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500 Amerikos Orlaivių 
Bombardavo Romos Miestą

Neapolis Esąs Su-' Philadelphijos Lie- Leuistone Nusišovė

TARP LAKŪNŲ BUVO 
DAUG AMERIKOS

KATALIKŲ.
Iš viso buvo numesta 350 to 
nų bombų, bet popiežiaus 

dvaras išliko sveikas..
ši panedėlį radijas pra-1 skraidomieji fortai, 

nešė didžiausią šio karo toriai ir mideliai, 
sensaciją. Amerikos katali
kai subombardavo Romos
miestą. Londonas praneša, Hų stotis ir aeroportą.

Raudonoji Armiją Pakilo 
Kaip Didžiausis Šturmas

Lietuvis.
Juozas Plondunis buvo 54 

metų amžiaus, nevedęs.
Lewiston, Me. — Antroj 

šio miesto daly, Aubume, 
Šią sąvaitę gavom iš Phi- nusišovė Juozas M. Plondu- 

ladelphijos žinią, kad lietu- nis, 54 metų amžiaus vien- 
vių organizacijų komitetas gungis. Jis turėjo pasisam- 
tenai pasiryžo išparduoti dęs butą ketvirtame adkšte 
$400.000 sumai “E” serijos ir vienas tenai gyveno. Ve- 

Kai viena karo bonų, ir kad už tuos pi- lionis mėgdavo žuvauti, me- 
isisKiai nigus bus pastabias bom- džioti ir turėjo kelis šautu-Hbera' savobbombų k?ov?nį i/nul?- kandis, kuri valdžia leis vus. lš medžioklinio šautu-

ardytas.
Orlaiviai bombardavo 

tisas 24 valandos.
Neapolio miestas, didžiau

sis Italijos uostas, esąs visiš
kai suardytas ir išdegintas. 
Aliantų orlaiviai, skrisdami 
didžiausiomis formacijo
mis. 16 liepos sprogdino tą 

ištisas 24 valandas

šis lėkė patogioj 10.000 pė
dų aukštumoj, iš kurios mes 
paleidom savo bombas mir
tingu tikslumu žemyn, kur 
stovėjo grupė priešo orlai
vių. Pirma mus pro čia buvo

praskridę mūsiškiai Pertraukos.jau

J! »»-
tuviai Perka 

Bomboneši
Turi sukėlę jau $200,000

su viršum.
GRUSDAMA PRIEŠĄ 
ATGAL, PAĖMĖ 130 

MIESTELIŲ.
Vokiečių ofensyvą ištyžo. 
Jie prarado jau 3300 tan

kų ir 2,100 lėktuvų.
Einant šiam “Keleiviui” 

pranešė 
iš

J nuo Maskvos. Orle vokie
čiai turi įsitaisę labai stiprų 
savo veiksmų centrą, todėl 
rusai dabar mėgina tą prie
šo drutvietę likviduoti. Jei
gu jiems pavyks Orią. ap
supti, tai vokiečiai čia galės 
susilaukti Stalingrado liki- į 
mo.

Kaip Londonas praneša,
kad Maskvos radijas skelhįa, 

išbuvo negyvas liepos 5 d. pradėtoji vokie- kad nuo 5 liepos, kai vokie-
i z.-., .r-------  prieš rusus vi- čiai pradėjo paskutinę savo,

žinoma, ir ofensyvą, iki šio utaminko 
ma parduoti iki rugpiučio lietuviškai laišką ir paliko' reikėjo tikėtis, nes vokiečių jie prarado jau 3,516 tankų, 
16 dienos. i ant stalo. Laiške pasako,; spėkos Rusijoj dabar žy-2,100 orlaivių ir apie 60,000

Musų korespondentas sa- kaip jį palaidoti ir $100 ski- miai susilpnėjo, nes apie 50 kareivių.
ko: “Yra vilties, kad Phila- ria gėlėms. Kitus pinigus divizijų jie buvo priversti iš Kad rusai pradėjo vokie-

IU1TOKJ. ©tuvio II aciupuiuį. , . - hnmh,, b-mžo Vain Vertes bonu lietUVlU komite- Plondunis ĮSOUVO negyvas liepus u u. piitue
kad šitame žygyje dalyvavo, Korespondentas sako, kad * L im, tas turi jau pardavęs, o liku- apie porą dienų. Prieš nusi-jčių ofensyvą prieš
iš viso 500 Amerikos bom- jų orlaivi smarkiai nuo že- KU 1 “ * ~ sius (apie S190.000) nori- šaudamas Plundunis parašė sai ištyžo. To, ž
hunpšin klirip numetė Mus- šaudė nripšlėktnvinė Slave nUO žemes paviršiaus lizitninolzoi loiot-o ii* noliVa' rai kai n tikėtis npbanešių, kurte numetė Mus- mės šaudė priešlėktuvinė . . o. .... .
solinio sostinėn 350 tonų italų ar vokiečių artilerija. Messinos miestą Sicilijoj 
bombų, ir visi sugryžo svei- tačiau nepataikė. Nepatari- Neapolyje buvo sukop
ki kė ir kitipms Visi Amerikon centruota fašistų amunicija

Associated Press žinių orlaiviai sugryžo atgal, nei dėl^įnn^'aii^tų^YikciS ^elphijos ir apylinkės lietu- palieka savo 
agentūra iš Kairo praneša, vienas nebuvo numuštas. . /L viai rankų nenuleis, bet visi Liko ir sesuo, Jieva, ištekė-
kad Romai bombarduoti Fašistai nesitikėjo, kad įr;_™aise ią uostas. e. suBrus jkj rugpiučio 16 jusi už Naujoko. Laiške ve- ti. Išrodo, kad šita vokiečių Per Berlyno radiją

e dienos turėsim sukėlę $400.- lionis sakosi nutaręs užbaig- ofensyvą Rusijoj buvo dau- skelbia, kad stipri rusų arti- 
«xx«xxv«x — HpJ 000 Su Kaupu. Tuomet turė- ti savo gyvenimą dėl to, kad giau niekas, kaip tik blofas. lerija ir tankai daužo jų lini-
katalikams ^eL^JaP^Je Pra^J® sime bombanešio krikšty- jau “viskas nusibodo.” Bro-; Matyt. generalinis nacių jas ketunomi?. kryptimis, 

ti gazolino sanaena ir gražu, kuomet lis sako, kad velionis pasku- štabas norėjo pakelti savo būtent, (1) tarp Volcho^o ir
tas plieno paukštis su lietu- tiniais laikais nesveikuoda- j žmonių ūpą, parodydamas Leningrado. (2) Smolensko 
višku vardu skraidys padan- vo. viduriuose turėdavęs jiems, kad jų armija gali šiaurės vakaruose. (3) tarp 
gėmis ir šaudys perkūnais j skausmų. Kaimynai spėja, dar atakuoti. Suchiriičių ir Belgorodo ir
nacius, fašistus ir nuožmiuo- kad prie jo tragingos mirties Bet kai pasirodė, kad tos (4) Mijaus paupiu, Kauka- 
sius japonus, o gal dar lietu- galėjęs prisidėti ir komųniz- atakos, tai jau paskutinis. ze- Viečiai prisipažįsta, 
viui tek© garbė tą galingąjį mas. nes jis buvo palinkęs į asilo pasispardymas, rusų Kad daugely vietų jie nega* 

komunistų pusę. Kai pasku- armija pakilo kaip šturmas Įėjo ru^, atakų atlaikyti iri • • • T • 1 • 1*' *• "' 1 • i — • A • • ■» a 1 i i a o /Vn 1

buvo parinkta kiek galima Roma bus bombarduojama. burnai
daugiau Amerikos katalikų Jie manė, kad —* - 20-000 nedu a 
lakunu. Tai buvę padalyta norės užgauti
tuo tikslu, kad priešų propa- religinių jausmų. Todėl visi 11
ganda negalėtų triubyt ita- fašizmo erštai buvo susi- sPro^ ^nkl^ arsenalai.
lams. jog jų “šventąjį’ 
stą -suardė Amerikos

mie- spietę Romon gyventi. Da- 
“žy- bar gi jie bėga iš tenai kaip 

dai’’ ar “bedieviai.” šeškai. Fašistų valdžia šį
Romos bombai-davimas utarninką jau išleido įsaky- 

tęsėsi beveik pusantros va- kad visi, kas tik neturi

DARŽOVĖS. NEĮPERKA
MOS, FARMERIAI PI- 

NIGAUJASI.
Da niekad daržovės ne-

landos be pertraukos. būtino karo darbo, tuojau ^Jg^ne sv£2tomeP- plieno paakšt* ir vairuot!-”
išvažiuota is Romos. sjmet.l5ostone_svaras^tomei §. nedėldienj

anąuienLakūnam? uuvę ĮXLZi.J ix» i

skristi- -kaip galmMĮ^iaemiau
ir taikyt bombas tik į stra
tegines vietas. Liepta veng- v^s . .. .
ti istorinių triobėsių, kurie generolas Doolitt e.

. . . ’r
kurie kitais metais šiuom 

kuris laiku parsi duodavo po 5 
pirmutinį "kartą su-“ntus dabar kainuoja nuo

comos atakai 
amerikietis majoras-

neturi m iiitarinės reikšmės. onrio7 sn/ 30 iki 40 centų. Tai reiškia
Liepta nejudinti Ir \ atika- bombardavo Japonijos sos nuošimčiu daugiau
n,» nimn kur ovvena Romo* tinę. Uz &erai atliktą darbą . nuošimčių aaugiau. no rūmų. Kur gyvena Komos p • : Vyšnių svaras buvo pasie-
katahkii haznvcios tralva. somoje jis gavęs jau ūsą . i„.katalikų bažnyčios galva. 
Todėl šį sykį popiežiaus 
dvaras išliko sveikas.

Amerikos oro laivynas 
ėjo keturiomis milžiniško
mis bangomis, po 125 orlai
vių kiekvienoj grupėj. Vie
nai bangai praėjus, už 10— 
15 minučių sekė antra, tre
čia ir ketvirta.

Associated Press kores- 
fx?ndentas, kuris dalyvavo 
šitoj misijoj, pasakoja savo 
įspūdžius taip: “Šiandien

eilę pasveikinimų 
jantų karo vadų.

Aliantų Ultimatu
mas Italijai.

Rooseveltas ir Churchillas 
pareikalavo, kad italai nu
verstų Mussolinį ir pasi

duotų.
Pereitą sąvaitę preziden-

nuo ali- Kęs Jau ^5 centų. Galva ko
pūstų—10 ir 15 centų sva
rui. Kitais metais tie patys 
kopūstai buvo siūlomi po 1 
centą už svarą. Ir farmeriai 
skundžiasi, kad kainos “per-

tas Rooseveltas ir premje- jaus kainą pakelia. Sa-
_____ __ r. _______  ras Churehillas davė ita- ko, “atvažiavai, tai gali ir

(19 liepos) aš buvau viršum Įams progos pasirinkti krieną įužsimokėt.” O kitatis metais 
Romos. Skridom Martino 1S dviejU- zutl ar būti. Liti- farmeriai sakydavo: “Prisi- 
‘Marauderiu’ su dviem la- ™atun}^s. pasakė : nuverskit rjnk įr vežkis. nes čia vistiek 
kūnais, kurie 1942 metų ba- iMussolinj ir pasiduokit, tai supus.”

---------- _ jeigu to nepa-i __________
žūsite. Jūsų

miestai bus sugriauti ir šalis 
sunaikinta.

Tas ultimatumas buvo 
paskelbtas per radiją ir iš
mėtyta? lapeliuose iš orlai
vių. Italai nesukilo. Gi Mus- 
solinio propagandos minis
teris išleido savo atsišauki-

landžio mėnesy bombarda-§^ven.slte’ ? 
vo Tokiją. Musų bombane-; aiysrte, tai

Šito ir Pereitojo Ka 
rų Palyginimas.

Anas kainavo Amerikai 
$1,000,000 per dieną, o 

kainuoja $10,125.000 
į dieną.

sis

broliui Jonuk

triniais laikais

nej, 928 Moyamensing avė., j tai velionis 
bus didelis Philadelphijos nusivylęs.
Lietuvių mitingas šituo rei
kalu. Visi prašomi tenai su
sirinkti.

čia ištraukti ir siųsti į Vaka- čiu? smarkiai atakuoti, Uū 
nis alijantų invazijai atrem- prisipažįsta ir pats Berlynas.

naciai

komunizmas ir pradėjo grūsti priešą at- turimo atgal,
ketą,i gal Vydama voideaug 

jautėsi labai gal, ji atsiėmusi jau 130 Imdziaši žemyn, 
miestų ir miestelių.

Dabar rusai pradėjo pus
račiu supti Orio miestą, ku-

Juoza? Plondunis buvo 
kilęs iš Vilniaus krašto. A

VAIKŲ TĖVAI NEBUS 
ŠAUKIAMI.

Šią sąvaitę IVashingtonas j^buvo iki 1021 metų
oficialiai užtikrino, kad ve-

merikon jis atvyko 1907 (riš guli už 200 mylių į pietus 
metais ir dirbo nekuri laiką — —
audeklinėj; pastoli išvažia- IMartinikū Su Mumis 
vo į Lavvrence, Mass., kur 

Pas-
kui dirbo Walthamo audek-

Gy ven to j ai šokinėja iš 
džiaugsmo.

Jankiai Sučiupo 
Daug Grobio i 

Sicilijoj.
Septintoji Amerikos Ar

mija Sicilijoj sučiupo 192,- 
000 galionų gazolino, kurį 
fašistai buvo tenai suvežę

dę vyrai, kurie turi vaikų, jineJ> 1^1Jįuryįe ,ir ^ast ®os_| ApieOgIartini ^a,Y savo orlaiviams ir tankams,
gimusių prieš 1942 metų tone- .^29 metais ve 1 sugry- 1 asem -8-tame Kele v o Beto, per šešias dienas 

žemos ' Tiesa atvežęs savo rugsėjo 15 d., kol kas nebus 20 1 L«wistoną-Auburną. numery. Tai yra rancuzi- amerjkiečiai paėmė Sicili-
produktui mtosSn amijon šaukiami, nes per kur dirbo BatesiHfe Co.jos sala Ąmenkos pakratoy. - • 20o.000 bombų, sverian-
pruuuKui? ihiw»ui„, mime- j audeklinėj kaip staklių nu- Iki šiol ją valde admirolas ••• -.
iys parduoda juos per^p- kokius 3 menesius . užteksią J " ‘i George Robert. kuri senoii Cly nU0 250 lkl
ciams pigiau; bet nuvažiuok da bevaikių. Bet kaip bus po * J _
pas tą farmeri ant farmos trijų mėnesių, valdininkai) 
ko nors nusipirkti, jis tuo- nesiima pranašauti.

George Robert, kurį senoji 
Francuzijos valdžia buvo

AMERIKIEČIAI BOM 
BARDAVO PARA 

MUŠ1RU.

100 BOMBANEŠ1Ų SMO
GĖ JAPONŲ CENTRĄ.
Iš Pietų Facifiko prane

šama. kad pereitą subatą 
100 didžiųjų Amerikos 
bombanešių smarkiai bom-

RUSAI BOMBARDUOJA
LIETUVOS MIESTUS.
Londono žiniomis, rusų 

orlaiviai dažnai bombar
duoja Lietuvos miestus, 
ypač Vilnių ir Kauną. Esą 
sugriauta daug namų. Vil
niuje aplink geležinkelių mylių, 
stotį reta? esąs namas, kad

Washingtonas , praneša,
kad šį panedėlį mūsiškiai j l>ar<Javo japonų orlaivių ba- 
bombanešiai. keturiais mo- zę Mundoj, numesdami te- 
torais varomi liberatoriai. na* tonų bombų. Bet
supleškino japonų laivyno Munda esanti labai stipriai . Amerikos nakraščiuo bazę Paramuširu saloje, ši apsaugota. Priešo slėptuvės į 
sala priklauso prie Kurilų ir kulkasvaidmmkų lizdai
salyno, kuris -usideda iš turi tat paimti po M
32 atskilų salų ir tęsiasi nuo bus galima paimti Mundą 
Japonijos’ į šiaurę per 700 N£BUS RACIJQ.

______ NUOTA.
Per pereitąjį pasaulinį neb”tU apgriauta?’

rą Amerika kaldavo lygiai iuUjf^-
os4 dienas, sį sykj o84 die- duo^ jj butų suskaldyta 
nos sukako jau 13 liepos, jr jog įmonės pavergti, 
kaip musų salis buv o uzpul-, Rezultatas buvo toks. kad 
ta- ' 500 Amerikos orlaivių smo-Nor:
tačiau karo statistika yra 
bai skirtinga. Pereitąjį karąl 
per 584 dienas Amerikos) 
aimija neteko 350,000 vyrų.i 
o dabar per tokį pat laiko- ’ , x . T.
tarpį musų armijos nuosto- . retonu? .
liai pasiekė tik 90,860 vyrų. ‘visuomenę, kad japonai ku- 
skaitant užmuštus, sužeistus fie buvo susikraustę į Aleu- 
ir nelaisvėn patekusius. [u salas tie? Alaska, tuojau;

Per pereitąjį karą Ameri- GUS 18 fenai išmušti, 
kos armijoj buvo 4,355,000

is laiko ilgis tas pats, gg Roma bombomis 
i karo statistika vra la- __________

arnnjoj 
vyrų. o dabar yra 11,659.000 
vyrų.

Pereitas karas Amerikai 
kainavo po $1,000,000 į die
na. o sitas kainuoja po $10,- 
125 uoo i diena

175 sunkias kanuoles, dau-
, . . , , gvbę amunicijos ir visokiųpaskyrusi tos salos gubema- , ‘ * vinklu 

torium. Kai Francuzijos res- g ų~
publika krito, admirolas
Robert pradėjo pataikauti 
naciams ir pasidarė užsispy
ręs vichyninkas. Amerikoj 
susidarė įspūdis, kad
duoda Martinikos uostuose 
prieglaudos nacių submari- 
noms, kurios skandindavo

rus
Todėl Amerikos valdžia

tų ir užleistu savo vietą 
tiems franeuzams, kurie ka
riauja prieš Vokietiją. Kai 
ji? su tuo nesutiko. Amerika

TRAUKINIO NELAIMĖJ 
SUŽEISTA 100 ŽMONIŲ,

Nashua. N. H.—Pereitą! 
jis nedėldienį popiet čia įvyko 

šiurpi traukinio nelaimė, 
kurioj buvo sužeista dau- 
gaiu kaip 100 žmonių, de
vyni labai sunkiai. Nelai
mės priežastis buvo karštas 
oras. Bėgiai nuo karščio iš
siplėtė ir 11 vagonų trauki
nys, kuris ėjo Bostonan su 
keleiviais, nuvirto nuo ke
lio. Vagonuose kilo baisus 
moterų ir vaikų klyksmas;

POPIEŽIALSi BAZILIKA Kainų AdministiacijosvaidomaT'^ia'i pradėjo daužyti vago-
SUARDYTA. Biuro valdininkai Washing-;bjoka(ją šiomis dienomis ni2 langus ir lipti laukan, o

17,000 AMERIKIEČIŲ Popiežiau^ radijas prane- tone pranašauja, kad apie Washingtonas nusiuntė
YRA KARO NELAISVĖJ, ša, kad San Lorenzo (šv. 11 Augusto kava bus jau Martinikon savo atstovą,

Amerikos Karo Sekreto- Lauryno) bazilika labai nu- nuimta nuo facijų, nes jos;viCe-admirolą Johną Huo- 
rius Stimson sako, kad dau- kentė-įo nuo bombų, kuomet bus gana visiems pareikala- verį. Bet Robertas/matyt,

Jgiau kaip 17,000 Amerikos Amerikos lakūnai bombar- vimams. vistiek nenorėjo nusileisti,
kareivių yra patekę priešų 

JAPONAI TUOJAU BU- Nelaisvėn. Iš to skaičiaus 
ŠIĄ SUMUŠTI. 11,307 mūsiškiai esą japo-

... . . . nų rankose.Amerikos karo laivyno ‘ 
užtikrina

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 3
KARO BELAISVIUS.

Šį panedėlį Georgijos 
valstijoj perkūnas trenkė į 
karo belaisvių stovyklą ir 
užmušė 3 italus

sužeistieji vaitojo ir šaukė
si pagalbos.

davo Romą.

ORLAIVIS NUKIRTO 
ELEKTROS LAIDUS.

PREZIDENTAS IŠBARĖ 
KONGRESĄ.

Pereitą sąvaitę preziden-

nes pereitą sąvaitę prieš jį

SUĖMĖ GAUJĄ PLĖŠIKŲ
Fall River apylinkėj, ne

toli nuo Bostono, policija
sukilo Martinikos gamizo- suėmė jau šeštą plėšiką is 
nas ir nuvertė jį. Dabar tos gaujos, kuri tenai sulai-. 
Martinikos gubernatoriaus kydavo automobilius, plėš-

Westfield. Mass.—šį pa- tas Rooseveltą? išbarė Kon-!vietą nžėmė Henri Hoppe- davo žmones ir kitų pikta- 
nedėlį šis miestelis buvo be gresą. kad įstatymai leidžia- not ir paskelbė, kad nuo šiol darybių pridaiydavo. \ie- 
šviesų. nes orlaivis skrisda- mi tokie neaiškus, kad jų Martinika stovėsianti su na$ tos gaujos narys paja
mas nukilto elektros laidus, prasmę galima suprasti vi- alijantais ir visais galimais tytas net po $50,000 kau

buriais čia yra gaunama ?aip. Kartais vienas įstaty-, budais remsianti jų karą cija
---------- mas prjegtarauja kitam—prieš Ašį. Salos gyventojai

ko viena? reikalauja, kitas pradėjo šokinėti iš džiaugs 
;mo ir giedoti Marselietę 
jMartinikoj iki šiol

CUKRUS NEBUS NUO 
RACIJŲ PALIUO- 

SUOTAS.
Buvo pasklydę gandų, 

kad cukrui pirkti jau nebe-, elektros srovė.
reikėsią racijų ženklelių. -----------
Maisto racionavimo virsi- FORDO SUNUS PALIKO tą draudžia, 
ninkas Bostone todėl prane- 200 M1 LIONU. -----

MOTERIS SUDEGĖ. ;
Rockland. Mass.—Perėi- 

stovej/tos suoaus naktį čia sudegė
ša, kad tokie gandai neturi 
pagrindo. Valdžia visai ne
ketinanti cukrų paliuosuoti, 
bent tuo tarpu

Nesenai miręs Edsel Bryam Šiomis dienomis Naujoj du Francuzijos karo laivai, Edit« PJLle, 38 metų am-
Ford, pagalėjusio automo- Anglijoj vėl bus daromas vienas jų karo lėktuvams žiau» ...eteris, kun nakvojo
bilių fabrikarto linus, pali- oro užpuolimo pratimas Jį vežioti. Abudu dabar st's viena na..ue. Ugni© sunaiki-Įkn S?on.nno nnn mito larvs arniua į musų pusei n » varna
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mą leodalizmo gadynė, kaip 
Sovietų Sąjungoje.

“Stalinas jieško Įkvėpimo
kovai prieš Hitlerį ne Rusijos . —————
revoliucijos tradicijose, bet Jei perkūnijos metu jums! ių nekirstų. Tam tikslui ant. elektros, kad jis sauja i 
žiauriausio despotizmo laikuo- pasitaikys buti namie, tai'namų stogo statomas per- }mę su dviguba jėga, ir 

j se/- nesėdėkite arti pečiaus, nesįkunsaigis. (kūnas tuomet būna toks Į arba žaibą
tenai greičiausia gali būti. Pe.kansargiu vadinasi .baisus, kad iš visų

KAIP APSISAUGOTI NUO PERKŪNO.

HU&VLVA VIS REIKA
LAUJA “ANTRO

FRONTO.”
Kai demokratinių valsty

bių spėkos mušė fašistus Af
rikoje, Maskvos agentai 
urzgė: “me? norim antro 
fronto.” w

Afrikoje buvo sunaikinta 
apie 500.000 fašistų armija, 
išlaisvintas visas kontinen
tas, bet Maskvai tas nieko 
nereiškė. Ji vis reikalavo 
“antro fronto/’

Dabar alijantai pradėjo 
invaziją pačion Europon, 
ima Siciliją. Šitai invazijai 
atremti vokiečiai ištraukė iš 
Rusijos fronto apie 50 savo 
divizijų, žymiai palengvin
dami rusų padėtį. Bet Mas
kvai ir to neužtenka. Jos 
agentai vis urzgia: “mes 
norim antro fronto.”

