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Alijantų Invazija Eina 
Sicilijos Gilumon

Vokiečių Ofensyva 
Rusijo j Susilpnėjo.

Naciai giriasi paėmę nelais
vėn 25,000 rusų ir daug 

karo grobio.

Artinasi Pasibaisė
tini Mūšiai.

Bus paleista darban negir
dėta galybė ginklų, 

sako Nelsonas.

NUSKANDINO DA 
4 JAPONŲ LAIVUS
Iš viso priešas neteko 13 lai

vų gelbėdamas Mundą.

UŽIMTAS JAU 700 KE
TURKAMPIŲ MYLIŲ 

X PLOTAS.

Padare Bendrą Frontą su 
“Amerikos Hitleriu”

KOMUNISTAI NUTARĖ vo nuvykę Į Jersey City gin- 
REMTI HAGUE’Ą. ti demokratijos principų,

----- ;  . Hague’o Įsakymu buvo pa-
Jersey City miesto majoras g^ktį įr smurtu ištremti 

yra aršiausis darbo unijų Hudsono tuneliu Į Nevv Yor- 
neprietelis. ko pUSę. Hague buvo už-

Komunistų organas, “Dai- draudęs savo mieste ne tik- 
ly Worker.” išgyrė Jersey tai susirinkimus ir prakal- 
City majorą Hague’ą ir pa- bas. bet areštuodavo unijų 
skelbė, kad komunistai nu- vadus ir už lapelių dalini- 
tarę ateinančiuose rinki- mą.
muose remti jo kandidatu- Komunistų “Daily Wor- 
rą. - ker” tuomet kitaip Hague’o

Hague yra tas pats Jersey įr ne™din.°>„ kaiP “Ameri- 
City majoras, kuris buvo už- ko= Kalens.
draudęs savo mieste viso- Jy su tUo Amerikos 
kius darbininkų mitingus ir Hitleriu komunistai sian- 
prakalbas. sutrempęs susi- dle.n padarė bendrą frontą, 
rinkimų ir žodžio lafevę ir Sirla Ji ir agituoja uz jį bąl- 
paskelbęs, kad “raudonie- _
siems” jo mieste nėra Vie- Kas gi čia pasidarė. Ar 
tos. Socialistų partijos va- £}aiuę Jau persimainė. Ne, 
da? Norman Thomas ir kiti JJS t?ks pat reakcininkas ir 
darbininku vadai, kurie bu- šiandien, koks buvo tuomet- 

- __  Jeigu šiandien jis darbinin
kų kalbėtojų i neareštuoja,

--i • j- • Pora savaičių atgal Ame-Ne^praades^ rfkos nauJąrina jau antra sąvaitė
rėjo užėmę jau 700 ketur- kaip vokiečiai pradėjo šios bus"naleista negirdėta^alv^ ofensyvą prieš japonus So 
kampių mylių plotą. Jų ran vasaros ofensyvą Rusijos b- g{nklų-” Taip pasakė To- lomo/1° ir apsupo jų
kose buvo jau šie miestai: fronte. Sukoncentravę dau- ron°o mįįgte D^lda< Xel. oro bazę Mundoj. Japonai

mos sakė. kad alijantai tu

Salon įsiveržti buvo pivar 
totą 2,000 laivų ir šimtai

orlaivių.
Pagaliau Įvyko aliantų' 

invazija, apie kurią taip il
gai buvo kalbama. Pereitos 
subatos naktį alijantų armi
jos įsiveržė Sicilijon.

Šitai invazijai buvo pa
vaitota 2,000 laivų ir šimtai 
orlaivių. Iš karto Jungtinių 
Tautų spėkos išlipo septy
niose atskirose vietose. Vis
kas buvo taip gerai supla
nuota. kad invazija ėjo tik

Syracuse,
Licata,
Gėla,
Pachino.
Avola,
Noto,
Scoglitti,
Ipsica,
Rosolini,
Puzallo,
Ragusa,
Palazollo ir 
Catania.
Invazijoj

tuntoji Britų Armija,

baisėtinos

fronte.
K>bę mechanizuotų jėgų, £ uu. 4 >aouJ„ . . . . ....
jie sugebėjo keliose vietose Kar0 ’Ga T’,Tbos įų nmrmj 1 Mundų ir kelios 
prasimušti pro rusų eiles ir rn;T,;nbaę. 1 dienos atgal tenai Įvyko

t , v", pradėjo siųsti laivais sustip-Jungtiruų Valstijy rinimų j“ b-

pasistūmėti pirmyn. Tačiau ‘'fiVaiiicinn iki smarkus jūrių mušis, per ku-W KanadtTfuu^
cinuiikiui, n^asrniniTCif»Q onnk- . , . . _

5 Arthuro buveineniau eidavo. Maskvos žinios Pa£amlnasiOb &..... Arthuro buveine praneša
sako, kad šią sąvaitę vokie- k nradžios iki šiol kad šią s3vait§ da 4 priešo,čių spaudimas jau susilpnė- Da^t°vta Vau 115'00 oriai laivai buvo paleist-1 jur0S 
jo ir vietomis rusai jau grįž- kiJJimvte. tol™ vb <h«nan’ kai Jie mėgino pra’
to kontratakomis. si,Ilušti Prie Mundos. Tuo

Jei tikėti Maskvos žinio-J.,*- . budu j kelias dienas buvod ei llKUll JldbKvvb ZiniU- Izoo A kuo rvi UUUU Į UlClldO MUW
mis, tai per sąvaitę laiko statomas visiškai "užbaigta^ sunaikinta 13 JaP°?U ka™ 

nuostoliai buvę laivii’ ° gal ir dauglau’ neSJie praradę 2,622 orlaiviu' ; valanda 1 kiti Jų Pasltraukė lš ntiušio
orlaivius ir 0 u t‘ ‘ j-- 'labai sužaloti ir galėjo vė-Be to nuo karo pradžios lį k ti 

m x • r. i pagaminta jau 17o.000 di *
,.7U0 5^rp? 21 Berlyno ia- džiujų armotų vien tik saus- mnnKTANiNm r A7n 
dijas ginasi, kad per ta są- - m .•* crmnLo „z«kifant 100-OKTANINIS GAZO- vaitę vokiečiai paėmę nelai- f armijoms, nukaitant L1NAS DIDELĖ KARUI 

išrikiavo - picinę ncmi kanuohų karo laivams. DACAI D A0 Jankų . rULS'i’ sunalk,nę Padarvta 1,590.000 kui PAGALBA.
TanKii 1>640 Iljsų tankų ir paėmę kasvaidžių • Vadinamas 100-oktanims

1.400 kanuoliu.

dalvvauja Aš-
kuri bals^-

rai žaibo greitumu Į pusę teip'""šauntei""paŠižymėjo'^’. ^lž6
valandos laiko visi kareiviai §jaurės Afrikoj; Septintoji ap^ 40’000 Kareivių
apleido laivus ir išbėgo į Amerikiečių armija ir Ka- "" m
sausžemi. Per kitą pusva- nadiečių Armija.
landi buvo jau iškelti tankai ,v * „ Fafistai buvo
* t, rroAi.. b ikr. triian prieš mūsiškius 400 tankų,iuo pačiu laiku toliau r , . , . ,   .J2’nuo kranto pradėjo leistis bet Jul* bematant stmaik.no 
iš oro parašiutininkai, kurie ^laivyno ugnis nuo ju-
užklupo italus visai netikė- įta!^nas , apaupfs 
tai ir žaibo greitumu užėmė Siciliją .r bombarduoja 
jų aviacijos laukus. fas,st4 ^'83™™? pozici-

Siciliia vra Dati didžiau- Ja7i,aiUIv's.°Jo.^soralviai “Keleivy” buvo jau rasy- 
. • l^Ua Jla, p, ? ?, pila bombas į fašistų pozici- t„ kad Graiki ios nartizanusŽSSk*.«? pažiu laiku musiš-1^ ^wb£ £

žemynu. Todėf kai pasklydo -9^’J?ai ardo tiltas ?:liantų karo žinyba. Iš Lon- ______ __
gandas, kad aliantų armijos , dono dabar pranešama, kad kų. daugiau kaip “1^00,000 orlaiviams 100 oktanų gazo-
jau Sicilijoj, Italijoj kilo di „^2lėb, J nn\i,,tti riliinn GraIklJOJ yra J?u 30-001° °f- troku ir apie 70.000 visokių i Hną. Šitas gazolinas yra ne- 
džiausia panika, sumišimas, p„ ų oicinjon gamzuotų partizanų, kurie vežimų žvalgybos tikslams, j apsakomai didelė pagalba
nes fašistai žino. kad užėmę '^įpjinimų. ............ ardo okupantų susisiekimą per metus esą pastatoma aliantams, nes jis yra daug
Sicilija, alijantai tuojau ims mums šią žinią, ir naikina jų sandelius. apie 20,000,000 tonu preky-lstipresnis negu paprastas
Italija. alijantai buvo jau paėmę Si- Graikija yra labai kalnuotas bos laivu ir 2.000,000 tonu kuras. Juo varomi orlaiviai

Invazija alijantams seka- cdlJ.0J.. tūkstančius italų ir kraštas, todėl labai palan- karo laivų. * Rali išbūti ore daug ilgiau ir
si labai gerai. Einant “Ke- ™kiecll< nelaisvėn, . Kurie kus partizanų veiksmams. Nelsonas pabrėžė šitas todėl gali daryti daug ilges-
leiviui” spaudon, telegra-' buvo vezBmi laivais i Siau- Vietomis partizanai yra nu- skaitlines kaip irodyma. ko- nes keliones. Musų priešai
---------------------------- -------  res AlnKą. vertę kalnų viršūnes ir su- kja milžiniška ginklų galybė ašininkai neturi nieko pana-

Vienu žodžiu, alijantai naikinę tiltus arba užvertę paruošta demokratijos šaus.
išvystė toki šturmą, kokio geležinkelių linijas. Partiza- įriešams sutriuškinti. Taigi ---------------
pasaulis da nebuvo nei ma-įnams Graikijoj vadovauja artinasi baisios kovos jis ORLAIVIS NUSKANDI- 
tęs, nei sapnavęs. graikų pulkininkas Napo- sako. kuriose demokratijos

--------------- leon Zervas. gi partizanus prįešai tikrai žlugs.

De Gaulle Esąs Tik- 
Nenuorama.ras

Manoma, kad jį kursto 
Maskvos agentai kelti 
suirutę Francuzuose.

Graikijoj Veikia 
30,000 Partizanų.

j - . • Mf - 17 t. - naioeiojų » įieaiesiuoja,
6.000,000 šautuvu. gazolinas buvo išrastas A- LietUVO] irę r tai tik dėl to. kad Vyriausis
200,000.01)0 šoviniu artb menkoje apie 10 metų at- Staugaitis. Teismas uždraudė jam lau-

leriiai gak Tuomet i ji žiūrėta kaip . . r. zyt Amerikos konstituciją,
25,000.000,000 šovinių i kokią laboratorijos išdai- kUli • f"antuoja ‘žmonėms

lengvesniems ginklams. Tai kurios galionas kainavo Nep d k‘ susinnkimų ir žodžio laisvę,
reiškia daugiu kaip po apie $30. Tai buvo da tik laracją. Hague nepasikeite bet
1,500 kulipkų? kiekvienam eksperimentas. Šiandien gi Is Šveicarijos gauta tele- pasikeitė,komunistai. Jie iŠ- 

Amerikoje yra anie 45 irno-1grama, kad šių metų liepos sigime į politinius šariatu-i '___i:* _x..’o T -nne ’ '== t
. -i — l L’ . x i :' stoiko ntsiviviui

Pastatyta arti 60,000 tan-nes, kurios gamina aliantų 8 dieną Lietuvoje mirė Tel- dus 
šių vyskupas Justinas Stau
gaitis. Velionis buvo nuo
širdus lietuvis patrijotas.
1917 metais jis buvo išrink
tas Lietuvos Tarybos nariu, 
o vėliau buvo jos vicepirmi
ninku ir pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės 1918 Va
sario 16 Aktą. Atgavus Lie
tuvai nepriklausomybę, ve
lionis aktyviai dalyvavo po-

Amerikos Lenkai
Nusistatę Prieš 

Rusiją.
Tremtinė lenkų valdžia, 

kuri dabar sėdi Londone, 
sakosi norinti gerų santikių 

-antikiai

Bankininkų Nuomo- Kretos saloje diriguoja ge
Amerikos spauda prade- ne Apie Kar O Ilgi. _______

da jau atvarai rašyti, kad ge Hit,eris busi sumušta kj_ NACIŲ VADAI TURI Už-
nerolas Charles de Gaulle la „denį; japonam, nu- .............. .....................

veikti reikėsią gal 3 metų.
Amerikos finansininkų 

“Finance,” iš-

SUGAVO PIKTADARĮ 
KAREIVIO UNIFORMOJ.

Manchester. N. H.—Pe
reitą subatą čia buvo toks 
atsitikimas: 10

SIENIUOSE PASLĖPĘ 
DAUG PINIGŲ.

Anglijos užsienio reikalų žiaus mergaitė nuėjo
(ištark: šarl de Gol), kuris 
vadovauja “kariaujantiems 
franeuzams,’’ yra labai Įki
lus triukšmądaris ir tolyn magazinas, 
darosi vis didesnis “head- sjuntmėjo žymiausiems sa-
ache” aliantams. Pavvz- bankininkams paklau- mą kad Vokietijos nacių 
džiui. Afrikoje, kur gen. Gi- s™.? kaip ilgai jų manymu vadai tun užsienio bankuo- S kad v^žiuMu
raud m oreanizaves iau gak tęstis karas? Gauta 100,se paslėpę daug pinigų, ku- gaite- Racl važiuotų su juoįaua pa organizavęs jau s v » bonHra riai*; iie tikisi naudotis kai maudytis. Jis buvo kareivionemaža franeuzu armiją. akaRymų, kurių bendra nais jie ukisi nauaons Kai AIer«-aitė nradė-
deanlistai sėia tarn tos ar- nuomonė yra tokia: 'jų viešpatavimui ateis galas, unitormoj. Mergaite pranedegolistai sėja tarp tos ar Bet Anrf.ja DasiruDjns_ fa. jo nuo jo salinus. J^issoko

NO SUBMARINĄ.
Naujosios Zelandijos or

laivis, patruliuodamas Gua
dalkanalo apylinkę, paste
bėjo iškilusią viršun japonų 
submariną ir paleido Į ją 
kelias bombas. Viena bom-

su Rusija. Jos santikiai su 
. ........ ... ........ ........ Maskva buvo labai Įtempti.

litikoje ir vra buvęs Seimo ka* _sovde.t}J valdžia nužudė 
pirmininku? du Lenkijos darbininkų va-

'_______  du ir kai pasklido gandas,
kad netoli Smolensko 
kiečiai atradoINŠIURANS KOMPANIJA Siaratiado “miške"”užl^ 

PRIVERSTA UŽMOKĖTI kelis tūkstančius Lenki-
UŽ KAREIVIO MIRTĮ, jos karininkų, kuriuos bol-

&Japonams užpuolus Pearl buvo suėmę ir pas-
Harborą 1941 metų gruo- klP susaudV- Maskva baisiai 

metu am- ba pataikė 'i nati submarinos džio 7 d ’ tenai buvo užmuš- lnirso, kuomet londoniske 
rnėjo Į ga- ^ri^ tas jurininkas Rosena,^ valdzia k‘elp*sl *

viduri ir suplėšė ją. Subma 
juros dug

nan su visais japonais.
ministeris Anthony Eden • nykią parinkti mėlynių savo rina nugarmėjo 
padarė parlamente praneši- motinai. \ ažiavo pro sali 

- -------- * jaunas vyrukas automobi
PATI PADARĖ VYRUI 

150 ŽAIZDŲ.
Montgomery, Ala. — Pe

reitą nedėldienį čia buvo
nujos tikrai komunistiškais!
metodais demoralizaciją ir baigti iki 1944 metų rudens. -~ ~autuTe! parsivertė. Mergaitė pra- a"^ia^nimo. Jūrini

franeuzu kareivius nes ilgiau Vokietija negales miiionų naciai negautų nei d p Atb « moteris, nužudžiusi savo o4 vė kompanagituoja franeuzu kareivius—, -o— -------------- o---- , . . .
prieš gen. Giraūd'a, kalbin- išlaikyti: bet karas su japo- vleno Pfenigo 
darni juos dėtis prie De nais galės užsitęsti nuo 6
Gaulle'o. Tiems, kurie atsi- mėnesių iki 3 metų ilgiau, 
meta nuo reguliarės francu- Juos sunaikinti bus daug

ko p. Eden, kad iš paslėptų į® automobiliaus. pasivijo ją pjojjow

ris buvo apsidraudęs inšiu- Tarptautini Raudonąjį Kry- 
rans kompanijoj $1.000 su- zllJ sU Prasy*pu. kad tuos la
mai; bet kompanija atsisa- vonus patikrintų. Bet Lon- 
kė jo tėvams tą sumą išmo- donu* . Washmgtonui 
keti, nes jos apdraudos kon- spaudžiant, nutrukę rusų- 

[trakte yra smulkiomis rai-' eI3k^ ’ysiai buvo šiaip taip
dėmis parašyta, kad žmo- ir da^a^jY.nk^.va?,7
gus užmuštas karo veiks- dzla ^.9?d?^ džiaugiasi 
muose negauna jokio atlygi- draugiškais santikiais suareštuota tūla Mrs. Davė

vvay, 33 metų amžiaus njmo Jurininko tėvai pada- ^^?kva". .
„ ------ j------  ------ r a . .. . 1 • Bet kitaip kalba Amen-

kos lenkai. Buvęs Lenkijos 
ministeris rašo Nevv

žaizdų. Žaizdos nuošimčiais nuo 1941 (>1 ko lenkų laikrašty No
metų. nes jurininkas buvo Svaat. ’ kad visa lenkų 
užmuštas 7 gruodžio, kuo

kS°tėva7irdavružpuoiikui m«<» amžiaus vyrų Pohcij® te~ismaS''"nusprendė;" kad ji p?s len
kauptuku per galvą. Užpuo- ^ako’ b^v? Pa' .turi užmokėti jiems $1,000 (’.nan?ų
KL-n<, tus,™..)- iv daryta 1 o0 zaizdų. Žaizdos ę,, niinšimpiais mm * orkoSIŪLO REORGANIZUOT

JUNGTINES VALSTIJAS. llkas. P”?le texJ lr Dadarvtos nlunksninė^ šluo
------ • ----- ------- ---- , .. _i t> u tit t -4.x v sunkiai p primušęs pabėgo Pa(laryf°- piun k. n nes .Juo
zu armijos ir pereina dego- sunkiau, nes jie, kaip skruz- Robert M. Lavv, pittsbur- mįškan šu<n ;nko žmonės ir tukes kotu- Isrodo’ kad Par' ___ ___
listu pusėn, pastarieji žada dės. yra paplitę po visas Pa- giškės Federal Housing Au- su?avo*ji Mergaitė ir jos tė- mušus sen^ vyrą- mote_ met kartis da nebuvo pa
mokėti po 500 frankų Į mė- cifiko salas ir tun užplūdę thority direktorius, siūlo, va° nUv*’žti ]jJoninėm Už- risJt.°1 badė jį nulaužtu šluot-įskeibtas, taigi, žiūrint įsta-
nesį. Manoma, kad pinigų .visus Kinijos rytus.
šitam sabotažui pristato’-------------

CHULIGANAIMaskvos agentai.
Nežiūrint šitų papirkinė- POLICIJOS NUOVADĄ.

jimų, De Gaulle šalininkų Olive Hill, Ky.—Dėl to, 
nėra daugiau kaip 11.000. kad policijos viršininkas čia 
Matyt, Maskvos tikslas vra uždraudė jauniems valkio- 
sustiprint generolą de Gaul- tis gatvėmis iki vidumak- 
le'ą ir su jo pagalba po karo čio. gauja jaunų chuliganų 
įsteigti Francuzijoj komuni- pereitą subatos naktį užpuo- 
stų partijos diktatūrą. Dėl to lė ir suardė policijos nuova- 
Amenkai gen. de Gaulle ne- dą. Buvo išdaužyti visi lan- 
Jabai patinka. Prezidentas gai. durys, sulaužyti rakan- 
Rooseveltas dabar yra pa- dai ir sunaikinti rekordai, 
kvietę.^ \merikon generolą Sunaikinus policijos nuova- 
Giraud’ą pasitarti, bet su dą, gauja puolė miestelio

kad atskiri steitai Jungtine- puolikas buv0 areštuotas ir kociu’ ko1 J1* mirė nuo krau- tVTnų akimis, karo tada “ne 
se Valstijose butų Panaikin- uždarvtas kalėjimam japludzio. buvo.” Oficialiai karas su
ti ir sudaryta vienalytė vai- ------- -- ----------------------------------------__ (japonais prasidėjo 8 gruo-IŠDAUŽĖ ti ir sudaryta vienalytė val
stybė. suskirstyta į apskri- 
čius. Jis sako, kad šteitų 
vaidmuo valstybės gyveni
me visai nubluko ir neturi 
prasmės.

