiekiam Ja-, Abekas palenda po mano i TA?;,,-•’ i/-
smarves, niekas kitas ne-,uomją. važiuojam laivu is lova, čemodanus sukraunu i rt-
pnvarvaliavo kaip atsipra- Tsumgos miesto į v Jadivos- nuo krašto, kad uždengti ne- 
sant 5OC laiirrt laikraščiai? teką, vienas ©o kitam kalba; legališką ‘pasažierių? Per
Tie šlamštai daro gėdę lie-į jūreiviai, kad mudu ims ar- 36 valandas perplaukiau, 
tuvių kultūriškai visuome-įmiion. Mudu su Abeku vėl Japonijos jurą ir vėl atsidū
rei.” ! apima baimė. Vladivosto Iriam Tsumgoj. Laivui susto-

Taigi, socialistai “no kan pribuvom rugpiučio 13 ius aš viską apžiurėjau ir 
good.” Jie darą gėdą “lietu- diena. 1917 metais. Karei daviau Abekui signalą neš- 
vių kultūriškai visuomenei” vių ir valstiečių tarybos at-idintis laukan. Kiek drūtas 
—ergo: komunistams ir jų stovams reikalaujant paša-į išsinešdino Joka h o m a n.1 
bendrakeleiviams. Pastarie- kyti kas mes esam. aš užsi-iBandė gaut darbą ant laivo 
ji esą tikrieji demokratai. (rašiau esąs mokslinio sočia-l‘Vondel? kuris plaukioja .'.?*• . ????.'''Vo cinais

Iš Abeko-Akelaičio toks lizmo pasekėjas, o Abekas tarp San Francisco ir Japo- išmokti ir nieko blogo 
demokratas, kaip iš ožio —revoliucinio socializmo. į nijos, bet ir už pinigus n?-1 ' “ ’ “
muzikantas. Bet koks iš jo Bet sovietas mane ir Abeką rriima. Palikau Abeka Ja-

dorių ir verkia...
San “Aš sėdu i laiva ‘Penga?

Austrijos premjeras Kurt
-------—— _ Schuschnigg (ištark: šuš-

Siaurės pašvaistė veikė ra- ! nig) su savo žmona ir vai
šiją ir telefoną. kais tebėra dar laikomas na-

-------- , ciu belaisvėj. Jie esą užda-
Pereitcs sąvaitės pabaigo j ryti Berlyno priemiesty.

je Bostone ir apylinkėse; --------
rakti buvo galima matytį Teoretiškai, nulis (zero) 
siaurės pašvaistę. .Ji stipriai; nieko nereiškia. Bet pridė- 
veikė telefoną, da labiau! kit prie SI šešis nulius, ir. ./Jiio K’*11 V ii viry chunrloci 1 AAri /i/u*t ūdiją. Kai kurie skundėsi, 
kad radijas nebedirba; dėl 
to buvo kalta šiaurės pa
švaistė.

tuoj pasidarys $1,000,001' 
milionas dolerių.

fašistais jis agitavo už taika ''kus i Bostoną piezidento p ; į, pabrango
su hitlerine Vokietija. ' Roo^velto žmona .1, e.a <la- rragyvemm., pabrango 

Ir daugiau. Tas vats Abe- '-Vyav0 buvusios Rcoseve to
kas du kinu pabėįo iš rau- L«Hand la.dotm
donosios armijos! Jis lindo ve?.e- Buvo atvykęs ir fede- - 

ginti Rvgą j po Kručo lova. kad tik ne
Vaikščioja (reikėtų buti raudonojoi ar 

ir ginti “darbininkų 
■ evynę.” Net šiandien, ka
da Abekas turi visų progų

ex-viršininkas

Valstijinis maisto biuras 
kelbia, kad pereitą liepos 
ėnesi Massachusetts val-

kad tik ne- p^y, urpgi^kitos^ameri- bev?ik visu nuošimčiu
konų nolitikos garsenybės.