Galimas daiktas, kad Sta- pavojus. Bukite kaip galima tam tikra? prietaisas, kuris, 
Imas lieps pakelti i Rusijos .tcliaus nuo kamino ir nevar- gali apsaugot nuo perkūno 
didvyrius ir Mikalojų Ant- tokit telefono. į netik namus, bet ir medžius,

kuri patv- bolševikai šitokiu patarimu duoda Kas yra perkūnas?
Perkūnas yra niekas dau 

. ...... . giliu, kaip elektic- šūvis iš
nesenai išleido knygą apie i debesio. Elektra yra energi- 
perkuną. . . jy, kurios yra pilnas oras,

Kai tik prasidėjo aliantu Žinoma jei perkūnas ■ cdna visa gamta. Bet buti
invazija Sicilijon, telegia- ^pjrs į triobą, tai vargiai iru? da šita energija nemėg- 

parasai mos luoj kad Sici- tokia kerti?, kur galima butų ;ta jj renkasi Į visokius
lijos pakraščiuose jau stovi nuo pavojaus visiškai apsi- daiktus, taipgi ir į debesius,
alijantų laivai su maistu ci- saugoti; ačiau viena vieta Mažutėliai Vandens lašeliai,
viliems tos salos gyvento- gali būt mažiau pavojinga, ,g bu;ių susideda rūkas ir
jams, kita daug.au. debesiai, kartais būna kupi-

....... .. Taip alijantai elgėsi ir Lauke saugiausia vieta !nj elektros. Kuomet keli to
mui is Hitleriu ar kitų grobi- šiaurė5 Afrikoj. Kanu su jų perkūnijo- metu yra miskas, į kie ]ačeliai susijungia i vie
kų jungo. laimėjimais tenai ėjo vietos *ako va džios ekspertai. Į na daiktą i* padalo vieną

“Visi kaip vienas kovokime gyventojams duona, mėsa, Tiesa, ir miške peikūnas ga- tai ta- laša- gauna visą
už laisvą ir nepriklausomą de- Cukl-us. vaistai ir drapanos. H trenkti i medi, bet kadan-!tu įveliu elektros kieki bet 

pagrindų

vo kūnais ne tik visą Kauną, 
bet ir visą Lietuvą įsiveržus 
bolševikams 1941 metais.

“Nesirašykite!
“Nes bolševikai išgabeno ra JĮ, 

mus broliu tūkstančius Sibvro SUmėsmėjO. 
kančioms! Prisodino kapu pil
ną Lietuvą terorais nukamuo
tų kankinių!

“Nesirašykit, broliai lietu
viai montrealiečiai ir visi ka
nadiečiai. nes tokie 
bus kalėdojami po visas Kana
dos lietuvių kolonijas.

“šiais laikais, galima savo 
vardu prisidėti ne Lietuvos 
pardavimui, bet jos išlaisvini

SU ALIANTU LAIMĖJI
MAIS EINA IR DUONA.

tokit telefono.
Šitokių patarimų duoda

Jungtinių Valstijų valdžios 
“Buieau of Standard.” kuris

že-Įtam. kad pagautų nusilei
dę su dviguba jėga, ir per-Įdžiantį iš debesio perkūną 

ir nuvestų jj že- 
perkun-; mėn, neleisdamas padaryti 

sargių, kokie iki šiol buvo namui blėdies. Tokios nuo- 
daromi. nei vienas nepajė- monė? seniaus laikėsi ir 
gia apsaugot namo. mokslininkai. Tačiaus tyri-

tj , i • * <•, • - nėjimai parodė, kad šitokiapJSiko tod« oerk^r >'a »«*>
Mus» hlku mokslininkai

sargi įsitaisyti nėra sunkus 
daiktas, tačiau reikia nusi 
manyti apie elektrą, 
geriausia pasisamdyti žmo
gų, kuris toki darbą supran
ta. Darbas su visa medžiaga 
atsieina vienai triobai apie
S60. Miestuose perkunsar- pradeda rinktis. .

aiškina perkūnsargio veik
mę štai kaip: Debesy yra

T "dėl dau£ etektr°s (sakysim, po- 
° el zityvės); ir galybė elektros 

yra žemėj (sakysim, nega
tyvas b Elektra debesy ir 
žemėje .-t engia si susisiekti. 
Siekdama i viršų, elektra iš

mokratiškų 

va!

Lietu-

giai Paprastiems namam, džius, triobas ir kitokiusnereikalingi, nes tenai yra d jk kurj ; aukščiau 
aukštų Kaminų ,r visokių . T bud ap
bokštų su perkūnsargiais, L isunkia ele.
kūne gerai apsaugoja ze- ų kj į T fe 
mesnes tnobas. į deĮ)e;ys pak/nka.

Imant apskritai, perkun- mai žemai, ir sąlygos bus 
sargio principas turi būt rinkamos, tai tarp namo ir 
maždaug toks pat. kaip van- debesio įvyks žaibas; jis ga- 
dens rynų ant stogo. Lietus Ji šauti iš namo i debesį, ar- 
lyja ant viso stogo. Vanduo ba iš debesio į namą. Bet jei 
susiienka į rynas, kurios bu- ant stogo bu? tinkamai pri- 
na sujungtos viena su kita. taisytas perkūnsargis, tai jis 
ir paskui nusileidžia žemėn, išleis elektrą iš triobos į orą 
Nors vandeniui nubėgti už- po valiai, ir perkūnas nega- 
tektų vienos rymos, tačiau lės įvykti. Kad taip yra, tai 
praktikoj jų daroma kelia- persitikrinti nesunku, nes 
tą, paprastai po vieną kož- jei tėmysim perkūnsargi 
nai kerčiai, taip kad ir per nakties laiku, kuomet užei- 
didžiausį lietų vanduo spė- na perkūnija, tai matysime, 
tų nubėgti jomis žemėn.

>g. Ii trenkti į medi, bet kadan-itu ^liu elektros kiekį.
Ir todėl civiliai gvvento- *“* mažesnį ja.

jai visur alijantų laukia kaip t •' tal.8-‘1,rnd nketi-, Jgd paviršių. Tuo budu potenci 
išganymo. U ?- „rieto k.- >W?t. 1 <4, .po kuriuo busi eiekuos “---------Net ir priešo ka- 1 t~.— -“7 ne eilios jėga pasididina

•eitai mūsiškiams £a^lePęN -Juai nepataiką, kiekviename laše ir visam 
• . u , r“ paiiuuoua. Štai, vos tik Bet stovėti lauke po arkliu debesy. Tuomet jei tok? de-

^ndTtiXmS "eSd* Maskvos'agentai kafp dirbo. Amerikiečiai Įkėlė Sicilijon ''buti ipHe
taip ir toliau dirba Judo- koja. ir tuojau? išsiuntė Af- 1 A?. 1 .• £a'.°-|in^a. °utkdebesio, prie kalno, prie

Laikraščiai sako tiesiai, kad darhQ 6 k belaisviu auk??J kun ~tou medžio, ar Drie bokšto, elek-
” ’ , , \ nuošaliai nuo kitų namų. -tra iš jo šauja žaibo pavida.
Vienas Amerikos laikraš- Nemažiau pavojinga yra.le ir su dideliu trenksmu, 

čių korespondentas telegia- buti įr arti vielų tvoros, nes Tas žaibas, tai ir yra perku- 
fuoja is Sicilijos šitokį atsi- tokiom vielom perkūnas gali nas.
tikimą: vienoj Sicilijos vie- keliauti nuo vieno galo iki žaibas kartais sauja 

Petrą “Didiji.” kuris bi- toj nusileido Amenkos pa- kito. Gyvulių Amerikoje bu- žemės i debesi, kartais 
nu skieniio rusu tautai rasiutinmkai. Jų buvo ne- na daugiausia užmušta dėllanatin

bolševikai dau£ ir ltalai tuojau

Amerikos spauda
Taigi pasirodo, kad Mas 

todėl ^VOs Internacionalo “uždą- reiviai gi 
° tymas” yra tikra apgavystė, pasiduoda

Stalinui rupi išlaikyti savo 
diktatūrą ir kiek galima nu
silpninti demokiatines vals
tybes. Todėl jis primygtinai 
reikalauja “antro fronto” 
pačioj Vokieti joi. 
pasakius, jis nori, 
jungininkai siustų savo ar
miją Vokietijon. žinoda-

šiaus darbą.

PRADĖJO GARBINTI 
KRUVINIAUSI RU

JOS CARĄ- is
_ _ _ ____________ _

zunu skiepijo rusu tautai la&iuunmKai. jų ou\o ne- na daugiausia užmušta dėl apatinio debesio j viršutinį 
“civilizaciją,” bolševikai dauS ir ltalai tuojau juos to, kad perkūnijai užėjus jie o kartais iš perkūnsargio į 

....... , garbina jau senai. Dabar gi aP.suP°’ ... kad šliejasi prie tvorų, kurios čia debesi ir atbulai. Lietus iš-
mas, kad Vokietijos pakras- Jie pradėjo keW f gav() -did. tai amerikiečiai, italai mete būna daugiausia geležinės lvja debesio elektrą į žemę, 

r. , . n.,nAnnK vyrius” ir kitus Rusijos dės- -avo ginklus zemen, arba iš vielų. todėl po lietaus žaibai pa-
notus, net kruviniausi cara Ianka~ lr pareiškė: -Vie> Buti narnuose laike per- prastai prapuola.

' pasiduodam. imkit mus ne- T...nn nA,., naVniin<ni v j - v - • - jlaisvėn’” Kūno nei a taip pavojinga, i Kada žaibas sauja iš de

Kitaip 
kad sa-

tys yra apsaugotas minomis, 
submarinomis. orlaiviais ir
tvirtovėmis, ir kad veržtis j Ketvirtąjį 
per tokias apsaugas reikštų 
labai dideliu; nuostolius ali-
jantams. Taigi, kuomet Sta
linas reikalauja “antro fron
to,” tai jis nori kuodidžiau- 
sių nuostolių demokrati
nėms valstybėms.

Stambesni Amerikos laik
raščiai. kaip “New York 
Times,” “Chicago Tribūne” 
ir kiti, jau pradėjo atvirai 
rašyti, kad aliantu laimėji
mas Maskvai nerupi. Stali
nui rupi tik savo kailio iš
gelbėjimas. o visi kiti—te
gul prasmenga.

Mes, socialistai, senai jau 
žinom, kad bolševizmas yra 
aršiausia demokratijos prie
šas. Jis toks buvo nuo pirmų 
savo dienų. Juk visų pirma 
gikluoti bolševikai išvaikė 
demokratiniu budu išrink
tąjį Rusijos Steigiamąjį Su
važiavimą. Paskui jie dirbo 
išvien su naciais, kad sunai
kinti demokratinę respubli
ką Vokietijoj. Pagaliau Sta
linas padarė su Hitleriu 
slaptą sutartį prieš demo
kratines valstybes ir abudu 
užpuolė Lenkiją, užkurdami 
antrąjį pasaulinį karą.

Naujienos” pa st e b i, 
kad—

“Prasidėjus, vokiecių-sovie- 
tų karui, sovietų rašytojai ėmė 
garbinti gen. Kutuzovą. kuris 
vadovavo Rusijos armijoms

kaip stovėti po medžiu, nes be?io i žemę ir pataiko i 
iš patyrimo yra žinoma, kad triobą, jisai gali * pridaryti 
jei perkūnas trenkia į namą, daug blėdies. Jis tankiai 
tai iš dviejų atsitikimų vie- uždega namus, arba, kaip 

Maskva praneša, kad Or- name žmogus gali išlikti g>’- aukščiaus sakėme, gali už-

RUSIJOJ KRITO 54,000 
VOKIEČIŲ.

kaip iš perkūnsargio virbalų 
nuolatos žibčioja Į orą mė
lyna liepsna. Jei perkūnsar
gi? geras, tai visa elektra iš 
triobos tuo budu išsieikvos į 
orą, ir tuomet tarp to namo 
ir debesio vargiai galės per- 

Perkunsargiui galima pa- kuna? įvykti. Tačiaus jeigu 
imti bet kokio metalo virba- žaibas tuomet ir kirstų na- 
lą. nors minkšta geležis tam mą, tai perkūnsargio vielo- 
tikslui atsako geriausia. Va- mis jis subėgs į žemę. 
rinis virbalas praleidžia m • , • -• j-ir ninfarf l'iškiM^rtainJ^o 

didZiįTeTksmą™ AnglŲol tifatem'nŠk-
arrhifpktai vra nrina^inp ciaUSli> JO tlKSias yra ne iaUK- 
kld minklta t5’ pako1 P«rkunas kFs- ,lr
Ta %erkXfP‘iX me tuomet j> gaudyt’ bet BleiS-
džiaea tik toks nerkunPPr" iš trioboa elektrą’ kad per' 
gis Si būt galvanizuoti kunas visai.negalK,) 
arba pabaltintas švinu, kad Amerikoje perkūnas pri- 
nerudytų. daro labai daug nuostolių.

Taip yra ir su perkunsar- 
Jis statomas ant stogo 

ne vienas, bet keliatas jų, 
kad daugiau butų kelių 
elektrai pereiti.

giu.

Io bare rusai pradėjo pulti vas; bet kuomet žaibas kirs mušti gyvuliu; ir žmones, 
vokiečius kontratakomis ir stovint žmogui po medžiu, „ ~ ,.
10 naciu divizijų turėjo tai mirtis beveik neišven- galima nuo pereuno

ii”si’virova.š“(kūriš užkaria- skubiai trauktis atgal. Ta- giama Iš 35 tokių atsitiki- *sitaisius Per'
VO Lenkiją ir Lietuvą ir sude-' ciau Belgorodo bare vokie- mų tiktai vienas išlieka gy- Gab^a nor<s nevi=uomet
žino Varšuva) Toliau i sovie- ciai atakuoja labai atkak- vas. vrdiimd. nors nevuuomeugino varsu\ąj. lonau j sovie Trlnmii- tačiau dalvkas Anglu mokslininkas, Sir
tu didvyriu sąrašą pateko ku- Į131’ nor- pirmyn negali pa- įnomu^ tačiau daly a.., _ * skirstvdavo
nizaikštis Dimitrii Donskoj žengti. kad naujovmiai Amenkos tJnvei Loage, skirstydavo
mgaiksti> uimitnj uonsKoj, & diHmipcčin namai kurio <a perkūną 1 dvi ruSIS, būtent:kariavęs su totoriais, ir kuni- Jei tikėti Maskvos piane- didmiesčių namai, Kurie >a
Raikštis Aleksander Nevskij. Šimams, tai vokiečiai per ši- vo aukštumu skrodžia de- - - nerkuna- būna

-O dabar bolševikai jau ke- tą savo ofensyva turėjo la- ^į“?e-'1!LoSaU&,ad^ tuomet kuomet jis gimsta iš( Anįlijos architektu di-au- Nevados valstija nukenčia
lia į didvyrius žiauriausiąjį bai didelių nuostolių. Per nuo Perkūno KodeL To- vien0 deb io ja j že. tuo žvilgsniu daugiausia.
Maskvos cara Ivaną Ketvurta- 12 dienų jie praradę 3,060 dek k^ totae narna, jm Ta „ be Wto debesio ?ffru190’S’5 k“'°it^ Paskui iš eilės seka North
jį arba Baisųjį (-Ivan Groz- tankų. 1 690 orlaivių ir 54,- įsimaišymo, šitoks perkūnas Dakota, South Dakota, Co
nyj”). Apie šitą nuožmų mas- 000 kareivių. lyg KoMe perkūnsargiai. Jei - - markus ir ansi-
koliu despotą rašo knygas so- Rusai savų nuostolių, ži- žaibas xerta į.toki namą. tai nuo^o nesunku P'
vietų mokslininkai, dramatur-j noma, neskelbia, bet Berly-elektros srove nueina phe- -au?ot nuoJ° ne^nku. _____ _ w
gai ir beletristai. Sovietų vai- no radijas praneša, kad vien no rėmais l žemę, nieko na- Gi B rūšies perkūnas bu- gojimui namų nuo perkūno. kad ^mės paviršius labai
džia užsakė žinomam kruta- tik 15 liepos dieną vokiečiai mui nepakenkdama. Dėl to na tuomet, kuomet tarp sau- .Šitas komitetas tyrinėjo vi- kalnuotas? Mažiausia" perku-
muju paveikslų direktoriui sunaikinę “530 tankų ir 49 ir didelių plieno laivų su jančio debesio ir žemės pa- ‘ šokius budus vartojamus ni- buna \Vashingtono val-
Eisenšteinui pagaminti filmą, orlaivius.” Orlaivių per die- aukštais stiebais perkūnas Mtaiko da kitas elektra už- Vokietijoj. Olandijoj ir
Ivano Baisiojč ‘teigiama rolė’ ‘na galima tiek sunaikinti, beveik nekuomet nemuša. taisvtas debesys. Kada vir- Vengrijoj. Paskui jis davė " , .

• * ' * - • - - - ----- - - ------- £avo draugijai iliustruotą Apskritai imai)į. Jungti-
rapoitą. Suglaudus, tas ra- nėse Valstijose kafe metai 
portas buvo toks: Konduk- pei kūnas užmuša 425 žtno-

prieš NapuieOną -»L»» t 4- .rasnui tapo
išaukštintas Katrės II genero-

r £ ---- ---- uaKota. £oum uaKora. vo-(Lightmng Research Com- lorado ’ Montana ir Utah.
mittee), kad ištirtų, koks Manoma_ kad perkūnijos 
būdas .yra genausis apsau- ,enai buna (lide,g džl to

Rusijos istorijoje yra aiškina- bet kad per vieną dieną bu- i Žinant šitą paslaptį, gali- šutinis debesys paleidžia 
ma sovietų žurnaluose ir laik- tų sunaikihta 530 tankų, tai ma ir paprastus namus ap- šūvi į apatinį, tai apatinia- 
_ xxr___ •» jaų aiškus melas. 'N Įgaliant? tain kari noriam a s: mo «ai«ironka tnkia oralvKorasciuose.

Kaip Petras “Didysis.” 
taip Ivanas Žiaurusis buvo

Dabar tiedu diktatoriai tokie kruvini despotai, kad 
susipyko. Bet tai nereiškia, 2^ nemalonėn patekusiems 
kad Stalinas jau pasidarė žmonėms kapojo kirviu gal- 
demokratijos šalininkas. Jo x'as savo ran Komis. Ir sian- 
reikalavimas “antro fronto” dlen .. kruvinus
jau atidarė akis ir Amerikos ^3?^ liaudies budelius pra- 
spaudai. Jau ir ji pradėjo deJ° Kelti į komunistų vie- 
suprasti, kas Stalinui rupi. ros

nos”

faugotf taip, kad perkūnas me susirenka tokia galybė

Aliantai Užėmė Jau Trečdalį Sicilijos

KANADOS BOLŠEVIKAI 
RENKA PARAŠUS LIE 
TUVOS PAVERGIMUI.

Montreale leidžiama “Ne
priklausoma Lietuva” birže
lio laidoje rašo:

“šiuo laikotarpiu prašom 
visų Montrealo lietuvių buti 
la'jai atsargiais su komunis
tų agentais, kurie vaikščioda
mi po namus, piknikus ar susi
rinkimus nešiosis popieras ir 
prašys pasirašinėti.

“Nesirašykite'
“Nes tai pirma virvė Lietu

vai ant kaklo ruošiama.
“šie parašai bus renkami 

tikslui, kad prijungus Lietuvą 
prie Rusijos jungo amžinai.

“Pasirašydami, mes parduo- 
tume savo tėvynę burliokams. 
Palaidotume Lietuvos nepri
klausomybę amžiams. Išjuok
tume savo brolių už laisvę žu
vusią aukas, kurie nuklojo sa-

šventuosius!... “Naujie- 
teisingai sako, jog—

“...caro Ivano Baisiojo kru
vini despotizmo darbai taip su
krėtė Rusiją, kad po jo mir
ties pasireiškė giliausia krizė 
carizmo sistemoje. Valdžia pa
teko j totoriaus Boriso Godu- 
novo rankas (kuris nužudė 
teisėtąjį sosto įpėdinį Dimit- 
riju). Po to sekė pilietinis ka
ras (“meždousobije”) ir per 
trejus metus — nuo 1610 iki 
1613 metų—Maskva visai ne
turėjo caro.

“Bet sovietų istorikai dabar 
stengiasi carą Ivaną nupiešti, 
kaip svarbu Rusijos valstybės 
statytoją, lies jisai, negailes
tingai žudydamas savo opo
nentus, stiprino centralinės 
valdžios galią.

“Net carizmo laikais Rusi
jos liberalai, jau nekalbant 
apie socialistus, visai kitaip 
kalbėdavo apie carizmo praei
ti. Nei vienoje Europos šalyje 
šiandien nėra taip idealizuoja-

I

5ICILH
Sis žemėlapis parodo Sicilijos salą, kurios trečdalis buvo aliantu rankose jau pereitą sąvai
tę. Juodos rodyklės parodo, kuriose vietose išlipo stipriausios aliantu spėkos. Pilkoji 
rodyklė (4) parodo britų armijos kryptį; ji taiko į Messiną, svarbiausi ašies uostą.. Užė
mus Messiną. alininkams bus atkirsta visokia pagalba iš Italijos.

torius (perkūnsargis) gali- nes ir apie 1,065 sužeidžia, 
ma daryti iš vario, bet ge- ii’ tai daugiausia vi? ant far- 
riau? iš minkštos geležies, mų, kur triobos neapsaugo- 
kuri turi būt galvanizuota, tos perkūnsargiais. Gaisrų 
I žemę turi eiti keli takai; ant farmų irgi daugiausia 
tam tikslui galima pavartoti Lįla iš perkūno. Daugiausia 
gerai sujungtas vandens ry- pei kunas muša bažnyčias ir 
nas. Ant kiekvieno kamino tvartus, nes tos triobos ant 
ar kitokio išsikišimo turi būt farmų turi aukščiausius sto- 
pastatvta oro stotis (virba- gus. Skaitant perkūno pri- 
las arba smaigas). Konduk- dalytus nuostoliu? pinigais, 
toriai turi eiti iš oro į žemę jie kas metai Amerikoj sie- 

(kaip galima tiesesniais ir kia $3,500,000.\ aidžios biu- 
trumpesniais keliais, ir nuo ras (Bureau of Standard.®)

: sienos jie turi būt atskirti f ako, kad didžiumoje atsiti- 
.turėkliais. Triobą su ilgu kimų tų nuostolių galima 
stogu turėtu turėti gulsčią hutų išvengti, jei visi apsau- 
konduktorių: tok? konduk- gotų savo triobas perkunsar- 
torius turi būt nuo stogo ke- giais.
liatą pėdų pakeltas ir eiti --------------
lygiagrečiai (paraleliai) su 
stogo čiukuiu nuo vieno io 
galo ligi kito. Prie šitokio 
gulsčio konduktoriaus turi

PAGROBĖ TROKĄ SU 
CIGARETAIS.

New Hampshire valstijoj 
būt pritaievta keliatas orinių pereitą subatą banditai už- 
arba virbalų. Pagaliau prie .tojo kelią dideliam Bosto- 
šito gulsčio perkūnsargio tu- no tiokui, kuris vežė $30,- 
ri būt pritaisyta varinė viela 000 vertės cigaretų, sulaikė 
ir nuleista Į žemę aukščiau ji. išmetė vežikus ir nuva- 
minėtu budu. I žemę viela žiavo. Vėliau trokas buvo 
turi būt įleista keliatą pėdu. atrastas šaly kelio už 25 my- 
ir žemė turi būt drėgna, kur lių nuo to? dėtos, kur jis bu- 
nors netoli lietaus rvno? vo pagrobtas. Cigaretai bu- 
galo. * y o jau iškrauti.

Iš to. kas aukščiau paša- Prohibicijos laikais “hi- 
kyta, skaitytojas gali pasi-j jackeriai” panašiu budu už
daryti išvadą, jog perkun-į puldavo butlegerių trans- 
sargis statomas ant stogo i portuojamą degtinę.

»

daug.au
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AMERIKOS LIETUVIU
Organizacijos Kviečiemos 
Rinkti Atstovus I Amerikos 

Lietuvių Konferenciją

Mussolinio Kareiviai Amerikiečių Nelaisvėj

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Suvažiavimas įvyk® Pitts- 
burghe, rugsėjo 2 ir 3 dd.

Amerikos Lietuvių Tary
ba šiuo praneša gerb. visuo
menei, kad rugsėjo mėnesio 
pradžioje, 2 ir 3 dd., yra 
šaukiama lietuvių draugijų, 
kolonijų ir spaudos atstovų 
konferencija, turėdama gal
voje šiuos svarbiausius rei
kalus :

1. Pareikšti vieningą A- 
merikos lietuvių nusistaty
mą remti Jungtinių Ameri
kos Valstijų karo pastan 
gas iki pilnos pergalės lai

kopiją delegatas atsiveš į 
konferenciją. Prašome, kad 
įgaliojime butų pažymėta 
delegato vardas—pavardė, 
jo adresas, draugijos vardas 
ir jos narių skaičius.

Dideliems darbams, kurie 
yra numatyti šios Amerikos 
lietuvių konferencijos pro- 
grame. reikės lėšų. Prašome 
tad gerbiamųjų draugijų, 
renkant delegatus, neužmir
šti ir apie materialini Ameri
kos Lietuvių Tarybos parė
mimą. Draugijos, kinio- dėl 
vienos ar kitos kliūties neiš-

mėįimo ir besąlygio priešo !^es^s pariųsti ?avo atstovų, 
pasidavimo; |tuJ? Pro^ Pasidėti geru zo-

2. Apsvarstyti veikimo i^žiu ir auka.
budus, kad po šio karo bu-; Nereikia aiškinti, kaip, 
tų įgyvendinti vakarų de- svarbu dabar yra mums, A- 
mokratijų tikslai, kurie yra merikos lietuviams, pareikš- 
išreikšti Atlanto Čartervje ti savo balsą, kuomet karo 
ir Wa;hingtono Deklaraci- mūšiuose yra sprendžiamas

čia yra parodyti 6,000 karo belaisviu, kuriuos amerikiečiai paėmė Sicilijoj ir išsiuntė šiau
rės Afrikon. Juos apžiūri Amerikos karininkai, kurie matosi iš dešinės pusės. Belaisvių 
veidai šitoj nuotraukoj buvo užtušuoti, kaip reikalauja tarptautinis įstatymas. (Signal 
Corps photo.)