KANADOS KONVOJUS 
PASIEKĖ AFRIKĄ.

De Gaulle’u jokių dervhų 
Wakinėto na s nenori

valdybos namą ir tenai pa
darė tokią pat pogromą

tauta yra nusistačiusi pnes 
Rusiją, išskyrus tik “tuziną 
išdavikų, kurie yra parsida
vę Maskvai.”

“Nowy Svviat” sako, kad 
Lenkija nepakeisianti savo 
nusistatymo Rusijos atžvil
giu. kol Rusija nepakeis sa
vo nusistatymo Lenkijos at
žvilgiu. Lenkai negali už
miršti, kad Stalinas kartu 
su Hitleriu užpuolė jų tė
vynę

SUDAUŽĖ NA-riS praSidėj°SĄMOKSLAS PRIEŠ LATVIAI
MUSSOLINI. ČIŲ TRAUKINĮ.

Istanbulo žiniomis. Ta- Stokholmo dienraštis “Af- 
ranto provincijoj, Italijos tontidningen” gavo iš Lat- 
pietų rytuose, tarp fašistų vįjos žinių, kad latviai par
buvęs susektas sąmokslas tizana.1 tenai sudaužė trau- 
nuversti Musolinį. Daug fa- kjnj su nacjų
šistų toj provincijoj esą are- gimtai nacių buvę užmušta.

SUDEGĖ AUTOMOBI 
LIUJE.

Lėkdamas pramuštagal 
kariuomene, višku greičiu, 23 metų am

žiaus William Frappier pe 
reitą nedėldienį Bellingha 
mo miestely nespėjo apsi

S 11MSONA5 IŠSKRIDO 
LONDONAN.

Telegramos iš Šveicarijos sukti aplink kampą, įlėkei ls Londono pranešama,
laivų konvojus su va^vs išlauze Ration Boarck ^ko, kart Kuinus fašistai savo autuinoonium į gazoli kad u.ui atskridęs Ameri-

kareiviais. Už 24 valandų is ofisa niah‘ lleskodami ra nusigandę, kai išgirdo, kad no stotį ir nuvertė gazolino kos k. r j mnisteiis Snnsorf.
Šiaurės Afrikos aliantai iau cionavimo ženklelių bet alijantų armija jau įsiveržė pumpą. Gazolinas užsidegė Esą tariamasi labai svar-
puole Siciliją |nieko nei.)l( Sicilijon _ Frappier sudegė mirtinai biais reik.daF

Iš šiaurės Afrikos prane- stu°fa- 
šama. kad pereitą sąvaitę §io utaminko naktį Rox- 
tenai pribuvęs iš Kanados buryje (Bostono priemistyj 
didelis laivu konvojus su

ROMA NUSIGANDUSI.

l

stmaik.no
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Čia Jankiai Pradėjo Mušti Japonus

lt METAI OKUPA- 
J CIJOS.

“Current News on the 
Lithuanian Situation,” ku
rias leidžia Washingtone 
Lietuvos Atstovybė, siu me
tų birželio laidoje paduoda 
plačią Lietuvos okupacijos 
apžvalgą. Lietuva iškentėjo 
jau trejis svetimo pavergi
mo metu? — vienus metus 
bolševiku diktatūros ir dve-

šiol piktinasi ne tiktai lietu
vių tauta, bet ir visas demo
kratinis pasaulis. Amerika 
ir Anglija iki šiol nėra tų 
“rinkimų” pripažinusios ir 
tebeskaito Lietuvą nepri
klausoma valstybe, tik lai ki
lai pavergta.

Lietuva išbuvo po bolše
vikų diktatūra ištisus metus. 
Lietuvos gyventojai neturi 
impatijų ir vokiečiams, ta-

jis metus nacių priespaudos, piau kaip tik išgirdo 1941 
Apie bolševikų užpuoli-‘ 'ašarą. kad \okiečiai 

mą ant Lietuvos, Atstovybės
biuletini? sako taip:

“Nelaiminga 1940 metų bir. 
želio 15 diena nėra užmiršta 
ir ji niekados nebus užmiršta 
Tą dieną Sovietų Sąjunga, pri 
siuntusi iš vakaro blitz-ulti

oaskelbė Rusijai karą, jie 
uoj griebė ginklu? ir puolė 
mušti bolševikus iš savo 
krašto. Kol vokiečiai atėjo i 
Kauną, bolševikai buvo jau 
švyti ir buvo jau sudaryta 
aikinoji Nepriklausomos 
Lietuvos valdžia, šis faktas

matumą. per pietus įsilaužė Į parodo, kaip Lietuvos žmo- 
Lietuvon su daugybe raudono-: nekentė bolševikų oku-
sios armijos divizijų. Kas se- jacijos.
kė toliau, iš dalies buvo jau ra-. Dabar jau dveji metai 

pirmesniuose šio biuleti- kaip Lietuva gyvena po na- 
P2' ■ lių priespauda. Nacių oku

pacija labai sunki, tačiau 
nesu-

syta
nio numeriuose. Tačiau 
skelbimas oficialių dokumen
tų, nušviečiančių šitą agresi- įmonės bijosi, kad 
ją. turi būt nekuriam laikui grįžtų bolševikai.

Nežiūrint visa to, Sovietų 
valdžia ir šiandien dar reiš-

dar atidėtas.”

Kad ši bolševikų agresija 
buvo visai nepateisinama.

KELEIVI! 50. BOSTON.

šis žemėlapis parodo Solomono salų grupę, kur jankiai dabar pradėjo smarkią ofensyvą 
prieš japonus. Kula įlankoj, kuri parodyta žemėlapio kairėj viršuje, kelios dienos atgal 
įvyko smarkus jūrių mušis, per kurį 9 japonų karo laivai buvo nuskandinti. Iš mūsiškių 
pusės žuvo tik vienas nedidelis skraido .is. Amerikiečiai dabar yra įsitvirtinę Rendovos 
saloje ir siekia paimti Mundą, kur yra didelė japonų orlaivių stotis.

Prof. Krueger Numato Aštrią 
Infliaciją Jungtinėse Valstijose
ŠĮMET ŽMONĖS TURĖSIĄ $105,000,000,000 PAJA
MŲ, O PREKIŲ BUSIĄ PAGAMINTA TIK UŽ 70
BILIONŲ, SAKO SOCIALISTAS MOKSLININKAS.i

“Jungtinėse Valstijose at-1 apmokamų patarnavimų 
eina labai aštrios infliacijos bu- pagaminta per šiuos 
laikotarpis,” sako prof.'metus nedaugiau kaip už 70 
Maynard C. Krueger iš Chi- bilionų dolerių Tuo budu 
cagos Universiteto, kuris pe- atliks dar S35,000,000.000, 
reitą sąvaitę kalbėjo Massa- kuriais jau nebus kas pirkti, 
chusetts valstijos ekonomis-'Taigi jie turės sutilpti i tas 
tų, daibinninkų vadų ir So- pačias prekes. Ar kas nori 
cialistų Partijos veikėjų su-'ar ne. kainos tuiės išsipūsti, 
sirinkime. nuo to nėra jokio? apsaugos.o. r < : Reiškia, infliacija neišven-Prof. krueger yra Amen-i ’ J
kos Socialistų Partijos pir-i 
mininkas ir gerai žinomas

KINŲ JAPONŲ KARUI 
SUKAKO JAU ŠEŠERI 

METAI.
Japonai užpuolė Kinijąkia pretensijų prie Lietuvos. __ ____ ___ ____  ___

tai parodo ir paries Rusijos ji dagi nesigėdi vadinti mu- ^gmetu liepos 7 dienai
užsienio reikalu komisaro ?u krašta “Sovietu Lietuva.“ ~ JTaigi pereitą sąvaitę sukako isų kraštą “Sovietų Lietuva.'
Molotovo kalba, pasakyta Tokiu pat pretensijų prie . ... . . .
1939 metų spalio 31 dieną. Lietuvos reiškia ir naciai. sesen metai kaip eina 
Štai jo žodžiai, kuriuos pa- aiškina lygiai taip. kaip Kinijos apsigynimo karas, 
duoda tas pats Atstovybės bolševikai: mes ją užėmėm. Tas karas šiandien jau susi- 
biuletinis: mes ją prisijungėm, todėl ji Hėjo I bendrą Jungtinių

Sovietu Sąjungos sentikiai priklauso mums. Tautų kovą prieš tarptauti-
su Estija, 'unija ir Lietuva Žinoma, tarptautiniai i- nį plėšriųjų valstybių bandi- 

kurios statymai šitokių

1 AR GALĖS LIETUVA 
ATSISTATYTI?

“Sandara” mano. kad 
Lietuvai bus labai sunku at
sistatyti, r.es po karo ji bus 

dabai sunaikinta. Girdi:
“Pasibaigus šiam karui Lie

tuvos žmonės susidurs su be
galo sunkia ir didele problema

"Tie nuostoliai yra begalo J ~ 
sunkus mažai Lietuvai. Po pe
reito karo jai daug pagelbėjo 
Amerikos lietuviai
milionus dolerių. Po šio karo 
toji pagalba vargiai ar bus 
taip gausi, r.es ir mes busime 
apkrauti didesniais taksais.”

į “Chicago Roundtable” de- 
■ batais, kurie visuomet būna 
transliuojami per radiją po 
visą šąli. *

Infliacija Amerikoje jau 
prasidėjo, jis sako. Pati val
džia, kuri stengiasi viso
kiais budais užkirsti inflia
cijai keb'ą, skelbia, jog kai
nos pakilo jau 22 nuošimčiu.

Bet valdžios skaitlinės 
i yra labai konservatyviškos 
ir jos neparodo tikros padė
ties. Į savo kainų sąstatą 

siųsdami valdžia ima tokius daiktus.
kuriuos žmonės mažai var
toja ir kurių kainos nekinta, 
bet neima tokių reikmenų, 

į kui ios kasdien yra vartoja
mos ir kurių kainos pašoko 
jau po kelis šimtus 
čių. Jeigu prie to pridėti da 
“juodosios rinkos” kaina?, 
kuria? žmonės moka viso-

giama.
Infliacijai atitolinti yra 

du galimi budai, sako so- 
rialistų mokslininkas, bet 
administracija nedrįsianti 
tei vieno tų būdų pavartoti, 
štai. kas butų galima pada
lyti:

1. Padidinti vartotinų 
produktų gamybą 35-kiais 
bilionais dolerių. Administ
racija negali to daryti, nes 
tai sumažintų karo reikme
nų gamybą tokiai pat sumai.

2. L’ždėti gyventojams 35 
bilionus daugiau mokesčių. 
Politinė administracija ne
drįs šito daryti, nes tai nu
teiktų prieš ją balsuotojus, 
o ypač kuomet prezidento 
ir kongreso rinkimai jau 
nebetoli. Perkamojo mokes-

nuosim- nio Įvedimas čia nedaug te- 
pagelbėtų. nes 3 ar 4 nuo
šimčių mokesnio ant pirki
niu mažai 35 bilionų sumą

remiasi sutartimis. kurios suuymai suunių pretensijų 
buvo padarytos su tomis vals- nepripažįsta; tai yra šven
tybėmis 1920 metais. Tomis rnų žemių užgiobimas, dau- 
sutartimis Estija- Latvija ir 2fiau nieko..
Lietuva tapo nepriklausomos Labai vaizdžiai vokiečių 
valstybės, ir nuo to laiko So- okupaciją Lietuvoje nupie- 
vietų Sąjunga visuomet laikė-,šė savo straipsny Raymond 
si draugiškos politikos šitų Clapper. Rašydamas Chica- 
naujų valstybių atžvilgiu. ‘T'imes’o” šių metų 23“Tatai parodo, koks didelis gegužes laidoj, jis sako: 

skirtumas yra tarp Sovietų “Rusai elgėsi su Pabalčio vyriausybės politikos ir caris- gyventojais blogai. Bet ko rusai nepabaigė, tą tęsia vokiečiai... Žmonės pradėjo sakyti, kad nariai yra bolševikai, tik kitokiose uniformose. Nacių valdininkus jie vadina ‘rudais komisarais’.’’

tizmą. Teisingai pastebi 
“D.,” kad kiniečių atsparu
mas šiandien yra—

“...nepaprastai naudingas da
lykas sąjungininkam kare prieš

Žinoma, atstatymo darbas 
—atstatyti nuteriotą ir sunai- bus nelengvas; bet jis nebus 
kinta kraš‘ą. Visa kas buvo taip sunkus, kaip buvo kuri- 
jame vertingesnio išvogė jei mosi dalbas. Po pirmojo pa-
ne vieni, tai kiti okupantai-, saulinio karo Lietuva buvo kiems šmugelninkams. tai įlenktų. Kad suimti tokią 
Neliko traukinių, busų. auto- daug daugiau išpustyta, ir pasirodys, kad pragyveni-sumą, reikėtų Įvesti pirki-
mobilių, industrinių 
mašinų, mokslo
nių sntaupinti pinigai nuėjo vis dėlto pakilo iš pelenų, 
niekais Tūkstančiai specialis- lyg tas Feniksas, ir Į trumpą

naciu. faši's*tū"ir"ja"ponų kombT- ** mok’k> vyru. dingo Įvairio-. laiką atsistojo pavyzdinga-čija. 
nacija. Ir aiškinti, berods, ne- se koncentracijos stovyklose valstybė. Dabar atSJStatytl Tnl.^ 
reikia, kiek sunkesnė šiandien' I »''•> 8™ti-jal bus daug lengv“"

butu jungtinių tautų padėtis. ni rastą. _________________ Įtik bus duota piOga.
jei Kinija butų pasidavusi Ja- i

rinių ir ūkio neturėjo jokio patyrimo nias yra pašokęs daug dau- 
įrankių. žmo- apie savystovų gyvenimą, o giau, negu valdžios skelbia-giau, negu 

mi 22%. sako prof. Kine
sei-. O tai juk ir yra inflia-

TAI .I kainos kits daug 
sparčiau, sako kalbėtojas. 
Ir jis parodo, kodėl jo? tu
rės kilti. Jas iškels dideli

niams 100 nuošimčių mo
kesnį — už kiekvieną dole
ri. pirkėjas turėtų mokėti 
doleri mokesčių. Aišku, kad 
\Vashingtono politikieriai 
nedrįs to padaryti, nes jie
_____  __ vedinniVii įji ai cu?vi

car iš
tinęs Rusijos politikos, kuri 
žiauriai slėgdavo mažesnią
sias tautas, neduodama joms 
progos vystyti nepriklausomą 
tautinį ir politinį gyvenimą, ir 
palikdama jose karčiausi atsi
minimą apie save.”

MolotovasTaip kalbėjo 
1939 metais.

Bet 1940 metų birželio 
15 d. jis jau prisiuntė uiti- pat 
matumą. paremtą visai žiop- tos-

Rusai buvo uždarę Lietu
voje visa? partijas; buvo 
palikta tiktai viena komuni
stų partija. Prie nacių taip 

visos partijos uždraus- 
veikia tik viena naciu

ponijos militarizmo sieki- RuįfSėjO McilčSy šfllikiuma AmOVlkoS žmonių uždarbiai Šiais me-
mams. Amerikos teritoriją ja- LietUVlU KoUt Crenciįa PlHsdurflfte. tais Amerikos žmonės turės
ponai butų užpuolę daug ank.<-« • ** • -• -----j-i—-•----
čiau ir užtikę mus dar labiau
nepasiruošusius. Jie butų puo
lę ir Sovietų Rusiją. Kiniečių 
laikymasis juos įklampino 
taip. kad jie kitus savo žygius 
buvo priversti atidėti tolimes
niam laikui, o Rusijos pulti vi
sai neišdrįso.

“ Genialusis Kinijos vadas

apie 140 bilionų dolerių pa-
Amerikos Lietuvių Tary-' 5. Lietuvos Nepriklauso- jamų. N aidžia paims iš tos 

ba pagaliau nutarė šaukti mybę remiančių draugijų sumos 20 bilionų dolerių tie- 
Amerikos lietuvių konferen- atstovai, po vieną nuo drau-Į "Joginiais mokesčiais ir apie 
ciją, kuriai vieta skiriama gijos. bilionų dolerių bus su-
Pittsburghe, o laikas—rug- Toks • buvo numatytas vartota karo bonams pirkti,
sėjo 2 ir 3 dd. konferencijai planas iš kai- Vadinasi, žmonių rankose

no. Koferencijai artėjant, liks dar 105 bilionai dolerių 
gal dar bus šis-tas jame pa- Kaip perkamoji galia, kai 
keista. ‘tuo tarpu pirkinių ir visokių

lais prasimanymais, ir tuoj partija. Už tai Lietuvoje da- 
paskui tą ultimatumą Į Lie- bar susidarė slapta organi- 
tuvą sugarmėjo raudonoji zacija. žinoma kaip “Akti- 
armija. Dabar jau visas lais- vistų Frontas.” Prie aktivis- 
vę mylintis pasaulis žino, tų dedasi visos Lietuvos sro- 
kad okupavus Lietuvą rusų vės. išskyrus tik komunistus 
armijai. Maskvos agentai ir fašistus. Aktivistų tikslas 
uždarė visa? politines parti- yra: pilna Lietuvos nepri- 
jas ir suruošė neva “rinki- klausomybė. Komunistai ir 
mus.” kuriems kandidatus naciai nepriklausomai Lie- 
pastatė vienus komunistus, tuvai yra priešingi, todėl ak- 
daugiausia iš Rusijos atvy- tivistai kovoja ir prieš vie- 
kusius. Tie gaivalai tuoj ir nūs ir prieš kitus, 
nutarė prijungti Lietuvą Vokiečiai kvietė Lietuvos 
prie Sovietų Sąjungos, taip žmones geruoju važiuoti i 
kaip jiem? buvo iš Maskvos Vokietiją darbų dirbti. Sa-, 
Įsakyta. vanorių neatsirado. Atsto-

Klausimas. kodėl Maskva vybės biuletinis sako, kad 
nepasitenkino viena milita- iki šių metų sausio mėnesio 
rin e Lietuvos okupacija, bet vokiečiai prievarta išvežę 
ruošė da “rinkimų” kome- okietijon apie 100.000 
diją? " Lietuvos žmonių, o nuo sau-!