-to t i

nevažiuoja

McGrathų mergaitės užmu
šėjas nesurastas.

i abr;o maisto produktai. 
Taigi taigi—kainų lubos

\ is aukščiau kila.

Laikraščiai rašė. kad poli-
Lankėsi svečiai.

tevvmę.- Abekas tik plepa ci> Jau susekusi McGrathų Pereitą subatą “Keleivio” 
dem^kratiia. baraba- mergaites žudiką ir tuoj ji cfisan buvo atsilankiusi 

niia anie didvvri«ka raudo- snnnsianti. Bet koi kas ji draugė Tamošiūniene iŠ
ir... pats tupi tikro žudiko da nėra išaišk’- Hudsono, Mass.. ir atvežėn3ją armna ,1... iupi .. .. . . . . , •

Amerikoje nusi ir tolimesnis šito reika- du nauju skaitytoju
’ Abeka*-Akelaitis yra po- lo tardymas tuo tarpu yra viui.”

b'tinis balamutas. Jis. pri
klauso tai grupei žmonių, 
kurie atsižadėjo savo parti-

‘Kelei-

nutrauktas. ši panedėlį mus aplankė
McGrathų mergaitė buvo di angas Mikolas Sangaila iš

10 metų amžiaus. Ji buvo iš- Easton. Pa. Jis taip pat pa-
gėdinta ir nužudyta. s'ėmė “Keleivi?

Vilnių vėl okupavo rusai. 
Bet tai ne rusų miestas. Jis 
per šimtmečius buvo Lietu
vos sostinė ir jis turėtų vėl 
prigulėti nepriklausomai 
Lietuvai. Bet lenkai irgi sa- 
vinasi Vilnių. Jau dabar 
lenkai skelbia, kad vokie
čius iš Vilniaus išvijusi jų 
požemio armija. Taikos kon
ferencijai po karo Vilnius 
bus tikras galvosūkis.

Psichologai norėtų žinoti, 
kodėl žuvautojai iš vienos 
pusės ežero iriasi kiton, o 
apsigyvenę anoj pusėj, atsi- 
iria šiton? Šitą mįslę gerai 
išriša sena lietuvių patarlė, 
kuri sako, kad kur mus nė
ra. ten geriau.

Pirmoji Amerikos skulp
torė buvo moteris, Patience 
Loveli Wright.

komunistas? nepripažino politiniais emi- ponijoj... Aš gi sugryžau i
Tegul už jį kalbės buvęs grantais. Gale mėnesio pra- Jungtines Valstijas rugsėjo 

29 d.. 1917 metais...

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus ( 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai gilės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaisiu ir ta ru
sinimų plačios visuomenių, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kuo. M. Valadka.

Knyga apie 234 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aadimo viršeliais, graliai sMahcMm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA SKM.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina SUS.

Galims gaut pas autorių, sakančia adresu: 
REV. M. VALADKA, B. D. J, DALTON.

Taipgi galima gnaš tų knygų nnordyta kaina ir

PA.

"KELEIVIO" KNYGYNE
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ir me
negali užmiršti. Socialistai 
jam yra blogi—gal būt dėl 
o, kad 'isai nats savo laiku 

buvo tik balamuniškas so
cialistas. Anie kitus jis 

“Tuo laiku Japonijoj bu- sprendžia pagal save. 
yo daugelis .-ūsų ubiversįte- p ;; ta? Abekas

kune,ParuP'S°‘kv:rfb,eini? išdavikas: jis 
Abekui dokumentus. Su - 
tais dokumentais Abekas 1 ‘ ’ 
tuojau nudumė pas Ameii- • -- + .
kos konsulą. Tačiau, konsu- ‘ .•- į
],> kvočiamas, suklupo ir vi- <Į01.iuf C, ku!turineus žmo- 
zos negavo. 1918 ™ta.s, Jis išviso nepranta, 
pavasarj. gryzo Sovietų Ru- R padorumas ir ku!-
sijon. Pauntas Raudonojo,! tri.inc,Jir:,s. Tokf žmwus 
Aimijon._ Cekodovakų ka- , g ; jk d ,
nuomęne, sumusus bolsey,- J ,<jau M
kų pulkus. Abekui su kelia- - .Ą,.,aj.ietis ir Pranas 
tu kareivių pavyko is Rau- ž , . sketeriojosi

ir £..• -o- diktatūros rėži- 
T?ot ,"o suprato, kad 

tik tada. kai

.tad musų tėvą kraštą 
valdytu svetimi okupantai.