Ant Lituanicos Avenue, Chicagoje, 
Žiurkės Kelia Balius.

1 Vaizdelis iš lietuvių apgy- varyti prie budelės; mes iš
verios apylinkės. tempe kaklus ir ismeigę akis 

Chicagos Biidgeporte vie- ziuri',n'. k? tos moterys da
nas pilietis iš Lituanica avė. kal tlek rta,u<
nupirko lota. kuris jam, ma- ?'.urk!'i , PaP‘astal
tyt.buvo labai reikalingas zmrk"J laba> 
šaly jo rezidencijos. Apkalė Bet musų žingeidumas 
aplink lentomis, nupentino buvo veltui. Pajutę, kad mo- 
baltai ir apsodino medeliais. teiys kieme, žiurkės mo- 
Atrodė gražu ir malonu. Bet mentališkai dingo, rodos, 
vieną gražią dieną pradėjo kad nei dvasios ten ju nėra. 
kasti duobes, pastatė 4 stul- a k; drama, ir
pelrus, apjuosė aplutk vie- mokėjima; itai nu0
lom. inejimut pastate sieti- žmQnį vi i(io.
nes duiis, viduryje sukalė iš mus dalykas. Moterys, ma-entelių budukę apie pusan- -f kj ;
tros pėdos aukščio ir 4 pėdų ^arė vŽtas prie viiįi- 
plocio. is rytų pusei padare , tovėjo koki 10 mi. 
stiklini langei) is vakarų 1 naSn(,k<in ir«om5 „t. 
laiptukus ir užsklendžiamas

joje, ypatingai kiek jie lie
čia mažųjų tautų ateitį;

žmonijos likimas ir musų 
gimtojo krašto laisvės klau-

3. Apsvarstyti kuo Ame- simas. Taigi pasitikime, kad 
rikos lietuviai gali prisidė- gerb. visuomenė gyvai atsi- 
ti Drie Lietuvos išvadavimo lieps i si musų kvietimą ir 
iš nacių jungo ir jos atsta-! pasistengs, kad Amerikos 
tymo, kaipo nepriklauso- lietuvių konferencija butų 
mos demokratiniais pa-;visai? atžvilgiais sėkminga, 
grindais sutvarkytos res-1 Amerikos Lietuvių Taryba.

nutų. pašnekėjo ir joms at- 
įodė viską; tvarkoje. Bet 
kaip tik jos prasišalino, už 
kokiu 10 minučių žiurkės 
vėl išėjo aikštėn ir siautė iki 
vėlumos. Gaidys ant ryto
jaus noi? ir užgiedojo, bet 

Bet vietoj bičių, jis par- jau ne ?avu balsu, 
gabeno iš kur tai dvi baltas .
vištasir gaidi su didele rau- Es» gu'oejęs senų žmonių 
dona skiautere. Visi dabar kad z’U'kė prlspir-
juokiasi, kad bitės pavirto į ta- Jai »ėra kur dėtis,
^5*^0 puola ant žmogaus ir kerta

j j. dantimis į veidą, ir kad žiur-

dureles, uždėjo nuolaidų 
stogeli. Kaimynai ėmė kal
bėti, kad tas žmogų? čia už- 
ves bičių sodną, stato bitėm? 
ir medui avilius.

Liepos 11 d. iš pat ryto
?kvrius Turkijoje Lenkijo- jo lietus, taip kad visi vasa- įkandimas esąs daug pa- 

k v3£?e. S ros pasilinksminimą! ir išva- vojingesms negu gyvates, 
panaikino Anglijoje žiavimai buvo atidėti kitam Kaip tą brudą išnaikinti.

kartui. Apie penktą valandą tai sunku ir pasakyti.
kaž-kas

publikos; ir nepriklauso
mos Lietuvos vieta bu?imo-! 
j e Eui opos ir pasaulio tai-' 
ko? sistemoje;

4. Lietuvos tremtinių šel
pimo klausima? ir materia
linės pagalbos ruošima? j 
karo nualintai Lietuvai;

5. Didesnis Amerikos 
lietuvių jėgų subendrini- 
mas aukščiau paminėtiems 
reikalams.

Šita Amerikos Lietuvių 
Konferencija įvyks Pitts- 
burghe. Pa. Rengimo komi
tetas, kurį, Amerikos Lietu
vių Taryba įgaliojo rūpintis 
konferencijos organizavimo 
reikalais vietoje, yra suda
lyta iš šių asmenų: Povilas 
Dargi?, pirmininkas (25 
Straus? ?t., N. S. Pittsburgh.
Pa.); Juozas B. Tamkevi- 
čius, sekretorius; Petras Pi- 
vorunas, iždininkas.

Vieta konferencijai jau 
paimta, būtent: William 
Penn hotelyje, 17-am aukš
te. Ufbaą* Ębom svetainėje.
Rengimo '. komitetas rengia 
taip’pa^ ir banketą, kuris 

rjtykš pirmos konferencijos 
dienos (rugsėjo 2-os) vaka
re.

Amerikos lietuvių organi
zacijos, kurios pritaria aukš
čiau išdėstytiems Konferen
cijos tikslams* ir principams, 
yra šiuomi kviečiamos rink
ti į ją atstovus tokiu budu:

Centralinės organizacijos, 
iš kurių atstovų yra sudary
ta Amerikos Lietuvių Tary
ba.—po 3 delegatus;

Laikraščiai—po 1 delega
tą:

Draugijos, kuopos, kliu- 
bai ir tt.—po 1 delegatą; 
draugija, turinti viiš 100 na
rių, renka, be to, dar po 1 
delegatą nuo kiekvienų 50 
narių;

Amerikos Lietuviu Ta
rybos skyriai ir šiaip bendri 
kolonijų komitetai—po 3 
delegatus.

Atsižvelgiant į dabartiniu? 
karo laikus, sėkmingesniam 
konferencijos suorganizavi
mui yra pageidaujama, kad štai kaip išrodo japonų inst- 
delegatai iŠ anksto butų UŽ- rumentas. kurio pagalba jie tai 
registruoti ALT centre. To- ko s*™

TTV

Vykdomasis Komitetas:
L. Šimutis, pirm.
Dr. P. Grigaitis, sekr.
M. Vaidyla, ižd.

Nariai:
F. J. Bagočius.

So. Boston, Mass.Tt TZ_~į.}_—
1. I\VtTLTVLt5,

Wilkes-Barre, Pa.
Juozą? Laučka.

Brooklyn, N. Y.
St. Michelsonas,

So. Boston. Mas?. 
Peter L. Pivoruna?,

Pittsburgh, Pa.
J. V. Stil-on,

Brooklyn. N. Y.
Rev. J. Švagždys,

Brockton, Mass.
Dr. M. J. Vinikas.

New York, N. Y.
JAPONŲ BOMBANEŠIŲ TAIKYKLIS

LAISVOJI SAKYKLA.
Šiame skyriuje skaitytojai reiškia tik savo, ne redak

cijos nuomones.—Red. _ __________
___"___________  .... _ Pereitais metais

KOMINTERNO “PANAI- sutartį. Stalino įsakymu bu- jOg vadžios dabar imtų per- dalė tyku, ramu ir pasirodė dėl žiurkių buvo iškėlęs
KINIMAS.” vo nužudyti šie vokiečių ko- sekioti komunistus, ir jeigu saulutė, viliodama visus ant Chicago? Sveikatos Depar-

Kuomet Stalinas paskel- munistų vadai, kurie buvo peisekiojami komunistai pa- 01 tamentui smarkų protestą,
bė komintemo “panaikini- Pabėgę Rusijon nuo nacių bėgtų į Rusiją, nėra mažiau- Išėję ant balkonų pama- taip kad net vietinį alder-

” oligarchijos spauda ir teroro: sios abejonės, kad Stalinas tėm, kad vištos nerimauja: maną išjudino iš miego. Bet
Herman Remmele. komu- sušaudytų juos. šokinėja, puola į vieną ir į tai buvo tik tam sykiui. Pa-

je
dabar
ir Amerikoje

Jeigu Amerikos ir Angli- popiet lietus apsistojo, pasi-

mą, ’ oligarchijos spauda ir
radio žinių skelbėjai negali ---------- —----—.------- --------- . , T. . , . .... - ,
atsidžiaugti tokia gera Sta- nistų atstovas Reichstage; Komunistai didžiuojasi, kampą. Ka? jom^ auto- kalbėjo, pašnekėjo, m vėl 
lino širdžia. Reišlua. kudi- Schubert, Reichstago narys kad milionieriai giria Stali- si. negalima buvo suprasti: nutilo. .
kiai gavo naują žaislą. ir komunistų partijos vice no teroro valdžią. Kaip čia ar vana£a~>_.las gau- Tai yra miesto valdžios

Ne vieną kartą kominter- pirmininkas; Heinz Neu- senai tie patys minonieriai pastebėjom, kad apsiĮęidimąs ir nepaisymas
na? buvo jau “naikinamas.” jmann, Reichstago narys ir kėlė į padangę Mussolinio, zknkės knibžda virtinėm pareigų. Piliečiams tas ne-
Dabartinis “panaikinimas” f komunistų partijos agitato- Hitlerio ir Hirohito vai- aPle budelę, zolese, patvo- pakenčiama. Žmones moka 
nėra pirmutinis ir nepasku-t ius; Hugo Eberlein, Reich- džias! Tai kokia čia garbė, 1Ju10£le. Y1£ur nevynios pinigus uz gatvių apvalymą, 
tinis. ! tago naivs ir komunistų kad jie giria Staliną!

1922 metais Maskvos ko-! oartijos iždininkas; Werner 
mintemas padarė bendrą; H irsch, Thaelmanno propa- 
frontą su Turkija. Po šios gando? pagelbininkas; Da-
sutaities Maskvos kominter- 
na? iškeikė komunistų parti
ją Turkijoje. Kominternui 
paprašius, Kernai Pasha ko
munistų vadus vienus pa
skandino vandenyje, kitus 
sušaudė.

Šitą Maskvos komintemo 
ir Turkijos sutartį Amerikos 
komunistai tačiau kėlė i pa
danges kaipo aukščiausi 
idealą.

1937 metais Stalinas pa
darė bendrą frontą ?u Len
kijos fašistais tokiom sąly
gom; Stalinas turi viešai pa-

zid. delegatas f Trečiąjį In
ternacionalą (Kominter- 
įą); Suesskind, “Rote Fah- 
ne” redaktorius; Bertha 
Cropper. buvusi komunistų 
atstovė Reichstage.

Kuomet David Kandelaki 
užbaigė sutarti tarp Hitlerio 
ir Stalino, tai Stalinas su
baudė ir patį David Kandė

ju :akį, kad jisai (Kandelaki) 
kartais neišduotų Hitlerio- 
Stalino sekamos karo sutar- 
ies:

Hitleriui reikalaujant, 
stalin* turėio nužudyt ga-

Oligarchijo? spauda tik ir 
gaudo milionierių pareiški
mus. nes žino, jog neprotau
janti minia labai domisi mi
lionierių kalbomis.

T. J. Kučinskas.

skelbti, kad jisai panaikina blausius Rusiios armijos ge 
komunistų partiją Lenkijo- netolus. tarp ju Putną ir Tu
le. Ir Stalina;i Lenkijos fa
šistų reikalavimą išpildė.— 
piakeikė komunistų partiją 
Lenkijoje.

Kuomet Lenkijos fašistai 
pradėjo persekioti komunis
tus visu žiaurumu, nekurie 
komunijų vadai, kad išgel
bėti savo gyvybę nuo Lenki-į 
jos fašistų, pabėgo i “darbi
ninkų tėvynę” Rusiją.

Staliną?, teikal a u i a n t 
Lenkijos fašistams, sušaudė 
komunistų vadą. seimo at
stovą Drmbalą dėl to, kad

?hačevski. kurių Hitleris la 
biau-ia bijojo, ir virš 39.000 
karininkų, kurie buvo dideli 
Hit’erio priešai.

Remdama? Hitlerį, Stali
nas turėjo gauti:

Finlandiją. pusę Švedijos 
t Norvegijos: Lietuvą. Lat 
viją ir Estoniją; Balkanų 
autas iki Adrijos juros, 
Dardaneliu? ir Persijos-Ira- 
ko iurių Įlanką: Mandžuri 
»ą, Korėją ir Shanghajų Ki
nijoje.

Už tokią gerą Hitlerio

TEIGIAMA KRYPTIS.
Uolus ir gerai žinomas vaikyti vištas po kiemą 

lietuvių visuomeniniame gy
venime darbuotojas, gerb. 
kun. Jonas W. Liūtas, kuris 
visados ryžtingai laikėsi lie
tuvių tautiniame gyvenime 
krikščioniškosios orientaci
jos. būdamas visados idea
liu Liet. Taut. Kat. Bažny
čios šalininku, ypač vėles
niu laiku, rimtai stovėjo ir 
drąsiai savo kalbose ir raštu 
piopogavo bendro tikslo ir 
vieningo? akciio? svarbą 
Lietuvių Taut. Kat. Bažny
čios gyvenime ir jos veikimo 
ribose.

Pa?tarai? penkeriai? me
tai?, gyvendamas Chicago- 
je. nepaisant sunkių aplin
kybių, kun. Liūtas, jo malo
nybės vyskupo Grochovskio 
patariamas, plėtė, -tiprino ir 
da pildė savo studija? teolo
gijoj ir filozofijoj. Ir po to, 
jo malonybė vyskupas Ho- 
dura?’, Scranton. Pa., oficia
liai ir legaliai kun. Liūtą pri
ėmė į Lietuvių Jaut. Kat.
Bažnyčią.

Amerikos lietuvių visuo
menė ir Liet. Taut. Kat.

jisai (Dombal) kovojo prieš i-ird j' kaip jau visiem; yra 
Lenkijos fasistus. žinoma, Stalinas davė sep-

Wojewodski komunistų ivniolika ir puse tono aukso 
atstovą Lenkijos seime, Sta-i^jt|erju]-
bnas sušaudė už tą patį pi a- q Hitleris tu» ėjo pasiimti Bažnyčia tuo l>udu gavo 
sikaltuną,-—uz kova pnes;Ąf,jka šiaurės ir Pietų kun. J. Liūto asmenyje rim- 
Lenkijos fašistų valdžią. j Amerika.?. tą ir darbštų veikėja.

Woiki. Rožės Luksem-; Tai tokia buvo Stalino ir 
bu;g artima? draugas. So Hitlerio sutartis pasaulio 
ohie Inschlicht. Lenski ir padalinimui.
Bronkov.- ki — visi komunis-1 pasirašius šią kruvina šu
tai — nukankinti Sibenjos Aatf| Molotovas su pa?idi-
katorgoje. 

Tai taip_  bombas iš orlaivių
dėl prašome, kad mandatai Amerikiečiai jj paėmė Attu sa- komintemą Lenkijoje, 
(įgaliojimai) delegatams toje. kur i»e sunaikino japonų Eikime toliau: 
butų rašomi dviejose kopi- lizd4- Juoda rodyklė iš šono pa- 1936 ir 1938 metais, Da- 
jose: viena kopija butų pa- rodo skylę, kur pataikė ameri- vid Kandelaki, Stalino pa
siųsta ALT sekretoriui (Dr. kiečių kulka. Ar šis taikyklis siuntinys Berlyne, vedė 
P? Grigaitis, 1739 So. Hals- veikia gerai. Amerikos karinin- slaptas derybas tarp Stali- 
ted st., Chicago. Ilk), antrą kai nesako. no jr Hitlerio. Padarius tą

Stalinas naikino

galybės, didelių ir mažų, ki- už išvežimą išmatų, ir lau- 
tos kaip paršiukai. Vištom kia, kada jų išrinkta valdžia 
pasisekė per vielas išlįsti pradės rūpinti? miesto rei- 
ant jardo, pasiliko tik vienas kalais. Bet nieko nesulau- 
gaidy?. Negalėdamas išlįsti, kia. Kuo tolyn, tuo blogyn, 
iis kamavosi ir šokinėjo nuo Gatvės išmatom apverstos, 
žiurkės ant žiurkė?. Netoli dvokia smarve, veisiasi 
gyvenanti kaimynka piane- žiurkės, kįla įvairios ligos, 
šė apie tai vištų savininkei.:Tik pažiūrėk, prie durų jau 
Abidvi moterys pradėjo prikalta raudona korta:

ir(“Keep * Out.” Tai reiškia, 
kad tuose namuose jau kas 
nois serga difterija ar kito-

Kun. M. Valadka.

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

M. Pluščauskvi.
jonų Prisikėlimą”

— “Ari-
ir “Svei-

NORI PASIMATYT SU JA 

BERLYNE

Štai gražioji Marguerite Chap-

kia užkrečiama liga, ir Svei
katos Departamentas drau
džia pašaliniams tenai lan
kytis. Apsirgusių vaikų bro
liai ir seserys nepriimami į 

Į mokyklas.
Žiūrint į tokią padėtį, net 

šiurpas ima. Ir nežinia kas 
įeikia daryti, kad miestą 
apvalyti.

Jurgis Slabušks.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1943 METAMS.

PIRM.—Juozas Mačulis.
906 Prescott st., Waukeean. III. 

PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia,
733 Lincoln st.. Waukeean. III. 

PROT. RAŠT.—Susana L. Gahri«.
730 McAIister avė.. IVnukeean, III. 

I7.P —Kazimiera* Vaitekūną*.
726 Eie>kth st.. Waukegan. UI 

FIN. RAST—Emilija K. Brothers.
111 McKinlev avė.. \Vaukejran, IP. 

KASOS GLOBĖJAI — P. lauraitis.
Paulina Vaitekūnas.

MARŠALKOS — Rroilcna.
M. Kemairis
Susirinkimai buna paskutini ket

vergę knžno mėnesio, 7:30 vnl. vaka
re. Liuoaybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Sts.. M'aukesran. ,11.

džiavimu pareiškė: “Ka-

oroty»tėP” Ir da pridūrė, kad ka^. TgalinJ man' pagarspjusi filmi* “žvaig-
Hitlerio ir Stalino sutartis 1 Į^v^J^nedaro kUT* an"ijOS bkunai Te'
yra “krauju cementuotos,” zura trulM1yn,W neoaro. va]stIJ0] ,šSirinko kaip “A-
ir nuo šios sutarties pasaulis J. Kalvaičiui.—Už laišką naerikos Gražuolių Karalaitę,” 
turėsiąs klausyti Stalino ir ir paaiškinimus Maikio Tė- so kuria jie pasimatysi# Berlv- 
Hitlerio. vas siunčia draugui savo žinoma, tai bus po to kai jie

Panaikinęs komintemo “generolišką” ačiū. apsidirbs tenai su Hitleriu.

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR 5II.TA

Visokių Gėrimų. Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Cia gaunama ir “KELEIVI9**

oavirniat* numeriais,

90 MILLBURY STREET 
VVORCESTER, MASS.

I
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DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.
GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ Tas keistas reiškinys užeina 

AMŽIUS. laikotarpiais, kurie tęsiasi
Kodėl vieni gyvuliai j,.'apie 11.me U-Manoma, kad 

paukščiai gyvena iki 300 « ‘a.ms,« ?'e.? ^įrodymas 

metų, o kiti pasensta ir gaiš- tun dau« l,akos u musų ze'

ta i keliatą metų, mokslas da mes orams.

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

PARAŠĖ n; rubakinas 
LAISVAI VERTĖ S. B.

nėra susekęs. To negalima 
išaiškinti nei jų didumu ar 
mažumu, nei judrumu ar lė
tumu, nei greitu ar lėtu au
gimu, nei veisimosi gausu-

KAIP ŽUVIS PRALEI
DŽIA ŽIEMĄ.

Žuvys yra vadinamos 
‘šaltakrauji.is” gyviais. Ta

mu. Pavyzdžiui. drŽnblysfiautal.?eia visa! teisinga 
J J kadangi ir žuvų kraujas kar-pasiekia 125—200 metų;

—Maike, ar tu skaitei za- —Ar tu mynini, kad nie- 
zfetose. kad Amerikos rap- ko neiškadytų? 
lenai subombardavo Rimą? —Aš sakau, kad nieko

—Skaičiau. nekenktų.
—Ar tai gali būt teisybė? —Tai kodėl tu taip šne-
—Taip, tėve, tai yra tikra ki?

sakalas mena ligi 16* me- tais buna šiltesnis už aplin- 
S vanfga^llf, tinį vandeni. Žuvys, kaip ir

104, gulbė—102, o žąsis, bt>gy gah pernakt 

antis, juodvarnis, papūga ir JT .nugaišta Je. vasarą paim- 

želvvs (čerepokas) pasiekia “ ZU'J.? “f1®.* tuojau jlei- 
200 ir net 300 metų. > !^b,lr?’ tuno vanduo bu-|

Karpis ir lvdeki gyv ena ‘H 10 la‘P'nIV , sal.tesnis uz 
iki 150 metų. arklj^-40, fzar0 va?dern‘- »ai. auvis per 
gervė—10. žuvėdra - 60. kelllis gaišta. Kvę-

pelėda-68. kalvelis, genys "
ir strausas—65, gegutė, kro- žj;į tvenkiniai ir kodilius ir rupužė—40, avis „ e. .... in ai , 1 

-15. ožka-15, briedis- ezeral aĮ* l loJa storu ėdu,
20. šuo ir vilkas-i-15, lapė- zHvuns PavoiUi uztrok' 

10, liutas-25, tigras—20, *>• nes vandeny pristinga 

katė-10, voverė-12. zui-' de«u°",es. 'oksigeno). To- 

tis—8, pelė—1. žiurkė—3, klu laiku žuvims daug pade- 

višta - 15, kanarka—24, da eketes- 1™ kunas oro de-

varlė—10. ungurvs-12. f“0"15, aPl a ,Vandt'?!'
Šitokį gyvulių ir paukščiu Žuvys tode. mėgsta rinktis 

amžių ' paduoda vokiečiu Prle ,ek?^. giedamosios
gamtininkas Kari. W. Neu- nu° trosk«J;o

Kai kurios žuvų rūsys žie

mai atėjus Įsiknisa i dugno 

dumblą ir ten miega ligi pa

vasario. Kitos miega tiesiog

mann.