Atsakymas aiškus: Mas-
kva pati sarmatinosi savo (ar 65,000 darbininkų (o0.- 
nedoro žygio, todėl Įsakė sa- 600 vyrų ir 15,000 moterų).; 
vo agentams suruošti “rin- Per pereitu? 1942 metus 
kimus,” kad išrodytų, jog naciai išvežę Vokietijon 600 
Sovietų Sąjunga “nesikiša” Lietuvos merginų, kurių li- 
Į vidujinius Lietuvos reika- kimas iki šiol nesąs žino
jus, kad juos sprendžia “pa- mas.
tys gyventojai.” Bet šitas Taigi nestebėtina. kad 
Maskvos “kamufliažas” yra Lietuvo? žmonės sako, jog 
laba> žipplas, nes visas pa- “naciai yra bolševikai, tik 
sauli? matė. kad raudonoji kitokiose uniformose." 
armija . buvo jau Lietuvon
Įsiveržusi, kad visos lietuvių

dd.
Konferencijos tikslas yra 

toks:
generalissimo Chiang Kai-šek i Pareikšti vieningą A- 
dabar šviesiai žiuri Į savo kra- merikos lietuvių pasiryžimą 
što ateitį ir nei kiek neabejoja remti Jungtinių Valstijų ka- 
apie jungtinių tautų pergalę. ,pastangas, iki pilnos per- 
šešerių metų

PIETŲ AMERIKOS ĮDOMYBĖS.

partijos buvo uždarytos, 
spauda pažabota ir beveik

UNIJA RAGINA MAINE- 
RIUS GRĮŽTI DARBAN.

United Mine Workers

vo vietų Kongrese.
3. Trečia galima išeitis iš 

esamos situacijos, tai pati 
infliacija. Pakėlus kainas 
da 30 nuošimčių, už 70 bi
lionų vertės prekių reikėtų 
užmokėti 105 bilionus dole
rių.

Šitokia infliacija ir atei
na. sako prof. Kraeger, nes 
iai Įvesti Kongresui nereikia 
leisti jokių bilių ir joks poli- 
tikieris negali būt už tai kal
enamas.

“Mocedade Paolista”, per
_ du numeriu spausdino

karo* sukakties galės ir besąlygk/ prieš o'p a- Argentinos užsienių reikalų savo pusės pareiškė, kad dės straipsnį apie Lietuvą, pa
sidavimo. ministras ir vice ministras visas pastangas draugingų vadintą “O Pais do Cavalei- 

ro Branco.” Buvo cituoja
ma to pat vardo kųyga: 
“Baltojo Ritierio Kraštas,” 
franeuzų rašytojo Jean

vpa- alWntmos užsienio reikalu' Musą tautiečiams bus ma-!Mauclere, I ir II skyrius, 
liečia mažu- ir jo~ žmonos gar?,1.onu Patlrtl\ kad Argentmo- Straipsnis iliustruotas lietu-

s i je gyvenant*? lietuvis daili- viskų kostiumų fotografijo-
: ninkas, p. Jonas Rimša, ga- mis.

“ vr, neimti Atonn '

proga, jis pareiškė, kad 1945 
metais Japonijos militarizmas 2. Apsvarstyti 
bus sutriuškintas. Įžengiant į budus, kad butų pasiekti 
septintuosius.“karo metus, per- Vakarų demokratijų taikos 
gale seks pergalę ir taip visa tikslai, kurie yra isi eik.-ti 
ašis bus į šmotelius sudaužy- Atlanto Čaiteryje ir Mash- 
ta. Kai-šek atsiliepia i visu ingtono Deklaracijoje, 
jungtinių tautų žmones viso- tingai MeK Jie 
kiais budais remti prezidento JŲ tautų ateit}.
Roosevelto ir premiero Chur-i 3* Apsvarstyti, kuo Ame 
chillio nuosprendį
lygiu smarkumu
nija ir Europos frontuose. Iš “^*4 jungu » jos atstaty- Ros ministrai su zmOnomiS-;
savo pusės, kinų armija paža- kaioo nepriklausomo^, reikalų vedėjas, JJkm£ ir mėne«io nabai
danti ir toliau kariauti dideliu demokratuuais paginndais -Criterio" redakbJ
ryžtingumu ir aukotis. ^usitveiusios respublikos •-----g°Ie įvyksta Koluijon

veikimo Lietuvos pasiuntinybėje. :antikių palaikymui tarp
- on Lietuvos ir Argentinos.Siu metų gegužes 20 die- &

ną Lietuvos pasiuntinys Pie
tų Amerikai. Dr. Graužinis 
ir žmona, surengė pusryčius,

Lietuvis—Bolivijos Meno 
Akademijos direktorius.

ŠĮ pakvietimą p. Rimša

respublikos,
“Kinijos vaidmuo sąjungi- IR- istoriniai-etnografinėse 

ninku tarpe yra labai svarbus, ribose.
Tai mato visi. Ir po pergalės Lietuvos tremtinių sel-
Afrikoj. plačiau atsidarant ke- pijno reikalai ir materiali- 
liams. Kinija gaus daugiau nės pagalbos organizavimas 
paramos ir ji ne tik išvys ja- karo nualintai Lietuvai, 
ponus iš savo krašto, bet visą 5. Oiganizaciniai reika- 
diktatorių ir japonų militaris- lai: (a) ALT skyriai koloni- 
tų ašį padės sudaužyti. jose; draugijos ir pavieniai;

“Kiniečiai, be abejonės, aky- (b) lėšų ir fondu klau-i-

“Criterio”
rius ir popiežiau? nuncijus. .
Laike pusryčių šeimininkai . Pastai-uoju laiku p R iš

turėjo progos papasakoti ?a darbavosi Banlocne za- 

svečiam? apie Lietuvos pa- yėtinoje gamtoje, is kur tik 

dėti.

Naujosios Argentinos vy
riausybės santikiai su

Lietuva.

Pasikeitus Argentinos vy
riausybei,

ką grįžo Buenos Airėsna ir, 
atsivežė labai gražią kolek-' 
cija naujausiu paveikslų. 1Bolivijoj p. Rimša gyve
no keliatą metų ir ten pa
garsėjo kaipo žymus daili-;

. .. ----- , naujas užsienio ninkas, puikiai atvaizdavęs!
lai seka gen. MacArthuro karo mas; (c) informacijo- orga- reikalų ministras vice admi- savo paveiksluose bolivie- 
Žygius Pacifike. Jie džiaugiasi nizavimas; (d) santikiai su rolas Šegundo R. Storai šių čių indėnų tipus ir papro-1 jo daroma oažanga ir nasise- kitu tautu cruDėmis. metų birželio 8 d. oficialiai Čius. ir Bolivijos gamtą

pranešė Lietuvos nepapras

RUSIJOS FRONTE SMAR

KUS MŪŠIAI.

visa šviesuomenė areštuota, unija išleido atsišaukimą į 
Taigi’ tie Maskvos agentų streikuojančius mainerius, 
suruošti “rinkimai” buvo kad jie baigtų neautorizuo- ■

jo daroma pažanga ir pasise- kitų tautų grupėmis
kimais. Tai juose kelia viltis ir Konferencijos sąstatas; pranešė Lietuvos nepapras-1 Savo tautiečių nuošir- O’žtingumą. Jie dabar aiškiai Sprendžiamuoju balsu tam pasiuntiniui ir įgalio- džiausią linkme ‘geriausio, mato. kad Roosevelto-Chur- Konferencijoj dalyvaus: tam ministrui Dr. K. Grauži- na<4sekimo vadovauiantichillio pažadai nebuvo tušti. j ALT nariai. niui apie naujo? Argentinos jįeno Akademijai ir savo įJungtinės tautos . karą \eda 2. Remiančiujų ALT na- vyriausybės sudarymą ir darbais garsinant Lietuvos Trys juodos rodyklės šiamelygiu smarkumu visuose fron- cionaliu organizacijų nariai, apie jos norą palaikyti tra- var<Įą. žemėlapy parodo, kuriomisIr tai užtikrina greites-po 3 nuo kiekvienos organi- diciniai draugingus santi- kryptimis vokiečiai dabar ata-?alę ir taiką, kurios visi • irius SU Lietuva. ----

atstovai. Gavęs tokį

biauri apgavystė, kuria iki tą streiką ir grįžtų į darbą, i karo naštą.'

tuose.nę pergalę ir taiką, laukia, o ypač laukia Kinija, nes ji ilgiausiai velka kruviną
zacijos.

3. Laikraščiu pranešimą.
Lietuvos vardas Brazilijos 

laikraščiuose. kuoja rusų frontą. Jie stengiasi paimti Kurską, kas duotų jiems
4. ALT skyrių atstovai, po Lietuvon pasiuntinys tuojau; šių metų balandžio mė-,tiesu geležinkelio susisiekimą 
nuo kožno. patvirtino jos gavimą, ir iš nesy Sao Paulo laikraštis tarp Orio ir Belgorodo.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, RAAO 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Amerikos Kareiviai Keliasi į Atiu
bą ir kelia kainas. Gal tai ir 
tiesa. Bet kas lieka darbi
ninkui daryti, jeigu senoj

Siuvėjų reikalai.

Siuvėjai pastaruoju lai- 
ku dirba gana gerai. Kai ku- "!"™1 .ua,P1- Je‘P 5enoJ 
tiems skyriams net stinga <lirbtuvęj .)« negali pragy-° irAnimm u'yeinirrdi n izitrvvidarbininkų, ypatingai maši
nų operuotųjų, kišeninių, 
pamušalinių ir apsiuvinėto- 
jų. Dėl operuotojų trukumo 
kai kurios dirbtuvės negali 
išdirbti pilno laiko.

Nors

venimui užsidirbti, o kiton 
dirbtuvėn jam draudžiama 
eiti? Kartais persikėlęs ki
ton vieton darbininkas susi
randa tinkamesni sau darbą 
ir gali doleri kitą uždirbti

. . , daugiau; dabar gi nevalia
dai bininkų siuvyk- t0 darvti.

loms stinga, bet uždarbiai TZ . 
prasti. Prie civilinio darbo .^lp ,sau nont’ 
siuvėjai dar gali šiek tiek mieJ1’ b.et 
užsidirbti, bet prie militari- pramonėj reikalą, neina ge
nių uniformų uždarbiai ne- iai‘ '^uo-'' reikėtų taisyti, 
kokie. Tiesa, kurie dirba ii- Nereikia suprasti, kad aš 
gas valandas, tie pasidaro čia kalbu išimtinai apie be
ne blogas algas; bet imant tuviškas dirbtuves. Ne. Aš 
visus siuvėjus bendrai, tai kalbu apie visas dirbtuves 
ant aimijos darbų siuvėjas kiek jų yra Ne\V Yorke ir už 
uždirba nuo 10 iki 15 dole- New Yorko sienų. Nekito- 
rių per sąvaitę mažiau, negu kia padėtis ir kituose mies- 
uždirbdavo civilines drapa- tuose. Visui- tas pats. Klau- 
nas siūdamas. simas, kaip pageiinti kriau-

Kodėl taip yra siuvimo čiaus būvį. yra dienos klau- 
pramonėj, kuomet kituose simas. Kliaučiai yra dau- 
karo darbuose žmonės už- giau išnaudojami, negu kiti 
dirba daug daugiau, sunku darbininkai bile kokioje ka- 
pasakyti. riškoje industrijoje.

Siuvėjų nepasitenkinimas Kriaučiu pikn;ka$. 
tokia padėtimi reiškiasi vi- . ..
sose dirbtuvėse. Nors kriaučiai sunkiai

Unijos viršininkai aiški- dirba* ir negeriausiai uždir- 
na siuvėjams, kad valdžia ba, bet kaitą i metus suruo 
daugiau nemoka, ir reikia šia pikniką ir jame suvažia- 
už tokį atlyginimą dirbti. Ir vę pasilinksmina. Praleidi- 
mes dirban. Bet kįla klausi- mas valandos-kitos links- Čepulis buvo 46 metų am
inas, kaip pragyventi, kuo- mai, be rūpesčio, naudinga ^aus, is amato \ n ėjas n 
met gyvenimas brangsta, o sveikatai. Dabar karas, i ” ~ 
uždarbis siuvėjams numa- Daug musų jaunuomenės 
žintas nuo 10 iki 15 nuošim- karo laukuose su priešu ko- 
čių? Prie to da prisideda vi- voja. Bet tas dar nereiškia, 
sokie taksai, bonai ir unijos kad mes turime budėti ir 
duoklės. Kaip siuvėjas vis- budėti. Ne. Nors kartą i nie
ką apmoka, tai pragyveni- tus, būtent 17 liepos, susi- 
mui beveik niekas nelieka, rinkim į Dexter parką, ir

gerbia-
siuvimo

Čia yra oficiali Amerikos armijos nuotrauka, kuri parodo amerikiečiu kariuomenę išli
pant į Attu salą, kurią japonai buvo užėmę. Dabar priešas tenai jau išnaikintas ir visa 
sala amerikiečiu rankose. Attu sala guli tarp Alaskos ir Sibyro.

SAULES KARŠTIS PHILADELPHIJOJ 
UŽMUŠĖ DU LIETUVIU.

Vidaus Frontas.
“Einamojo mokesnio** paaiškinimas.

Pradedant šių metų be-!dęs ir uždirba $37 per sąvai- 
pos 1 dieną, prasidėjo “ei-!tę. Iš tos sumos. $12 nuo 
namujų mokesnių” išskaity-1 mokesnio pabuosuojama, o 
mas iš asmens pajamų. Nuo už likusius $25 turi būt iš- 
tos dienos pajamų mokesnis skaityta 20 nuošimčių. Taigi 

ka? są vaite darbdavys iš
skaitys iš jo algos po $5.

2. Kalvių Juozas yra ve
dę? ir uždirba po $50.00 
į sąvaitę. Kadangi jis yra 
vedęs, tai iš jo uždarbio kas 
sąvaitė yra pabuosuojama 
po $24. Jiedu turi trejatą 

Už kiekvieną vaiką

, (income tax) bus mokamas 
federabnei valdžiai dalimis, 
o ne iš karto. Darbdavys iš
skaitys iš jūsų uždarbio val
džios nustatytą nuošimtį, 
taip kaip buvo išskaitomas 
“Victory Tax” mokesnis ir 
“Sočiai Security” mokesnis.
Tūla uždai bio dalis yra pa- ^Ra

liuosuojamą nuo mokesnio. Iiu-osuojama nuo’mok£
o kas bus virs paliuosavimo, • »/» • « iv V o JJCI iuv a i..v, g kartus po $6,
uz tą reikes mokėti 20 nuo- , „ m • - ~ ’T 90 bus S18- Taig] V1SC labo lssimcių valdžiai. Į tuos 20 ajg05 yra paIiuosuojama 
nuos,mCU) yra. Įskaitytas ir * mokesnio .S42. Vadina- 
v.etoiy Tax mokesnis. ; k tik J8 už kuriu03 

Tą 20 nuošimčių turi ,sekai- >įkj k . 2’0 nuošimči 
tyti is jūsų uždarbio darb- mokesnio Tuo budu darbų. 
davis ir jis turi tuos pinigus , j. k . g , uždalbio 
priduoti federabnei vai- ,jk 60
dziai. . * .

“Keleivio” administracija Kadangi tūla uždarbio 3. Petras ir Ona Žemaičiai 
dažnai gauna paklausimų dalis yra nuo to mokesnio Yra vedę ir abudu dirba. Jis 
apie Kalendorių 1943 me- pabuosuojama. taj darbi- padaro $30 per sąvaitę. ji—

Administracijos
Pranešimas.

Krito Ignas Čepulis ir 
Antanas Gabalis.

Philadelphijoj paskuti
nėmis dienomis buvo užėję 
labai dideli vasaros karš
čiai, kurie sušutino musų 
mieste 40 žmonių. Tarp tų 
saulės aukų buvo ir du lietu
viai — Ignas Čepulis ir An
tanas Gabalas—abudu stip
rų? vyrai.

Čepulis
žiaus, iš .
dirbo prie anglimis kūrena- j^vo
mo pečiaus restorane Per‘ Bet cukernėj kui jis dirbda- Tai yra Klaida, dinamą “Witho!ding Ex- . *1Q , , ,, .- .
kaitęs Jis atsigėrė salto van- R R į ~ d b Ar vokas užlipintas, ar ne, emptio4n Certificate’ą ” Jei- algo^ tu-
dens su ledais ir tuoj krito. d ’ tog pači ieimi tik laiškas rašvtas
Atsistoięs vėl pradėjo dirb- ' b4e,io 9«d
U. bet ir vėl krito. Boras no- Taigf’išeitų jis ne“alė; neles (taipraiterio) ant vo- viui, tai jis 
rejo vežti jį ligoninėn, bet - J * .......o —-

rių vienas jau vedęs, o du Kalendoriaus neturim, 
tarnauja aimijoj.

Gabalis gyveno vienas 
pats ir dirbo cukemėj. Lie
pos 2 d. kaimynai pastebė
jo, kad į jo butą per lengus 
spiečiasi didžiausi musių de

tams. Kai kas prisiunčia ir ninkams, kurie nedaug už- $18. Per abudu jiedu pada- 
pinigus už Kalendorių, dirba, neišpul? mokėti dau- ,o $48. Jiedu užlaiko 4 vai-

STk nu”uKa fi-U-ešam, ^Ka- giau. kaip JO ar?2 .nuošim- to. Taigi, visa, jų^darbis
labai nemalonus kvapas. 
Buvo duota žinia policijai, 
kuri pribuvus išlaužė duris 
ir rado sušutusį Antano Ga- 
balio kūną. Valdžios dakta
ras nustatė, kad velionis iš- 

negyvas 3 sąvaitės. 
Bet cukemėj. kur jis dirbda

lendoriaus 
neturim

metams čių nuo visų savo pajamų.
Kad darbdavis žinotų.

Laiškai už 2 centu neina, kokią jūsų uždarbio dalį 
nuo to mokesnio paliuosuo- 

Yra žmonių, kurie mano, ti ir už kurią dalį imti mo- 
kad laiškas gali eiti už 2 kesnį, jus turit išpildyti, pa- 
centu, jeigu vokas bus ne- įrašyti ir priduoti jam va- 
užlipintas. Tai yra klaida, dinamą “Witholding

yra paliuo^uojamas nuo 
mokesnio. Tačiau šitokiam 
atsitikime pabuosavimą jie
dviem patartina dalintis 
perpus, nes jeigu visą pa
buosavimą pasiimtų vyras, 
tai moteris turėtų už savo 
uždarbį mokėti mokesnį. Iš

lėtu išskaityti kas sąvaitę
lanka ar ant rašomos masi- dysit ir nepriduosit darbda- 8 xi8720P 1

* - 1 viui’ tai jis negalės jums narynj * * '
.. -- 1 j jo būti negvvas ilgiau, kaip ko reikia det|35. u.^ ze. " duoti jokio paliuosavimo ir Kaip aukščiau pasakyta,

Čepulis P*ase kad parvežtų dienos. uzdėsit tik uz 2 turės išskaityti 20 nuošim- visus išskaitytus iš darbinin-
Dabar ivestac dar nauias truputį pasilinksminkime. JI namo. Parvežtas^ namo jis Antana<: naKkn v;pna centu, tai paštas tokio laiš- čių iš viso iusų uždarbio, ko uždarbio pinigus darb- 
Uabai Įvesta, oar ujas pradėjo labai Kankintis. Antana paliko vieną <.e- Ro Tokiam atsitiki- Tokiu certifikatu ar blanku daw<? Dririunčia i Jungtiniu

suvaržymas: be unijos ir Butų gerai, kad į kriaučių Moteris išbėeo šaukti dak- šen (našlę) ir tns brolius. mp nran^ša adw»aa- aU
darbdavio sutikimo siuvėjas pikniką atvyktu ir nekriau- tara Kol daktarai atėjo Če- Vienas brolis, Juozas, buvo &~^ri*nistu stamDa už JUmS P3™?1113 aaruuavis- vamijų izuą. um ra- 
nefzab vienos dirbtuvės na- čiai. nes kriaučiai irm nuei- pulis mirė ~ atvykęs iš Chester. Pa No- j ’e“ Administracija? tas Jeigu pasikeistų jūsų šei- ^r Ąvaite įiSa^ Ta^

• Graborius man sakė. kad !eį° «au“ P1”'^ B banko, 4 e€ntu3, nes 3 mylinis stovis arba . pasi- knygoS
jis tokio stipraus vyro da ^et, ne?yx°. todėl sakoma, centa: kainuoja stampos nu- keistų jūsų užlaikomųjų as- irašvtas iusu uždarbis Jr 

kad namo gryzęs lo mylių siuntimas 0 Jjeigu a§minis. menų skaičius, jus turit pra- ĮJ? azda™s
pekscas. tracija t0 nJepIdmys. tai nešti apie tai savo darbda- ^3^

ŠeimenimK iupmon .Juo- paąa? aną iaišką sunaikins. 2F1 per 10 dlenP- . kurią darbdavis iš iusų už- 
Kavaliauskas. _ Grabas foks )au įstatymas. Kiek iš jūsų algos išskai- datbio išskaito. Metų pa-

Kas nenori dėti ant laiško V'*1 “elnam°jo mokesnio” baigoje, arba ir anksčiau,

negali vieno? dirbtuvės pa- čiai, nes kriaučiai irgi nuei 
mesti ir eiti kitur darbo jieš- na pas kitus. Kriaučiai yra 
koti, kur butų geresnis už- vaišingi žmonės ir jie pa
darinis. Mat. sako, toks vie- vaišins ne viena atsilankiusį 
tų mainymas trukdo garny- svečią. Vyt. Katilius. nebuvo matęs. Žmona sako: 

/‘Išgyvenau su juo 27 me-
BROOKLYN, N. Y.