Toks žmogus 
kalbėti už pa-

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

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

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

I

ir, persirengę civiliais rū
bais. važiavo į slovakų pusę.
Tapo sulaikyti. Kvočiami 
pasisakė, kad jie esą vieti
niai gyventojai, niekad ne
buvę bolševikų armi jo i.
Abeka*. atkeliavęs Vladi- 

ivostokan. tūlą laiką dirbo 
i prie dailydžių. Tuom pat 
sykiu diepą ir naktį galvojo 
ir jieškojo progų sugrvžti i 
Ameriką. įsigalėjus Kolča- 
kui gyveno kaip I^enkijos pi
lietis. o kadangi Lenkija jau 

(skaitėsi neprigulminga vals-
i tybė, tai jos piliečių neėmę --------
' i kariuomenę... Popieros pramonė nepa-

“Netekc žmogus vilties gamii. karo reikalams pa- 
sugryžti į Ameriką. Bet kankanai popieros. tadėl 
tuom pačiu sykiu Vladivos- galimas esąs daiktas, kad 
toke pradėjo organizuotis valdžia bus priversta suma- 
komitetas grąžinti lietuvių žinti popieros pristatymą 
pabėgėlius. Nusprendė va- laikraščiams ir knygų lei- 
žiuot į Lietuvą... Gavęs pi- dyklon < Bet kodėl valdžia 
nigų tačiau atsidūrė pas nėuždra lžia politikieriams 
čiuvašus. Ant galo pasisam- eikvoti popierą rinkimų 
dė skunj prekiautoją, kuris kampanijoms? Juk visi mie- 
išvežė jį per Beringo są- <?tai būna apversti jų agita 
smaugą į Alaską... Atvyko ciniais plakatais ir kortomis.

ma. i et jis 
“jau b’oga” 
atėjo << Ristas ir pasakė: 
“pašo: i Sibyrą!” Tuo žvilg
sniu Al 'kas tikrai laimin
gas: Iš i i ii niekas neveja į 
“darbi:'k ku tėvynę.” ir nei 
i koncentracijos stovyklą. 
Bet te žmonės mato nors 
to vyruko “pikčeri.” jie ži
nos su kuo turi reikalo.

St. Strazdas.

STINGA POPIEROS.

Kų reiškia meilė ir iš kur ji pe
reina?

Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlfbė? Jaunosios žydras?
Ryžiu barstymą- jauni- ms arit gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ište<--jimų kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriau-sia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O kiausima.- 
labai svarbiu, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaime. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kont.olės Klausi- 
mas. Turėt ar neturėt vaikų? lai 
opiauais kiekvienos šeimynos kiauoi- 
mas. Ir '* 1 milingas Patarėjas” čia 
patiekia (domių informacijų.

Be tu, "Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis 7—Iš kur ir kaip atsirado žeme?—Katp atsi
rado zmugus ant žemes 7—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. I

• lei.si:G,u Patarėjo' parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei- ‘ 
kalai, kaip V. ell>u "Pašauto istorija,” Jordano "Bvoiiucijos Pagrin- ! 
dai,” McCabc’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche'a “žmogaus Evo
liucija," D-ro Gatės "5exual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai uamuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėją.“

KELEIVIS
636 BROADWAY ^OUTHBOSTON.JMASS. j

Ar ff*lan* nustatyt bosimo kodiUo 
lytis iš kalno? D-raa Reeder sako. 
kad galima, ir "Teisingas Patarėjas* 
paduoda jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys netari vaikų, 
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir gražus? Kaip turi „failai- 
kyli nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Aloteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl korugams turėtų bot až- 

d rausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalu.,?