FAKTAI APIE SAULĘ.
Saulės skersmuo (diame- ant dugno, nesirausdamos i 

tras) turi 864,100 angliškų dumblą. Kai kada žuvys 
mylių, arba 109.1 mylios ii- jšala į iedą. Tačiau ledui lė- 
ge-nis negu žemės skers- tai ištirpti?, įšalusios žuvvs

(Tęsinys) mė buvo tyčia atsiųsta žemėn ir buvo at-
Ką įvairios tauto, mano apie tą, ko žmo- ^ta prieš žmonių giminę, kad butų iš-

niu giminei padarė toki, didelę bėd,? P311'".“ vf į^01^ .hS Pajutimojo, net
Ki. yra pasakyta Korane apie tvaną? . !r.mazl ntkalU Ta,.P..P“t ,r vl?‘ zc’

j pvarmmj k gyvuliai. Galėjo nebijoti pražūties
Čia yra visų padavimų apie tvaną neaiš- tiktai tie gyviai, kurie gyveno vandenyje, 

kūmas. Ir iš tikrųjų, jeigu toksai tvanas iš —jie buvo lyg apdrausti nuo tvano, * jis 
tikrųjų buvo. tai buvo ne kas kita, kaip tik- jiems buvo nebaisus. Dievo pyktis jų ne- 
tai stebuklas: pats savaime įvykti negalė- siekė.
jo. Čia tikrai turėjo įsikišti kažkokios slap- Kodėl gi Dievas atsiuntė žemėn tvaną? 
tingos negamtiškos jėgos. Tik tos jėgos te- Biblijoje yra pasakyta, kad tai jis padaręs 
galėjo būti tos nelaimės priežastimi. dėl žmonių nuodėmių. Tuos pačius žmo-

Kas tai per jėgos? Vieni, padavimai sa- nes- kuriuos jis sutvėrė ir apie kuriuos iš 
ko, kad tai buvę piktosios dvasios, kiti— anksto žinojo, kad jie nusidės ir kad jam 
gerosios. Bet ir šios gerosios dvasios yra re}kė? juos bausti, visus išnaikinti: “Ir 
atsiuntusios žmonėms labai baisią bausmę I^-vas pasigailėjo ir susisielojo.’’ 
už nuodėmes. Pavyzdžiui. Amerikos indė- Tenai dar yra pasakyta, kad už vienų 
nai tiki į didžiąją dvasią, kuri yra, jų su- žmonių nuodėmes Dievą? išnaikinęs visus, 
pratimu, gera. Taip pat žiuri mahometonai Toliau Buities Knygoje yra pasakyta: 
į savo Alachą. • «jr Dievas įsakė Nojui pasidirbti laivą

Mahometonų šventojoje Korano krvgo- trijų šimtų pėdų ilgio, penkiasdešimt pėdų 
je yra šitaip pasakyta apie tvaną, kurio nu- pločio ir trisdešimt pėdų aukščio, ištepti 
baudė visus žmones Alachas už nuode- jį smala iš lauko ir iš vidaus ir į tą laivą su- 
mes: “Alachas atidarė dangaus, vartus ir vesti visų galvijų, visų angių, visų gyvulių 
vanduo krisdamas iš dangaus susijungė su ir visų gyvių po vieną porą vyriškosios ir 
šaltinių vandenimis. Alachas nešiojo Nojų moteriškosios giminės, kad jie išliktų gyvi 
laive, padirbtame iš lentų ir vinių.” su Nojum. Ir visų rusių paukščių, visų ru-

Tose pačiose Korano knygose yra sako šių galvijų, visų rūšių roplių.” 
ma, kad Alachas visa galįs, visą žinąs ir Dar Dievas įsakęs Nojui paimti “visokio 
gerą darąs. Bet kaip galėjo atsitikti, kad maisto, kuriuo minta.”
geradarys Alachas atsiuntė žmonėms to- Ir Nojus padirbo labai didelį ir tvirtą 
kia nelaimę? Ar gali būti geras tas, kas laivą, į kurį suvarė visus sausžemio gyvius, 
daro tokią piktybę? O geradarys ir gera- Kiek gi tų gyvių jisai ten sutalpino,—apie 
širdi? Alachas padarė ir piktą ir neteisingą tai šventajame Rašte nei žodžio nepa- 
darba: per tvaną žuvo ne tik nusidėjėliai, kyta.

tiesa. . o Sa^ia-’, 4me ^ka^n tSmuoli'^deiu rėI Jei žiemą; dide- fcaustf? Visi tikintieji žmonės supranta, vas uždaręs * jo duris. Tada prakiurę di-
~^atai oalp dabar bus. Todėl, kad popiežius visai - storumo tai žemė bu* Tt— pagautl ?u?- ?r kad, kas neteisingą darbą daro, ta? nuside-;džiąusi šaltiniai, ir dangaus langai atsida- 
—Dabar Roma gaus dar neprotetstavo. kuomet Itali- P*-lorurno, tai žeme ou* ištraukti ją oran, tai žuvis > m x ai__>— --j__ “ ,• j:_„„

orlaiviai bombardavo žirnio didumo grūdas, tuojau suša’.a. Jei ją iš lėtodaugiau bombų. jos orlaiviai bombardavo ur žirnio niuumo grutes. tuojau sušąlą.
—Maike, taip nekalbėk, niekuo nekaltus ir beveik Vidutiniškas atstumas nuo atšildyti vandeny, t»i ji gali

Argi tu nežinai, kad Ryme beginklius Etiopijos katali- žemės iki saulės yra apie kartais atgyti, 
gyvena šventas tėvas? kus ir Ispanijos lojalistus. 92.897,400 mylių. Trauki- 

— Žinau, žinau. tėve. Ro- —Bet tu, Maike. esi so- nys, bėgdamas po 60 mylių, 
moj gyvena ii’ Mussolinis, cialistas, ar ne? i valandą, pereitų šitą atstu-
kuris Italiją į šitą karą įtrau- —Taip, tėve. mą tik į 175 metus,
kė. Jis smeigė Francuzijai —Aš mislinau, kad jūsų Saulės šviesa pasiekia že- 
peiliu į nugarą, kai ji sukru- partija vainos nepripažįsta mės kamuolį į 8 minutes ir 
vintą alpo parkritus. Ir po- ir priešinga miestų bombar- 19 sekundžių.
piežius prieš tai visai nepro- davimui, 
testavo. Taigi tegul ir jis da- —Taip. tėve.
bar pasiklauso bombų mu- karams priešingi. Jie daro denį. 
zikos. viską, kas tik yra jų galėję, Saulės

KODĖL ŠALNOS DAŽ
NIAU PASITAIKO ŠVIE

SIOMIS NAKTIMIS,
NEGU ŪKANOTOMIS?

Reikia žinoti, kad visą ši
limą žemė gauna iš saulės 

Saulės masė yra apie pus-spindulių. Bet nakties laiku, 
socialistai antro karto tirštesnė už van-'kuomet saulė nešviečia, išil-

da. Taigi ir-pats Alachas, padaręs dideliai ię. ir lietus pylęs per keturiasdešimt dienų 
neteisingą darbą, padarė didelę nuodėmę, ir naktų, ir vanduo apsėmęs aukščiausius 
Todėl tie, kurie laiko pasaulinį tvaną Ala- padebesių kalnus. Penkiolika pėdų van- 
cho darbu, nebeturėtų jį laikyti geradariu duo pakilęs aukščiau jų, ir visa, kas žemė- 
ir šventu. Taip atsiranda painiava mintyse je gyva. kas joje kiuta ir kas kvėpuoja, žū
tų žmonių, kurie į pasaulinį tvaną žiuri, vę. Parilikęs tiktai Nojus ir kas buvo su 
kaip į stebuklą arba į Dievo darbą. juo laive. Vanduo kilęs žemėje šimtą pen-

bet čia loji painiava tik prasideda. Ma- T- 1 . . _-Z I Zi rv-11 z4lOnil

dvtas žemės pavirsi? vėl at- 
karštis mokslinin- aušta. Ypač greitai toji šili- 

—Ar tu pasiutai. Maike, kad karas nekiltų. Bet jeigu kų apskaičiuotas apie 12,- ma išsieikvoja šviesiomis 
ar ką! Kaip tu atsivožiji karas vistiek prasideda, tai 000 laipsnių pagal Fahren- naktimis, kuomet oras buna 
taip blevyzgoti! socialistai trokšta, kad jis heito termometrą. tyras. Todėl tokiomi? nakti-

—Čia, tėve. ne blevyzgos, kuo kreičiausia pasibaigtu. Jeigu saulės šviesos spin- mis dažniausia ir buna šal- 
bet gryna tiesa. Popiežius Gi norint karą greitai už- dūlį praleisti per trikampę nos. Ūkanotomis naktimis 
nėra toks jau šventas, kaip baigti, reikia kuogreičiausia stiklo prizmę, tai gausis vi- buna šilčiau, nes debesiai 
tau, tėve, išrodo. Kai Musso- savo priešą nugalėti. Aš esu sos spalvos, kurios yra ma- apsupa Įšildytą žemės pa 
linio orlaiviai bombardavo įsitikinęs, tėve, kad Romo' tomos orarykštėj. Pasire- virsi ir neleidžia jam greit 
Etiopijos katalikus ir degi- sunaikinimas privers Mus- miant tomis spalvomis buvo atvėsti.
no jų bažnyčias, popiežius solinį tuojau pasiduoti. To- išaiškinta, jog saulė suside- --------------
neužprotestavo. Paskui Ita- dėl ir reikia ta miestą sprog- da iš tų pačių elementų, kaip 
lijos orlaiviai padėjo bom- dinti. kad iš jo nieko nelik- ir žemė.
barduoti Londoną ir griovė tų. Kuo greičiau bus Roma įdomiausi- saulės paviršy 
tenai bažnyčias, bet ar po- sugriauta, tuo geriau bus ir reiškinys, tai tamsios dėmės, 
piežiu? pasakė nors žodį italams, ne? karui pasibai- kurios kartas nuo karto te- 
prieš tai? Ne. jis tylėjo. Ita-igus jie galės išlikti gyvi, o nai pasirodo. Jos 
lijos talkininkai vokiečiai Amerika da ir
sugriovė Varšuvą su viso- jiems nusius.

KODĖL UŽRIŠTOMIS 
AKIMIS SUNKU EITI 

TIESIAI?
Papra.-tai musų žingsniai 

buna ne vienodo ilgio. Vie-

hometonų šventosiose knygose pasakyta, šitu Šventojo Rašto žodžių matyti,
kad Alachas netik gerą darąs, bet ir visą stebuklingai atsirado tokia daugybė
žinąs. Tad jis turėjo žinoti, kokie bus žmo vandens, jog galėjo apsemti žemę ir jos 
nės. kada jis juos sutvers. Iš anksto jis ga- aukščiausius kalnus. Tiktai po pusantro 
Įėjo žinoti, už ką ir kada jis juos turės nu- šimto dienų Dievas atsiminė apie Nojų, 
bausti,—ir betgi jis juos sutvėrė. Tur būt apje žvėris, apie visus paukščius ir apie 
Alachas nekliudė žmonėms būti nuode- kitus gyvius, kurie buvo laive. Ir siuntė 
mingiems. Jis to negalėjo arba nenorėjo Dievas" vėją žemėn ir vandenį sustabdė, 
padaryti. Jeigu jis nenorėjo, tai jis nėra Paskum vanduo ėmė slūgti ir šluco irgi 
geradarys. Jeigu gi negalėjo, tai nėra visa- pusantro šimto dienų.
galįs. Šiaip ar taip mahometonai žiūrėtų į ‘ pet kaip gi salėjo vėjas sulaikyti tvaną? 
tuos savo šventųjų knygų žodžius, tik išeis j kurią pusę jis turėjo pusti, norėdamas 
minčių painiava. Bet kodėl taip išeina? nuvaryti vandeni? Ir kur gi jį nuvaryti? 
Tik todėl, kad mahometonai už pasaulinį | Apįe *taį šventajame Rašte nieko nepasa- 
tvaną kaltina savo Alachą, bet ne ką kitą. kyta. Betgi vanduo visur nuslūgęs ir kaž- 

Bet gali būti, kad Alachas čia nėra kai- kur dingęs. Po trijų šimtų keturių dešim
tas, kad tvaną padarė kokios kitos slaptin čių dienu Nojus atidaręs laivo langą ir iš- 
gos jėgos? Bet kodėl gi tuomet Alachas leidęs varną, kad ji pažiūrėtų, ar yra že-

išrodo na koja mes nužengiame to- 
makaronų kaip kokie tamsus debesiai, liau, negu kita. Eidami at-;

kurių plotis kartais siekia iki daromis akimis, mes tą skir- 
mis jos bažnyčiomis ir sude- —Maike, aš ant to neso- 50.000 mylių. Kai kada j’as tumą matom ir nejučiomis jį 
cino net stebuklincaia len- glasnas. galima pastebėti ir be žiu- afitsnsnm Lnomot akvsgino net stebuklingąją len- gi a nas. 
kų Čenstakavą, bet jis ne
protestavo.

—Maike, tu kalbi apie 
cudauną Čenstakavą. Tu 
turbut nežinai, kad nuo to 
čėso, kaip kunigas Macokas 
aprubavojo Čenstakavos 
panelės švenčiausios abroz- 
da

ŠVEICARAI UŽMUŠĖ 
15 ANGLŲ LAKŪNŲ.

Šveicarijos valdžia pa
skelbė, kad šveicarų prieš
lėktuvinė ugnis anądien nu
mušė žemėn du anglų bom- 
banešiu, kurie skrido vir

atitaisom. Bet kuomet akvs
rono, jeigu žiūrėti per tam- buna užrištos, arba kuomet 
sų stiklą. Tos dėmės tęsiasi einame tamsoj, pastebėti to 
nuo vienos iki keturių die- negalime ir todėl nueinam į 
nų, tuomet ir vėl išnyksta, šalį.

KOMŪNlŠTAi Tr Tūodžiai.

šiuo atveju Alachas nėra geradarys, visa- vietos savo kojoms ir grįžęs į laivą. Po 
galįs ir visą žiną?. Tatai mums parodo, jog septynių dienu Nojus vėl išleidęs karvelį, 
tas, kas pripažysta minėtas Alacho savy- įr karvelis giyžęs vakare su jauna alyvų 
bes, negali tikėti, kad tvanas butų jo pa- j ?akele snape, ir Nojų? sužinojęs, kad jau 
darytas. nebėra žemėje vandens. Taip pasibaigęs

Bet kaip gi tuomet išaiškinti pasaulinį tvanas. Nojaus laivas sustojęs ant Ararato 
tvaną? Gal jo nekuomet nei nebuvo? Bet kalno. Nojus ir visa jo šeima ir gyviai išėję 
geriausia ištirti, kur, kas ir kaip apie jį iš laivo. Dievas jiems tarę-: “Veiskitės,

Lietuviai komunistai, ro- siulo tikietus į jų parengi- 
ir pinigus su mergom ^Įm gVeicarijos. Orlaiviams d°sb labiau sielojasi dėl juo- mus ir tam panašiai, 

pragėiė tai cudai tenai jau įrintanl užsimušė 14 anglų džių, negu dėl lietuvių liki- ~
išnyko. A e as tau galiu pa- jakunu, kurie buvę palaido- m°» L y.,

Iš esmės "juodžių būklė 
negu tų. iš kurių yra geresnė negu lietuvių;

sakyt. kad yra cudauna vie- “-u karine pagarba” patys kilę ir su kuriais gy- viena, juodžiai čia 
ta. tai musų Aušros Bromą- * vena. skaitosi amerikonais,
Vilniuie o gazieto? rašo, ruSU-LENKŲ SANTI- i Komunistu laikraščiuose šios šalies mokyklas, 
kad raskių raplenai dabar viai ha NFAT<tTFirTI ivomunistų laiKrasciuose a.ns’liškai iš rnažen*- vra iu Vilniii kasdipn hnmKirrliin- UA NLA151 1L nematysi rašant apie lietu- y*“’. 18 ’ .• aU Taiiričta yra didesnė Nauia' lenku valdžios vvha <rinant ,Uh,v"' W“'s- d ■ - P^dav.nu .y .r

g’mę,
lanko
moka

Naujas lenkų valdžios vybę, ginant lietuvių teises. ° ?c?a 
Svpnfvacrvstė npcni ta ka PiemJeras- Stanislovas Mi- Apie lietuvius komunistai auKslas 
vokiečiai" padarė ^Censtaka4 ?olaįcz{kas l’arelšk«. rašo tik kaip apie darbinin-
voj ar Mussolinis Etiopijoj. 'kad I™k«-’ti’i'JJianUkia1 bu- kus, o ne kaip atskirą tautą;

—Iš dalies vra nanašumo tų atsteigti. Reiškia, tarp tik uz juodžius Jie skyrium ą-tž-|sddl,es 31:8 paMSUmo !lenkų ir .ūsų dabar nėra jo- kalba. Net kada lietuvis šie-.®“”k al. . . ,. = ,,
Na nasakvk teisvbe klų aflc,a,nJ r-všnJ- Ir tai pa- kiasi valdvietės, prašo lietu- ™^!?,k a? ,-V J?"-'

la^rlT^Jr^l^ ka<1 .Stalinas, nenori viy paramos, "komunistai

ietas valdžioje už
imančiu, kuomet mų-. lietu
vių. tik saujalė prieš juodžių 
vežimą, mum- anglų kalba 

išmokstama, net

Maike, ar tau ne gaila Ry-ii^^v,, - -.s .lenkų valdžios pnpazmti, lietuvio nerems, nors patys . . . . . .
' Ne tėve Man tik gai- nes tlklžl pats iš lietuvių minta. Lietuvybei " { U p;\

la~kadI nei v%na £mba1 P^iglemžti.----------------------Ijie nieko nenori duot, ot, tik ^uf ziun. m komunistų ūž
ia, kart nei viena bomba ne , -------------- - J lietuvius št°Jami juodžiai, nors jie,
pataikė j pliką Mu?solinio Raudonojo Kryžiaus sky- .. kJrp;nįoJ tik tada kada vergauf1ami ihrat€ nuolan- 
labone. riai prašo visuomenės auko- J V. e P,; , a kauti ir tvlėti, to stačiai ir į

-O kas butu, Maike. jei-ti daugiau kraujo sužeis- ~ Anis Rūkas,
gu kokia durna bomba na- tiems kareiviams. n v . • Itronvtu šventam tėvui į la- ------------ P38 juodžius jie neina, nes Į Nuo Redakcijos, si strai-
bcmę?^ Rytinėse valstijose kainų zmo, kad nieko negaus; jie psnj turėjome žymiai su-,

__vipkn npkonktu ir iam administracija liepė numuš- zuja po lietuvius kalbinda- trumpinti,, nes šiai? laikais
tėve. neK,nKM* ir kopūstų kainas, mi nžrirnšyii jų lnikraščius;'ncgnlimn visko rašyti.

kalba.
Kas yra pasakyta Biblijoje apie 

pasaulinį tvaną?
Biblijos VI. VII ir VIII skyriuose

dauginkitės ir pripildykite žemę.” Dau
giau aš nebekeiksiu žemės dėl žmogaus ir 
nebežudysiu visų gyvių, kaip esu tatai pa
daręs.” “Nekuomet jau nebebus visa, kas 

yra gyva. tvano vandenimis išnaikinta, ir ne
smulkiai papasakota apie pasaulinį tvaną, bebus jau tvano žemėje.”
Sakoma, kad šias knygas parašęs Mozė, ’ Dievą < atsiuntęs vaivorykštę, kad ji bu-

kyta apie pasaulinį tvaną: pasakvta. kad jinai ne pati savaime, kaip
“Kada žmonės išsiplatino žemėje, pa- paprastai, at ii ado, bet yra negamtiniu jė- 

matė Dievas, kad žmonės vra labai ištvir- gų‘ padaras.
kę ir kad jų mintys ir širdie? svajonės vi- Toksai vra garsingasis senovės žydu Pa" 
suomet yra piktos. i davimai anie pasaulinį tvaną, kaip jį pa-

Tad jis gailėjosi sutvėręs žmones ir su- pasakojo Mozė Buities Knygose. Daug kas 
sisielojo savo širdy. ?ių dienų žmonėms tame padavime yra

Ir tarė Viešpat-: “aš žmonės, kuriuos nesuprantama ir rodosi visai negalima ir 
sutvėriau, visus žemėj išnaikinsiu, prade- Stebuklinga. Iš kitos pusės, šventasis Raš- 
jęs nuo žmonių iki galvijų, iki kirmėlių ir tas kalba, kaip apie stebuklą, kas visai ne
iki padangės paukščių, nes aš gailiuos juo? ja stebuklas. Pavyzdžiui, kas šiandien vai- 
sutvėręs.” ’ vorykštę laiko stebuklu?

Tik vienas žmogus žemėje iš visos žmo- ' . .. .
nių giminės susipelnė Dievo malonę. Tat! tv.no paslapty yra ..aiškinta,

buvo Nojus, “žmogus teisingas ir nenuo-j Ar negalima ir paslapčių suprasti? Ar 
dėmingas savo giminėje.” Tokio žmogaus negalima išaiškinti ir tai, kas rodosi nega- 
Dievas nenorėjo žudyti. Todėl jis įspėjo Įima? Juk ne amžinai paslaptvs pasilieka 
Nojų. kad esąs sumanęs išnaikinti visą , paslaptimis ir stebuklai—stebuklai?. Dide- 
žmoniją ir net visus gyvius žemėje už žmo- j lė daugybė jų jau senai išaiškinta ir išna- 
nių nuodėmes. igrinėta. Apie ta yra daug papasakota šia-

Taip yra rašoma Mozės knygose apie me rašiny, 
pasaulinio tvano priežastį, ši baisi neini-1 • (Bus daugi.™)
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KAS MUMS RAŠOMA.
i A f C* tUWk/u | Drg. Gulbinas būtinai reika*
-------- ---------------------------------- ------------------ ----- ----- — lauja pikniko “Keleiviui.”
MONTREALIEČIAI MI

NĖJO LIETUVOS UŽ
GROBIMO 3 METŲ 

SUKAKTUVES.
“Nepriklausomoji Lietu- Nemirtingieji” ir kitos.

va 7 praneša, kad šių metų 
birželio 20 d. Montrealo lie
tuviai turėjo surengę gau
singą pikniką liūdnai Lietu
voj užgrobimo trijų metų 
sukakčiai paminėti.

Piknikui buvo ruožtasi 
beveik ištisą mėnesi. Kvies
ta kalbėtojai, rengtasi pro
gramai.

Prieš pikniką per porą

visi galės privalgyt kaip 
klebonai.”

Toliau drg. Gulbinas ra
šo. kad pikniką galėtų su
rengti ir vesti uorcesterie- 
čiai, tik “Keleivio” vardu.

guodžia! pirko. Tarp parda- 1)raugas A Gulbinas yra 
vinejamų knygelių matėsi įigame»is ‘-Keleivio” skaitv- 
. Komunizmas ir Reyoliuei- tojas ir uo)u, musų remžjsk
(a -^L,e jį turi čeverykų taisymo - , „n—jv- -v

--------- - ” dirbtuvę Oxfo.de, Mas,, ir S
P,LNi,mnXn LAU NelabTUaNb I™?!*

KINIŲ SUNŲ. Bk6Ie ;umanJlpą rengti pį. kūne ™ęt^.,mti tok,
Princess, Alberta. — šį- mką “Keleivio” naudai. visgįą;au butu penrėlu 

met šioj apylinkėj labai sau- Vieta piknikui jis- siūlo Taip UbePnt mums iš.
sa vasara, da nei karto neli- Westboro. tarp Bostono ir rodo piknik”s turėt į kti 
jo, viskas pagelto išrodo Worcesteno. Keleivio re- nevė]iau ragsėjo 'k'kio 
kaip ruduo. Gyventojų ciadakci.ia tam sumanymu, ne- antro mįnesj(( nUQ d
"e’a-. Y*" “Ji tustl >?ulia!- R“?*-. Pastebėdama, kad bar Jei d Gulbinas ga- 
kaInai ir didžiausi grioviai. Keleivi- nemesdavo sau ,4, toRiu |ajku jk_
Sakoma, kad praeity, daug piknikų palankesniais lai-nik ęuorganizuoti meP jį

tai
tuo

ekmadieniu Montrealo lie- 'ttūkstančiųi metų atgal, čia kais, todėl dabar, kai sunku 
’ ’ butą didelių vandenų, kune gauti maisto ir suvaržytas• — , • * • _ • _ _ *1_ *1_ _ 1_ X_tuvių visuomenei snigo skel

bimų lapeliai; garsinta įvai
riais budais.

ii- padarė tuos nepereinamus važiavimas, piknikas butų pakels “LUBAS” KIAU- 
grfovius. Dabar šitoj apylin- ne vietoj. , . .r.K,ną ir aimcimc

StaHr piknikas. Iš vakaro, ik«j daugybė yra stirnų ir Bet draugas Gulbinas su OS KA OMS.
šeštadieny, lietus pliopo per kojotų (laukinių sūnų. musu nurittatynau nesutinka

ir rašo štai ką:
Šį panedėlį AVashingtono

visą dieną, prilijo balas, kad Apie 15 mylių į šiaurę ir raso fciai K4- valdžia paskelbė, kad rug-
visa? parko ąžuolynas atro- nuo Princess randasi tikras “Tamstos turit klaidą sa- piučio pradžioje kiaulių kai- 
dė ne pieva, bet ežeras. Į va- pragaras, teko ir man jį ma- kydami, kad sunku butų j na busianti pakelta iki 
karą saulutei išlindus iš de- tyt. (Prašytume parašyti pikniką nuvažiuoti. Iš Bos- §14.75 už 100 svarų gyvo 
besu. musų darbštus ir nenu- apie tai plačiau.—Red.) tono busai važiuoja nuo

Penktas Puslapi!

svorio. Tai reiškia $1 dau- 
negu dabar farmeriai 

Doleris ant 100 sva-
ilstami vilasaliečiai p. J. Lietuvių apie Princess vi- Park Sąuare o kas puse va- -au 
Leknickas, J. Kuprevičius, £ai nėra; ‘aš čia tik vienas landos ir davažiuoja prie ga
p. Dunčikas ir kiti. pasiima lietuvio gyvenu ir viena šei- pat pikniko vietos. Eina ir gauna,
kastuvus, ir eina prakasti myna kitataučių. Bet Mai- traukiniai. Galima butų už- rodos nebūtų taip daug.
grabes, kad nuleidus iš pie- kio Tėvas suranda mane ir užsakyti porą ekstra vago- įk 1 fe™* svarui, bet pa-
vos vandenį, ir kad ant ryto- čia. Taigi siunčiu seniui "V- Už valando^-ir West-;k°l taauhena pas.etaa vari
jaus butų gaiima pikmkauti. $3.50 ant naujos kominės boro. ............................ bUS :
.Nors vilčių maža. nes debe- pypkės, nes su apgraužtu Su valgiais taipgi nėra ia Kenais centai..______________ —
šiai vis kriokia vieną kitą cibuku jam negražu į Kana- bėdos. Mr. Dūda atvežtų iš rrrvrrsi rrr r> 4 r q a i
žaibą numesdami, bet musų dą lankytis. Worcesteno kelis vežimus o/lAi/J f Iii JŲ 15AL&A.1.

Užbaigus teisingą 
dienos darbą..

PICKWICK ALE — JJiUTJ PICKWICK

PKKWICR
"ALE that is ALE"

MtfWfO BY HAFFH4MFFCR » CO. Ma S.HO .V C

JAPONAMS KARAS KA1-

vyrai suprakaitavę, sušlapę 
ligi kelių, purvini ir nuilsę, 
prakasė grabes, sukalė iš 
berželių kalbėtojams tribū
ną ir apsuko vainikais. Kiti 
rūpinosi garsiakalbiu, sve- 

•utikimu. skambėjo tele- ™

J. Zvankauskas. duonos. Jo duona Worces-
terv geriausia. O kur musui Gerbiamas “Keleivi T Malo-’ pamoščniko pareigas. Taigi, lin- 
liptiivė? fa»-mprkoc’ Tams- nėk lankyti mane ir toliau. Kar- 1 kėdamas jo visokiai blogarodi-MONTREALE MIRĖ ŽY- lietuvės farmerkos! Tams- n*k lankyti mane ir toliau. Kar- • kėdamas jo 

MUS LIETUVIS. tos turbut pamiršot, kad jos tu prašau siųsti laikrašti ir ma-Jai visokios laimės ir naujų pad 
"ali piistatvt senoviškų ru- no draugui V. Kaušui. Prisiun-į nackų, pasilieku

LENKIJOS VĖLIAVA 
AMERIKOS PAŠTO 

ŽENKLELIUOSE.
Board of Economic War- Lenkiją užuojautai ir pa- 

fare VVashingtone apskai- gai bai, Jungtinių valstijų 
Japonijos karo iš- valdžia išleido 5 centų pas 

s siek- zen*deliu3 su lenkų tauto.- 
siancios 9 bilionų dolerių, vėįjaYa- Čekoslovakijos res- 
tuo tarpu gi Amerikai karas pubhkos pagai bai taipgi is

NUOJA 10 KARTŲ 
MAŽIAU.

piistatvt senoviškų ru- no draugui V. Kaušui. Prisiun- nackų, pasilieku iCiavimu.
Birželio mėn. 22 dieną, kytų lašiniu. Man jau dabar čiu $5.00 už dvi prenumeratas. Su žemiausia pagarba, ^aido? per šiuos metus

mirė Kazimieras Juškevi- c^ilė varva. O kur kitos lie- Viso labo mylimąm musų “Ke- Stepan Benediktovič Leon.