Dariaus Girėno paminklui 
statyti aukos.

Žemiau teikiame dvide- Komitetą, dapildant reika- 
šimts ketvirtą paskelbimą linga? vietas ir padauginda- 
gautų aukų iš draugijų ir ma iki 14 narių. Todėl dar- 
pavienių asmenų per Fondo bas turės eiti sklandžiau ir 
komiteto įvykusią š. m. bir- garbingai užbaigtas, 
želio 6 d. konferenciją Broo- Dariaus Girėno Paminklo 
klyne. Komitetas:

Draugystė šv. Pranciš
kaus iš Cliffside. N. J., per 
delegatą A. Veliukonį auko
jo $10.00.

SLA 309 kuopa iš E.
White Plains, N. Y., savo 
susirinkime surinko seka
mas aukas ir prisiuntė per 
atstovą S. Dailidėną $17.50.

Konferencijoje delegatai 
aukojo: Jonas Spurga, $5;
A. Valukoni?, $2. Po $1 au
kojo: J. Šaltis. A. Gudonis, 
adv. Steponas Briedis. J.
Kazlauskas, M. Stakovas,
Ch. Kailis, Ch. Brecker, J.J.
Šertvietis, M. Žilinskas. V.
Vyšnius. J. Mockevich, E.
Baltuvienė, A. Balčiūnas, V.
Brazaitiis, A. Zizas. P. Ky
lius. Viso $23.00. Iš viso 
pribuvo aukų $50.50.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siem c už aukas ir prašome 
visų ir visuomet paaukoti, ar 
parinkti aukų paminklo 
naudai. Visos Fondui ski-: 
riamos aukos skelbiamos 
laikraščiuose; be to, aukų 
rinkėjai ir aukotojai, jei bus 
pažymėti jų adresai, gaus 
nuo Fondo iždininko kvitą.
Aukas prašome siųsti čekiu 
ar money orderiu, Darius 
Girėnas Monument Fund' 
vardu ir adresuojanti: Mr.
John Spurga, Port Jeffer- 
son Station, Long Island,
N. Y. Jis yra atsakomingas 
paminklo Fondo Komiteto 
iždininkas po užstatu.

įvykusi draugijų konfe- tuį ir Per.v,i.T. ‘*iką j-? 
rencija paminklui statyti, nebuv0 nel karto gurgęs, 
kurios tarimus paskelbsime Lietuvoje Čepulis buvo 
vėliau, užgyrė tą patį Fondo kilęs iš Šiaulių apskričio,

Meškučių parapijos. Jo galėjo velionies veido pa 
žmona Petronėlė Petkiute,
Kazio Petkau-- sesuo. Jis T"enįa pasakvti kad 
yra ilgametis Keleivio 
skaitytojas.

Velionis Čepulis prigulė
jo prie SLA ir prie Tautinio 

_ , , . . iPašalpinio Kliubo. Buvo
J°pas Šaltis, pirm. apsidraudęs ir inšiurans
Jokūbą? Šertvietis, v.-pir. kompanijoj. Buvo lėto budo 

žmogus, tik laikraščių skai
tyt nemėgdavo.

Antanas Gabalis buvo ki
lęs iš Viekšnių parapijos.
Mažeikių apskričio; buvo 
vedęs, bet žmona jau miru
si; paliko trejatą vaikų, ku-

VI. Pivariunas, sekr.
Jonas Spurga, ižd. 
Antanas Gudonis, sek. p. 
Juozas Kairys ir J. Am

brazaiti?. iždo globėjai.
Adv. Steponas Briedis, 

finansų sekretorius.

Mergos Mėgsta Pasirodyt

nis

Dvi moterų korpuso merginos atidžiai pozuoja fotografui, kad patekus į spaudą. Pasirodymas joms yra daug svarbes- dalvkas, negu darbas.

zas
buvo visą laiką uždarytas, 
ne- taip buvo įsakyta mies
to daktaio. Nei broliai ne- 3 centų ženklelio, tam pa- (pay as-you-go), tai nuspręs jeigu jusų tarnyba anksčiau

tartino rašyti paprastą atvi- JUSLJ darbdavis pasiremda- pasibaigtų, jūsų darbdavis
‘ ma? tuo “exemption certi- duos jums certifikatą arba

fikatu. Nevedusiem? asme- Hudymą, kuris parodys,
nims yra paliuosuojama nuo kiek iu«> per metus uždirbo-
mokesnio $12 per sąvaitę, įg jp kiek buvo iš jūsų už-
arba $624 per metus. Vedu- darbio išskaitvta “einamo-
siems yra pabuosuojama jo mokesnio.” Šito certifika-

ruką už 1 centą.
Tiksliai rašykit gatvių 

vardus.
Šio

mis dienomis turėjome ir 
daugiau šermenų. Bii želio 
14 d. mirė Jonas Matuzevi- 
čiu?, 54 metu amžiaus lietu
vis, o birželio 28 atsisveiki
no su šiuo pasauliu Kazys taip. kaip jis_ yra užrašytas 
Danilevičius, susilaukęs jau ant tos gatvės kampų, nes 
62 meteliu. ‘ jeigu adresas parašyta? ne-

. tiksliai, paštas grąžina
,• 9raiJ^a Ju*n’ene ga\° mums laikraščius bei siunti- .... . ...
liūdną žinią is Washingt«-njus a, , ž ždamas pasiimti visą: tokiam atsiti- 
no. Karo Depaitamentas jai Į<ad tokie" gatvė’’ nėra Pa- *<ime antras jų negali jokio 
pranešė, kad jos 26 metų vyzdžiui ;vienas skaįtytoja3 Paliuosavimo gauti ir priva- 

suntis Stasy? vra prašo pakeisti io adresą ir io mokėti 20 nuošimčių nuo

Paduodant administraci
jai savo adresą, gatvė- var-Tą „ikU M P“ Taitę- to JUS nepameskit, nes

per metus.
Jeigu dirba vyras ir mo

teris, tai šitą pabuosavimą 
jiedu gali pasidalinti pu
siau. arba vienas kuris gali

amžiaus
patekęs
laisvėn.

vokiečių karo ne- siuntinėti laikraštį ant ”789 vis0 ?»vo uždarbio.

tai
bus kvitą už jūsų sumokėtą 
valdžiai mokesnį.

Ateinančiai? metais prieš 
15 kovo dieną jus turėsite 
išpildyti pajamų mokesnio 
raportą (income tax re- 
retum), kaip ir iki šiol buvo 
daroma. Tas raportas paro
dys, kiek per 1943 metu? 
jus turėjot pajamų, kiek už 
ias sumokėjot taksų ir ko
kiai sumai gavot paliuosa- 
vimu. Jeigu pasirodys, kad

___ „v.... Jeigu vyras su žmona turi
Tai tokios žinio? iš musų įjotas laikraštis sugrįžta"at- nepilnamečių vaikų, arba 

padangės. gaR pašto pažymėta: “No užlaiko senus tėvu? ar kito-
Ūž laikraščio kius gimines, kurie negali gurnokėjot daugiau ne- 

sugrązmimą mes turim už- dįrbti. tai uz kiekvieną toki - ikėio tai tą perviršį 
mokėti paštui 2 centu, o užlaikomą asmenį yra pa- ^Mžia hašvf f Rredit^
skaitytojas tuo tarpu rašo hu<JcU°Jarna S6 per sekantiems metams; bet jei- 
administracijai ir išmėtinė- vaitę, arba $312 per metus, gu jUni bus įmokėta negana, 
ja. Kodėl nesiunčiat man Štai trys pavyzdžiai, is turėsite dar pridėti, 
laikraščio.” kurių ma‘vtis aiškiau, kaip

tas “einamasis mokesnis” 
yra išskaitomas:

1. Jurgių Jonas yra neve-

Chsries st.” Bet šitaip adre-

Kel. skaitytojas. sucR stre€k’

LAWRENCE, MASS.
Lietuviams kareiviams pa

gerbti apeigos.
Liepos 18 dieną, 2 valan

dą popiet, Laurence’o Lie
tuvių Ukėsų Kliubas rengia 
ravo salėj. 41 Berkeley st., naujas jo adre-as 
iškilmingas apeigas lietu- “Chsries st..” bet 
viams kareiviams pagerbti.

Kalbėti yra na kviesti mie
sto majoras Meehan, sena 
torius Thomas Lene, SLA 
pie7identac adv. Bagočius 
ir kiti kalbėtojai. Panos Ma
rijos Choras dainuos.

Galų gale paaiškėjo, kad
Office of War Information.

st.

yra ne 
“Charle?

“Kel.” Administracija.

PAREIŠKĖ UŽUOJAU
TĄ LENKAMS.

Dėl Lenkijos ministro pir
mininko generolo W. Sikor- 

Iš mu«u kolonijos ir apy- skio tragiškos mirties, Lie-L*. i «irvt. hivA- rrnM ai’O linio 1/AncnloD

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN. II.L.
VAi.PYBA 194.1 METAMS. 

PIRM.- Juozas
906 Prescott st., Wauk«‘eBn. III. 

PIRM. PAGEI.B—F. Sedonvičm.
733 Lincoln st., W s u k gra u. Iii. 

PROT RAST.—Susana L. Gsbris.
30 McAlister avė.. Waukeiran. 111 

ras Vaitekūnas.
726 Eisrhth st.. Waukepan, III.

FIN. RAST.—Emilija K. Brothers.
111 McKinley avė., \Vaukegan, III.

Pirkit Karo Bondsus ir Štampas. Kas sąvaitę įdėkit j juos nemažinu kaip dešimtą uždarbio dali. savo

linkės vra išėję armijos tar- tuvos generalinis konsulas 
nybon, kiek mums žinoma. J. Budivs pareiškė užuojau- itD.JK*xim'ie 
iau 350 lietuvių vyrų ir mer- tą Lenkijos generaliniam 
.ginų. Taigi jiems pagerbti konsului, ministrui S. Stra- 
ir vra šios apeigo* sureng- kacz’ui. Taip pat Lietuvos kasos glorcjai — n. Lauraiti*, 
tos. Bu- perskaityti jų var- generalinis konsulas liepos 
dai ir pavardės. . 3 d. dalyvavo, kaip ir visų M Kernagis.

Prašome visus vietos ir kitų Šalių konsulai, gedulin- Susirinkimai būna paskutinį ket- 
apylinkė? lietuvius dalyvąu- gose pamaldose St. Patrick
•ti. M. S. katedroje. ir Adams Sts., VVaukegan, III.

Paulina Vaitekūnas. 
MARŠALKOS — Jonas Stoikus,

V/ORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN• •• f

VIETA MALONI TR 9H.TA:

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
W<«( ESTF.R. MASS.



Ketvirtas Poslapis

imas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, —Šitas chemijos

t

KELEIVIS, SO. BOSTON.

KELIATAS NAUDINGŲ ŽODŽIŲ 
FARMERIAMS.

SVARBU ŽINOT KALKIŲ daug budu l>et lengyiausis

VEIKMĘ. ir pigiausia būdas, tai nusi-
_ pirkti vai inėje už kokį

.. . . i.-' penktuką t ar dešimtuką lit-1 ingos, o kuriems kenkia. „ • • \6 mušimo p< ‘leno. Angliškai
Turbut visi jau žino, kad jis vadinas: stačiai Litmus. 

rūgščioms dinoms reikalui- Jis būna dviejų spalvų, mė- 
gos kalkės. Bet ne visi žino, linas ir raudonas. Nupirkit 
kad nekuriems javams kai- abiejų spai ų. Tuomet pa
kęs neturi jokios reikšmės, o imkit saują žemės, sušlapin- 
kitiems net ir kenkia. kit ją ir į-gauskit tarp jos

štai ką apie kalkes sako. mėlynąjį popierėlį. Tegul 
žemės ūkio chemikas G. S. pabūna kokią minutę. Jeigu 
Fraps, Ph. P., savo veikale jūsų žemė rūgšti, tai mėly- 
“Piinciples of Agricultural nas popit ėlis pasidarys 
Chemistrv:” raudonas. Tai bus ženklas.

Kalkės naudingos: alfai- kad jai rei a kalkių. O jei- 
fai, asparagams, miežiams, gu mėlynoj popierėlio spal- 
buiokams. dobilams, šalie- va nepasikeis, tada įdėkit 
rams, kalafijorams, serben- raūdonajį popierėlį. Jeigu 
tams, kopūstams, agurkams, jis p&idans mėlynas, tai 
salotams. kornams. svogu- bus ženklas, kad jūsų žemėj 
nams, okrai, avižoms, žir- kalkių yra perdaug. Bet jei- 
niams, pynacams, pipirams, gu nei vien. s, nei kitas po- 
pastamokams. pumpkinams, pierėlis sa o spalvų nepa- 
skvašui, sėklavaisiams, kau- keis, tai bus ženklas, kad 
lavaisiams. špinakams, cuk- jusu dirva yra neitrali—nei 
riniams runkeliams, motie- lugšti, nei -aidi. bet tokia
jukams ir tabakui kaip reikia.

Kalkės neturi reikšmės:

Kuriems javams jos reika-

juodoms avietėms (black- 
berries), raudonoms avie
tėms. bulvėms. ingiams, 
smilgai ir sorai (millet). 

Kalkės kenkia: 
dėsnis noms' rūgštynėms

LIETUVOS MOKESNIS
TAUTU LYGAI UŽ

MOKĖTAS.
Washington, D. C.—Pa- 

spalge- tirta iš pilnai patikimo šalti- 
vilkvi- ni0 kad Lietuvos, kaipo

No. 29. — Liepos 14 d., 1943 m,

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

(Tęsinys)

Pasaulinio tvano paslaptis.

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

įvas. kur galėtų sutilpti ne tik žmones, lx?t 
ir gyvuliai ir maistas jiems?

...... . , . . . šiandien visų gyvulių rūšių galima pri-
, gul int j visus tuos padavimus, rodosi. kj labai dauc. Ir visi jie turėjo išsi- 
kad 1S tikrųjų visoe žemes tautos ir gimi- „ lb4ti nuo 1)a<-a'ulįnio tvano laive, nes 
nės atsimena kazkok) pasaulin) tvanų. Pa- fį. k . jie‘butu galėję dėtis. Juk aud- 
davimų apie si tvanų randame visuose pa-;i.inroje Juroje ,le plaukyti nemoka ir ne

ūkiniu ir ansviestesmu- £ Jvija ^,^„3 buv0 patvinusi. Taigišaulio kraštuose, la 
jų žmonių tarpe.

Ir iš pirmos pažiūros tatai rodosi labai 
keista, bet bus dar nuostabiau, jeigu įsigi
linsime į visus tuos padavimus.

Kas yra tų padavimų apie tvaną esmė?iyra žemėje? Tat mums labai gerai žino- 
Jeigu mes surinksime visus tuos padayi ‘ma; didžiųjų gyvulių rusiu, yra nemažiau 
mus. ištirsime. kuo jie yra panašus į vie- kaip dvylika su pusetukstančių, mažesniu- 
nas kitą, atmesime visokius pasakingus juJ_via gimta? šešiasdešimts tūkstančių su
priedus, pagražinimus ‘------- :------------ * * - - . , ,
.tai štai kas beliks: visuo:
kojama tas pats: buvęs
vusi žmonių giminė, laive išsigelbėję tik paukščiu, daugiau ne du tūkstančiu rūšių 
keli žmonės, o su jais ir gyvuliai, ir jie visi i įvairių vazdžių, musių, drugių, vorų ir ki- 
paskum iš naujo pripildę žemę, ir visa tat tokių vabalų, ir dar trys tūkstančiai su vir- 
padarę kažkokie dievai. šum nišių sausžemio kirmėlių, ir begalinė

įvairiuose padavimuose yra įvairus var- daugybė įvairių rūšių mažų gyvių, kurių 
dai žmonių, kurie išsigelbėjo, dievų nai- negalima paprasta akimi matyti, pavyz 
kintojų vardai ir kraštų ir vietų pavadini- džiui, choleros ir kitokie mikrobai, bacilos 
mai: taip pat vra. įvairios įvykių smulkme- ir tt. Jeigu buvo tvanas, tai reikėjo ir juos 
nos. Bet esmė*ne čia gludi.* Reikia pirma Gelbėti, nes daugeli* jų vandenyje žūsta, 
pagalvoti apie padavimo prasmę ir ją Bet mes žinome, kad jie lig šiol tebegyve- 
smulkiau išnagrinėti. Tatai dabar ir pa- na. Vadinasi, laive turėjo išsigelbėti devy-

vi-os gyvulių lūšys, kurios tik gyvena šian
dien žemėje, galėjo išsigelbėti tik vienin
teliame laive.

tokiu sausumos gyvulių rūšiųKiek gi

nios galybės visokių gyvūnų, pradedant 
nuo didžiųjų dramblių ir baigiant mikro
bais. kurie negali iškęsti vandens.

Kokio dydžio turėjo būti laivas, kuria
me tokia daugybė gyvų daiktų ir jiems 
maisto sutilpo?

Kai kuriuose padavimuose yra pasaky-

dalysime.
Kiek reikia vandens, kad galėtų 

pasaulinis tvanas įvykti?
Kai kurie mokslininkai ilgai laikėsi nuo

monės. kad pasaulio tvanas esąs visai pa
prastas, natūralūs reiškinys.—jis buvęs ir 
dar galįs atsikartoti, jeigu tik butų tam tik

isoj gamtoj’ kiams (luPynui), melonams Tautu Sąjungos nario, mo
li. baloi aura (vatermelon)ir vynuogėms, kesnis tautu Lvgai esąs su-

tėve. veikia v:
štai, pavyzdžiui, baloj auga (v/atermelon )ir vynuogėms, kesnis tautų Lygai esąs 
vyksvos. Karvė tas vyksvas Kalkė? yra vartojamos tvarkytas už visus praeitus 
suėda ir duoda žmogui pie- degintos ir nedegintos, bet metu?. Paskutinis privalo- 

—Maike. nekalbėk bedie- no. Iš pieno gi pasidaro ir žalios sumaltos. Daiyti ban- mas nario mokestis buvęs už 
viškai. Verčiau paklausk, suris ir sviestas. Kitaip paša- dymai Maiylando ir Penu- 1940 metu.-. Mokesnis už 
ko aš pas tave atėjau. kius, sviestas ir suris ateina sylvanijos valstijose parodė, sekančius metus okupuo-

— Aš maniau kad mudu iš balos. kad maltos kalkės veikia ge- toms valstybėms padalytas
susitikom atsitiktinai, be —Tai koki tu priklodą ria£ ne^ degintos. neprivalomas, laisvanoriš-
jokio ypatingo reikalo. iš to darai, Maike? Maiylando valstijos agn- kas.