1 visus ii uos klausimus “Teisinga* 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 223 
pu,lapių, Hipnais audimo apdarais.

I
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VIETINES
ADVOKATAS PALIKO 

KATINUI $100,000.

O giminėms po truputį, arba 
visai nieko.

Bostono priemiesty Brook
line nesenai mirė advokatas 
Woodbuiy Rand, 68 metų 
amžiaus žmogus, kuris pali 
ko testamentą, kuriuo savo 
katinui “Busteriui” skiria 
$100,000, o giminėms—vie
niems po truputį, kitiems vi
sai nieko.

Natašr.inkas aiškina savo 
testamente ir kodėl jis taip 
keistai savo turtą paskirsto. 
Sako: ‘‘Darau taip dėl to. 
kad jie, mano giminės, ne
kęsdavo mano mylimo kati
no ir žiauriai su juo apsiei 
dąvo.”

Katino priežiūrą jisai pa
veda buvusiai savo tarnai
tei'; Už tą priežiūrą jai ski
riama $40,000 iš to $100,- 
000. Ji privalo katiną gėlai 
šerti ir šiltai užlaikyti. Kad 
ji jo nenuskriaustų, ją turi 
prižiūrėti Safe and Deposit 
Trust bankas. O kai katinas 
pastips, tai Ūkę pinigai turi 
but išmokėti tai pačiai tar- K 
naitei. po S5.000 į metus. 
Pinigai paliekami minėtojo 
banko globoje.

Velionis Rand buvęs eks
centrikas ir nenorėjęs nieku 
turėti su žmonėmis, ypač jis 
neapkęsdavęs jaunimo, ku
ris pasižymi nerimtumu. To
dėl iis savo laiką praleisda
vo su katinu. Jis gerai ji 
šerdavo ir žiūrėdavo, kad 
jo rainys butu viskuo paten 
kintas. Todėl ir mirdamas 
paliko $100.000. kad kati
nas butų gerai prižiūrėtas, o 
kai jis pastips, bankas turės 
ji mažiai palaidoti.

Toks testamentas išrodo 
keistas, bet teisinas sako. 
žmogus gali palikti savo tur
tą kam jis nori—kad ir ka
tinui. Ir giminės nieko prie 
to neturi, jeigu nabašninkas 
nebuvo jiems skolingas.

< . .' iX X- - •*.
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Užmušti ir dingę lietuviai 
kareiviai.

Laivyno departa menta> 
paskelbė naują kovose žu 
vusių jurininkų sąrašą. Tarp 
jų randame du lietuviu: lei
tenantą Praną Dabrinavi 
čių iš Salerno ir leitenantą 
Edmundą Birą. taip pat is 
Salerno.

Aimijos nuostolių sąraše 
be žinios dingusiais skelbia
mi šie lietuviai: Zenonas 
Babarskis iš Gloucesterio 
ir Juozas Suras iš Milfordo.

BREWER'S YEAST COLLLCTED By 
NARRAGANSETT BREWING CO., CRANSTON, R. I. 

frcm CREMO BREWING CO., NEW BRITAIN, CONN.
DOVER BREW1NG CO., HARTFORD, CONN. 

ENTERPRISE BREWING CO., FALL RIVER, MASS. 
THE HULL BREWINC- CO., NEVV EAYEN, CONN

TRE JAMES HANLZT CO., R. !.

Radijo programa.

lasper s
£xdu»ive Bui

Tel. ŠOU 4645
Not Expensive

COT.D \VAVE
* Eirm I.or.g I asting Curle
- Soft pliable waves. No stiff- 

nes. No brittler.ess.
* Creates the Cold \Vave if 

Natūralu Curly Hair.
* VVhile you Relax in Glamornus 

Surrounbiiigs

lASPER * be a t i y salon
739 F, Rroa4wm 'South Rr»«tnn

Kas laimėjo dovanas 
Radijo Piknike.

pikniko, kuris Įvyks 17 rug
sėjo. Montellos Tautiškam
Parke. Steponas Minkus.