štabui. --------
Gelgaudas Gerbiamas Maiki ir Tėve!

1 *Cleveland. Ohio\SiunČiu judviem tris ir pus?

fonai, dalinosi mintysi Iš va- ėjus .palikdamas giliame nu- tuviškų farmų gerybės? Šu- leiviui” ir visam jo šts 
karo 19 d. birželio,* atvazia- Įludime s**'"0 zm^n4 Magda- ,jai sviestas, paršiukai, vis-j A. K. €
vo iš Suv. Valstijų kalbėto- du sunus, dvi maicias liukai, kiaušiniai—tik imk
jas d. Stilsonas, kuris apsi- ir any.kel.ius- _ . ir ryk! Pikniką galima butų
stojo d. Jankatisko bute, ,. .,1O?1S P.sav0 iškelti tokį. kokio pasaulis! Aš manau, kad mano prenu- 
Forko viešbuti claūg^veiKė Vytauto nėra matęs. Reikėtų tik merata bus jau pasibaigus, to-

per 12 mėnesių kainuosiąs 
apie 100 bilionų dolerių. 
Per pereitus metus Japonija

20-ios dienos rytas buvo“®**? R,UUBo pakviesti Dirvelio orkestrą dėl prisiunčiu 53 ir prašau siun-, t, . —- 1 - buvo stambus vietinis biz- -------—ax —---- ,-v;šaltokas. Bet saulutė juoke- UPV? stamous vieums oiz- iŠ .Worcesterio. Aš pats šok- tinėti man ‘ Keleivį” toliau, iki 
si pro ąžuolus. Lietuviai nierius». išmoksimo savo du £jau žinoma, turėtų būt ir 1944 metų 28-to numerio. Nors 
pradėjo traukti į ąžuolyną s,unur. ir I81^.0 PVlKla rezl" gero alaus, kad žmonės ger- ir nedaug laiko turiu jį skaityt,. . • , / - ripTioiifl kiinmo įiynunro • __ r...   __ i—t :  n i.x- n j:__  i 

rublio už jūsų diskusijas, kurias 
skaitau daug metų, ir
skaityti toliau, jeigu jus _
virsit kokiais svetimtaučiais, tuo tarpu Amerika išleidusi 
kaip kiti mūsiškiai pavirto. 64 bilionus ir 234 milionus 
Nors šį sykį su atsilyginimu dolerių, 
truputį pasivėlavau, bet prašau

žadu išleidusi karo tikslams 7 bi- 
nepa-Jionus ir 290 milionų, kai

leisti 5 centų pašto ženkle 
liai. Prezidentas Roosevel
tas yra pašto ženklelių ko
lektorius ir prie savo kolek
cijos pridėjo abudu ženk

REIKIA DARBININKŲ
KAUNTERMENAI. VIRĖJAI 

ir DIsVAšERIAI
Užmokestis geras. Kreipkitės Į

Moskos Lunrh, Inr.
161 Brighton avė., Allston.

Parsiduoda 35 akru farma

kitąsyk su paviestkom nesiba- 
nes aš savo skolos ne- 

atsilygin-

su ratukais, su lentomis, su deneiją, kurioje užbaigė sa- tų jr norėtų, o ne raukytųsi, nes reikia dirbti 7 dienas į są- 
suolais ir stalais, su valgiais Y? paskutines gyvenimo kajp buna ant kitų piknikų, vaitę ir po 11 valandų į dieną, '
ir gėrimais, su krosnių bul- uolla! pnaunmas _____ bet vis dėl to nenoriu su Maiklo Pamirs.u ir visados
vėms kepti, su keptuvėmis ir daktarų, mylimos žmonos ‘Pusė pelno reikėtų skirti , siu.

lėkštėmis.
Po pietis, atšilo. Pradėjo

rinktis publika. Ir reikia ste
bėtis, kad per primestus ba
lose akmenis, per patiestą 
vieną kitą lieptą, Lietuvos 
meilė suvedė i ąžuolyną 
apie 400 minią lietuvių. 

Programą atidarė Kana-

Su pagarba,
J. Liaukevieius, 

Firdale, Man., Canada.geros marčios Petronėlės o kįta puse Keleiviui ant nig turėg mano namug lankvti
Juške\ ičienės. ,. . , . aš jam dura neuždarvsiu.

Tebūna velioniui lengva ^ar žodis apie valgias. < •
Kanados žemelė! “N. L.” Tamstos žinot, kokių gabių

_____  lietuvių moterų yra Worces-
MILIONAI MIRŠTA IŠ tery. Jos beveik iš nieko pa-

RADO daro geriausių užkandžių., M
American Friends Servi- Kai užmarinavoja alkių, sye,RT Maik't“ J?“ 'r Pr'-,seniui ant naujų padnacku. nesuAmeiican rnenn> dervi karštu bulviu siunčiu nauja skaitytoją. Pra- noriu, kad jis ir toliau lankytųsice Committee skelbia, kad kai išverda kai^ biįvių, ^ Linkėdamas

Mėginsiu gauti irjvisam “Keleivio” štabui geriau- 
sios kloties, pasilieku 

Su didele pagarba,
John Gessler. 

New Havtn, Conn.

Gerbiama “Keleivio” Redak
cija ! Gavau pranešimą, kad

, Naujos triobos, G kambarių namas, 
vanduo įvestas j stubą ir j banę; yra 

. . trioba fanuos padargams ir kartu
Sprmgfield. Ohio. Maikio Tėvui jau nuplyšo batai, garažas; yra jaunų medžių sodas;
Pranas Kemzūra.

Gerbiamas “Keleivi!” 
sveikinu Maikį su Tėvu

Atsiprašau, kad biskį 
Šiuomi vau. bet vistiek

žemė visa-, aptverta, gražioj vietoj, SUteia- prje ateito kelio, 3 mylios nuo mies- 
siunčiu $2.50 to. kaina prieinama. (31)

Alex White
R. F. D. 2, Thomaston, Ct.

dos Lietuvių Tarybos pinui-Europoj ir Azijoj milionai tai tik vienas ryjitnas. 
ninkas, Antanas Navickas, žmonių miršta badu, ir A- keptu kiaušinių su lietuviš- 
ir pakvietė tvarkai vesti drg. merjka nieko nedaranti kad kais lašinėliais, tai kitas ka- 
A. Jenkinsą, Amalgameitų jjems pagelbėti. Bet kiek rališka? valgis. Dabar bus 
unijos organizatorių. Amerika gali pagelbėti, kad jau ir tomeičių ir agurkų.

Kalbėtoju buvo visa eilė, jį jr $avo žmonėms jau nebe- -Aš pats atsisakyčiau nuo 
bet pagrindinę kalbą pasakė turi pakankamai mėsos? mėsos per kelias sąvaitės,
draugas J. Stilsonas iš Broo------------------------------------- bet sutaupyčiau pointų, nu-
klvno. Pirkit Karo Bondsus ir Stam- pirkčiau ‘baked ham’ ir pa-

Publikos ūpas buvo paki- P»s. Kas sąvaitę įdėkit į juosiaukočiau ja piknikui. Taigi 
les. Piknike buvo platinama nemažiau kaip dešimtą savo.su valgiais bėdo? nėra. Val- 
literatura, kurią žmonės uždarbio dalį. gių bus visiems į valias ir

metus.
daugiau skaitytojų 

Su pagarba.
F. Mudrauskas.

Clevelannd, Ohio.

‘Keleiviui.

Reikalingas vyras
ANT FARMOS. Man reikalingas 
prie farmos darbų darbininkas. Slo- 
kestis gera. Kas nori ant farmos 
dirbti, tegul tuoj atsišaukia. Plačiau 
paaiškinsiu per laišką. (31)

P. Kalėda,
R. 3, Williamston, Mich.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

i padarytas iš tikro
jo Castile muilo.
U. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius kitus nešvaru
mus ir sustiprina 
odą. 50c. už bonką.

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
50 centų už bonką.

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
čiam per Paštą į visas dalis Su
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Atidarė 4,500 Mylių Kelią Kinijos Pagalbai

Juoda linija šiame žemėlapy parodo naują kelią, kurį Alijar.tų inžinieriai sudurstė Kini
jos pagalbai teikti. Seniaupagalba Kinijai buvo gabenama Burmos kelių, kurį galima 
matyti šio vaizdelio apačioje. Tai buvo trumpas ir geras kelias. Bet japonai Burmą už
ėmė ir tą kelią uždarė. Naujas kelias prasideda nuo Karachi uosto. Indijoj, ir eina gelžke- 
liu iki Zaherfano. Persijoj. Iš čia karo medžiaga bus gabenama trokais iki Ašchabado, Tur- 
lastan?. Nuo čia eina S.v i-’i- gėk žinkelis iki Mma-Matos. Sibvre. Nuo Alma-Matos vėl 
prasideda trokų kelias, kuris eina ’ki Kiniio- sostinei runki-,Visa- šitas kelias turi 
4,500 mylių.

Gerbiamoji “Keleivio” Re
dakcija' SiuiK.u jums $2.50, už 
ką n tldžiu si i; t nėti “Kekiv/’ 
per metus ž er '.-ų paduotu ad
resu. tas skai ytojjts yra nau
jas, bei kaip jis ęaus susipažin
ti su tuo seniu ..laikio tė’ u, lai 
aš e-*u sure kad jis nesiskirs su 
juo kol gyvas bus.

Viso lalio. B. Keblait ienė.
Nuo Administracijos: Drau

gė Keblaitienė prisiuntė “Kelei
viui” naują skaitytoją, už ką 
mes jai tariam širdingą ačiū.

Gavau nuo vyčių generolo pa- 
viestką, kad batai jau prakiuro. 
Taigi siunčiu 3 rublius ir ^lie
ku su pagarba.

R. Čarneckis, 
Monroe, Mich.

Prisiučiu $2.50, bet skiriu 
tuos pinigus Maiklui ant knygų, 
o seniui nieko. Aš manau, kad 
seniui geriausia vieta yra pur- 
auzėj.

Su guodone. John Karis.

Gerbiamoj i 
dakcija. Aš esu

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių. 

Re- ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.
... „ Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostj'Keleivio skai- nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius

'fvtnia« ir labai mėvstn ii skai- nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą ,rytojas ir tanai mėgstu jj sKai- patariTna ir bnsjt
tyti. Užtai užrašau jį ir savo 

^diedukui, kuris yra ligoninėj? 
j Prašau jam siuntinėti laikraštį?
•kuriame yra taip daug įdomių------------------------------------------
dalykų. As manau, kad tas su- a, nuo 35 j^į 50 metu amžiaus,

įteiks jam daug smaguko ir gal Noriu, kad butų pasiturinti, nes aš 
I . „ju*: t turiu 320 akru žemės ir žemė gera.padės jam pakeikti. Jo adresas esu našlys, 50 metų amžiaus.

PET. LAMSARGIENĖ 
1814 S. Water SU Philadelphia. Pa

APSIVEDIMAI.

vra: Charles Šatas Utica State Prašau rašyt šiuo adresu:
i Mr. G. R.,Hospital, Utica 

Su pagarba.
Stefanė

N. y. ! Althon. Sask., Canada.

(30)

t’arsiduoda 1 Šeimynos Namas.
Wilmingtone, 7 ruimai, maudynė,

---- . , "aro šilima, geram stovy, akras žc-
Siunčiu Staršam vyčių gene- mės, e-aražas. vandenį virtuvėn varo

n,.ui;,. k?*., elektriką ir pumna vra laut-e. Vaikusrolui porą rublių ant batų, nes . mokvWą n'uveža b„sas Parsiduo<1a 
basam generolui negražu. Aš dėl ligos. Kaina $4.500. šaukit: Mrs. 
pats šiuži jau pas niskį vaiske TRO-8201.______ (35)_
1887 metais. Aleksandro III- Parsiduoda 3 Namai Kruvoi

j: . r>/,»Vienas 5 šeimynų, du po vieną šei-C1OJO g\a’ etsrburge. myną. Yra tūli patogumai ir didelis
atsimenu kaip Maikio tėvas ėjo jardas. Rendų neša $105 į mėnesį.

. . , i _i i» • Kaina. $7.50<). šaukit: Mr: Freeman,stars^jo Ic.rilttnsciko mladsojn ,,k2oi.

Zagreckaitė.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašome: Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintoj*; iki p&i krikščionių gadynės.

Senovės Liet orių tinyči*

t patingsi dabartinė* krikščionybė* gadynei* kiekviena* turėtų 
perskaityt, nea tik tad* galės aiškiai suprasti Ibrvo buvimą

Knyga didelio formato, turi 271 pusta n j. Ksina p ■ pier apdarei* 
—1 00; audimo apd.—$1.26. Pinigus galima siųsti popiennj dolerį

"Mnnsv Orderį”. drem-kit sekančiai:
KELEIVIS, 63b Broadwa>, So. B »3t n .Ma s,

t

Oxfo.de
savo.su


Sc&as Puslapis KELEIVIS. 50. BOSTON. No. 30. Liepos 21 d., 1943 m. Septintas Puslapis KELEIVIS, 3C. BOSTON. No. 30. Liepos 21 d., 1943 m

Moterims PasiskaitytSĮ SKYRIŲ TVARKO M. MICHELSONIENfi.
KAIP GAMINAMAS SE

NOVIŠKAS MIDUS.

Kaip yra gaminamas se
noviškas midus, šiame sky
riuje jau buvo aiškinta, bet 
skaitytojai užmiršta ir vėl 
prašo patarimų. Taigi paaiš
kinsim dar syki. Paduosime 
čia nurodymą iš seno “Lie
tuvos Ūkininko,” nes seno
vė? laikais midus Lietuvoje 
buvo labai madoj.

Prieš gaminant midų, sa
ko tas laikraštis, turime tin
kamai priruošti indus. Stai- 
naitė ar bačkutė, kurioje mi
dus bus rauginamas, turi but

j užraugtą skystimą statome 
• šiltoje vietoje (tik nekaršto
je). Statinėlė? skylę neuž 
talame, bet tik uždengame 
Irobės gabalėliu. Dar ge-
iau midų rauginti yra stati
nėje arba “kubiliuke.” kurie 
įetuii viršutinio dugno. Tik 
oki indą reikia apdengti 
bobule, kad neprikristų.

Fiadėjus skystimui rūgti, 
uadeda Į viršų kilti putos, 
las reikia nugriebti, nes ki- 
aip midus gali apkarsti, 
statulėlės kraštus nutrinti 
variu skuduru.

Piimas didvsis medaus 
-6 sąvai-

ts. Po to, kai nebegirdėti 
kystimo bmbuliuojant. mi
lų perkošiam Į kitą švarią 
tatinaitę jau iki pilno, už- 
;emšam ir statome Į saite-- 
įę vietą. Laikas nuo laiko 
eikia midų paklausyti ar 
is statinaitėje nešnypščia. 
(ai negirdėti .jokio garso, 
galima visai užkalti. Taip 
nidų laikant, galima išlai
kyti keliatą metų. nes juo jis 
leriau stovės, tuo bus areres-

UU5 I duglllcllllao. lUIl UUi #

labai švari, nepripelėjus, be; ugimas trunka 
jokio kvapo.

Vanduo midui gaminti 
turi buti švarus ir nekietas.

Midus yra daromas Įvai
riais santykiais:

1. Viena dali? medaus, 
kita dalis vandens. Reiškia, 
tiek vieno, tiek pat ir kito.

2. Viena dalis medaus, 
dvi dalys vandens.

3. Viena dalis medaus.
’trys dalys vandens.

lr taip vis toliau, iki 6 da
lių vandens. Daugiau skiesti 
jau negalima, nes tuomet iš
eis jau nebe midus, bet gira.

Pats geriausi? ir gardžiau 
sis midus gaunamas iš Nr. 1, 
kuomet imama pusę medau

Žaidimo ir Maudymosi Kostiumai “Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir prisius $2.50. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygą dovanų.
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet tokiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa

sirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
VISUOTINAS

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

U. S. Submarina Grįžta iš Medžioklės ., ----- ------ -------- .--  ~__  10521, Sviniarska, Juzefą

BULVĖS.
Koks mėnuo atgal Ameri

koje staiga prapuolė bulvės, įr RUr kas

iš kairės, lengvutė suknelė žaidimui; vidury, žalios snalvos kostiumas saulėj kaitintis. vilnonis maudvmosi kostiumas; iš dešinės,

pigesnių bulvių.
.a? paprasčiausias, bet po- Išpardavę neišmintingom 

ir pusę vandens. Šitoks mi- puliariškiausias darbininkų moterim šiukšles, krautuvės 
dus ima daugiausia laiko' maisto pridėčkas, o kaliais gavo pakankamai naujų, 
rūgimui, bet užtai ilgiausia net ir pati svarbiausia mais- gerų bulvių. Tai turėtų but 
gali stovėti. Juo daugiau Į jo dalis. Ir tik negalėdamos moterims gera lekcija—ne
dėsite vandens, tuo greičiau bulvių nusipirkti pradėjom reikia vaikytis paskui tą. ko 

" suprasti ir Įvertinti jų svar- nėra, arba ko stinga.
bą. Pradėjom bėgioti iš

nama tarp 4 ir 5 milionų bu- • 
sėlių bulvių. Šiais metais, ži
noma. bus daug daugiau.

Kapse.

eis midaus fermentacija ar
ba rūgimas.

Kai kas daro dar tirštes- krautuvės i krautuvę, kad 
nj midų. imdamas vieną da- gavus nors svarą, kitą nusi- 
1Į medau? ir pusę dalies van- pirkti. Pasidarė tikra “bul- 
dens. šitoks midus ruesta;vin ablava?’ Kur tik bulvės
labai ilgai, bet dėl to yra la-.pasirodė, ten moterys, kaip 
bai skanus ir gali stovėti la-'bitės prie medaus, pradėjo

10548. šabanavieius, Vytautas, 13.(Stepo duktė), gimusi 1911, 10549. šablinskas. Jonas. 35,‘nas.vienuolė, Vilnius. darbininkas, Gūrai, Vilnius. 10576. Saduskis, Jonas (Jono10522. Svitulytė, Marija, 21, 10550. šabonievičius. Anta- : unus), 21, ukininkas. Miški-darbininkė, Mikalauskai, Kai- nas, 55, žemvaldis, Vilnius. u ai, Giedraičiai.
'arija. 10551. Sabonievičienė, Alina, 10577 Salčiunas. Jonas (JonoStasys 3- metų am-2iaus> tunus), 36, mokytojas, Dusnė-:ai.10578. šalčiunienė, Anelė Antano duktė), 31, mokytoja.

10579. šalčiunaitė, Gražutė ;Jono duktė), 7.

10574. šadeikaitė, Lialė, 11. 10575. šaduikienė. 60, Kau-
I

10523. Svolkenas(Juozo sunus), 34, Drobiškiai, Šėta.10524. Svolkus, Kazys, ukininkas, Gladkiškiai.10525. Svolkus, Jonas, ukininkas.

ukininkas,
34,

10580. šalčiunaitė Birutė(Jo- biznierius, 10 duktė), 10.1 10581. šalčius, Juozas (Jonoj 10555. šakalis, Antanas (Juo- sunus). 30 seržantas, Vilnius. ;zo sunus), 55, ukininkas, Nailiubiškis, Jūžintai.

10552. šabonievičius, Bahda- nas, 10.10553. šabunas, Vladas (Antano sunus), gimęs 1907, polici- ninkas. Kaunas.j 10554. šgabunas, Stepas (Ka-10526. Svolkienė, Barbora. ro,io sunus)> 4Q64. šeimininkė. -Vilnius.10527. Svirbitavičius, Boleslovas (Felikso sunus), 21, karys, Graužiečiai. Pabaiskas.
AR BUVO IVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks- 
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas: kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .................................................. 23c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 

. viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

; daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai u*-imanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50c.

• Audeklo apdaruose .................... 75c.

•BYLA DETROITO KATALI- ■KŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
i kunigo pakurstyti brostvininkai už- 
; puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

LENGVAS BUDAS IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant ku' 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
Kaina ............................... ................. 35c.

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias į 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
paisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m., 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................ 25c.

KODĖL Aš NETIKIU Į DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

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

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina .................................... 10c.SIELOS BALSAI.

Puiki knyga, daugybė labai gražių 
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00* *• - - — ->- -- ei stnAaaimu apvoraiu .................... ..

(Tąsa)
104o8. Striukčiuokaitė. Aldona, 17, šmuraičiai, Radviliškis.10409. Striukčiuokaitė, Marytė. 14.10410. Striupas, Romas(Apo- linaro sunus), 25. Kaunas.

Aldona

Adol-

tro duktė), 8.10431, Suchacaitė,(Petro duktė), 4.10432. Suchanogienė, Aleksandra. 59, šeimininkė, Kybar tai.i 10433. SueharaviČius. i fas,. 35, Skieonys.10411. Strockis, Antanas, J 10434. SueharaviČius, mokytojas, Mažeikiai. tutis (Adolfo sunus), 3.10412. Streckis, Juozas (Ka-į 1043- Sucharevičienė> Vero rolio sunus), 32, ūkininkas, Pi- nika> 33> mokytoja.gaziai, Gelvonys. • 1Q436 guchieckiSt Stasys, 50.10413. Strockienė. Stasė, Ma- famdinys> Vilnius
žeikiai. ; 10437. Suchieckis, Zbignevas10414. Strockienė, Ona. (Stasio sunus), 13.10415. Strockienė, Malvina- Į 1043g Suchieckienė, Aldona,30, Pigačiai, Gelvonys. 1^ šeimininkė.10416. Strockytė, Laimutėj 1Q439 guchieckytė,(Juozo duktė), 3. (Stasio duktė), 14.10417. Strockytė, Rūtelė.- 10440. Suchieckytė,(Juozo duktė), 6. ; (Stasio duktė), 16.10418. Strockytė, Irena (An-j 10441 SudentaSf Adolfas(Jo-tano duktė), Mažeikiai.

Keis-

Alicija
Danutė I

Apšalusi ledais, šita Amerikos submarina anądien iš šiaurės vandenyno sugrįžo po geros medžioklės. Iš šono parodytos 5 japoniškos vėliavos reiškia, kad buvo sumedžioti 5 japonų laivai—trys kariški ir du prekybiški. Tai yra ofi- cialė U. S. Laivyno nuotrauka.

10528. Svistonovič, Vytautas*. 10556. šakalienė, Emilija42, Vilnius, su 3 vaikais—11, (Jono duktė), 35, šeimininkė.
10582. šalčius, Motiejus (An- ano sunus). ukininkas, Dam-i >rava. Prienai.10583. Šalčiuvienė, Ona (Mo- iejaus duktė), 69, ūkininkė.10584. šalčiutė. Danutė (Mo-

1 !10557. Šakalis, Algirdas (Antano sunus), 14, mokinys.10558. šakalis, Vytautas (An- S nejaus duktė), 7..,tano sunus), 11, mokinys. . 10585. šalčius, Juozas-Alfon-, o . . ... , 10559. šakalytė, Dalia (Anta- sas (Motiejaus sunus), 3.10531. Stundžiene, Veronika ' no duktė! 7 (Jcno duktė). 29, šeimininkė,; i0560. šakalytė, Zita (Anta-’^j^Pilnėnai, Taurage (su 6 vaikais duktė) 5 -Matilda (Jono duktė), 30, sei-10532. Stundžia, Anicetas. 10561 DanįeHu^AnJ™™"^’ Revuona- dienai.(\inco sunus), 5. i tano sunus) 2. ■ 10587. šalėiutė, Nijolė (Mo-10533. Stundžia, Kazys (V in- 1056ž. Sakalas, Juozas. 32, ’ Nejaus duktė). 7.co sunus), 2. V’ilnius • 10588. šalčiutė, Danutė (Mc-10534. Stundžia, Jonas (Jono j sunus). 2.10535. Stundžia, Edmundas (Jono sunus), 10.10536. Stundžia, Vytautas (Jono sunus), 11.10537. Stundžia, Juozas (Juozo sunus), 29, mokytojas Vilkaviškis.10538. Stukytė, Olga (Juozo

15 ir 17 metų amžiaus.10529. Svistonovičienėrija, 38, Vilnius.10530. Svitkauskas, 50, Šiauliai.