—Ne. Maike, aš turiu rei- _Aš tėve jokiu “priklo- ? ,.bluro , bandymai Lietuvoje labai Ainga
kalą. Zakristijonas išskaitė du” nedarau ir nežinau ką '^Akra^^žem^b^ kalkių J’3??* ^Ta žinoma kiek ir 
gazietose. kad iš kviečių da- tu tokiu vardu vadini: aš tik atnpšė 24’ bušeliu komiu koklR v.alsP- reJkia. bet gi 
rys šolderius. noriu tau irndvt kad ieimi T A 2. • , nėra kaip jų nusiųsti. Is vie-k’a< iuo« Harvc’ " U UU . Jel£M davus tam akrui 1.400 svarų no< DUsė ,Ta i<liučiu dėl-Kas juos darys. 1S purvo pasidaro sviestas ?r degintų kaiki u 32 bu_ P£-*« iVkito'

—Nežinau, vaike... Gal suns, tai kodėl gi iš kviečių 5ebai kornu. davus 1 400 “ - o is kitos
Ruzveltas. Kaip zakristijo- nebutu galima padaryti to- °aTn kalk?u F?** negalima vaistų siųsti
nas klumočijo, tai Amerikos kio maisto, kuris pavaduotu į " Lietuvon neturint uztikrim-
mokslinčiai išrado tokį sek- dešrą? Ataaspie ™ be

Maike!
—Kas pagarbintas? 
—Ponas Dievas.
—O ką jis tau davė?

. ... mo, kad jie pasiektų lietu
.etą, kad galės įpilti maišą -Bet neužmiršk. Maike. tAffjOo’A™ šilno! u£ 'ių įstaipaS LietUV°je-- KaiP 
kviečių į masiną, paleis lėk- kad purvas persimaino į dėjus aukščiau minėtą kieki vaistu pasiuntimas galėstik kliūtys bus pašalintos, čiausių kalnų?
triką. ir kaip matai išeis šol- sviestą per Dievo galybę. 6 de^tu'kalkiu. "gauta f,700 
^72? bu?_^?a'aiž?10??? tokios galybės netu- svarų šieno . o pabarsčiu; 1 ‘

tiek_Pat maltų kalkių, akras ITALIjA PAVOJUJE, SA-nuva v ldh erom cionn __ _ . ___ . _

T , . matas, maždaug tnsdesimt vieno centi-
Bet ar tai gali būti? Žinoma, ne, nes kad metro ilgio Taip skaitant išeina, kad lai- 

galėtų įvykti pasaulinis tvanas, reikia būti- va5 turėjo būti devyniasdešimt trijų metrų 
nai, kad įsikištų dievai į žmonių giminės jjgio, penkiolikos su puse metrų pločio ir
'lk2I?3- . . . . devynių metrų aukščio. Taigi laivo butą

Tiktai dievai arba velniai tegah padaiy-1]abai didelio; todėl jis turėjo būti labai 
n toki nepaprastą ir baisų dalyką, be to, tvirtas. Šiaip nuo gy vai lių ir svorio ir bangų 
dar be jokios naudos žmonių giminei, kuri įįs butų tuojau subirėjęs. Pimioji audra
n po tvano nepasitause. įbutų ji paskandinusi.

Pirmiausia tvanui reikėjo vandens. Bet ’ Ret toki laivą pastatvti nėra lengvas
kiek gi turi būti vandens, kad galėtų ap- daiba-. ne tik anais laikais, bet ir šian- 
semti visą žemę ir pakilti aukščiau auks- dįen. Net ir iš geležies nelengva butu toki

laivą pastatui, ką gi bekalbėti apie medi.

Šlaistytas ir į senvičius sūdė- ri... Matai, kaip aš tave su
tas. Kitaip pasakius, išrado kritikavau! 
tokią mašiną, ką darys sen
vičius. į katruos nereikės 
dėti mėsos.

—Tėvas girdėjai kažin 
ką. bet nežinai ką.

—O tu ar žinai?
—Taip, tėve. aš žinau, ką 

tu girdėjai, bet nesupratai.
—Nu. tai pasakyk, kad 

suprasčiau.
—Tokios mašinos, kuri iš 

kviečių darytų “senvičius,” 
visai nėra. tėve. Yra tik su- A .. 
įastas būdas, kurio pagalba to^ aPsxle?tų ta\o įazumą. 
galima atskirti nuo javų —Gerai, tėve. ateisi pas
protejinus. mane kitąsvk.

—O ka? tai per do dai k- — — 
tas?

—Protejinais, tėve. mok
slininkai vadina tas medžia
gas, kurių daugiausia gali
ma rasti kiaušinio 
muose. ~

davė 2.140 svarų šieno.
—Ne. tėve, purvą į svies- Bet kalkė? reikalingo? tik 

tą pakeičia ne Dievo galy- tada, kada dirva pasidaro “Padėtis musų numvlėtoj 
bė, bet žalmargė karvė ir rūgšti. Italiioi labai pavojinga.”
žmogaus rankos.

—Maike, kas tave taip iš
mokino?

—Knygos, tėve.
—Aš jau senai sakiau, 

kad tos knygos išves tave iš 
doros kelio... Eik tu nuo ma
nęs šalin: aš noriu sukalbėt 
rožančių, kad dvasia šven- 

mą. 
pas

KO JAPONAI.

Kaip pažinti dirvos rugš- užtriubijo pereitą nedėldie- 
tingumą? Tam tikslui yra nį Tokijo radijas.

Nuo Adatos Prie Laivu Statybos

Žiurkės Bėga iš De
gančio Namo.

Kai vokiečiai įsiveržė 
balty Noivegijon. tenai atsirado 

Protejino taip pat daug savo tautos išdavikų
yra sūriuose, gyvulių rau (kaip ir Lietuvoj), kurie 
menyse ir kai kuriuose ja- nuėjo bernauti okupantams, 
vuose. Yra ir kviečiuose. Norvegijoj jie buvo pramin- 
Taigi dabar, kai mėsos ir ti “kvi-iingininkais,” nes ju 
kiaušinių stinga, kilo mintis lyderio pavardė yra Quis- 
imti p otejinus iš kviečių ir Jing. Iki šiol tie niekšai išti- 
vartoti juos žmonių maistui, kiniai tarnavo savo tėvynės 
mėsos vietoj. pavergėjams, bet kai dabar

—Maike. aš nenoriu tam nacių karo reikalai pašlijo ir 
vieiyt. ba žmogų? tokių cu- jie gali but iš Norvegijos iš- 
dų negali padaryt. Kristus tyti, tai kvislingininkai, nu
galėjo vandenį paversti į vy- jausdami savo kailiui pavo- 
ną, ale mokslininkai kilba jų, pradėjo bėgti. Iš Stok- 
sų iš kviečių nepadarys. holrno manešama. kad pe- 

—Ar tėvas jau užmiršai, reitą sąvaitę Švedijon atbė- 
kad prohibicijos laikais pats go net GO Norvegijos kvis- 
munšainą darei? lingininkų. Žiurkės visados

—O kam tu man tą pri- bėga iš namų, kuomet pa
meni, Maike? junta ugnį.

—Ogi tam. tėve, kad pa- --------------
lodyt, jog vyčių generolas Šią sąvaitę iš Rio de Ja- 
gali padalyti iš vandens da neiro uo-to išplaukė į Jung- 
stipresnį gėrimą, negu Kris- tinęs Valstijas pirmutinė 
tus padarė. Tame nėra jokių franeuzų savanorių grupė, 
stebuklų, tik papra-ta gam- kuri stos i franeuzų išlaisvi- 
tos chemija. , nimo armiją. Jie pasimokins

—Orait, Maike. orą it. va- Georgijos valstijoj ir paskui 
ryk toliau • ‘vyks irtjurin.

Los Angeles lai'Tj statybos įmonėje dirba 2.400 jaunų mo
terų ir merginų, kurios scr.iau užsiimdavo siuvimo amatu 
.Tom« čia ' m duodame? teoriin? nnn-io>n<?

Tat mes galime^ visai tiksliai apskaityti. ye|. didžiulėms mašinoms ir mokytiems 
nes šiandien žemės dydis mums yra gerai inžinieriams padedant, tokiam laivui pa
žinomas. Tiktai laukiniai žmonės nežinoįstatyti reikėtų daug laiko ir daug darbi- 
jos dydžio ir mano. kad ji esanti tiuputį njnįų prieš pasaulini tvaną nebuvo
didesnė už jų kraštą. neį mašinų, nei mokytų inžinierių, nei įgu-

Iš tikrųjų yra žinoma, kad žemė yra di dusių darbininkų, 
džiausis rutulys, turį maždaug dvidešimt * _ * ....
tūkstančių kilometru skersai, o aplinkui i Kaip 2mOnes galėjo surinkti ir sutalpinti 
žemę maždaug keturiasdešimts tūkstančių; viename laive visus gyvulius? 
kilometrų. Visos žemės paviršius — maž- šitokį laivą pastatyti tai dar niekis. Bet 
daug penki šimtai milijonų ketvirtainių dar sunkiau į vieną laivą, nors ir dideli, su- 
kilometrų. Žemėje yra kalnų ligi devynių rinkti visu? sausžemio gyvius ir pritiekti 
kilometru aukščio. Pavyzdžiui, Azijos Hi- jiems maisto.
malajų Haurizankaras Jeigu vanduo ap- Ret jr toj daf nfekis T , visj gyvuliai 
?emtų šitą kalną, tai turėtų pakilti - sutjjpĮų viename laive, bet kaip jie vienas 
n įus kilometrus, vanduo tuieų v??.u> " kita nesudra'kė. šiaip ar taip. pagunda tu
kis šimtus milijonų ketvirtainių kilometru buti ,abai j purieji

apsemti devynių kilometrų storumo van-, žv6rys turėjo virai yisai jaukiais 2inoma.
dens sluoksniu. — .ir čia yra stebuklas, net visa eilė stebuklu

Tam reikėtų mažu mažiausia keturių ‘ . . \
milijardu kubiniu kilometru vandens, ne- Bet dar yra nuostabiau, kad galėjo visi
skaitant kuris vra jau žem'ėje-vandeny- ^uszemio gyviai. .s visų pasaulio krajtų 
. rxetiL<z . J km ipioii susnmkti prie laivo, ir dar susiimtai paruošė, jurose, ežeruose ir upese. Bet jeigu mpn£; diena ir valanda Ir kain iie
paimtume ir visą vandeni, kuri? tik yra ze- l?ęned- alanctą Ii aip j
mėje. ir dar prie jo pridėtume visa ta van- ę>iejo ateiti is saitu ų kraštų i s.ltuo- 
denį. kuris yra orį ir debesyse, tad vis tiek Ir kofl,‘' J,e aV
negalėlų nei paprastas pasaulinis potvinys J P P •
ivykti. o ką jau bekalbėti apie pasaulini Kaip tai įvyko, nei vienas padavimas 
tvaną. Viso vandens žemėje yra daug ma- neaiškina. Mes nežinome, ar patys gyv ti
žiau, kaip keturi milijardai kubinių kilo- liai fu-irinko ar juos surinko laivo šeiminin- 
metrų. Iš kur gi jo galėjo atsirasti pasauli- kai. Bet juk tuomet' reikėtų važinėti i visus 
niam tvanui ir kur jis paskum dingo? Jei- pasaulio kraštus,—ir karštuosius, ir šaltuo 
gu tvanas iš tikrųjų yra buvęs, tai jis yra ius, ir į salas, kurios yra vidury vandeny- 
didelis stebuklas, nes šiaip tiek vandens no. Taip įeikėtų keliauti ne metai, ne dve- 
negalėjo atsirasti. Bet jeigu to vandens ji, bet dešimtys metų. Reikėtų senuose lai- 
nebuvo ir jo tiek negalėjo atsirasti, tad. vėliuose plaukioti iš vieno vandenyno galo 
vadinasi, ir pasaulinio tvano negalėjo buti. i kitą, arkliais ir kupriais jodinėti po dy- 
Be to. dar vienas klausimas: kaip galėjo kurna? ir iš vieno žemės krašto Į kitą 
į taiga tielš daug vanden? atsirasti ir staiga Senovės padavimai apie tvaną neišaiš- 

a.^,n J1 j Lutu zemen kįro pokįu budu persikėle per vandeny
1 i įtęs didziausm Ignotam, tad vis tiek butų „us sausžemio žvėrvs ir paukščiai, kurie 
u ikeję mažiausia kelenų metų, kol tokiąI ncmoka plaukioti ir skraidyti, 
daugybę vandens žemėn butų privirtusi. , , ' . ...
Bet toks didelio krioklys butų sugriovęs ^ar nuostabiau, kad dievai pražudė \ i-
didžiausius kalnus, o kį ir bekalbėti apie sausžemio gyvulius uz žmonių r.uode- 
medinį laivą. norp Le gyvuliai niekuo nebu\o kalti.

Tatai žmogaus protas niekaip negali Tegul bus ir taip. Bet nesuprantama, kodėl
-auszemio gyviai turėjo atsakyti už žmo
nių nuodėmes, bet banginiai, žuvys ir kiti 

Kokio didumo turėjo buti laivas, kuriame uros gyviai—nei trupučiuko. Argi saus 
išsigelbėjo žmonės ir gyvuliai. žemio gyviai nusipelnė dievų pyktį, kad

nemokėjo plaukyti? Ai dievai nebe-kyrė.

suprasti.

Bet padavime apie pasaulinį tvaną daug 
yra dar tokių dalykų, kurių visai negali 
žmogaus protas suprasti.

Pavyzdžiui koks turi boti didumo lai

kas yra kaltas, kas nekaltas? Matyti, kad 
ir dievai darė didelį neteisingumą.

(Pus daugiau)
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rado daug prekybos, smul-' 
kios pramonės, s.kurdo ir ne
pritekliaus, kas pagrindi
niai pakeitė miestų, nors da 
ne visų. veidą. Vis tik net 
tokiuoe moderniškuose did-

____  miesčiuo e, kaip Bombėjus.
Tarpe džiunglių prie upių Balkute,. knibždančiuose 

ir netoli miestų yra daug milijonai^ gyventojų, žymu, 
diibamų laukų, kuriuose kad ir šiandien dar ne pre- 
vietiniai žmonės augina ry- kybą n pramonė 
žius. gano gyvulius. Ryžių los liaunai
laukai dažniausiai pelkėti, traukia indusu 
juose veisiasi milijardai uo- v®s gaisus braminai — 
du kinio cniočiaU minia ir dvasiškiai, kuriais iki Šiolpasibaisėtino , V ,e Jnec a" P. a. japaj Dasįtikima ir labai ste- r kandžioja žmones, įsnesio- jaoai PaT-u;!\in.ia
darni baisiąją maliarijos Tiek Bom-
(geltonojo drugio) ligą. ^ėjui, tiek Kalkutai preky-

Indija, Prabangos 
ir Skurdo Šalis.

ne kultu 
— mokyklos 

bet švento-

Nepraeinamų girių kraštas, 
kur gyvena 300,000,000 

žmonių.
Vargiai rasim pasauly ki

tą tokį kraštą, kaip Indija, 
kur pasakiška prabanga ir 
neapsakomi turtai viešpa 
tauja šalia
skurdo.

Šita šalis yra plačiai žino
ma, kaip baltosios rasės pro- yj? d’ai tnkip ikvniT n- ba, piamonė, uostas ir trans- 
tėvių pii moji tėvynė. Mes į1* poitas tegalėtu prilaikyti ne
visai neabejojam, kad prieš £ip nenu\ejami, kart jų la- į • kain trečdali visu 
daug šimtmečių ir musų *
proseneliai paliko Indijos ••»moJaus Driešas \Tr 1 ” ^idž uose pasaulietis-džungles, ilgai klaidžiojo Žmogaus pnesas Nr. 1.

Indijos gyventojai labai
mišrus.

kuose mies uose gyvenimas
Įvairiais Azijos ir Europos Indijos gyventojai labai bent kiek panašus į Europos 
keliais, kol sutingo prie Ne- mišrus. ir Amerikos didmiesčių gy-
muno Baltijos pajūryje. Indijoj gyvena net trijų venimą, tai šventieji mies-

Prieš šimtus metų tuks- rasių: baltosios, geltonosios tak kuriu didžiausias ir gar- 
tančiai pramuštagalvių ver- įr juodosios žmonės kurie siausias Ber.areta? prie šven- 
žėsi Į Indiją, jieškodami tur- susiskirstę i šimtus tautų ir tojo Gango upės. visai skir
tų. dabar šimta^ veržiasi bet jie visi_indai tingi nuo musų pažįstamų
mokslininkai. Indija paten- -pje daugelio tautelių indai miestų. Šituose miestuose 
kino daugelio gobšų godu- išpažįsta dešimtis religijų niekad neįmanoma surinkti 
mą ir daugelio mokslininkų jr sektų. bet jie visi indusai statistikos žinių apie gyven- 
smalsumą, tačiau vis tik jai įr mahometonai... Tik ne- tojų skaičių. Pav. Benarese 
iki šiol liko dar ir tuitai ir daugelis tautelių gyvena nuolat gyvena tik apie 250 
neatidengtos paslaptys. santaikoj, ir Ui padeda an- tuksiančių žmonių, Učiau 

Indijos ploUs apima pus- glams kraštą lengvai vai- kasdien mieste yra nema- 
penkto miliono keturkam- dyti. žiau, kaip IriĄ—2 milijonai
pių kilometrų ir tame plote Žemės ūkis yra pagrindi- žinomų. Tai maldininkai, 
gyvena daugiau kaip 300,- nis Indijos gyventojų vers- kurie is tolimiausių Indijos 
b<)0,000 žmonių. las. Daugiau, kaip 67 nuoš. yietų vyksta tūkstančiais į
r,. . , , • visų Indijos gyventojų gy-1 šventas vietas ‘‘apsiplauti ir

iriose ny z & ųs gy vena kaimuose, kur verčiasi apsišvaryti.’ Jie užpildo 
va ynai ir žvėrys. javų auginimu ir gyvulinin- šimtus^ auksu spindinčių

Visas kraštas — miškais kyste. Tik 33 nuoš. indų gy- bažnyčių — maldyklų, jie 
apaugusios lygumos, kur vena miestuose, kurie išau perpildo Gango upę, kunoj 
gausu ir vandeningų upių, ir go paupiuose ir pajūriuose dėl gausybės žmonių van- 
aukštu kalnu, ir derlingų prie maldyklų. iduo VKad dumblinas, jie karo laivyno bus pridėta da
slėnių? ir niūrių dykumų. Indijos ūkininkas turi Pamaldžiai vis skubina gat- 500,000 vyrų. Armija taipgi
Šiaurėj dangų remia snie- maža žemės sklypelį, kuri v?m-. Pdnom. šventųjų kar- bus padidinta. Dabar Armi-
guoti Himalajai, pro ku- apdirba primitvv’iškiausiom jie apie nieką kitą ne- joj yra 9,300.000 vyrų. Iki
riuos neprasiskverbia žvar- „ iemonėm Jo* arklas—me- £alv°Ja, kaiP apie kiek S11i m€tl? pabaigos sis skai-bus vėjai1, pietuose—pu?,-a- Snl? Jo kastuvas-mediSs. ^giau galės pasilikti rn.es- Sus bus.ąs pakeltas ik, 10,-
čiu kraštą riečia Indijos jis vartoja medini kauptu- te’ klek dar aplankys mai- 800.000, o ateinančių metų

Suardytu Japonų Orlaivių Stotis

Ši nuotrauka parodo Amerikos orlaivių supleškintą japonų skraidyklą Mundoje, New 

Georgia saloje. Solomono salų grupėje. Juoda rodyklė parodo vieną japonų orlaivį, kuris 

buvo susprogdintas žemėje.

ĮVAIRIOS žinios.
PRIE AMERIKOS LAIVY
NO BUS PRIDĖTA DAR 

500,000 VYRU.
"VVashingtono pranešimu,

1944 metais prie Amerikos

LENKAI NORI SUSITAR
TI SU RUSAIS.