Liet. Radijo Korp. pikni
ke 30 liepos, Lake Chauncy 
Parke, dovanas laimėjo šie 
asmenys:

1- mą dovaną, S200 kaili
ni koutą. laimėjo Irene Pie
čio iš E. Bostono.

2- rą, Colonial Maple Bed- 
room setą. laimėjo Fred 
Gramer iš Bostono.

3- čią, Porcelain Top Kit- 
chen setą, laimėjo H. W. 
Rieh iš Quincy.

4- tą, Studio Couch, laimė- 
io Mrs. Eugenia Nawazels- 
ki iš W. Hanover.

5- tą. Gold Inlaid Dinner 
setą. laimėjo C. Schadwald 
iš Rocklando.

6- tą. Stainless Steel Cut- 
lery setą. laimėjo Eilėn Ma
ldė Zavvalich iš Worcesterio.

7- tą, $25 karo boną, lai
mėjo Mrs. Ann Brenan iš 
Somervillės.

“Pin-up-girl” kontestą lai
mėjo p-lė (Ilga Butenaitė iš 
J.awrenCfc’o.

Dabar Liet. R. Korporaci
ja rengiasi iau prie antro

Bostoniečius vėl šutino 
didelės ka’tros.

Pereitos sąvaitės pabai
goje Bostone ir apylinkėse 
buvo didelės kaitros. Oras 
buvo drėgnas ir tas labai 
kankino žmones.

Dėl kaitrų buvo uždarytos 
kelios Bostono kriaučių 
dirbtuvės; nedirbo daug 
darbininkų ir kitose Įmonė
se. South Bostono pajūris 
visą laiką buvo pilnas žmo
nių. Tačiau “Keleivio’’ dar
bininkai nepaisė karščių: 
jie dirbo kad tik skaitytojai 
gautų laikraštį.

Pianistas padegėjas.

Brookline policija arešta
vo 33 metų pianistą ir radi
jo programų ruošėją. Pasi
rodė. kad jisai yra mania
kas padegėjas.

-Suimtojo vardas neskel
biamas. Pasakoma tiek ka<l 
jis gimęs Anglijoj

ALAUS MIELES 9 plačiai vartojama vaistininkų - 

žaliava, pasidarė svarbus B Komplekso Vitaminų ir Protei- '

nų šaltinis karo metu. Mielės sustiprina ir pagerina vištų lesa*
• ** ** *

lą, ir taip pat yra maistingas valgis žmonėms. Matydama

ALAUS MIELIŲ vertę sveikatai, ir numatydama, kad ateity 
• i i • * • 4 '

gali pristigti gyvulių pašarui tokių priedų, kaip trinta žuvis, 

mėsagaliai ir kt., NARRAGANSETT BREWING COMPA- ? 

N Y buvo Naujos Anglijos Alaus Darykla įrengusi specialius 

aparatus savo mielių perdirbimui kad aprūpinti agrikulturi- 

nio pašaro gamintojus. NARRAGANSETT priemonėmis da- 

bar perdirbamos ir iš kitų bravorų pristatomos mieslės, .Ims

"Yeasf n o rieh sovrce of the B vtiamhn and tiko af good quaHty | 
toie, and is thoroforo valvable in diets. Probably tho bost-knovsn y t ost

prodvct availablo k DRIED BREV/ER’S YEAST."
'. . , s

Ouoted irom ' A Handbook for Better 
Feedmg of Livestock," and "The Feed- 
ng of Chickens." Issued by the U. S- 

DepOrtment of Agriculture. z

AMOUS

BREWING COA.PANY
?». i.