Vale-'

10563. šakenas, Juozas, karininkas, Kaunas.
40Jtiejaus), 5.• 10589. šalčius. Juozas

10564. Šakenis, Vladas (Juo-'Nejaus sunus), 3. (Mo-
10590. šalinskas, Juozas (Antano sunus), 30. agronomas, Varniai, Telšiai.
10591. Šalkauskas, Eugenijus (Petro sunus), gimęs 1891, direktorius, Rokiškis.
10592. Šalkauskienė, Felicija, 49, slaugė.10593. Šalkauskas, Jurgis (Eugenijaus sunus), 14, mokinys.10594. Šalkauskas. Vladas, gimęs 1904, elektro-technikas Kaunas.10595. Šalkauskas. Jokūbas, 45, samdinys, Šiauliai.
10596. Šalkauskas. Aleksandras (Stanislovo sunus), 35, teisininkas, Šakyna, Gruzdžiai.

zo sunus), 32, ukininkas, Vele- niškiai, V’abalninkas.10565. šakenienė - Gurkly tė Valerija (Prano duktė), ukininkė.10566. šakenytė, Danutė (Vlado duktė), 8.10567. Šakenis, Konstantinas (Prano sunus), gimęs 1881, inžinierius, Veleniškiai, Vahal- ninkai (buvęs valstybės kontrolierius) .10568. šakenienė. Stanislava (Marcijono duktė), gimusi 1900 gydytoja.10569. šakenytė, Rita (Kons- gimusi 1929,

(Jono sunus), 13. I 10489. Susnytė, Lilė (Anato-10455. Stulžickienė, Nadežda lijaus duktė), 3.Ino sunus), 18, gaisrininkas, (Simono duktė), 30, šeimininkė 10490. Sušinskas, Antanas 10419. Strojosas, Grigorijus Šiauliai. Bartininkai. (Petro sunus), 4<». darbininkas,(Juozo sunus), 60, ūkininkas,! 10442. Sudnius, Vincas(Ado- 10456. Sulžickienė, Petronėlė, Marijampolė.Melagėnai, Jurgeliškiai. .mo sunus), 56, Radviliškis. 40, šeimininkė, Stugučiai. j 10491. Sutkus, Antanas (An- j duktė), 27, Kaunas.10420. Strolys, Anupras (Juo-į io443. Sudnius, Balys (Anta- 10457 Stulžiskaitė, Laimutė ^nas), gimęs 1914, ukininkas. į 1053’9 Stukaitė> Anelė (Pra.sunus), 33, darbininkas,, no sunus). gim^ 1910. į (Jono duktė), 9. . Sutkai, Paežerėliai. j no duktė), 17, Biržai.10444. Sudnienė, Ona (Kosto 10458. Stulžickaitė, Danutė 10492. Sutkus. Pranas (An-j 10540. Stukas. žibuntas(Pra-

HARTFORD, CONN.

Aa. Juozo Januškevičiaus 
atminčiai, sukakus metams 

nuo jo mirties.
Mieliausias ir brangiau-

zo Utena.10421. Stropus, Antanas (Antano sunus), 40. chirurgas, Kretinga.10422. Stropus, Rimvydas i (Antano sunus), 5.

bizniems,• no sunus)f 49.
10541. Stundžienė, Elena, 24,

duktė), 54, šeimininkė. 10445 Sugentas, Simas,samdinys, Kybartai.
40., (Jono duktė), 6. tano sunus>>48. 10459. Sulžickaitė, Ramutė Raunas-(Juozo duktė), 5. 10493. Sutkus, -Jonas (Jono ūkininkė, Pilkėnai, Tauragė.10460. Surmas, Jonas (Jono sunus)» mokinys, Vilijam- 10542. Stukas. Pranas (Petro t (Viktoro sunus), 46, ukininkas. sunus), 28, ukininkas. Dobrava P°^

VASARA LIETUVOJE.
I.

Iš rvto buvo puikiausia 
Kalbant apie bulves, ne- giedra? žydras dangus gra- 

ali paminėti ir jų vidudieni busianti baisi 
karštuma.

Vienuoliktą valandą išė
jau drauge Su uFOiiuiTi...

Kelia? ėjo pro nenupiau- 
:us aukštus rugius. Vosilkos* 
žiurėjo savo mėlynomis aku- 
ėmis Į praeinančius. Kur 

ne kur malėsi ir raudona gė
lelė. Kelelis, gražiai vin-

bus pro 
istoriją.

Iki 1536
n i c. L- a c nehnvn

a a v. v M ▼ v

nei ragavęs, nes jų ten nebu
vo. Europon jos buvo atga- 

upti krautuvę. Teisingi par- bentos iš Pietų Amerikos.bai ilgai—šimtmečius
Nusistatę, kokio tirštumo davėjai išpardavė savo bui- Pirmiausia jas pradėjo au-

darysime midų, Į švarų indą ves už seną kainą, bet gud- ginti Ispanijoj, o 1563—An- 
ipilame reikalingą medų ir iresni tuoj jas paslėpė ir pra- įlijoj ir Francuzijoj. Ėmė 
atatinkamą vandens dali.'dėjo tik po svarą, kitą ge-
pradedame virti. Verdant. ;rom “kostumerkom” duoti, 
nuolatos maišyti, kad nepri- Ir kartu kėlė kainą. Bulvės 
sviltų. Maišyti patartina me-inesvietiškai pabrango, 
dine lopetėle. Prieš verdant. Keistas ta? musų būdas! 
lopetėlėje reikia pažymėti, Kaip tik ko nėra ar trūksta, 
kaip aukštai inde buvo skys- tai to visos norime. Aš pa-

glijoj ir trancuzijoj 
daug metų, kol jos pasidarė 
visoj Europoj žinomos ir 
valgomos.

Vienu tarpu tarp kaimie
čių paplito gandas, kad nuo 
bulvių valgymo prasidėjo 
baisusis maras. Jie liovėsi

timas. Kai skystimo nuga-stebėjau, kad bulvių prade-'ja? auginę ir valgę, 
ruoš, vėl dapilti vandens ligi jo jieškoti net ir tos moterys, j Franeuzai augino ir valgė j 
pažymėtos vietos. Maždaug kurio? pirmiau jų nevalgy- bulves du šimtu metų anks- 
5 litrams skystimo išgaruoja davo, nes perdaug nuo jų j čiau. negu rusai apie" jas su- 

nutukdavo.
Vieną šeštadieni manol

1 litras vandens. 
Midų virti reikia maz-

į žinojo.
Šiandien bulvės lošia la-

daug apie dvi valandas, t. y. kaimynė pasigy rė gavusi 2i bai svarbią rolę viso pasau
ksi nustoja kilnoti putos svaru bulvių už kvoteri. jlio maisto gan 
(primenu, kad verdant nuo- “Kepsiu nedėlioj kuge-'ginamos visur, 
latos reikią maišyti. kad ne- lio,” ji aiškino. Bet ant ryto- mas klimatas.

į lio maisto gamyboj. Jos au- 
kur tik tinka-

. - , . , - Labai įdomi knygutė šituo svarbiusias. jau metai Kaip mus pa-' klausimu. Ją turėtų perskaityti  ̂kiek- 
likai sužeistomis širdimis,)"?3^
kurios tai žaizdos niekados 
neužgis.

Mes galvojame apie tave 
dieną ir nakti, matom tavo linksma. trražia švDsena.-------- g--------------------f
girdim tavo malonią kalbą, | 
bet tavęs jau nėra, ir juo to 
liau. tuo labiau ir labiau mes druskos

andervelde. 
Kaina ...............

vertė Vardunas.
10c.

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- 

Dėlko žmogui reikia cukraus.

10423. Stankevičienė. Irena, | Alksnynas plungė 30. Panevėžys. . 1044? 3^1^10424. Steponavičienė, Mari- 35> ukininkė.ja (Vaitiekaus duktė), 82, šeimininkė. Šaukėnai. Šiauliai.

į Pajevonys.Domicėlė, į 10461. Surmas, Jonas (Vinco sunus), 61, ukininkas, Dabrovo-10448. Sukienickis, Viktoras iėf Pajevonys.

(Jono sunus), 43, mokytojas, Biržai. 10543. Stulgytė,10494. Sutkus, Jonas
sunus). 13, mokinys. (Vince duktė), 10, Rokiškis.

19495. Sutkus, Jonas (Anta-; 10544. Stulgytė, Audronėno sunus), generolas Vilijam- (Vinco duktė), 3.

Gražina tantino duktė), mokinė.10570. Šakenis. Romualdas (Konstantino sunus), gimęs^-1Vjcsz vn-(Stanisrovv Simus), Surmiene. A.
ja n Laimia ______IXpure. 10^07. Šalkauskienė - Edricrp- 10571. šadeika, Antanas, 45, vičiutė, Janina, 40, šeimininkė.

1Q9O uranui j sJVtJflRJ. sauzuioš, JOrraSBIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos

10425. Steponavičius, Vladi- ninkas, Vilnius, miras, (Alberto sunus), 52/ 10449. Sulimo-Saulimo, Juo-žemvaldys. \zns>, 64, teisėjas, Vilnius.10426. Steponavičienė, Vladė 10450. Sulžickas, Juozas,(Antano duktė), 49. ukininkė. mokytojas, Bartininkai.10427. Stromskis, Jonas. 46. 10451. Sulžickas.samdinys, Brukeliai, Kražiai. (Juozo sunus), 3.
10428. Suchacas. Petras(Juo- 10452. Sulžickas, Jonas (Ma-injnkė. Kėdainiai, zo sunus), 37. darbininkas, Bal-,to sunus), gimęs 1895, ukinin-'- 10466. Survila. 90. Kerežiai. bininkai. Stuopeliai. i kas, Stulgučiai, Barzdai. Šaukėnai.10429. Suchacienė, Agnė. 23, 10453. Sulžickas. Sigitas (Jo- 10467. Survila. Antanas 36,no sunus), 11, Stugučiai.10454. Stulžickas, Liudvikas

;54. šeimininkė. 10496. Sutkienė, Jadvyga sunus), 32, ukininkas, Vikanai,(Antano duktė), 38. šeimininkė Švenčionys.
10497. Sutkienė, Irena (Jur- 10546. Sabanavičius. Juozas kiškis, gio duktė). 32. šeimininkė, Kau- (Adomo sunus), 40, LaumėnaiJ 10572. šadeikienė - Majaus- nas. želva. (kaitė. Valė, 40.10498. Sutkiutė, Ina (Prano, 10547. šamanavičius, Leonas' 10573. šadeikaitė, Halina, duktė), 6. {(Juozo sunus), 15, mokinys. į (Antano duktė), 16, mokinė.
10499, Sutkaitė. Aldona (Jo-! no duktė), 16. mokinė. Vilijam-!

J 0463. Surmaitė, Matilda (Jono duktė). 42, ukininkė.38,' 10464. Surmaitė, Ona (JonoJ duktė), 16.Juozas 10465. Surumienė. Ona (Domo duktė, gimusi 1897, šeimi-

10598. Šalkauskienė, 70, Mažeikiai.10599. Šalkauskas, Adolfas (Prano sunus), 43.10600. Šalkauskienė, 40. seimininkė.

agronomas, Pagmundžiai, Ro-ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? Šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.
vistiek slegia baisus liudnu- ši knygele aiškina proletariato fi- 

, ■, ° lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kasj mas. kad taip netikėtai, taip gimdo pasau’yje įvairiausi us nuoti-
Ne^U- kius, tai perskaityk šitą knygelę.

Kalba labai lengva. Knyga protau-
mum? jantiems darbininkams neapkai-

nuojama. Kaina ........................... 25c.

tavęs nepamiršim.
Lankom tavo kapą kuo 

dažniausia, puošiam ji gėlė-
giucdamas, vis 
raukė, ir viliojo tolumon; 
staiga, griežtai užsisukęs,

■pranyko tankiuose rugiuose,'į^giaf'palikai mus. 
už aukšto malūno...

Pasigirdo vežimėlio bil-! pasakyti 
dėsys. ta-ai ypatingas bildė- 
svs, kuriuo tik žydų vežimė
liai bilda.

Po valandėlės paveja mus 
du susikuprinusiu žydu, va- 
žiuojančiu liesa kumelpalai- 
ke.

einat? — šaukia

bėgo, iromis kuo gražiausia, bet mus

i rėjai kada ne sudie

Ilsėkis ramiai, mielas, iki 
mes pas tave ateisime šalia 
atsigulti.

Januškevičių šeima:
Žmona, dukterys ir sunus.

isyilfų, ir graibyti putas), į jaus nusiskundė, kad kuge-
baigus virti, skystimą nu- lio neiškepė, ne; tik 4 bulves Prie geresnių atmainų Jung- 

keliame nuo ugnies. Jam rado sveikas. Visos kitos bu- tinėse Valstijose priklauso 
kiek praaušus, švariai iš- vo supuvusios. Keturio? bui- “Early Rose,” “Irish Cobb- 
mazgotą statinaitę pripilam vė? už 25 centus! ler.” " “Burbank.” “Rural
skystimo ne pilną, bet tik Tačiau kaip bulvės buvo New Yorker” ir “Whit? 
tris ketvirtadalius. Kada prapuolusios, "taip netikėtai Star.”
statinaitėje skystimas pra- vieną rytą visur langai pasi- Sakoma, kad Jungtinėse 
aus, dedame mieles. Taip rodė pilni gražių, šviežių Valstijose kasmet užaugi*

Amerikietės Slaugės Japonų Nelaisvei

Bulvių yra net 200 rūšių.

—Kur 
mums.

—Pa? B...
—Sėsk!—sako 

-is žydas.
įsėdome.
Važiuojame...

jaunesny-

Ši nuotrauka yra paimta iš japonų žurnalo “Asiana” ir paredo 5 amerikietes slauges, kurios dabar yra uždarytos internuotųjų stovykloj. Kobės mieste. Japonų padėtas po nuotrauka paaiškinimas sako, kad šitas amerikietes nesenai aplankiusi japonų laikraštininke, kuri ir pati buvo nufotografuota kartu su amerikietėmis. Ji čia stovi jų vidury, apsivilkusi klėtkuoja kimona. Amerikos valdžia stengiasi išgauti iš Japonijos visus internuotus civilius amerikiečius, iškeičiant juos i japonus, kurie yra internuoti Amerikoje.

Vėl kelias pasuka šonan ir 
skiriasi i du,

—Tamstoms reikia eiti
šituo keliu.

Išlipame,
Dėkuojame...
Einame toliau...
Vėl rugiai. Vėl kelelis 

vingiuoja apler.kd amas 
duobes, kalneliukus. tai ki
la, žemyn eina. ir bėga, ir relę. motiną, 
tiaukia. ir vilioja kur tai to- broli 
li. erdvėn, kur tai šviesion, 
mėlvnon erdvėn...

Saulė lepina negailestin
gai...

Štai, nagaliaus. ir žino
mas raudonas stogas.

Ji? vos vos matyt pro me
džius...

II.
šeštadienis...
Pirmoji valanda.
Sankrova?, uždarytos. Ga

tvėse nei gyvos dvasios.
Dangų? beveik be debesų, o 
ieigu ii pasirodys koks nors 
debesėlis, tai, lvg tyčia, bė
ga kaž-kur toli nuo saulės, 
rodvdamas, kad “nei žinot 
nežinom, nei numanyt nenu
manom,”
tuma.

BASCOWEN, N. H.

Mirė jauna lietuvė.
Liepos 10 d. Margaret 

Pillsburv ligoninėj mirė jau
na lietuvė Sophia Caijien- 
ter, po tėvais S. Pusciukė. 
Amerikon buvo atvežta ma
ža mergaitė ir gyveno Hud- 
son, Mass. ir Saleme, o vė
liau Schenectady, N. Y. Lie
pos 13 d. jos kūną palaido
jom ant Calvary kapinių Pa- 
nacook. Beabejo tai pirmu
tinis lietuviškas kūnas ilsisi 
šio mažo miestelio kapinėse.

Paliko dideliam nuliūdi
me jauną vyrą, mažą duk- 

tris seseris ir

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt.

Lai jai būna lengva žeme
lė! F. Egounis.

PETELIŠKĖ.
Mirksnio verge, mirksnio tame.' Aš pažįstu tavo sesę.Peteliškę margasparnę—Ji gi tavo mįslę tęsia...
Nuo lapelio ant žiedelio—Ji vis tupia, lengvaduonė.Ir nevokia kito kelioIr, kaip tu. netaupo kluone...
Ji aplenkia žiedą kartų Ir neboja, vos nutupus.Kad jau greit prie daržo vartų Sudrebės sparneliai trupus...
Nes jau tyko ją paukštytis, 

iog Čia tokia karš- Nes, iš dyklaukių užėjęs, 
Gogolis, tikriausia. Vargšės imasi vaikytis 

išsakytų: “Jei Bohu jak U Audros siaubo siųstas vėjas, 
bisa v pekle”... S. Jurgis Baltrušaitis.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMRLAFIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.

Parašė
METELIONIS.

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 
pekla, dabar kopūstai sa
ga. Ir pridėtas "peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyną.

Adresas: "KELEIVIS” 
636 BRO A DW A Y,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONI

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

knygos neįsileidžia.Labai juokinga sn 
379 puikiais paveikslais, perstatan
čiai? įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina — . $1.00 KUR MUSŲ BOČIAIGYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina .................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTORIJA.
Šitas veikalas parodo, kaip nuc 

1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku ktinigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskricius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res- 
pullika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušhj sn lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ...................... $1.00DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

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 

Ingtfraolas. Kaina ....................... 25c.

MONOLOGAI IRDEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina.................... 25c

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

uiaitikintie Vyras; (2» Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4> Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS METU.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 

Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina .................................. 60c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šitą knygute. Kaina 10c. 
“Kelero.," 636 Bnxdway, 

South Boston, Mas*.

šeimininkė.10430. Suchacaitė, Irena (Pe- i siuvėjas, Šiauliai.10468. Survila, Tomas (An-
polė.10500. Sužiedėlis, Jonas, 45,! Kaunas. Balninkai.10501. Sužiedelienė. Bronė!

AR ROMOS i
’ri'- . !

opiezius yra Kristaus { 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasaulį atėjo
-- - - - ' r«. Pii -------- -------

tano sunus), 16. mokinys, Gir-1 (Jono duktė)> 35> šeimininkėj kalnis, šikšniai. ! Kaunas.10469. Survila. Antanas (Iziukininkas.

Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė, 
nuskriaustoms minioms.

rirmieji Kristaus žodžiai

SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(S) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kfiatus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologėje, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindsmas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS Y. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas lt. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m 
Filipinų revoliucija ir jiriežastys, kurioe tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS Vili. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčia*. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
hažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų pevafcaityt tą 
knyftą, nes joje raa daug reikalingų dalyką ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeiti mi

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą per*kai. 
tyti- Taip aiškins savo knygoje kun. M Valadk i

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm lapausia« kny 

geo vardaa. KAINA S2.SV.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina 11.25

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D. 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. h b < • ’ •

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jasų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas** išaiškintas.Stai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas;"

10502. Sužiedelytė. Liudvika; (Juozo dukttė). 2.10503. Svaikienė, Teresė
doriaus sunus), 49.Volai. Girkalnis.10470. Survila.(Antano sunus). {Žeimiai.10471. Survila. Vytautas (An- | 10504 Sveikackas, jonas, 35. j
,tano sunus). rnokvtojas Talkuškiai, Onuškis.10472. Survila.. AnUna«įVi&. . . j.<)s05. Sveikackas, Dauman

Romualdas ; (Juozo duktė). 57, šeimininkė.

toro simus). 49. ukininkas10473. Survila, Vladas, gimęs1940. šukčičkiai. Remenčinė.
10474. Survila. Keistutis (Antano sunus), 4. Šiauliai.10475. Survila. Kazys (Kazio sunus), 32. Vaikučiai, šven- (Kristupo sunus), 46. ukinin-i čionys. * 'kas. Šiulenai, Daugėliškis.10476. Survilienė. 46. ukinin- 10509. Sveikauskienė, uki-; kė. šikšniai, Gilkalnis. ninkė.10477. Survilienė, Liuda (Ig-; 10510. Svetopolk - Mirskienė,'no duktė), gimusi 1908, darbi-! Marija. 34. gydytoja, Vilnius. . ninkė. Šiauliai. Į 10511. Sveckienė. Liuda, 53, į10478. Survilienė. Felicija, 29. šeimininkė, Samošiškis, Sve-10479. Survilienė, Jadvyga dasai.(Jono duktė), gimusi 1919, uki- 10512. Svičiulis, Antanas, 42,; ninkė, šukčičkiai. karininkas. Vilnius.10480. Survilaitė, Janina(An-{ 10513. Svechovskaitė. Izabelė tano duktė), 29, studentė, Ra- (Juozo duktė). 11, mokinė. Ne- , šeiniai. : makščiai.10481. Survilaitė. Stasė (An-j 10514. Sve tano duktė), 18, ukininkė. nija (Mato <10482. Survilaitė, Petrė (An-jninkė. tano ddktė), 14. i 10515. Sve10483. Survilaitė. Onutė (An- (Terero dūk; tano duktė). 4. 10516. Sve10484 Survilaitė, Irena. 2, ja, 17.Šiauliai. | 10517. S\10485. Suzickaitė, Marija (Bolio sunus (Petro duktė). 26. darbininkė, Musninkai.Aleksotas. , 10518. Svil10486. Šūsnys, Anatolijus no sunus).(Adolfo sunus), 28, samdinys, Kuršėnai.Suvainiškis. { 10519. Svi10487. Šūsnys, Vytautas (A- dikto sunus) natolijaus sunus). 2. Musninkai.10488. Susnienė, Elena. 27. 10520. Svil

tai (Jono sunus), 5.10506. Svrikackienė, Stasė(Juozo duktė). 32, šeimininkė. 10507. Sveikkackaftef Laimutė (Jono duktė). 7.10508. Šveikauskas, Kazys;

?hovskienė, Stefa- i luktė), 45, šeimi-
seickienė, Jadvyga ). Vilnius, ncickaitė, Stefani-
ilas, Benediktas 45, samdinys.
is. Pranas (Anta- 27, darbininkas.
as, Jurgis (Bene- 14, Viršuniškis,
ienv, Bronė (Ju-

Ką reiškia meilė ir iš kar ji pa
reina?

Kaip atsirado ir ką reiškia bačkis?
Ką reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponi®’ ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

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

Kokius vy-us moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apis šeimyniškus rei
kalus?

i visus šiuos klausimus “Teisingas 
Paurėjao” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės ?—lr daug-daug kitų įd omių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Weilso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėjų.’*
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Moterims PasiskaitytSĮ SKYRIŲ TVARKO M. MICHELSONIENfi.
KAIP GAMINAMAS SE

NOVIŠKAS MIDUS.

Kaip yra gaminamas se
noviškas midus, šiame sky
riuje jau buvo aiškinta, bet 
skaitytojai užmiršta ir vėl 
prašo patarimų. Taigi paaiš
kinsim dar syki. Paduosime 
čia nurodymą iš seno “Lie
tuvos Ūkininko,” nes seno
vė? laikais midus Lietuvoje 
buvo labai madoj.

Prieš gaminant midų, sa
ko tas laikraštis, turime tin
kamai priruošti indus. Stai- 
naitė ar bačkutė, kurioje mi
dus bus rauginamas, turi but

j užraugtą skystimą statome 
• šiltoje vietoje (tik nekaršto
je). Statinėlė? skylę neuž 
talame, bet tik uždengame 
Irobės gabalėliu. Dar ge-
iau midų rauginti yra stati
nėje arba “kubiliuke.” kurie 
įetuii viršutinio dugno. Tik 
oki indą reikia apdengti 
bobule, kad neprikristų.

Fiadėjus skystimui rūgti, 
uadeda Į viršų kilti putos, 
las reikia nugriebti, nes ki- 
aip midus gali apkarsti, 
statulėlės kraštus nutrinti 
variu skuduru.

Piimas didvsis medaus 
-6 sąvai-

ts. Po to, kai nebegirdėti 
kystimo bmbuliuojant. mi
lų perkošiam Į kitą švarią 
tatinaitę jau iki pilno, už- 
;emšam ir statome Į saite-- 
įę vietą. Laikas nuo laiko 
eikia midų paklausyti ar 
is statinaitėje nešnypščia. 
(ai negirdėti .jokio garso, 
galima visai užkalti. Taip 
nidų laikant, galima išlai
kyti keliatą metų. nes juo jis 
leriau stovės, tuo bus areres-

UU5 I duglllcllllao. lUIl UUi #

labai švari, nepripelėjus, be; ugimas trunka 
jokio kvapo.

Vanduo midui gaminti 
turi buti švarus ir nekietas.

Midus yra daromas Įvai
riais santykiais:

1. Viena dali? medaus, 
kita dalis vandens. Reiškia, 
tiek vieno, tiek pat ir kito.

2. Viena dalis medaus, 
dvi dalys vandens.

3. Viena dalis medaus.
’trys dalys vandens.

lr taip vis toliau, iki 6 da
lių vandens. Daugiau skiesti 
jau negalima, nes tuomet iš
eis jau nebe midus, bet gira.