LIETUVIAI STIPEN
DININKAI.

Lietuvos generaliniam 
konsulatui New Yorke tar- 

1pininkaujant, Lietuvon pi
liečiai studentai — Marija 
Tubelytė. Aldona Km|dro-' 
taitė ir Jonas V. Nav ickas— 
gavo stipendijas su pilnu 
išlaikymu vasaros septynių 
savaičių studijoms tarptau
tiniuose seminaruose (Inter
national Service Seminare*), 
kurie vyksta specialėse va
saros stovyklose Camp Ka- 
nesatake, Pa., ir Guilford 
College, N. C. Marija Tube
lytė išvyko į Camp Kanesa- 
take. o J. A. Navickas ir A. 
Kundrotaitė į Guilford Col
lege. Tuose seminaruose da -, 
lyvauja ir kelių kitų tautų 

1 studentai.

KALAKUTAS 6VERIA 
60 SVARŲ.

Kaip jums rodos, kaip di
delis gali užaugti kalaku
tas? Netoli nuo Athol, 
Mass., farmerys Henry Sar- 
gent turi kalakutą, kuris 
sveria lygiai 60 svarų.

Parsiduoda 3 Namai Krūvoj
! Vienas 5 šeimynų, du po vienų šei
mynų. Yra tūli patogumai ir didelis 
jardas. Rendų neša $105 į menesį. 
Kaina, $7,500. Šaukit: Mrs. Freeman, 
TKO-8201.' (35

Reikalingas vyras
ANT PARMOS. Man reikalingas

Bet Lenkija turi but nepri- p™. farmos da,rhų darbininkas. Mo- e r kestis $rera. Kas nori ant farmos
klausoma ir gerai apsaugota dirbti, tegul tuoj atsišaukia. Plačiau 

paaiškinsiu per laiškų. (31)
Generolas Sikorskis, da- _ . p.jKaiėd*, 

bar jau žuvęs, būdamas Af
rikoje pereitą sąvaitę paaiš
kino spaudos atstovams len
kų vyriausybės planus 
tikslus.

VVilliamston, Mich.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

HAIR

dyklų. o tada — kokia lai- liepos mėnesį busią jau 11, 
mė bus “pomirtiniame gyv e- 300,000 kareivių.
nime.” ------ —-----

Šita sukta tikybos dogma KARO DARBŲ ALGA 
fanatikus indusus nuramina Anglijos Darbo Ministe- Slovakija. Toks mažųjų tau- 

turėtų palaikyti

Parsiduoda 35 akrų farma
Naujos triobos, 0 kambarių namas, 

vanduo įvestas į stubų ir į t-anę; yra 
- f j .. . U-ioba farmos padargams ir kartuJis sako, kad talkai garažas; yra jaunų medžių sodas, 

palaikyti vidurinėj Europoj
po karo būtinai turi but su- — —-iš
daryta

t 
«» i »
• 
i 
i

i ♦
{ padarytas iš tikro.
» io Castile muilo.
{ U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru-
• mus ir sustiprina 
, odų. 50c. už bonkų.
t ALEXANDER’S 
j REFRESHING TONIC
• Aliejų ir Odų Gydančių Vaistu
{ Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
• 50 centų už bonkų.
• Pasižymi savo gerumu. Prisiur.- • 
t čiam per Paštą j visas dalis Su-
• vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.

daryta mažųjų tautų sąjun
ga ar konfederacija, kurioj 
vadovaujamų poziciją turė
tų užimti Lenkija ir Čeko-

Thomaston, Ct

4X4 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON MAS3.

Indo-Kinijos džiunglės, ir ba klampias dirvas ir jose 
tik iš vakarų į Indiją skver- augina ryžius, duodančius
besi Europos kultūra, kuri gerą derlių, dirba laukuose., ... .
greičiau nustojo savo pa- Didelėse lankose ganosi sunkiausiais momentais. r-ja paskelbė karo pramo- tų blokas 
traukimo, negu nugalėjo daugybė gyvulių, kurie par- ir ^9, . dlJ°l dar niekad darbininkų uždarbių glaudžius santikius ?u sovie-
pakelės^ dykumas ir lauki- duodami miestuose. Tiek n,_ ° nausių dėl žmonių apžvalgą. Iš 6,250.000 dar-tų Rusija. Lenkai nori su'
nius miškus bei tyrus. javų, tiek gvvulių auginto- skurdo n'išnaudojimų. . bininkų, dirbančių 50,000 Rusija gerų santikių. bet i

Indijos miškai — džiung- jai sunkiai kur parduoda sa- Indijo> pramone labai firmoseT vidutinė vyro alga niekados nesutiksią, kad
lės visai nepanašus į musų vo gaminius pamestinom ™el}ka, prekyba taip pat. §22.78 per sąvaitę. o Rusija kištųsi į vidujinius jų
miškus. Tai milžiniški di- kąinom, ir nežiūrint puikaus ri™1.5?.0 .P inkal. nepaJe^ia moteries — 811.72 per są-reikalus. Lenkija turi but
džiulių medžių, krūmų, žo- derliaus, jie visada gyvena užsidirbti drabužių, gyvena vaRę nepriklausoma ir gerai ap-,
lių ir vijoklių raizgynai, kur vargingai, kadangi jie aukš- pusnuogiai ir amžinai basi. Pasirodo, kad niekur dar-saugota, kad niekas negalė-

vadovauja 
tų užimti

aras

lenkai
riaušių paukščių, plėšrių Indiio* miestai čių ką valgyli. O mdijona1 ^o"*procentų "mokesnis oro^pobeiją ^kurio^
žvėrių ir šlykščių šliužų ri Indijos miestą,. pariJų, žmonių be kastos darbininPy lakinai tu?ėtu bSt ^urinkri^ i
liūtai ir tigrai, leopardai ir Indijoj yra daug gražių, (bę luomo) ir dėl to neglo- ---------- ---- Jungtiniu Tautų Be to
juodosios panteros puola didelių ir labai turtingų bojamų jokių I^ymp j ŽADA STREIKUOTI PA- kiekvienai mažai tautai, ku-
žmogų ar silpnesnį gyvų ta- miestų? Tik nežymi šitų m fe? , • L- GAL NAUJ* ĮSTATYMĄ, ki'ineis į tokią konfederaci-
ciau sprunka nuo visagalm- stu dalis įsikūrė, kaip pre- ^Kuraą ziuii Kaip į Karansną . • \ - c . , . . nnn_
čio dramblio: baisi gyvatė kybos ir pramonės centrai, prabangą. Indusas pripratęs Naujas įstatymas Pjle; armija Tokio* armi
__ crnauylvs nitonas įieško- Kiekviena* miestą* *a'-o iri- k£^i alki ir nepriteklių. Jis streikus reikalauja, kad dar- -ava aimi.ą. iokio- armimaugiy^ pilonas, jiesKO- Kiekvienas miestas .a.o įsi A, . ‘ - ,.nrTd-- 't d bininkai negalėdami J°s turėtų būti centralmesdamas grobio, nedaro įsim- kūrimą ir augimą sieja ne su dėl to nesiskundžia, nerte- DininKai, negaieaanu .u • , -
lies nei Hutui, nei tigrui, nei gerais keliais, ne su tinka- iuo]a-.. Jei Jis neturi ką vai- darbdaviais susitaikyti, tur. . nuro"(|Vmai«
krokodilui: kiek drėgnes- mom vietom dirbti vieno- £Vti- -Ps pakenčia vieną, dvi, pranešti Dai bo Santikių Ta- -
nės vietos džiunglėse ir net kias ar kitokias pramonės bis dienas, o po to iis gauna rybai. kad uz o0 dienu p.e prp7;dpntn« Rnnspvpltis
kairrfiO'G knibždu 2rwutV” cėrvbcs bet qu šimtelis mul- "kur kokiu suuju ryžiu ir ken- mes duibu. jci.ęu ju įCiKuIu- *. igyvaty ge,>be.. bet;mal_ šipulį.iš vimai nebus išpildyti. Taip pa^o Unijai bul?te?

ir kaulai, aiškiai Allis Chalmers firmos 1,200 rau,,o, Ka i i\in jai ou .a u .
matomi pro jo oda, tačiau darbininkų Springrielde, kiama daugiau pagalbom
iis įsitikinęs, kad šioj žemėj Ilk, dabar pranešė šitai vai- nes tęsdama karą pnes ja-
kvno neverta žiūrėti, kad džios įstaigai, kad už mene- prnus. Kinija, labai daug
dėmesys reikia kreipti į šie- šio jie streikuosią, jeigu jų padeda Amenzai._________
la nes tik taip galima pa- kompanija nesutiks su jais Petronelė Lamsargienė
Siekti laimę. V. Civ. tartis. Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,

______________ i ___ — — ronoti) kojų ir nuo kaulų gėlimo.
Taipgi turiu Galinga Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gera 
patarimą ir busit natenlrint.i (-) 

PET. LAMSARGIENE 
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa

pr;
sii šii

nais; kai kuriose vandenin- dyklų. kurios atsirado ank 
gose upėse krokodilai tiek čiau, negu pats miestas. Lai- J° Į’-k oda 
drąsus, kad puola, ir kaltais kui bėgant miestų reikšmė 
gana sėkmingai, net aštuo- augo ne tik religišku, bet ir 
niairkles valtis. ekonomišku atžvilgiu: atsi-

Rombardavimo Čampijonai

Texas valstijoj buvo suruoštos bombardavimo iš oro rung
tynes, kuriose dalyvavo astuonių bombardavimo mokyklų 
kadetai. Geriausia iš visų pasižymėjo Ačkovskis. Kosikov- 
pkis ir I’rownas. kuriu atvaizdai čia vra parodyti.

MAŽIAU GAUSIME 
MĖSOS.

Mėsos vartojimas suvar-

PABAUDA UŽ ALGOS 
PERMOKĖJIMĄ.

Aucklando mieste, Nau-'
joj Zelandijoj, vieno vieš- žomas da daugiau. Iš pra- 
bučio savininkas buvo nu- džios asmeniui buvo duoda- 
haustas užmokėti $25 pa- ma 16 raudonų ženklelių, 
baudos už tei, kad mokėjo už kuriuo- buvo galima gau
daibininkams po $1 į sąvai- ti apie pustrečio svaro jau- Noria. v*d pa-iturimi. n< 
tę daugiau, negu valdžios tienos per savaitę. Dabar gi tAT«?°nS?».žeSo8»rtwfe,ni genu 
yia nustatyta. Įstatymas te- už 16 ženklelių galima gau- Prašau rašyt šiuo adresu: 
nai draudžia mokėti dau- ti vos tik pusantro svaro
giau negu nustatyta, nes jautienos, ir žadama- dar 
tuo budu darbdaviai vilioja daugiau suvaržyti mėsos 
darbininkus viens nuo kito. vartojimas.

APSIVEDIMAI.

amžiaus. 
(30)

Mr. G. R..
Althon. Sask.. Oanada.

RUMUNĄ! MUŠASI SU 
VENGRAIS.

ŽADA BOMBARDUOTI 
ROMĄ.

Anglijos premjera* Chur- Maskvos radijas praneša, 
chill pasakė, kad jeigu vo- kad tarp Run unijos ir Ven 
kiečių armija susikraustys grijos šieno' sargų įvyko 
į Romą, tai aliantų orlaiviai kiuvinas it mimas. Ru
tuojau pradės tą miestą 
sprogdint i.

munai perėjo 
sėn ir u/ė'.nė

Vengrijos pu- 
cngni kaimą

••-rsiduoda 1 šeimynos Namas.
\Yilmins-tone, 7 ruimai, maudynė. 

w.ro šilima, Keram stovy, akras že- 
-»>ės. r-aražas. vandenį virtuvėn varo 
elektriką ir pumpa yra lauke. Vaikus 
i mokyklų nuveža bosas. Parsiduoda 
dėi lisros. Kaina $1.500. šaukit: Mrs. 
Freeman, TRO-8201. 4 35)

PARSIIH OPA VIŠTOS IK KARVES
Jauniklės. 0 mėnesių vištos, kurios 

jau deda kiaušinius, parsiduoda priei
nama kaina. Galima panti ir 2 mene 
šių viščiukų. Tr dvi jjeros pieningos 
karvės. Kreiptis: Krank Aitutis

15', Cį-osj «t., Pr,djjcw'*ter. Mas*

uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
Jvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicagoja ir Europoje—$8-00. 
Money Orderį ar čekį siųskit*!

JU

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS 
kofiįą ptuiųsima

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašo^’ Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pnt krikščionių gadynes.

Senovė* Lietuviu Žiityčia

įpultom, dabartinės krikičionybea gadynėje kiekvienas ture»ų 
p-r-*kai')t. nes tik tada ja les aiškiai supranti liirvo buvimų

Knvra didelio formato, turi 271 pūsis ni. Kairu p. piero? ųpdarais 
—1 00- audimo apd —>1 25. Pinigu* traKma siųsti popieriuj dolerį<l^rncv Orderi”. Adraan'-kit Mitųnčiai:

KELEIVIS, 636 Br ,&dway, So. B_sUn, Ma y
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Moterims Pasiskaityt
Naktinės Drapanos Vasaros Karščiams

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHE LSONIENĖ.

PRANEŠIMAS IŠ PITTS
BURGHO.

Ką veikia moterų komitetas 
Lietuvos žmonėms šelpti.

Šių metų birželio 2 d. 
Pittsburghe Įvyko moterų 
komiteto Lietuvos žmonėms 
šelpti susirinkimas ir nutarė 
padalyti keliatą pramogų, 
kad sukelti daugiau pinigų. 
Formaliai šis komitetas va
dinasi “Nuo Karo Nukentė- 
jusiem; Lietuvos Žmonėms 
Šelpti Komiteto” vardu.

Tarp kitko nutarta šių 
metų rugsėjo 12 d. suruošti 
“card party’’ Lietuvių Pilie
čių Draugijos name, S. S. 
Komiteto nariai jau platina 
bilietus ir renka dovanas.

Komitetas prašo kitų or
ganizacijų tą dieną nieko 
daugiau nerengti, bet vi
siems dalyvauti musų pra
mogoj. Iš to bus daugiau 
naudos nuvargusiems Lietu
vos žmonėms.

Be to da nutarta suruošti 
viešą rinkliavą (tag day), 
Ta; dalbas pavestas paren
gimų komisijai.

Šių metų pabaigoj ir atei
nančių pradžioj manoma 
daryti vajų ir kreiptis i vi
sas organizacijas ir pavie
nius prašant aukų.

Iš šitų nutarimų galima 
matyti, kad pirmas musų 
Komiteto susirinkimas buvo 
labai entuziastiškas. Ir iš
tiesų taip buvo. Kiekviena 
narė, neskaitant savo darbo 
ir laiko, prižadėjo duoti dar 
po 10 dovanų ruošiamai 
“card party” su “bingo.”

Taip pat narės jau rūpi
nasi. kad susirinkusiems 
svečiams nereikėtų rūpintis 
ar sKubeti namų vakarienes.

Nors šiais laikais ir sunku 
bent ką užtikrinti, bet šio 
parengimo rengėjos gali 
kaltais ir “surprise” pada
lyti. •

Pastovų Komiteto sąstatą 
sudaro šios narės: pirm. B. 
Pivaronienė, vice-piim. Eva' 
Miller, sekr, V. J. Količie- 
iiė, fin. sekr. I. Puskunigie- 
nė. ižd. O. Gutauskienė. na
rė; A. Lausaitienė, G. Dar
gienė, E. Saveikienė. M. 
Zdankienė, M. Miller. B. 
Bakanienė.

Parengimų komisijos są
statas yra toks:
A. Stravinskienė, M. Grėb- 

liunienė, K. Marčiulaitienė. 
M. Bartkaitė, A. Brazaus
kienė. A. Keldušfe, J. Povi- 
liunienė, O. Sandaitė, A. 
Malaukienė. J. Yakštienė ir 
A. Gilienė.

Virš išvardintos motervsv
ir merginos netiktai kad yra 
visos geros ir darbščios lie- 
uvės, bet didesnei Pittsbur

gho lietuvių garbei galiu pa
sakyti, kad šiame svarbia
me darbe nėra jokių srovi
nių pasiskirstymų. Nors su
dėtis narių rodo, kad jos yra 
iš visokių griovių ir luomų, 
bet musų tautos ir tėvynės 
reikalai visoms lygiai svar
bus ir viso; lygiai Į juos at
siliepia. Sąraše vra moterų, 
kurios Lietuvoje gimusios, 
augusios. kitos tiktai aplan
kę Lietuvą, o daugeli; šioje 
šalyje gimusios ir užaugu
sios, bet jų tėvų Įkvėpta lie
tuvybė širdyse neišdilo ir 
ios atjausdamos Lietuvos 
žmonių nelaimingą likimą, 
-tojo Į ši ilgą. sunkų ir atsa
komingą darbą, prašyda
mos visų musų tautiečių tal
kos Komiteto sekretorė-

KELEIVIS, 50. BOSTON.

šiame vaizdely matosi tr\s 
tės rajono krepos. Iš kairės matosi melsvc 
nukė; iš deginės, kvietkuota pižama.

naktinių drapanų pavyzdžiai. Visi trys jie pasiūti iš lengvu- 

spalvos negližė; vidury, margo rajono nakti-

“Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
sius $2.59. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanų.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. 
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to

kiam 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:

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks
las 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, kad visą 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
salėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų. į kuriuos nežali 
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 ............................................... 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu-

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si 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 kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.
Kaina ............................................. . 85c.
SVEIKATA.

Arba tiesus ir trumpas kelias j 
sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m.. 339 pusl. 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- 

’tyti kiekvienas vyras, tėvas ir 
likaitis,

viai gyveno, tai perskaityk šitą kny 
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo -kait
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. jaunikaitls kune geidžia, kad jų mo- 
Laba; užimant, ir pamokinanti kny- terj dukterjs ir* mylimosios nepa- 
ga. Su paveikslais. Kama ....50c. j kunigų globą.gra. bu pav«
Audeklo apdaruose ................... 75c.

TRYS NUSIDEGINIMO 
LAIPSNIAI.

Nusideginimo pasekmės 
pareina nuo to. kaip smar
kiai buvo nusideginta. Gy
dytojai skiria tris nusidegi
nimo laipsnius:

Pirmas nusideginimo laip
snis yra lengviausias. Oda 
pasausta ir truputi patinsta. 
Tiumpu laiku paraudimas ir 
patinimą; išnyksta, kartais 
viršutinis odos sluogsnis tru
putį nusilupa, viską; baigia
si gerai, pasveikus nelieka 
jokių žymių.

Antro laipsnio nusidegi
nimo svarbiausias pažymys 
yna tas.'kad, be paraudimo, 
odoj dar atsiranda pūslės. 
Pūslei trukus ir skysčiui iš
tekėjus, matyti raudonas 
odos sluogsnis, kuris yra la
bai skausmingas. Iš to sluog- 
snio po keliolikos dienų iš
auga naujas suragėjęs vir
šutinis odos sluogsnis, kuris 
padengia nusideginimo vie
tą. o senasis odo; viršutinis

sluogsnis, kuris buvo pūslės 
atkeltas, sudžiūsta ir nusi
lupęs nukrinta. Taip užgyja 
antro laipsnio nusidegini- 
mas.

Trečio laipsnio nusidegi- 
nimas. Nudegusios vietos 
atrodo surandėjusios ir bū
na Įvairių spalvų. Dideli ap- 
degimai yra labai pavojin
gi; jei žmogui apdega dau
giau kaip pusė viso jo kūno 
paviršiaus, tai mirtis nebeiš
vengiama. Galima žmogų 
išgelbėti, jei jis apdegęs 
tiečdali savo kūno pavir
šiaus. Oda yra labai svarbi 
kūno dalis, yra sakoma, jog 
ji žmogui esanti antri plau
čiai, kuriais ji šalino iš kūno 
nereikalingas ir kunui žalin
gas medžiagas. Todėl taip 
pavojinga; yra kiekvienas 
didesnio odos ploto nudegi
mas.