PARSIDUODA NAMAS.
Jamaica Plain, 6 kambarių, vienai

Lietuvių Radijo Korp Ola- šeimynai, su pribudavotu storu ir ^krų žemės, 
cijos programa ateinantį dviejų karų garažu, apie 8000 pėdų karštu oru (hot air fumace), 
nedėldienį iš W0RL stoties* žemės- vanduo stuboj, vra maudynė,

Tel. ARN 3654 į elektros šviesa, telefonas, tvat-950 kilociklių. tarp 9:30 ir 17 Union ave- 
10:30 ryto, bus tokia: ----------------------------------

1. Armonistas J. Šuriia iš NAMAS PARSIDUODA.
Rcxbury.

2. Dainininkas Ignas Ku 
biiiunas iš Dorchesterio

FARMA UŽ $4,000. šapa su tulšiais, 3 karų garažas, 
Prie Holden miestelio, 119, $4,900. Galiu išmainyt ant mie- 

stuba

j tas dėl 20 galvijų. 4 vištininkai,

apšildoma sto nuosavybės. (32)

Walter Katamas, 
Holden, Mass.

Tel- 46—2

VVilminsrtono miestely, apie 12 my- : 
lių nuo Bostono, parsiduoda nauja* 
vienos šeimynos namas, 6 ruimai ir 

H sunporčius. Yra šilima, maudynė, 
akompaniste Elena Zu- baltos sinkos ir kiti patogumai. Vi«U j 

kauskaitė. apgyventa lietuvių ir lenkų. Žemė< | 
arti 2 akrų. Kaina $3,700. Turiu taip-

anie Mftfrdnte R’ didelį nam», kur norėliau įsileisti t asaxa apie maguutę. senų žinonių ^jmyTW lengvom sąiy- 
ro programos parašykite gom. Jie Kalėtų įsitaisyti sao gnt'i 

savo įspūdžius ir nusiųskite J^uT^SS? y™ Kreipki' 
Šiuo adresu: W0RL Sta- “ 1 ° .....
tion. Lithuanian Program, 7S- w ‘ ar> ’
Boston, Mass. S. Minku

3.

(32)

bbum st., Tel. WIL-581 
Wilmington, Mass.

SANDAROS įmo APSKRIČIO 
METINIS PIKNIKAS

AUGUSTO 20 D., 1944 M.
KEISTUČIO PARKE • E. Dedham, Mase.
Dalyvaus “Sandaros” redaktorius M. Vaidyla iš Chicagos ir 

ponia Alena Pevenienė iš VVaterburio.

Dairiuos Gabijos Chora< ir bus gera muzika.
Gėrimų ir valgių bus visokiu

Visus piašome* atvazuoti ne Turėsim*- smagų pikniką.
Rengimo Komisija

METINIS PIKNIKAS
Rengia SLA 2* ras Apskritis

Nedėlioję, Augusto 27, 1944 
LAKE CHAUNCY PARKE

WESTBORO, MASS.
Brangus Broliai ir seses Lieta viai!

Kviečiame jumis visus dalyvauti šiame SLA 2-ro Apskričio
piknike ir užtikrinam, kad atvykę turėsit labai smagią gegužinę 

šiame piknike kalbės naujas SLA prezidentas adv. William
Laukaitis ir buvusis SLA^rezftdentB&af*1*. F.*9- Bagočius. 

Turėsime taipgi gerą dainų programą. Dainuos worcesterie-
čių Aušrelės Choras Jonui Dirgeliui vadovaujant, ir southbos- 
toniečių Gabijos Choras Stasio Pauros vadovybėj.

Prie to visko bus gerų užkandžių ir visokių gėrimų- 
KELRODIS: Lake Chauncy randasi prie Bostono-Wurceste-

rio automobilių kelio, Route 9, kur tą kelią perkerta Lyman 
streetas. Važiuojant nuo Bostono, reikia suktis Lyman streetu 
i dešinę, o važiuojant nuo Worc2sterio—į kairę.

Rusai iš Bostono eina nuo Park skvero. Reikia imti Wort es- 
terio busą ir išlipti prie Lake Chauncy, Westboro.

Iš Woreesterio reikia imti Bostono busą nuo Worcesier Sq. 
iki T.ako (’hauncv We«tboro Visus kviečia Komitetas.