Pats geriausi? ir gardžiau 
sis midus gaunamas iš Nr. 1, 
kuomet imama pusę medau

Žaidimo ir Maudymosi Kostiumai “Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir prisius $2.50. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygą dovanų.
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet tokiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa

sirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
VISUOTINAS

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

U. S. Submarina Grįžta iš Medžioklės ., ----- ------ -------- .--  ~__  10521, Sviniarska, Juzefą

BULVĖS.
Koks mėnuo atgal Ameri

koje staiga prapuolė bulvės, įr RUr kas

iš kairės, lengvutė suknelė žaidimui; vidury, žalios snalvos kostiumas saulėj kaitintis. vilnonis maudvmosi kostiumas; iš dešinės,

pigesnių bulvių.
.a? paprasčiausias, bet po- Išpardavę neišmintingom 

ir pusę vandens. Šitoks mi- puliariškiausias darbininkų moterim šiukšles, krautuvės 
dus ima daugiausia laiko' maisto pridėčkas, o kaliais gavo pakankamai naujų, 
rūgimui, bet užtai ilgiausia net ir pati svarbiausia mais- gerų bulvių. Tai turėtų but 
gali stovėti. Juo daugiau Į jo dalis. Ir tik negalėdamos moterims gera lekcija—ne
dėsite vandens, tuo greičiau bulvių nusipirkti pradėjom reikia vaikytis paskui tą. ko 

" suprasti ir Įvertinti jų svar- nėra, arba ko stinga.
bą. Pradėjom bėgioti iš

nama tarp 4 ir 5 milionų bu- • 
sėlių bulvių. Šiais metais, ži
noma. bus daug daugiau.

Kapse.

eis midaus fermentacija ar
ba rūgimas.

Kai kas daro dar tirštes- krautuvės i krautuvę, kad 
nj midų. imdamas vieną da- gavus nors svarą, kitą nusi- 
1Į medau? ir pusę dalies van- pirkti. Pasidarė tikra “bul- 
dens. šitoks midus ruesta;vin ablava?’ Kur tik bulvės
labai ilgai, bet dėl to yra la-.pasirodė, ten moterys, kaip 
bai skanus ir gali stovėti la-'bitės prie medaus, pradėjo

10548. šabanavieius, Vytautas, 13.(Stepo duktė), gimusi 1911, 10549. šablinskas. Jonas. 35,‘nas.vienuolė, Vilnius. darbininkas, Gūrai, Vilnius. 10576. Saduskis, Jonas (Jono10522. Svitulytė, Marija, 21, 10550. šabonievičius. Anta- : unus), 21, ukininkas. Miški-darbininkė, Mikalauskai, Kai- nas, 55, žemvaldis, Vilnius. u ai, Giedraičiai.
'arija. 10551. Sabonievičienė, Alina, 10577 Salčiunas. Jonas (JonoStasys 3- metų am-2iaus> tunus), 36, mokytojas, Dusnė-:ai.10578. šalčiunienė, Anelė Antano duktė), 31, mokytoja.

10579. šalčiunaitė, Gražutė ;Jono duktė), 7.

10574. šadeikaitė, Lialė, 11. 10575. šaduikienė. 60, Kau-
I

10523. Svolkenas(Juozo sunus), 34, Drobiškiai, Šėta.10524. Svolkus, Kazys, ukininkas, Gladkiškiai.10525. Svolkus, Jonas, ukininkas.

ukininkas,
34,

10580. šalčiunaitė Birutė(Jo- biznierius, 10 duktė), 10.1 10581. šalčius, Juozas (Jonoj 10555. šakalis, Antanas (Juo- sunus). 30 seržantas, Vilnius. ;zo sunus), 55, ukininkas, Nailiubiškis, Jūžintai.

10552. šabonievičius, Bahda- nas, 10.10553. šabunas, Vladas (Antano sunus), gimęs 1907, polici- ninkas. Kaunas.j 10554. šgabunas, Stepas (Ka-10526. Svolkienė, Barbora. ro,io sunus)> 4Q64. šeimininkė. -Vilnius.10527. Svirbitavičius, Boleslovas (Felikso sunus), 21, karys, Graužiečiai. Pabaiskas.
AR BUVO IVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks- 
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas: kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .................................................. 23c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 

. viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

; daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai u*-imanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50c.

• Audeklo apdaruose .................... 75c.

•BYLA DETROITO KATALI- ■KŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
i kunigo pakurstyti brostvininkai už- 
; puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

LENGVAS BUDAS IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Rankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant ku' 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
Kaina ............................... ................. 35c.

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias į 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
paisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m., 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................ 25c.

KODĖL Aš NETIKIU Į DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

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

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina .................................... 10c.SIELOS BALSAI.

Puiki knyga, daugybė labai gražių 
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00* *• - - — ->- -- ei stnAaaimu apvoraiu .................... ..

(Tąsa)
104o8. Striukčiuokaitė. Aldona, 17, šmuraičiai, Radviliškis.10409. Striukčiuokaitė, Marytė. 14.10410. Striupas, Romas(Apo- linaro sunus), 25. Kaunas.

Aldona

Adol-

tro duktė), 8.10431, Suchacaitė,(Petro duktė), 4.10432. Suchanogienė, Aleksandra. 59, šeimininkė, Kybar tai.i 10433. SueharaviČius. i fas,. 35, Skieonys.10411. Strockis, Antanas, J 10434. SueharaviČius, mokytojas, Mažeikiai. tutis (Adolfo sunus), 3.10412. Streckis, Juozas (Ka-į 1043- Sucharevičienė> Vero rolio sunus), 32, ūkininkas, Pi- nika> 33> mokytoja.gaziai, Gelvonys. • 1Q436 guchieckiSt Stasys, 50.10413. Strockienė. Stasė, Ma- famdinys> Vilnius
žeikiai. ; 10437. Suchieckis, Zbignevas10414. Strockienė, Ona. (Stasio sunus), 13.10415. Strockienė, Malvina- Į 1043g Suchieckienė, Aldona,30, Pigačiai, Gelvonys. 1^ šeimininkė.10416. Strockytė, Laimutėj 1Q439 guchieckytė,(Juozo duktė), 3. (Stasio duktė), 14.10417. Strockytė, Rūtelė.- 10440. Suchieckytė,(Juozo duktė), 6. ; (Stasio duktė), 16.10418. Strockytė, Irena (An-j 10441 SudentaSf Adolfas(Jo-tano duktė), Mažeikiai.

Keis-

Alicija
Danutė I

Apšalusi ledais, šita Amerikos submarina anądien iš šiaurės vandenyno sugrįžo po geros medžioklės. Iš šono parodytos 5 japoniškos vėliavos reiškia, kad buvo sumedžioti 5 japonų laivai—trys kariški ir du prekybiški. Tai yra ofi- cialė U. S. Laivyno nuotrauka.

10528. Svistonovič, Vytautas*. 10556. šakalienė, Emilija42, Vilnius, su 3 vaikais—11, (Jono duktė), 35, šeimininkė.
10582. šalčius, Motiejus (An- ano sunus). ukininkas, Dam-i >rava. Prienai.10583. Šalčiuvienė, Ona (Mo- iejaus duktė), 69, ūkininkė.10584. šalčiutė. Danutė (Mo-

1 !10557. Šakalis, Algirdas (Antano sunus), 14, mokinys.10558. šakalis, Vytautas (An- S nejaus duktė), 7..,tano sunus), 11, mokinys. . 10585. šalčius, Juozas-Alfon-, o . . ... , 10559. šakalytė, Dalia (Anta- sas (Motiejaus sunus), 3.10531. Stundžiene, Veronika ' no duktė! 7 (Jcno duktė). 29, šeimininkė,; i0560. šakalytė, Zita (Anta-’^j^Pilnėnai, Taurage (su 6 vaikais duktė) 5 -Matilda (Jono duktė), 30, sei-10532. Stundžia, Anicetas. 10561 DanįeHu^AnJ™™"^’ Revuona- dienai.(\inco sunus), 5. i tano sunus) 2. ■ 10587. šalėiutė, Nijolė (Mo-10533. Stundžia, Kazys (V in- 1056ž. Sakalas, Juozas. 32, ’ Nejaus duktė). 7.co sunus), 2. V’ilnius • 10588. šalčiutė, Danutė (Mc-10534. Stundžia, Jonas (Jono j sunus). 2.10535. Stundžia, Edmundas (Jono sunus), 10.10536. Stundžia, Vytautas (Jono sunus), 11.10537. Stundžia, Juozas (Juozo sunus), 29, mokytojas Vilkaviškis.10538. Stukytė, Olga (Juozo

15 ir 17 metų amžiaus.10529. Svistonovičienėrija, 38, Vilnius.10530. Svitkauskas, 50, Šiauliai.

Vale-'

10563. šakenas, Juozas, karininkas, Kaunas.
40Jtiejaus), 5.• 10589. šalčius. Juozas

10564. Šakenis, Vladas (Juo-'Nejaus sunus), 3. (Mo-
10590. šalinskas, Juozas (Antano sunus), 30. agronomas, Varniai, Telšiai.
10591. Šalkauskas, Eugenijus (Petro sunus), gimęs 1891, direktorius, Rokiškis.
10592. Šalkauskienė, Felicija, 49, slaugė.10593. Šalkauskas, Jurgis (Eugenijaus sunus), 14, mokinys.10594. Šalkauskas. Vladas, gimęs 1904, elektro-technikas Kaunas.10595. Šalkauskas. Jokūbas, 45, samdinys, Šiauliai.
10596. Šalkauskas. Aleksandras (Stanislovo sunus), 35, teisininkas, Šakyna, Gruzdžiai.

zo sunus), 32, ukininkas, Vele- niškiai, V’abalninkas.10565. šakenienė - Gurkly tė Valerija (Prano duktė), ukininkė.10566. šakenytė, Danutė (Vlado duktė), 8.10567. Šakenis, Konstantinas (Prano sunus), gimęs 1881, inžinierius, Veleniškiai, Vahal- ninkai (buvęs valstybės kontrolierius) .10568. šakenienė. Stanislava (Marcijono duktė), gimusi 1900 gydytoja.10569. šakenytė, Rita (Kons- gimusi 1929,

(Jono sunus), 13. I 10489. Susnytė, Lilė (Anato-10455. Stulžickienė, Nadežda lijaus duktė), 3.Ino sunus), 18, gaisrininkas, (Simono duktė), 30, šeimininkė 10490. Sušinskas, Antanas 10419. Strojosas, Grigorijus Šiauliai. Bartininkai. (Petro sunus), 4<». darbininkas,(Juozo sunus), 60, ūkininkas,! 10442. Sudnius, Vincas(Ado- 10456. Sulžickienė, Petronėlė, Marijampolė.Melagėnai, Jurgeliškiai. .mo sunus), 56, Radviliškis. 40, šeimininkė, Stugučiai. j 10491. Sutkus, Antanas (An- j duktė), 27, Kaunas.10420. Strolys, Anupras (Juo-į io443. Sudnius, Balys (Anta- 10457 Stulžiskaitė, Laimutė ^nas), gimęs 1914, ukininkas. į 1053’9 Stukaitė> Anelė (Pra.sunus), 33, darbininkas,, no sunus). gim^ 1910. į (Jono duktė), 9. . Sutkai, Paežerėliai. j no duktė), 17, Biržai.10444. Sudnienė, Ona (Kosto 10458. Stulžickaitė, Danutė 10492. Sutkus. Pranas (An-j 10540. Stukas. žibuntas(Pra-

HARTFORD, CONN.

Aa. Juozo Januškevičiaus 
atminčiai, sukakus metams 

nuo jo mirties.
Mieliausias ir brangiau-

zo Utena.10421. Stropus, Antanas (Antano sunus), 40. chirurgas, Kretinga.10422. Stropus, Rimvydas i (Antano sunus), 5.

bizniems,• no sunus)f 49.
10541. Stundžienė, Elena, 24,

duktė), 54, šeimininkė. 10445 Sugentas, Simas,samdinys, Kybartai.
40., (Jono duktė), 6. tano sunus>>48. 10459. Sulžickaitė, Ramutė Raunas-(Juozo duktė), 5. 10493. Sutkus, -Jonas (Jono ūkininkė, Pilkėnai, Tauragė.10460. Surmas, Jonas (Jono sunus)» mokinys, Vilijam- 10542. Stukas. Pranas (Petro t (Viktoro sunus), 46, ukininkas. sunus), 28, ukininkas. Dobrava P°^

VASARA LIETUVOJE.
I.

Iš rvto buvo puikiausia 
Kalbant apie bulves, ne- giedra? žydras dangus gra- 

ali paminėti ir jų vidudieni busianti baisi 
karštuma.

Vienuoliktą valandą išė
jau drauge Su uFOiiuiTi...

Kelia? ėjo pro nenupiau- 
:us aukštus rugius. Vosilkos* 
žiurėjo savo mėlynomis aku- 
ėmis Į praeinančius. Kur 

ne kur malėsi ir raudona gė
lelė. Kelelis, gražiai vin-

bus pro 
istoriją.

Iki 1536
n i c. L- a c nehnvn

a a v. v M ▼ v

nei ragavęs, nes jų ten nebu
vo. Europon jos buvo atga- 

upti krautuvę. Teisingi par- bentos iš Pietų Amerikos.bai ilgai—šimtmečius
Nusistatę, kokio tirštumo davėjai išpardavė savo bui- Pirmiausia jas pradėjo au-

darysime midų, Į švarų indą ves už seną kainą, bet gud- ginti Ispanijoj, o 1563—An- 
ipilame reikalingą medų ir iresni tuoj jas paslėpė ir pra- įlijoj ir Francuzijoj. Ėmė 
atatinkamą vandens dali.'dėjo tik po svarą, kitą ge-
pradedame virti. Verdant. ;rom “kostumerkom” duoti, 
nuolatos maišyti, kad nepri- Ir kartu kėlė kainą. Bulvės 
sviltų. Maišyti patartina me-inesvietiškai pabrango, 
dine lopetėle. Prieš verdant. Keistas ta? musų būdas! 
lopetėlėje reikia pažymėti, Kaip tik ko nėra ar trūksta, 
kaip aukštai inde buvo skys- tai to visos norime. Aš pa-

glijoj ir trancuzijoj 
daug metų, kol jos pasidarė 
visoj Europoj žinomos ir 
valgomos.

Vienu tarpu tarp kaimie
čių paplito gandas, kad nuo 
bulvių valgymo prasidėjo 
baisusis maras. Jie liovėsi

timas. Kai skystimo nuga-stebėjau, kad bulvių prade-'ja? auginę ir valgę, 
ruoš, vėl dapilti vandens ligi jo jieškoti net ir tos moterys, j Franeuzai augino ir valgė j 
pažymėtos vietos. Maždaug kurio? pirmiau jų nevalgy- bulves du šimtu metų anks- 
5 litrams skystimo išgaruoja davo, nes perdaug nuo jų j čiau. negu rusai apie" jas su- 

nutukdavo.
Vieną šeštadieni manol

1 litras vandens. 
Midų virti reikia maz-

į žinojo.
Šiandien bulvės lošia la-

daug apie dvi valandas, t. y. kaimynė pasigy rė gavusi 2i bai svarbią rolę viso pasau
ksi nustoja kilnoti putos svaru bulvių už kvoteri. jlio maisto gan 
(primenu, kad verdant nuo- “Kepsiu nedėlioj kuge-'ginamos visur, 
latos reikią maišyti. kad ne- lio,” ji aiškino. Bet ant ryto- mas klimatas.

į lio maisto gamyboj. Jos au- 
kur tik tinka-

. - , . , - Labai įdomi knygutė šituo svarbiusias. jau metai Kaip mus pa-' klausimu. Ją turėtų perskaityti  ̂kiek- 
likai sužeistomis širdimis,)"?3^
kurios tai žaizdos niekados 
neužgis.

Mes galvojame apie tave 
dieną ir nakti, matom tavo linksma. trražia švDsena.-------- g--------------------f
girdim tavo malonią kalbą, | 
bet tavęs jau nėra, ir juo to 
liau. tuo labiau ir labiau mes druskos

andervelde. 
Kaina ...............

vertė Vardunas.
10c.

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- 

Dėlko žmogui reikia cukraus.

10423. Stankevičienė. Irena, | Alksnynas plungė 30. Panevėžys. . 1044? 3^1^10424. Steponavičienė, Mari- 35> ukininkė.ja (Vaitiekaus duktė), 82, šeimininkė. Šaukėnai. Šiauliai.

į Pajevonys.Domicėlė, į 10461. Surmas, Jonas (Vinco sunus), 61, ukininkas, Dabrovo-10448. Sukienickis, Viktoras iėf Pajevonys.

(Jono sunus), 43, mokytojas, Biržai. 10543. Stulgytė,10494. Sutkus, Jonas
sunus). 13, mokinys. (Vince duktė), 10, Rokiškis.

19495. Sutkus, Jonas (Anta-; 10544. Stulgytė, Audronėno sunus), generolas Vilijam- (Vinco duktė), 3.

Gražina tantino duktė), mokinė.10570. Šakenis. Romualdas (Konstantino sunus), gimęs^-1Vjcsz vn-(Stanisrovv Simus), Surmiene. A.
ja n Laimia ______IXpure. 10^07. Šalkauskienė - Edricrp- 10571. šadeika, Antanas, 45, vičiutė, Janina, 40, šeimininkė.

1Q9O uranui j sJVtJflRJ. sauzuioš, JOrraSBIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos

10425. Steponavičius, Vladi- ninkas, Vilnius, miras, (Alberto sunus), 52/ 10449. Sulimo-Saulimo, Juo-žemvaldys. \zns>, 64, teisėjas, Vilnius.10426. Steponavičienė, Vladė 10450. Sulžickas, Juozas,(Antano duktė), 49. ukininkė. mokytojas, Bartininkai.10427. Stromskis, Jonas. 46. 10451. Sulžickas.samdinys, Brukeliai, Kražiai. (Juozo sunus), 3.
10428. Suchacas. Petras(Juo- 10452. Sulžickas, Jonas (Ma-injnkė. Kėdainiai, zo sunus), 37. darbininkas, Bal-,to sunus), gimęs 1895, ukinin-'- 10466. Survila. 90. Kerežiai. bininkai. Stuopeliai. i kas, Stulgučiai, Barzdai. Šaukėnai.10429. Suchacienė, Agnė. 23, 10453. Sulžickas. Sigitas (Jo- 10467. Survila. Antanas 36,no sunus), 11, Stugučiai.10454. Stulžickas, Liudvikas

;54. šeimininkė. 10496. Sutkienė, Jadvyga sunus), 32, ukininkas, Vikanai,(Antano duktė), 38. šeimininkė Švenčionys.
10497. Sutkienė, Irena (Jur- 10546. Sabanavičius. Juozas kiškis, gio duktė). 32. šeimininkė, Kau- (Adomo sunus), 40, LaumėnaiJ 10572. šadeikienė - Majaus- nas. želva. (kaitė. Valė, 40.10498. Sutkiutė, Ina (Prano, 10547. šamanavičius, Leonas' 10573. šadeikaitė, Halina, duktė), 6. {(Juozo sunus), 15, mokinys. į (Antano duktė), 16, mokinė.
10499, Sutkaitė. Aldona (Jo-! no duktė), 16. mokinė. Vilijam-!

J 0463. Surmaitė, Matilda (Jono duktė). 42, ukininkė.38,' 10464. Surmaitė, Ona (JonoJ duktė), 16.Juozas 10465. Surumienė. Ona (Domo duktė, gimusi 1897, šeimi-

10598. Šalkauskienė, 70, Mažeikiai.10599. Šalkauskas, Adolfas (Prano sunus), 43.10600. Šalkauskienė, 40. seimininkė.

agronomas, Pagmundžiai, Ro-ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? Šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.
vistiek slegia baisus liudnu- ši knygele aiškina proletariato fi- 

, ■, ° lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kasj mas. kad taip netikėtai, taip gimdo pasau’yje įvairiausi us nuoti-
Ne^U- kius, tai perskaityk šitą knygelę.

Kalba labai lengva. Knyga protau-
mum? jantiems darbininkams neapkai-

nuojama. Kaina ........................... 25c.

tavęs nepamiršim.
Lankom tavo kapą kuo 

dažniausia, puošiam ji gėlė-
giucdamas, vis 
raukė, ir viliojo tolumon; 
staiga, griežtai užsisukęs,

■pranyko tankiuose rugiuose,'į^giaf'palikai mus. 
už aukšto malūno...

Pasigirdo vežimėlio bil-! pasakyti 
dėsys. ta-ai ypatingas bildė- 
svs, kuriuo tik žydų vežimė
liai bilda.

Po valandėlės paveja mus 
du susikuprinusiu žydu, va- 
žiuojančiu liesa kumelpalai- 
ke.

einat? — šaukia

bėgo, iromis kuo gražiausia, bet mus

i rėjai kada ne sudie

Ilsėkis ramiai, mielas, iki 
mes pas tave ateisime šalia 
atsigulti.

Januškevičių šeima:
Žmona, dukterys ir sunus.

isyilfų, ir graibyti putas), į jaus nusiskundė, kad kuge-
baigus virti, skystimą nu- lio neiškepė, ne; tik 4 bulves Prie geresnių atmainų Jung- 

keliame nuo ugnies. Jam rado sveikas. Visos kitos bu- tinėse Valstijose priklauso 
kiek praaušus, švariai iš- vo supuvusios. Keturio? bui- “Early Rose,” “Irish Cobb- 
mazgotą statinaitę pripilam vė? už 25 centus! ler.” " “Burbank.” “Rural
skystimo ne pilną, bet tik Tačiau kaip bulvės buvo New Yorker” ir “Whit? 
tris ketvirtadalius. Kada prapuolusios, "taip netikėtai Star.”
statinaitėje skystimas pra- vieną rytą visur langai pasi- Sakoma, kad Jungtinėse 
aus, dedame mieles. Taip rodė pilni gražių, šviežių Valstijose kasmet užaugi*

Amerikietės Slaugės Japonų Nelaisvei

Bulvių yra net 200 rūšių.

—Kur 
mums.

—Pa? B...
—Sėsk!—sako 

-is žydas.
įsėdome.
Važiuojame...

jaunesny-

Ši nuotrauka yra paimta iš japonų žurnalo “Asiana” ir paredo 5 amerikietes slauges, kurios dabar yra uždarytos internuotųjų stovykloj. Kobės mieste. Japonų padėtas po nuotrauka paaiškinimas sako, kad šitas amerikietes nesenai aplankiusi japonų laikraštininke, kuri ir pati buvo nufotografuota kartu su amerikietėmis. Ji čia stovi jų vidury, apsivilkusi klėtkuoja kimona. Amerikos valdžia stengiasi išgauti iš Japonijos visus internuotus civilius amerikiečius, iškeičiant juos i japonus, kurie yra internuoti Amerikoje.

Vėl kelias pasuka šonan ir 
skiriasi i du,

—Tamstoms reikia eiti
šituo keliu.

Išlipame,
Dėkuojame...
Einame toliau...
Vėl rugiai. Vėl kelelis 

vingiuoja apler.kd amas 
duobes, kalneliukus. tai ki
la, žemyn eina. ir bėga, ir relę. motiną, 
tiaukia. ir vilioja kur tai to- broli 
li. erdvėn, kur tai šviesion, 
mėlvnon erdvėn...

Saulė lepina negailestin
gai...

Štai, nagaliaus. ir žino
mas raudonas stogas.

Ji? vos vos matyt pro me
džius...

II.
šeštadienis...
Pirmoji valanda.
Sankrova?, uždarytos. Ga

tvėse nei gyvos dvasios.
Dangų? beveik be debesų, o 
ieigu ii pasirodys koks nors 
debesėlis, tai, lvg tyčia, bė
ga kaž-kur toli nuo saulės, 
rodvdamas, kad “nei žinot 
nežinom, nei numanyt nenu
manom,”
tuma.

BASCOWEN, N. H.

Mirė jauna lietuvė.
Liepos 10 d. Margaret 

Pillsburv ligoninėj mirė jau
na lietuvė Sophia Caijien- 
ter, po tėvais S. Pusciukė. 
Amerikon buvo atvežta ma
ža mergaitė ir gyveno Hud- 
son, Mass. ir Saleme, o vė
liau Schenectady, N. Y. Lie
pos 13 d. jos kūną palaido
jom ant Calvary kapinių Pa- 
nacook. Beabejo tai pirmu
tinis lietuviškas kūnas ilsisi 
šio mažo miestelio kapinėse.

Paliko dideliam nuliūdi
me jauną vyrą, mažą duk- 

tris seseris ir

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt.

Lai jai būna lengva žeme
lė! F. Egounis.

PETELIŠKĖ.
Mirksnio verge, mirksnio tame.' Aš pažįstu tavo sesę.Peteliškę margasparnę—Ji gi tavo mįslę tęsia...
Nuo lapelio ant žiedelio—Ji vis tupia, lengvaduonė.Ir nevokia kito kelioIr, kaip tu. netaupo kluone...
Ji aplenkia žiedą kartų Ir neboja, vos nutupus.Kad jau greit prie daržo vartų Sudrebės sparneliai trupus...
Nes jau tyko ją paukštytis, 

iog Čia tokia karš- Nes, iš dyklaukių užėjęs, 
Gogolis, tikriausia. Vargšės imasi vaikytis 

išsakytų: “Jei Bohu jak U Audros siaubo siųstas vėjas, 
bisa v pekle”... S. Jurgis Baltrušaitis.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMRLAFIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.

Parašė
METELIONIS.

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 
pekla, dabar kopūstai sa
ga. Ir pridėtas "peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyną.

Adresas: "KELEIVIS” 
636 BRO A DW A Y,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas 
A. M. METELIONI

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

knygos neįsileidžia.Labai juokinga sn 
379 puikiais paveikslais, perstatan
čiai? įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina — . $1.00 KUR MUSŲ BOČIAIGYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina .................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTORIJA.
Šitas veikalas parodo, kaip nuc 

1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku ktinigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskricius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res- 
pullika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušhj sn lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ...................... $1.00DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

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 

Ingtfraolas. Kaina ....................... 25c.