Nudegusią vietą- reikia 
aprišti, kad iš aplinkos ne
patektų bakterijos.

Prie pirmo laipsnio nude
gimo pakanka nudegusią

vietą patepti su minkštinan- kaitimą prieš Mann’o Įsta- 
čia kokia nors mostim ir ap- tymą viename teisme, Wa- 
rišti, paskui dėti vėsinan- shingtone, D. C., paaiškėjo 
čius kompresus. daugiau socialės nešvaros.

Kai vra antro laipsnio nu- Tūla p-lė S.nny Gray, 24 
sideginimas ir iškila pūslės, metų atmaus buvysi Holly- 
reikia jas pradurti. Durti ne w,J9^e aktor.-.a. teisme prjsi- 
’ ’ • pažino gaudavusi iki 600

dolerių į sąvaitę kaip prosti
tutė vienoj Wash ingtono 
Įstaigoj. Ji imdavo nuo 20 
iki 50 dolerių nuo kostume- 
rio ir pinigus paduodavusi 
bosui. Vėliau jis pasidalin 

Nereikia tik nuplėšti pūslę dav§s su ja pusiau, 
dengusios plėvelės, nes ji Jai išsireiškus, kad jos 
yra geras apdangalas apati- “kostumeriai” buvo rašomi 
niams odos sluoksniams. Į knygą, vienas advokatas 
Aplink pūslę, kitas apdegu- ją paklausė, ar toj knygoj 
sias vietas gerai nuvalyti, nebuvę “senatorių vardų”? 
paskui uždėti ant sužalotos Kitas advokatas klausimą 
vietos švarios maldės. Prieš greitai užprotestavo ir teis
tai galima apdegusią vietą mas jai neleido atsakyti, 
apibarstyti sausinančiais Kalta. Kita moteris, p-nia 
milteliai; (dermatoliu. jo- Carmen Beach Martin, 29 
dofoimu, cinko oksidu). Pa- metų ispanė gražuolė, buvo

Washingtone Gali 
Kilti Epidemija.

BYLA DETROITO KATALI- 
SOCIALISTAIS.

Parašė
un. Geo. Tovvnsend Fos, D. D., su

lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................. 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
1 DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis

Nauja Čaplino Žmonelė

Čali Čaplinas. 54 metų amžiaus komedijantas. šiomis! die
nomis vedė da vieną žmoną. Ji yra vos tik 18 metų am
žiaus mergaitė ir parodyta čia su juo prie stalo, ant ku
rio stovi du stiklai šampano.

bet kuriuo smailiu daiktu 
bet paėmus adatą pirma iš
deginti jos smaigalį liepsnoj 
ir tada, nieko smaigaliu ne
palietus, pradurti juo pūslės 
kraštą. Lengvai spausti pūs
lę, kol skystis iš jos ištekės

Dalijant Detroito lietuvių sočiaiis-
-------------------------tams plakatus netoli nuo bažnyčios,

MipcHc kunigo pakurstyti brostvminkai už- _įviicatas uzsiKretęs lyl>SKOm puoig juos jr žiauriai sumušė. Sočia- negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
ligom. listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos

ir yra šioj knvgutėj aprašyta, su vi- knygutės ......................................... 20c.
Speciališka iš Atstovų R„. KURGI VISA TAI NYKSTA?

mų komisija SU l.ongresma- Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
nu Thomasu D’Alesandro SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. žmonės kuria per amžius? šj intri-
nriežakv tirinpia Tnncrtinm Labai įdomi knygutė šituo svarbiu jojantį politiškai-ekonornišką. klau- .N' tlrmeĮa_ Jungtinu klausimu. turėtų perskaityti kiek- »“♦ Vokietijos so-Y aisti J U sostinės padėtį, r.as katalikas ir socialistas. Parašė fialaernokratų teoretikas Kari Kauts- 
Pirmame savo raporte ko. E Vandervelde, venė Vardunas
misija pareiškė, kad Wash-^ ~ -..............
ingtono miestas yra “purvi- DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
nas ir pilnas paleistuvvbės” VALGYT?
-“dirty and vice-ridden.” noS!^tšiu/^P^jJ1 
Komisija S<žko. kad pusė SO- Bet dėl ko gi norisi? Dėlko be valgio

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 
Audimo apdarais ........................ $1-50

R1RI.UA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
3*9 puikiais paveikslais, perstatan-

tis,. . ...... ..... o___ ______
iioliką dienų. Kada reikia diplomatams. Ji neišsiteisi- 
pemšti, tada nuimti tik vir- no jį buvo rasta kalta ir ta_ 
šutiniu; marlės ir vatos po nuteista iki trijų metu 
sluogsmus, o prie odos esą; kalėjimo ir 2,500 ‘doleriu 
marlės sluogsnis tegul pasi- pabaudos už Manno Įstatyt 
lieka, nes ji piešdami šukei- mo iaužymą.
sim tik nereikalingus skaus- p.nia Martin neprisipaži-

. ... .... no prie valdžios kaltinimo, i nės perai. Pelės gyvena lin--
. Kai atsitinka trecio laips- ka(j jį siųsdavo gražias mo- dynėse su žmonėmis ir pla-

nio nusideginimai ypač di- terįg automobiliais pasitikti i tina ligą. 
dėsni, tuoj reikia kreiptis į vyrus žymesniuose hoteliuo- 4. AVashingtone randasi 
gydytoją, nes gali buti suža- se {veltų diplomatų vardų daug džiovo; atsitikimų,
loti gilesni kūno sluogsniai. iškėlimas buvo sulaikytas, ypatingai tarp valdžios dar-

Visi trys nusideginimo Jų vardai randasi FBI ži- bininkų, kurie atvažiuoja Į
laipsniai gali Įvykti ir nuo nioje. Scriptum. Washingtoną ir gyvena šito-
saulės spindulių vasarą, to- --------------- se sąlygose.
dėl ilgai saulėje nereikia UOGAS REIKIA PLAUTI 5. Malarijos uodų taipgi 
degintis. TIK PRIEŠ VALGANT. įasta Washingtone. o chini-

Padedant šviežias uogas nos ?^n2ra- 
kitai dienai, geriau jų ne-NEGRAŽUS GANDAI

APIE MOTERŲ KA
RIUOMENĘ.

. utuskus ir Kitų panašių ku . IS.O-liose socialės Ilgo- tųber- įėl jam reikia riebalu? šituos klausi- ....... . . . ...
kuloza^ ir kitokiom blntr\bė« 171118 suprasi tiktai iš šios knygutės, čiais įvairius nuotikius nuo prieš su- 

. i Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kns-vystosi. Savo raporte komi-
sija pareiškė sekančius fak- MATERIALISTIŠKAS 
tuJs. 1 ISTORIJOS SUPRATIMAS.
, 1'S^fil^?ir?°nOrėja ta?e H-įiS^^^n^  ̂

kaieiVIU v\ ashmgtone pakl- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
- — " nacini kius, tai perskaityk šitą knygelę.

pd. KU- Kaiba iabai lengva. Knyga protau- 
metU jantiems darbininkams neapkai-

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

sumažėjo 1943 metais. SOCIALIZMO TEORIJA.
2. Smegenų uždegimo li-; Sis veikalas trumpais ir aiškiais

ga (meningitis) pakilo tris draSos^m^ kP kSė?tur^bŠS 
kartus daugiau per pirmus pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

tris 1943 m. mėnesius, ne- EILĖS IR STRAIPSNIAI, 
kad metai atgal bu\o. Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,

3. Tarp Deliu susekti Šilti- daugybė straipsnių, juokų ir tt.

IHluuv A a. a —

taus. Jgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaama52 puslapiai.
KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?
nės gyveno Rojuje.

! pir? 
Bet

$1.00

6. Dėl gyventojų susikim-' 
Šimo numatomas pavojus iš 
greitai besiplečiančių kvė
pavimo organu ligų, pana
šių i 1918 m. buvusią influ-i 
enzos epidemiją.

plauti, nes nuo vandens jos 
apgliaumė.ia ir netenka sko- 

Nekaltos, tiuputį kaltos ir nio. Uogos yra gardžiausio; 
kaltes moterys. tik ka surinktos, bet tokių

WAC’sės nekaltos. Pa- cri^r Komisija aiškina, kad .
sklydo ne visai gražių gan- *k gUf ^eikia^gerai 50 Procent4 žmonių Wa;h- 
dų apie moterų kanuome- nu lauti L e Dlauti tik Lįfs ingtone gvvena lindynėse, 
nę. Prezidentas Rooseveltas ' J nt Nnrint susikimšę i trijų keturkom-stojo jas ginti ir mano. kad įgilas P1’ myli^ P^-Šitame plo-
gandai apie WACsių mora- ' J . . nu’] ’ !te 900 namų neturi kanali-
lybę yra negražus ir kenks- ti '’Dri(,ft vi« trečdalį puo-|Z?ciloJ-. ir.f??oKr«ik.al“i ž™°-
X? ifadS. Sai J™ duko '"toaus kiekvienai tun eni į budelę darže 
mano, kad si te gandai £a R ir jr; Komisija rekomenduoja
tendencingas laikraščių dar- mįnUtes- kai ?ve?tl Pnvaloma prostitučiųbas, padiktuotas iš viršaus, “ StuSldAuva Ta «^dvmą ir išlei5ti i^tymąi 
o ne korespondentų prasi- te
manytas’. « iln-a laika

Kongresmanas McGran ' _______ __________
ney reikalauju kad butų iš- Sukako -au j06 metaiJ

.al, tętsybe, kad aukšti kajn Oberlino kolegija (O-' 
vnsininkai buvo nutarę ap- berli„ Ohio) riėmž 4 ir. 
i upinti Moterų Armijos muline? moterjs mokintis i y. buvęs nesenai Vokietijoj.,
Koipuso nares prietaisais ęįOmi« teisėmis «u vyrari * dabar parašė savo draugui
nuo nėštumo apsisaugoti? 2--------- --------------- L—1_ -laišką New Yorke ir sako,
Karo departamentas tą už Pirkit Karo Bondsus ir Stam-:kad anglų oro ata.ka ant 
gynė. pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos Berlyno kovo 27 d. suardė

D. P.

BERLYNE 80,000 ŽMO
NIŲ BE PASTOGES.
Viena? švedų biznierius,

Truputį kalta. Tyrinėjant nemažiau kaip dešimtą savo 
tūlą Elden Powell už prasi- uždarbio dalį.

tenai tiek namų. kad 80,000 
žmonių liko be pastogės.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.

Parašė
M. 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 pekloa vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
peklą, dabar kopūstai sa
ga. Ir pridėtas “pekloa” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama **KaM-
vio” Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS”
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas 

A. M. METELIONI
7747 Navy Arenu*.

Detroit, Mich.

mokslas Rojų 
kad

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 nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė virS|, 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 šalia yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, karp gimė Lietuvos Res- 
pdblikn. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta- 

.. rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00
DŽIAN 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 
Ingersolas. Kaina ........................ 25c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

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 
gerinta laida. Kaina ................. .

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

□tsitikintia Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso- 
ktas prietaras, burtus ir tt..........15c.

ŽEMAITES RAŠTAI KARAS 
METU.

Lietuvos Seipimo Fondo leidinys. 
Sa rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ................................... 60c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi, 

namieji gėrimai atsiliepia įų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c. 
“Keleivi.,” 636 Broadway,

South Boston, Mas..

r <
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(žemiau dedama Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše beturiu 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.)

DVI GEROS KNYGOS.

(Tąsa)
10280. Steponavičiūtė, Aldona (Kazio duktė), 26, ūkininkė, Vaškai.10281. Steponavičiūtė, Danu

tė (Mykolo duktė), 5, Daujėnai Pasvalys.10282. Steponėnas. Kostas (Mato sunus), 54, samdinys, Telšiai.10283. Steponėnas, Edvardas (Leono sunus), gimęs 1919. karys, Jokeliai, Adutiškis.
10284. Steponėnas, Pranas (Juozo sunus), 20, ūkininkas, Eimuniai. Adutiškis.10285. Steponėnas, Vytautas (Klemenso sunus), gimęs 1914 ūkininkas. Jokeliai.10286. Steponėnas, Ipolitas (Salvas), gimęs 1909, ūkininkas, Lazdinėliai. Adutiškis.10287. Stepšys, Juozas (Adomo sunus), 25, studentas, Kaunas.10288. Steupkovskis, Vikto-' ras (Euardo sunus), 43, karys,j Vilnius.10289. Stychovskaitė, Teodo-;

luktė), 2 mėn.10299. Stikrienė, Angelė (An-Į tano duktė), 29, šeimininkė.10300. Stibrienė, Marija, 38, Tauragė.10301. Stogis, Vaitiekus (Antano sunus), gimęs 1902, eigulis, Gelnai, Vandžiogala.10302. Stogis, Stasys (Danieliaus sunus), 26. amatininkas, Kaunas.

KELEIVIS, 80. BOSTON.

Kas Sakė, Kad Karas—Pekla?

sus, kuomet graži slaugė šve

“Arijonų Prisikėlimas” 
ir “Sveikata.”

Knygų yra daug, bet ne
daug yra gerų. Knyga yra 
tiktai tuomet gera, kuomet 
jos turinys yra Įdomus, kal
ba gera. kuomet ji gražiai 
atspausdinta ir gerai apda
lyta. Turint gerų knygų na
muose tikrai galima di
džiuotis.

Prie tokių knygų galima 
priskaityti “Arijonų Pri«i- 
kėlimą” ir “Sveikatą.”

“Arijonų Prisikėlimas” 
yra spausdintas “Varpo” 
B-vės spaustuvėje, Kaune. 
Apie jos turini galima sprę
sti iš šių skyrių:

1. Lietuvių praeitis ario- 
nizmo šviesoje.

zio sunus), gimęs 1903, mokytojas, Stalgienai, Plungė.šitam jaunam kareiviui karas gali išrodyt ne toks jau baliniam savo rankelėm brauko jam nugarą... 10392. Stupelis, Keistutis10303. Stogis, Vytautas (Ig- z;o duktė), gimusi 1921, Skuo- (Bernardo duktė), 3, Pakiaunis, (Antano sunus), 7, Kretinga. (Justino sunus), 8. mokinys, no sunus), 73, ūkininkas, Jasiu- das. Saldutiškis. 10377. Stroputė, Nijolė (An- 10393. Stupelienė, Aldonališkiai. Vidiškis. 10319. Straševičius, Valerijo- 10354. Strazdaitė, Nijolė tano duktė), 3. (Juozo duktė), gimusi 1907,
nas (Boleslovo sunus), gimęs (Antano duktė), 7, Gelgaudiš-10304. Stomaitė, Antanina

(Aleksandro duktę), gimusi 1885, mokytojas. Smilgiai, Pa- kis, šakiai.1918, samdinė. Aukupėnai, Šėta nevėžys. 10355. Strazdienė.
10305. Stomienė, Eufrozina 10320. Straševičienė, Marija va, 35, šeimininke.

10378. Stropienė. Bronislava, mokytoja, Stalgienai, Plungė. 43, slaugė, Kretinga, 10394. Stupelytė, AldonaBronisla- 103,79. Stundžaitė, Nijolė (Justino duktė), 10, mokinė.(Jono duktė), 8, Pilkėnai, Tau- 10395. Stuzė, Julius (Edvar(Jono duktė), gimusi 1903, že- (Juozo mės savininkė.10306. Stoneliunaitė, Marija (Jono duktė), gimusi 1918, Bo- gočiai, Rudnia.10307. Stonys, Stasys (Stasio sunus), 24. samdinys, Šiauliai.

duktė), gimusi

2. Europa nuo ledų gady- 
įės iki kryžiuočių ordeno 
jalo.

3. Arionų rasės -reikšmė 
:ivilizacijai.

4. 400,000.000 “^žmonių 
talba arioniška kalba.

5. Grynoji arionų kalba— 
ietuvių kalba.

6. Grynoji arionų rasė bu
žo lietuviai.

7. 100 metų arionizmo 
Lietuvoje.

8. Kodėl musų šiandien 
neliko 3 milionai?

9. Jėzuitai ir Lietuvos 
aisvės žuvimas.

10. Kaip žmones pasidarė 
dievus.

11. Dviejų tūkstančių me- 
ų klaidos.

12. Nebėra stebuklų, nes 
dabar viskas stebuklai.

13. Erdvių ir pasaulių 
natavimas.

Ir daug, daug- kitų Įdomių 
lalykų.

Knyga labai gražiai at- 
pausdinta ir taip jau gra

liai apdaryta, juodi apdarai 
lapuošti aukso vinjetėmis, 
!90 puslapių. Galima gauti 
‘Keleivio” knygyne. Nors 
įedaug jų beturimi, bet kol 
da bus. atiduosim po $1.50.

Kita knyga, kuri turėtų 
but kiekvienuose namuose, 
ai “Sveikata.” Ją vertėtų 
urėti vien tik dėl jos gražu
lio. Gražiau padarytos kny-

1885, 10356. Strefovičius, Vitoldas ragnai, Utena. do sunus), 32, ūkininkas, Pas-dentistė. (Jono sunus). 63, ūkininkas, 10380. Studžaitė, Irena (Jo- valys. a10321. Strašinąkas, Mečys Aukštadvaris, Panevėžys. no duktė), 3. 10396. Stuzienė. Kotryna,(Vlado sunus), 27, Vilnius. 10357. Strelčiunas, Robertas, 10381. Stundžaitė, Janina 66, šeimininkė.10322 Strašinska3 Vladas. 1893, amatininkas, Ute- (Jono duktė), 1. 10397. Subačius, Boguslavas60 metų amžiaus na. 10382. Stundžaitė, Genė (Vin- (Adolfo sunus), 17, mokinys,10323. Strapikiienė - Akelai- 10358« Strelčiunas, Romual- co duktė), 7tytė Marija (Broniaus duktė, tJas - (Roterto sunus), gimęs 10383. Stundžaitė, Vilią (Vin- 10398.
10308. Stonienė, Filomena 99 samdinė. Kaunas. 1928’ co dukt®)- 3-’ “ ’10324 štomma, Vytautas, 10359. Strelčiunienė, Jadvy’-. 10384. Siundys,šeimininkė,(Jokimo duktė),Klaipėda.. -i 10309. Stonkus, Jonas-Ipoli- ra (Teodoro duktė), gimusi \ ZTT, , , .tas (Klemo sunus), 71, gvdyto-1910, samdinė. ,. .... .10290. Stikliorius, Jurgis ! jaS,’AO JA(Jokūbo sunus). gimęs 1908.į lektorius.