MONOLOGAI IRDEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina.................... 25c

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

uiaitikintie Vyras; (2» Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4> Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS METU.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 

Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina .................................. 60c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šitą knygute. Kaina 10c. 
“Kelero.," 636 Bnxdway, 

South Boston, Mas*.

šeimininkė.10430. Suchacaitė, Irena (Pe- i siuvėjas, Šiauliai.10468. Survila, Tomas (An-
polė.10500. Sužiedėlis, Jonas, 45,! Kaunas. Balninkai.10501. Sužiedelienė. Bronė!

AR ROMOS i
’ri'- . !

opiezius yra Kristaus { 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasaulį atėjo
-- - - - ' r«. Pii -------- -------

tano sunus), 16. mokinys, Gir-1 (Jono duktė)> 35> šeimininkėj kalnis, šikšniai. ! Kaunas.10469. Survila. Antanas (Iziukininkas.

Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė, 
nuskriaustoms minioms.

rirmieji Kristaus žodžiai

SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(S) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kfiatus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologėje, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindsmas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS Y. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas lt. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m 
Filipinų revoliucija ir jiriežastys, kurioe tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS Vili. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčia*. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
hažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų pevafcaityt tą 
knyftą, nes joje raa daug reikalingų dalyką ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeiti mi

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą per*kai. 
tyti- Taip aiškins savo knygoje kun. M Valadk i

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm lapausia« kny 

geo vardaa. KAINA S2.SV.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina 11.25

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D. 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. h b < • ’ •

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jasų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas** išaiškintas.Stai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas;"

10502. Sužiedelytė. Liudvika; (Juozo dukttė). 2.10503. Svaikienė, Teresė
doriaus sunus), 49.Volai. Girkalnis.10470. Survila.(Antano sunus). {Žeimiai.10471. Survila. Vytautas (An- | 10504 Sveikackas, jonas, 35. j
,tano sunus). rnokvtojas Talkuškiai, Onuškis.10472. Survila.. AnUna«įVi&. . . j.<)s05. Sveikackas, Dauman

Romualdas ; (Juozo duktė). 57, šeimininkė.

toro simus). 49. ukininkas10473. Survila, Vladas, gimęs1940. šukčičkiai. Remenčinė.
10474. Survila. Keistutis (Antano sunus), 4. Šiauliai.10475. Survila. Kazys (Kazio sunus), 32. Vaikučiai, šven- (Kristupo sunus), 46. ukinin-i čionys. * 'kas. Šiulenai, Daugėliškis.10476. Survilienė. 46. ukinin- 10509. Sveikauskienė, uki-; kė. šikšniai, Gilkalnis. ninkė.10477. Survilienė, Liuda (Ig-; 10510. Svetopolk - Mirskienė,'no duktė), gimusi 1908, darbi-! Marija. 34. gydytoja, Vilnius. . ninkė. Šiauliai. Į 10511. Sveckienė. Liuda, 53, į10478. Survilienė. Felicija, 29. šeimininkė, Samošiškis, Sve-10479. Survilienė, Jadvyga dasai.(Jono duktė), gimusi 1919, uki- 10512. Svičiulis, Antanas, 42,; ninkė, šukčičkiai. karininkas. Vilnius.10480. Survilaitė, Janina(An-{ 10513. Svechovskaitė. Izabelė tano duktė), 29, studentė, Ra- (Juozo duktė). 11, mokinė. Ne- , šeiniai. : makščiai.10481. Survilaitė. Stasė (An-j 10514. Sve tano duktė), 18, ukininkė. nija (Mato <10482. Survilaitė, Petrė (An-jninkė. tano ddktė), 14. i 10515. Sve10483. Survilaitė. Onutė (An- (Terero dūk; tano duktė). 4. 10516. Sve10484 Survilaitė, Irena. 2, ja, 17.Šiauliai. | 10517. S\10485. Suzickaitė, Marija (Bolio sunus (Petro duktė). 26. darbininkė, Musninkai.Aleksotas. , 10518. Svil10486. Šūsnys, Anatolijus no sunus).(Adolfo sunus), 28, samdinys, Kuršėnai.Suvainiškis. { 10519. Svi10487. Šūsnys, Vytautas (A- dikto sunus) natolijaus sunus). 2. Musninkai.10488. Susnienė, Elena. 27. 10520. Svil

tai (Jono sunus), 5.10506. Svrikackienė, Stasė(Juozo duktė). 32, šeimininkė. 10507. Sveikkackaftef Laimutė (Jono duktė). 7.10508. Šveikauskas, Kazys;

?hovskienė, Stefa- i luktė), 45, šeimi-
seickienė, Jadvyga ). Vilnius, ncickaitė, Stefani-
ilas, Benediktas 45, samdinys.
is. Pranas (Anta- 27, darbininkas.
as, Jurgis (Bene- 14, Viršuniškis,
ienv, Bronė (Ju-

Ką reiškia meilė ir iš kar ji pa
reina?

Kaip atsirado ir ką reiškia bačkis?
Ką reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponi®’ ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

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

Kokius vy-us moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apis šeimyniškus rei
kalus?

i visus šiuos klausimus “Teisingas 
Paurėjao” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės ?—lr daug-daug kitų įd omių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Weilso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėjų.’*
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Ma&s&chusetts Aukščiausias kurio jis buvo jūreivis. Lai- tas iš priežasties Vokietijos; Busią daugiau mėsos. 
Teismas atleidžia inšiurans vas “Reuben James” buvo ar Italijos -pastangų sustab- Užpereitą sąvaitę gyvulių 
kompaniją nuo mokesčio, vienas iš J. V. laivyno, kuris dyt pristatymą karo mate- skerdyklos Amerikoje ne- 
jeigu žmogių užmuštas tuo laiku veikė kaip sargas riolo ir tavoro Anglijai, pagamino nei pusės svaro 

karo veiksmuose. kitų laivų, kurie gabeno ta- J. V. prezidentas buvo rug- kiekvienam gyventojui mė- 
hinminiu Valgiui vors* Anglijai. Anglija jau sėjo 11, 1941, paskelbęs kad sos, nes gyvulių augintojai

' J' eL buvo kare su Vokietija ir Vokietijos ar Italijos laivai, vakarinėse valstijose buvo 
kurie sukinėsis tose vietose, sustoję pardavinėti gyvu- 
kur gabenamas tas materio- liūs. tikėdamiesi susilaukti 
las. darys tai savo atsako- aukštesnių kainų. Bet dabar

REIKALINGA MOTERIS
Prie namų darbo, nors po

rai dienų į sąvaitę. Mokestis 
gera. Sužinoti “Keleivio” 
ofise.

APVOGĖ SERGANTĮ VIN
CĄ STANISLOVAITĮ.

Jis turėjo susitaupęs $2,000 
“juodai dienai.”

Vincas Stanislov a i t i s, 
southbostonietis. susilaukęs 
virš 70 metų, pereitą žiemą 
turėjo nelaimę — nusilaužė 
kulšikaulį. Reikėjo atsigulti 
i ligoninę. Sulūžęs kaulas 
tapo sukaltas vinimis ir syki 
ir kitą. Bet vinys nesilaikė, 
nes kaulas buvo “sutrūni
jęs.” Ir kaulo susijungimas 
dėl to nepasidarė. Stanislo
vaitis pagaliau tapo nuskir
tas keliatui mėnesių pasilsė-

Apie lietuvių kalbos dėsly- mai ne vienodai interpre- jtaliin l v' dar
tUoja kas -V,i karo veiksmas-! iSi nektiavo.- Anthony 

g j. 29-tam numery “Keleivio,” Stankus buvo apdraudęs sa-,
Kaip buvo_ nesenai pra- ant pirmo puslapio, skaičiau vo gyvybę ir pažymėjęs, ’mybe. Teismas todėl paša- pranešama, kad skerdyklos 

nešta, jeigu 25 tėvai, kurių vjenos valstijos teismas kad jo mirties atrrikim? kė, kad laivas'“Reuben Ja- gausiančios daugiau gyvulių 
vaikai ar mergaitės lanko _ • apdrauda butų išmokėta jo mes” tapo paskandintas ka-'ir galėsiančios

pripažino, kad mauram, Ma,cellai Stankus. r0 akt "ir Anthony Stankus' ’ ' ’ ; 1
kompanija tun mokėti ap- Inšiurans Ispanijos kont- žuvo ant to laivo, todėl jo 
drauda ant gyvybės jurei- rakte buvo pažymėta, kad paskirta pašalpgavė negali 
vio, kuris buvo užmuštas apdrauda nebus mokama, gaut mokesčio.
giuodžio 7, 1941. japonams jeigu mirtis atsitiks karo Teismas toliau pareiškė,

South Bostono High School 
pasirašys ant peticijos, kad 
toj mokykloj butų dėstoma 
lietuvių kalba, ir prisius tą 
peticiją i Bostono Mokyklų 
Tarybą nevėliau rugpiučio 
1 d.. 1943, tai Taryba galės 
įvesti lietuvių kalbos kursą 
South Bostono High Schoo- 
lėj.

Jau keliatą mėnesių South 
Bostono

_ pagaminti
daugiau mėsos miestų gy
ventojams.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

Weet Roibury, Mase.
Te L Parkway 1233-W

Dr. Kapočius išvažiuoja 
atostogoms.

užpuolus Pearl Harborą, veiksmuose. Teismas davė kad karas gali būt. ir daž- šį.ketvergą Dr. Kapočius
“nes karas dar nebuvo pa- nuosprendį. kad laivas niauria būna, be oficialaus išvažiuoja į New Hampshire
skelbtas.” “Reuben James” žuvo karo.karo paskelbimo. Faktinai, valstiją keliatą dienų pasil-

K -jin rik- othiiiai hnvn hv. veiksmuose, ir kad ši ap- iš 118 karų, kurie ištiko tarp sėti. nes paskutiniais laikais
, • u, cT.Jni-„. z;š drauda neprivalo būt moka- 1700 metų ir 1872 metų, vos jis labai sunkiai dirbo. Bet
Worce-te.S v- New York ma- 10 i<i buvo oficialiai pa-,ilgų atostogų neimsiąs; atei-

ono Piliečių Draugijos |ufe įniuranCe Comuanv Teismas r išaiškino, kad skelbta. nantį utaminką, 27 liepos,
ti, kad kaulai sustiprėtų, ir į komisija stengiasi gauti rei- Snnreme .Tu- laivas buvo nuskandin- Adv. K. J. Kalinauskas, ketiną vėl būti jau namie,
tada, gal būt, bus galimybės į kalingų parašų, bet kol kas

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

utaisyti. Į da nėra pakankamas tėvų
Virš pusė metų besilsint Į skaičius pasirašęs. Tai yra 

lovoje, kilo sumanymas pa-į labai apgailėtinas reiškinys, 
atarti su kaulų specialis- Bet lietuvybės palaikymas 

yra .toks svarbus dalykas 
kiekvienam tikram lietuviui,

tais. Čia, žinoma, kilo ir pi
nigų klausimas. Besikalbant 
paaiškėjo, kad jis dar galėtų

Massachusetts Supreme Ju- 
dical Court turėjo spręst ar 
mirė karo veiksme Anthony 
Stankus, kuris gyvybę pra
rado spalių 30. 1941, kada 
submarina paskandino J. V. 
laivą “Reuben James,” ant

ir vienas iš geriausiu budu; D •, - -c . .ii * Pasikorė 76 metų amžiaus 
moteris.užsimokėti geroką sumą, lietuvybei palaikyti yra lie- 

jeigu tik kas ji pastatytų ant tuvių kalbos palaikymas, 
kojų. Stanislovaitis sako tu- kad stačiai nesinori tikėti, 
rėjęs susitaupęs pinigų “juo- kad South Bostono lietuviai
dai dienai” ir laikęs paslė
pęs tam tikroje vietoje, savo 
name.

Dabar Stanislovaitis iga-

praleistų šią progą, kuomet 
galima gauti už dyką savo 
kalbos kursą.

Brightone, Colliston Rd. 
19 numery, pereitą sąvaitę 
buvo rasta pasikorusi Nelliė 
C. Price, 76 metų amžiaus 
moteris. Ji turėjo vyrą, bet 
jis su ja negyveno; turėjo.. j rz - j i Tėvai, kurie norit pasira- - - ~

liavo du Keistučio draugys- užadresuokit lc pašto dukterį, bet ta gyvena Cah- 
tės narius, kurios jis ir pats atvinite South Boston f.itb-ifomijoj. Vienai senelei gy-. . . .. ., ..atvirutę South Boston Lith-|Tornijoj.
yra narys, kad tieji nueitu į uanjajj Citizens’ Associa- venimas buvo perdaug tus- 

tion, 309 E Street, South čias ir nykus. Todėl ji užri-slaptosjo namą, paimtų iš
vietos” pinigus ir atneštų Boston? Massachusetti "o ^ėrė šniūrą ant kaklo, priri- 
jain- Įgali uolieji vyrai nuė- mes pristatysim peticiją į -9 Pfie vandens O"1}05 
jo j nurodytą vietą ir rado, namus parašui padėt. įeinamoj vietoj, ir pasismau- 
kart ten keno hnw nn-mian t * v • -- rrSkad ten keno butą pirmiau, 
kad viskas išvartyta, išdras
kyta ir jokių pinigų nėra. 
Stanislovaitis, vietoj pinigų,

Komisija, ge.

Numatoma avalinės stoka. Lankėsi viešnios iš Cle- 
velando.

gavo liūdną žinią, kad jo su- Bostonas yra odų ir ava-
taupinti “juodai dienai” virš linės centras visai Naujajai , . .. . ... , .
2,000 dolerių dingo. Stanis-i Anglijai. Čia vra didžiausi redakcijoj lankėsi dvi ma- 

•odą sandėliai, ir čia United >°nIOS Jiesmos is Clevelan-, 
Shoe Machinery firmos bu- c 0 drauge Ona Saruliene 
veinė, kuri aprūpina visas ’Z P'Je_ Stella _ Poderskis.
avalinės dirbtuves reikalin- 9™^J3?™1!*“ i™ nuo- 

Todėl 5irck Keleivio skaitytoja,

Šį utarninką “Keleivio’

* -• » % i - į- ▼ v-

Štai Dešimts Nurodymų
KAIP VARTOTI VACUUM VALYTUVĄ. KAD IIS ILGIAU 

TARNAUTŲ
/T

KAS DARYT

J.

TEL. S0U 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Aldų, Vidurių Ligų, 
Ausų, Nosies ir Gerklė*.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.

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

534. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

i

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai*: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman sL arti Central *kv. 

CAMBRIDGE, MASS.

KO NEDARYT
1. NETRAUK valytuvo per špilkas, vinis 

ir kitokius aitrius metalinius daiktus. 
Jie gali sugadinti diržel}. pradurti krep
šį ar kitaip valytuvą sugadinti.

1. IŠKRATYK . valytuvo krepšį kada tik 
jį vartosi. Dulkės krepšy sumažina va
lytuvo veikltbrtą. .

lovaitis nu-išluostė ašaras ir 
žiuri, kad ta “juoda diena” 
jau dabar stovi prieš akis.

Stanislovaitis mano. kad 
kas nors iš lietuvių bus pa
darę; jam tą didelę skriau
dą. Jis prašo nuoširdžiai, 
kad jam grąžintų nors pusę 
arba nors kiek ant pragyve
nimo. Jis taipgi prašo, kad 
Keistučio draugija arba 
nors atskiri jo? nariai pagel
bėtų jam pasiteirauti apie 
dingusius pinigus ir kitus 
reikalus.

Stanislovaitis dabar ran
dasi Miner Convalescent 
Home, 40 Mill Street. Dor
chester, mano priežiūroje.

Dr. D. Pilka.

2. NEU2GAUK valytuvo pristumiant jį 
pne radiatorių, baldų, slenksčių ir kitų 
kietų daiktų.

i ••Xguminį dirželįZ. APZIU1TEK
jei jūsų valytuvas yra motoru varomas, 
su šepetukais. Kuomet dirželis išsitem
pia. sumažėja valytuvo veiklumas.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.
■F

Nesiųskit kareiviams pinigų 
į užsienį.

Bostono pašto viršininkas 
įspėja visuomenę, kad nie
kas nesiųstų laiškuose pini
gų kareiviams už Jungtinių 
Valstijų ribų. ne? daugely 
vietų, kur Amerikos karei-

gomis mašinomis.
Bostone geriausia yra jau
čiamas avalinės pramonės . - . .. . .
pulsas. Ir štai, odų ir avali- i universitete ruošiasi Amen- j 
nės firmos Bostone sako, kos ,annijos tarnybą1. Jis; 
kad greitu laiku pristigs -.ra baigęs elektros įnzinie-Į 
avalinės, jeigu VVashingto- mokslą. Ji yra įsteke-, 
no galvos nepasirūpins, kad J1151 Jad uz antrojo vyno, o j 
butų daugiau- skerdžiama ?™us yra po pirmojo vyro Į 
gyvulių. New England Shoe lt 'ac^1T?.a::1 Česlovas Dagilis. 
& Leather Asosiacija perei- ^abar jis yra jau antras Įei
tą sąvaitę mušė VVashingto- , .x_ x .
nan telegramą, ragindama Poderskaitę taip pat

inteligentiška moteris ir turij 
sūnų, kuris dabar Harvardo!

3. NEBANDYK taisyti valytuvą pati. Tai 
yra darbas ekspertui. Pašauk elektri
nių daiktų pardavėją ar autorizuotų 
stotį.

4. NETRAUK uz valytuvo laido norint jį 
išjungti. Laidą visados suvyniok ant 
kablių prie rankenos.

3. PAALIEJUOK valytuvą. jei aliejus 
reikalingas, bet ne peraliejuok. Perdaug

• aliejaus sugadina motoro armatūrą ir 
sutepa karpetus.

4. IŠVALYK iš šepetukų plaukus ir siū
lus. patikrink ašatus. Nudėvėti šepetu
kai negali gerai nuvalyti kilimų. Reika
lui esant, šepet} pakeisk.

5. PATIKRINK žiotis, kad būtų tinkamai 
nustatytos. Jos turėtų stovėti per pus- 
dolerio storumą nuo karpeto.

norQ yra labai maloni, inteligen-
žingsnią, kad daugiau butų įiška Hetuyaite. ^ražiai kaJ- 

-,^, ba lietuviškai ir jau kelinti
valdžią imti? kokių 
žingsnių, kad 
skerdžia gyvulių, nes zmo
nėms reikia ne tiktai mėsos, ka^P ^9. "av?.
bet ir odų avalinei gaminti. Kekivj. ’ Ji pati tun
Asosiacija skaitlinėmis pa- &er.^ sekretores tarnybą ka- 
rado, kad per šių metų bir- roj^taigoj.

5. NESKALBK krepšio. Nuvalyk jj ret
karčiais šepečiu arba lengvai pamušk. 
Labai purvinas krepšys turi būt pakeis
tas.

★ BOSTON EDISON COMPANY *

BUY WAR BONOS AND STAMPS.

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa duodama iš

TeL 28624 Gyv. 811M

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas rakis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu aloaiua.

114 Summer Street,
LAMRENCE MASS.

viai dabar būna, pinigų j mėsos, bet ir avalinės gamv- 
siuntimas laiškuose yra už- boj^ nes ^inga odų. 
draustas. Tačiau pašto mo
ney orderiai? pinigus galima 
siųsti, ir mūsiški? armijos 
paštas juos išmoka vietine 
valiuta pagal esamąjį kursą.
Išgrėbė nežinomos moteries 

lavoną.
We?t Roxburyje pereitą 

sąvaitę buvo išgriebtas iš 
Charles River nežinomos 
moteriškė? lavonas, kuris 
plūduriavo vandens pavir
šium. Moteris galėjo būti 
apie 50 metų amžiaus, nedi
delio ūgio. 120 svarų, tam
sių plaukų. Ant pirštų turėjo 
šliubinį ir deimantinį žie
dus, abudu iš balto aukso, 
bet be inicialų. Skenduolę 
paėmė Dedhamo policija.

Paukštiena išnyko.
Seniau mė.-os krautuvės

želio menesį gyvulių buvo KAS NORIT PARDUOTI WORL «tot£T paskersta 32 procentai ma- FARMĄ? ;?/stoties, 9o0 kilocik-
Žiau. negu pereitais metais Mes turime gerų pirkėjų, kurie no-i L j- • t
šiuom laiku. Todėl susidarė ŠJ8’^.5 faTasr S.ru“?>i o-B seKmaaierų lie
labai rimta padėtis ne tiktai BroadU^ sė. BostoTMass/ (»> nU° vkl

_____ ___________________ 10:30 iš ryto programa bus
PARSIDUODA DU NAMAI KARTU tokia:

Gerai užlaikytas 9 kambarių na- !

—

k S r j HMMakA MV
mas. štymo šilima, graži maudynė ir 
kiti patogumai. Iš fronto žolynas, o

1. Muzika.
2. Daininkas Ignas Kubi-r&brango plaukų kirpimas, užpakaly daržas. Antras namas yra r, \ . . 5 kambarių, neša $25 rendos į mene- Hunas 1S Dorchesterio, SU

Bostono barbenai susita- sį. Geri kaimynai. Puiki vieta vai- akompaniste Elena Žukaus-
rė ir pakėlė kainą už plaukų &XmKpkma&abu namu tik kaite.
nukirpimą. Šią sąvaitę už Misa B. Karshkk 3. Pasaka apie “Magdu-
plaukų nukirpimą reikia E ~’b st" r,Ptoh K> Bostonc- tę.”
mokėti jau 75 centus. Pirma Parsiduoda gera farma Prašom parašyti atvirutėj 
užtekdavo 60c. Pereitą su- Gražioj vietoj, prie pat miesčiuko, savo įspūdžius ir prisiųsti 
batą į kirpyklas nebuvo ga- ^tid^rieUdu%du8SŠ, kVoT* ££ ši«o adresu: W0RL, Lith-i 
galima įsigrūsti, nes visi ntr Namas 7 kambarių, su moderniškais uanian Program, 216 Tre- 
rėjo apsikirpti kol kaina da mont st., Boston. Mass.
nepakilus. Daug uogų. žemė labai derlinga. Vi- §. MinkuS. 1

T7- . i •- sos reikalingos mašinerijos, 5 kar- ___________Kai Karas pasibaigs ir j arkiys, 600 vištų, 10 kiaulių. d _ r«
daug barberių bus paleista Parsiduoda is priežasties nesveika- ^ouin bostone, G ir Co-,J
iš armiios niauku kirnimas v u ?astern^-, , v u0) lumbia gatvių kertėj, si pa- | 1S armijos, piaUKų Kirpimas, 2U F.sher sL, Wa pole, Mass. dėli , LSmnšfL TnKn Į
vėl atpigs. Atpigs ir kiti 
daiktai.

lel.: Walpole 776-M

DIDŽIAUSIS BARGENAS
Parsiduoda už visai žentą kainą su 
mažu jmokėįimu Trys Namai su 

Keturiais Garažiais

nedėlį buvo užmuštas John 
Conley, 16 metų jaunuolis

!!i

Daily Double 
Baigias 2:15

.L j "—

„RR CHABlOtS 

18-Day Meet

Daily fhru Aug 7
= Aaent *°r Rcts as• SuMk A ,nc.

PRASIDEDA

1 Reisas 2:30 
8 Reisas 6:00

SUFFOLK D0WNS

TeL ŠOU 28OS

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

8eredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Bostone nėra kiaušinių.
Kaip tik Kainu Adminis- Kiekvienas namas susideda iš trijų 

.. r i • seimų. Su nr.odesmskais įrengimais,tracija numušė klausimų Randasi patogioj vietoj. Visai arti
kainą (5 centus tuzinui), I‘ri« transportaiijos. bažnyčių, teat- 

.. . , , , . . , i- i • rų, mokyklų ir krautuvių. Apgyven-Amerikos miestuose būdavo tuojau rinkoj prapuolė kiau- dinti su gerom šeimynom. Geriausia 
pilnos vištienos. Dabar gi žiniai. Pereitą subatą ir šį šių dienų proga įsigyti gerus namus, 
jau kelintas mėnuo vištų be- panedėlį South Bostono Šis investmentas duos apie 20%
veik nesimato. Sakoma, kad krautuvėse visai nebuvo p?1™- ko kitur negalima gaut . «,alim<» pirkti po vieną arba ant syktaimeriai vistu daugiau ne- kiaušinių. Išrodo, Kart mai®- visus. Dėl platesnių informacijų
beaugina. - kiek turėjo, ta. to raketas .vra galingesnis
iąpąrtlavė. vaktžią, • u»n, Maus. (sjų

uinnoiRim

J

TUOJAU ATSIŠAUKITE
arba jei kas žino lai praneša man dabartinį 
adresą sekančių asmenų:

JUOZAS STRAZDAUSKAS 
Pirmiau gyvenęs Cambridge, Mass.

KOSTANTAS CIRAS,
Pirmiau gyvenęs Newton, Mass.

Labai Svarbus Reikalai. Atlyginsiu už visa* 
išlaidas pranešėjui.

Advokatas F. J. Bagočius,
302 W. Broad w«y, So. Boston, Mas».

J
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S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTEP.IS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMVOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broad way '
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movura)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tct SOUth Bor.ton 4S18

i