Vilnius. Subačius. Danielius(Mykolo sunus), 27, ūkininkas,, gos lietuvių kalboje, turbut, Bronius Melagėnai, Miežionys. 1 nėra. Popiera gera, spauda
graži ir knyga labai gausiai 
Muštruota. Beveik visi svai- 

bieji kūno organai parodyti 
paveiksluose ir išaiškinta

Aukupėnai Šėta (Lauryno duktė), 42, šeimi- (Gasparo sunus), 37, mokyto- 10399. Subačius, Vaclovas10325 Strašinskaitė Halina ninkė. Utena. jas, Aleksotas, Kaunas. (Gasparo sunus), 43, ukinin-(Vlado duktė), 30. Vil’nius. 1036°- Strelčiunaitė, Veroni- 10385. stungurys, Antanas kas- Liukoniai, Adutiškis.10326. Strašinskienė, Natali- ka (Roberto duktė), gimusi, (Juozo sunas)> 1903, uki. 10400. Subadute, Albma . ..10310. Stonkus, Jonas (An- ja 60 1924. ninkas Antoniškiai Šiluva (Martyno duktė), gimusi 1906, j <aip Jie veikia. Nurodyta,tano sunus). gimęs 1903, amati-; \o327. Strašinskas, Vaclovas 70361- Strelčiunaitė. Elena į ctlin<nirv’ Fdmnndas darbininkė' M^nai. • kokį reikia maistą valgyti.(Prano sunusl 29 darbininkas (Roberto duktė), gimusi 1923. 10386- Stungurys, Edmundas 104OI. Subatauskas, Pranas, j kaip alsuoti, kaip - sėdėti,(Prano sunus), 29, darbininkas, lna(Ro- (Antan° SUnUS>’ 8’ Antonlšklau 37. samdinvs. Skaudvilė. ! kain fcvvstVti mn-kuli^Šiluva.1AO_O o* n 1 t < 10387. Stungurienė,10363. Strelkauskas, Jonas į, ,. . , _ , (Petro duktė), gimusi27, darbininkas. Kaunas.-- T- • ūkininke.10364. Stretovicius, Eugeni-

10327. Strašinskas, Vaclovas _7?361’ Strelčiunaitė, Elena.xr ,, . 'ninkas, Kretinga.10291. Stiklius, Jonas Y y tau-i ,AO11I 10311. Stomens, Rimantas įioiiiioi tas (Antano sunus), 24, amati- /T . Saunai.(Leono sunus), Gruzdžiai, ša- 10328. Stravinskas, Regiman- oerto duktė), gimusi 1931.kyna.ninkas, Dvarciškiai, Kiduliai.
10292. Stibnys, Jonas (Mykolo sunus). 30, samdinys, ši-1— 1= įaie.10293. Stibrys, Vincas (Juozo sunus), 42. advokatas, Tauragė. męs 1910, mokytojas, Druiku-Į (Aleksandro sunus), 6, Janėnai Marija (su kūdikiu), 30. ukinin-1 10389. Stuogiene, Gene, 23,10294. Stibrys, Arkadijus: nai, Varėna. Šventežeris. kė. mokytoja.(Vinco sunus). 16. mokinys. j 10315. Storpirštienė, Justina, 10331. Stravinskas. Algiman- 10366. Strielčiunas, Mikas, j 10390. Stuogytė, Milda (Mi10295. Stikrys, Zigmas (Vin-į gimusi 1908. mokytoja. tas (Aleksandro sunus) 4. 50. samdinys, Ukmergė.

10312. Stomeris,(Vinco sunus), gimęs 1904, mokytojas.10313. Stomerienė, Ona.10314. Storpirštis, Jonas, gi

tas (Aleksandro sunus), 4, Jau- Leonas cėnai, Seinai.10329. Stravinskas, Jonas(Stasio sunus), 64, darbininkas pus (VitoMe sanas), 35, ukininVilnius. i kas, Aukštadvaris, Pandėlys.10330. Stravinskas. Algirdas ' 10365. Stretoričienė - Kozial,

it

37, samdinys, Skaudvilė. Į kaip išvystyti muskulus.10402. Subatauskas. Pranas kaip išlavinti balsą, kaip ap
sisaugoti nuo parazitų, nuoElena (prano sunus)( 2.

1910, 10403. Subatauskas,
10388. Stuogis, Mikas (Antano sunus), gimęs 1904, moKy-tojas, Skrebetiškiai, Pasvalys.

ko duktė), 1 mėn.

Vytau-tas (Prano sunus), 43.10404. Subatauskas, Eugenijus (Prano sunus), 1.10405. Subatauskienė, Emilija, 40, šeimininkė.

džiovos ir nuo kitokių ligų. 
Knyga turi 340 puslapių, 
apdaryta stipriais ir dailiais 
apdarais, kaina $2.50, bet 
“Keleivio” .skaitytojams ati
duodam lygiai už $2, kol da

co sunus), 4.10296. Stibrytė. Vanda (Vinco duktė), 13. mokinė,
10316. Storpirštytė, Alicija-Danguolė (Jono duktė), 6 mėn. tazija 50 šeimininkė.10317, Strakauskienė. Domą. dras <J°"° sunus>- 33- mok-vt°- 10368. Strimaitytė, Agota

10332. Stravinskas. Aleksan- 10367. Strielčiunienė, Anas- 10391. Stupelis, Justinas (Ra

10406. Stripeikis, Juozas, 30, turime, bet turim jau nebe- karys, Vilnius. daug. Taigi prašom pasi-10407. Stripinaitė, Antanina, naudoti, kol dar neišsibaigė. 56, Šiluva, Raseiniai. i “Kei.” Administracija.

10297. Stibrrytė. Jūratė (Jo- 62, ūkininkė, Rostlavai, Juo- ,d*'. ..... 10333. Stravinskas.molo e. 10334. Stravinskienė. Liuda10318. Straskyte, Stase (Ka- .(Jono duktė), gimusi 1914. mokytoja.10335. Stravinskienė, Janina 47, darbininkė, Vilnius.10336. Stravinskaitė, Danutė (Aleksandro duktė), 2, Šventežeris.10337. Stravinskaitė. sandra. 16, Vilnius.1338. Strazdas, Leopoldas (Jono sunus), 13, Roviancai.10339. Strazdas - Drozdovs- kis. Jonas (Adomo sunus), 57. samdinys.10340. Strazdas. Stasys (Adomo Alinus), 47, samdinys, Kau-

no duktė). 2 dėn., Šilale10298. Stibrytė, Nijolė (Jono

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

kada i Pasaulį atėjo

(Mato duktė), gimusi 1900, mokytoja, Vilnius.10369. Strioga. Jonas (Jono sunus). 29. mokytojas. Slapgi- riai, Užventis.10370. Stulgienė, Monika (Petro duktė), 37, mokytoja, Rokiškis.10371. Stulgys, Vincas (My-

ii ir aplinkybei i 
vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir 
Kristus. Pagoniška tų laikų 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės Mšžnvčia. ($) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) RomiSkoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigu Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokiu 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir ju darbai 
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkviri- 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 ro 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuviu apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokiu reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų pvnfcaštyt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingu dalyką ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

Knyga apie 280 puslapiu, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny- 

vardaa, KAINA M.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina ŠUS.

Galima gaut pas autsriu, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. L DALTON. PA.

Taipgi galima gaok tą knygą nuordyta kaina ir

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

nas.10341. Strazdas. Virgilijus (Stasio sunus), 3.10342. Strazdas, Algirdas(Stasio sunus), 16.10343. Strazdas, Antanas(Juozo sunus), gimęs 1904, samdinys. Gelgaudiškis, šakiai.10344. Strazdas, Antanas(Bernardo sunus), 1, Pakiaunis,Saldutiškis.J 0345. Strazdas. Bernardas (Vinco sunus), 33, ūkininkas.10346. Strazdas, Pranas, 33, mokytojas, Vepriai.10347. Strazdas, Juozas (Petro sunus), 17, amatininkas, Šančiai, Kaunas.10348. Strazdienė. Janina, 53. Raviancai.10349. Strazdienė, Teklė (Juozo duktė). 30, mokytoja, Vepriai.10350. Strazdienė, Irena, 26, šeimininkė. Kaunas.10351. Strazdienė - Lauciutė, Sofija (Adomo duktė), 23, šeimininkė, Pakiaunis, Saldutiškis.10352. Strazdaitė, Teklė (Jono duktė), 16, Raviancai.10353. Srtazdaitė, Regina

, kolo sunus). 42, mokytojas.10372. Stulginskienė, Ona (Mato duktė). 45. šeimininkė. Jokūbavą. Kretinga.' 10373. Stulginskas, Aleksandras (Domo sunus), 57. ūkininkas.10374. Strumcki,. Vladimiras (Bominovo sunus), 47, samdi- I nys, Vilnius.10375. Strumilas, Jonas (Juozo sunus). gimęs 1905, ūkininkas. Paviržėnai.
10376. Stroputė, Danguolė

PAGAKSINI.nAl
KELEIVY’

Norint, kad pigarslnlmaa tilptų 
GREIT, reik a priduoti garsinimą 
admlnlstracljon nevėliau PANEDE- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą, reikia pasiųsti lė anksto, kad pa- 
alefctų mus nevėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
sąvaitės numeri nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesual- 
Crukdyti). sykiu su pagaralnlmu 
reikia siųsti 'r pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už 81.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

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

"Keleivio" prenumeratortama už 
pajieškojimus giminių Ir draugų, kai. 
na 1c. už žodi. Mažiausio pajleSko- 
Jlmo kaina 66c.

Norint pajieškotl au paveikslu, 
rolkla pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos

KELEIVIS. BROADWAY
SO BOSTON. MAM.

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 reiKS" ftfioti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų 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 j 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:”
Ką reiškia meilė ir ii kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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 nakti? 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 vaiką? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynom 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.

Kokias vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas" pasakys jums vis- 
ką-

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie ieimyniškus rei
kalus ? v

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

Knyga graži, su paveikslais. 228 
puslapiu, 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 įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip YVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žrtogaus Evoliucija,” D-ro Gatės "Sezual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.’*
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
FRANO AITUČIO PINI

GAI PAVOGTI.
Bet jo automobilį policija 

rado vagių pamestą 
Roxburyje.

Pereitą sąvaitę rašėm šio
je vietoje, kad South Bosto
ne buvo pavogtas Frano Ai- 
tučio automobilis, kuriame 
buvo $200 pinigu. Aitutis 
yra jaunas lietuvis ūkinin
kas nuo Bridge\vaterio ir 
dažnai atveždavo South Bo
stonan kiaušinių parduoti. 
Užpereitą subatvakarj jis 
pastatė savo automobili ties 
“Darbininko” ofisu ir nuėjo 
pas savo košt umerius. Kai 
sugryžo atgal, automobi- 
liaus jau nebuvo. Jis tvirti
na. kad automobilis buvo 
užrakintas.

Aitutis tuoj pranešė apie 
tai policijai, ir tą pačią nak
tį policija rado jo automo
bilį pamestą Roxburyje. 
Automobilis, buvo paliktas 
sveikas, tik akumuliatorius 
(baterija) buvo sudaužytas.. 
Pinigų Aitutis automobiliu- 
je nerado, Jo apskaičiavi
mu. jis buvo palikęs stalčiu- 
kyje apie $310.

Aitutis buvo šią sąvaitę 
užėjęs “Keleivio” redakci
jon ir skundėsi, kad ūkinin
kauti labai sunku. Pašaras 
brangus ir valdžia daro vi
sokių suvaržymų. Iki šiol jis 
atveždavo savo produktus į 
Bostoną parduoti. Dabar 
valdžia neduoda jam gazo
lino. Pataria jam parduoti 
savo . produktus perkup- 
čiams. Bet perkupčiai už tu 
žiną geriausių kiaušinių jam 
duoda tik 40 centų, tuo tar
pu kaip atvežęs į Bostoną ir 
parduodamas tiesiai valio
to jams jis gauna po 60 cen
tų už tuziną. “Po 40 centų 
negalima kiaušinių parduo
ti. nes pačiam jie daugiau 
kainuoja,” sako Aitutis.

Todėl jisai dabar nutaręs 
išparduoti savo vištas ir eiti 
dirbtuvėn dirbti. Jis sako, 
kad taip daro ir kiti ukinin 
kai. Jis mano. kad neužilgo 
kiaušinių jau nebus galima 
gauti. Pieno taipgi pritruk 
šią. Čia esanti kalta kainų 
administracija, kuri liepė 
numušti kiaušinių kainas, 
bet grūdams kainų nenumu- 
ša. ir prie to da neduoda 
ūkininkams gazolino, kad 
)ie galėtų patys savo pro
duktus miestan atvežti ir 
parduoti tiesiai vartotojams. 
Visokie šmugelninkai ir per
kupčiai gazolino gauna ir 
gali po far mas važinėtis, bet 
ūkininkai negauna.
Areštavo 14 “juodos rin

kos” šmugelninkų.
Bostone ir apylinkėj val

džios agentai suėmė 14 
“juodos rinkos” šmugelnin
kų. kurie vogdavo gazolino 
ir maisto kuponus ir parda
vinėdavo juos “juodos rin
kos” spekuliantams. Tarp 
suimtųjų yra viena moteris. 
Jų byla bu- klausoma 26 
liepos.
Bostoną kankina karščiai.
Jau kelintą dieną Bostono 

gyventojai kenčia nuo karš
čių, kurie siekia 90 laipsnių 
ir daugiau. Žmonės guli 
parkuose ir ant stogų. Pajū
ry' iš pat tyto tūkstančiai 
moterų ir vaikų vėdinasi ant 
smėlio ir vandenv.

Suvažiavo 2,000 Elksų.
Šią sąvaitę Bostone vyks

ta Elksų suvažiavimas, ku
riame dalyvauja 2,000 dele
gatų. Daug jų yra atvykusių 
iš krašto gilumos ir da ne
matę Atlanto vandenyno. 
Kai kurie jų nebuvo matę 
nei važiavę požemio gele
žinkeliais ir iškeltaisiais ke
liais, kurie eina miesto vir
šum. Visa tai juos labai ste
bina.

Kuomet vyrai sušilę ir su
prakaitavę posėdžiuose gin
čijasi visokiais politikos 
klausimais, tai jų moterys 
vaikščioja po krautuves ir 
perkasi visokius daiktus. 
Sakoma, kad Elksai turi at
sivežę apie $3,000.000 pini
gų, ir kad jų motely? viską 
Bostone praleisiančios.

Nukrito nuo tilto ir 
nežino kaip.

Pereito nec.ėldienio rytą 
Quincy’je bu' J rasta nukri

“No Smoking’’ reiškia: 
nerūkyti

Visuose Bostono gatvėka- 
riuose yra užrašai: “No

tusi nuo Fore River tilto Smoking.” bet ne visi ruky- bėdą. 
Frances Serą ini. 45 metų tojai tų užrašų paisydavo, 
amžiaus italė. Ji turėjo nu- Pasitaiko ignorantų, kurie 
laužtą koją ir sužeistus vi- atsisėda su cigaru dantyse ir 
ziumvio mi viotrki turi dpimonsfruoia. savo stnržip-durius. Tiltas toj vietoj turi demonstruoja savo storžie- 
40 pėdų aukščio. Kaip ji nuo 
to tilto nukri.o ar nuvirto, 
ji sakosi nežir.anti; atsime
nanti tik tiek. kad tai atsiti-

viškumą, norėdami tuo bu
du parodyt, kad jie “ne gri- 
noriai.” Bet dabar miesto 
taryba įsakė gatvėkariu

kę vidurnaktį, iš subatos į kompanijai žiūrėt, kad įsta-
nedėldienį.
PARSIDUODA Dl NAMAI KARTU 

Gerai užlaikyta- 9 kambarių na
mas. štymo šilima graži maudynė ir 
kiti patogumai. 1.- fronto žolynas, o

tymas “No Smoking” butų

pildomas iki raidės. Taigi 
kas rūkys, ar nerūkydamas 
laikys dantyse įsikandęs ci
garą, dabar galės patekti į

Pavogė $50,000 vertės 
kuponų.

Bellinghamo miestely va
gys įsilaužė į ration boardo 
ofisą ir pavogė daugybę 
gazolino knygučių, kuriomis 
galima nusipirkti už $50,000 
gazolino.

Juodveidžių protesto 
mitingas.

Bostono Arenoj pereitą 
nedėldienį buvo suruoštas 
protesto mitingas dėl buvu
sio juodveidžių pogromo 
Detroite trys sąv&itės atgal. 
Mitinge galėjo buti apie 
3.000 žmonių, daugiausia 
juodveidžių. Mitinge buvo 
daug policijos, nes bijotasi, 
kad chuliganai gali sukelti 
riauše? ir čia. bet viskas ap
siėjo ramiai.

Lankėsi svečiai iš Ro- 
chesterio.

Pereitą sąvaitę “Kelei
vio” įstaigą aplankė draugai 
Viktoras ir Jesephine Bai- 
kai iš East Rochesterio, 
N. Y., ir ta proga užsirašė 
“Keleivį.” Kitąsyk jie gyve
no South Bostone, ir čia dar 
tebegyvena du draugo Bai- 
kos broliai, Mykolas ir Ta
rnas: taigi jų aplankyti jie-

MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Raudonos stampos su rai
dėmis P ir Q galioja per vi
są liepos mėnesį. Jos reika
lingos mėsai, sviestui, sūriui, 
kenuotai žuviai ir visokiems 
riebalams pirkti. Raudona 
stampa su raide R yra gera 
nuo 11 liepos, o su raide S— 
nuo 18 liepos. Jos visos pa
sibaigt liepos 31 d.

Mėlyni ženkleliai nuo 7
Liepos yra geri su raidėm 
N, P ir Q. Jie galios iki 
7 Augusto.

Cukraus rtampa Nr. 13
galioja iki 15 Augusto,
ją duoda 5 svarus cukraus. 
Be to, daržovėms ir vaisiams 
prezeivuoti galima gauti po 
5 svarus cukraus už štampas 
Nr. 15 ir 16. Jos galioja iki 
31 spalio (Octoberio). Be to 
dar kiekvienas asmuo dabar 
gali gauti 15 svarų cukraus 
ekstra, tik reikia kreiptis į 
vietinį ration boardą.

Kavos stampa Nr. 21 pa- 
įsibaigia 21 liepos. Po to bus 
'gera stampa Nr. 22, kuri ga
lios iki 11 Augusto.

Kūrenamo aliejaus Stam
pa Nr. 5. kuri duoda nuo 10 
iki 100 galionų kuro, galioja 
iki 30 rugsėjo (September).

Naujas aliejaus kuponas 
Nr. 1 galioja nuo dabar iki 
3 sausio. 1944 metų. Jis duo
da 10 galionų kuro.

Čeverykų stampa Nr 1S 
galioja iki 31 spalio (Oct.).

ttx užpakaly daržas. Antras namas yra 
L 5 kambarių, neša $25 rendos į mėne

sį. Geri kaimynai Puiki vieta vai
kams. Kaina už ab: namu tik $6,20ė. 
Prašom pamatyt. (30)

Miss B. Karshick
558 E. 7th st., netoli K, So. Bostone.

Parsiduoda gera farma
Gražioj vietoj, prie pat miesčiuko, 

prie didelių indus: rijų, galima par
duoti prie durų viską, ką tik turi. 
Namas 7 kambariu, su modemiškais 
įtaisymais. 5o akn. ganykla, visa ap
tverta; per ganykią bėga du upeliai. 
Daug uogų. Žemė ubai derlinga. Vi
sos reikalingos mašinerijos, 5 kar
vės, 1 arklys, 66 vištų, 10 kiaulių. 
Parsiduoda iš pr ••žasties nesveika
tos. J. Pasternak, (30)

241 FSsher si., Walpole, Mass. 
Tel.: VV alpule '76-M

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: noo S iki 4 

ir nuo 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

MAVtKICK 
STAtlOH 
AVt ASHĮP

du dabar ir atvažiavo. Pe 
reitą subatą svečiai išvyko)Bet čeverykų galima gauti 
atgal į E. Rochesteij, kur
drg. Baika dirba orlaivius
(Bostone gyvendamas 
dirbdavo prie pianų).

Jisai

Nubaudė “Victory” daržų 
naikintoją.

South Bostone buvo su
imtas airvš, kuris sunaikino 
tris Victory” daržus pajū
ry. Teismas nubaudė jį $60 
pabauda—po $20 už kiek
vieną daržą. Iš tikrųjų gį 
tokiam niekšui nebūtų per
daug po 6 mėnesiu? kalėji- 
bo už kiekvieną daržą.

ir daugiau, tik reikia kreip
tis į vietinį ration boardą. 
Kiekvienas gali turėti 2 po
ras čeverykų. Be to, ration 
boardai yra įgalioti duoti) 
leidimą specialiems darbo i 
čeverykams nusipirkti, jei 
tokie kam reikalingi.

Merginos užima kondukto
rių vietas eatvėkariuose.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Res. 47 OfclOLE STREET

—r ---- —

Gatvėkariu kolizijoj su
žeisti 28 žmonės.

Pereitą nedėldienį ant 
Blue Hill avė. susikūlė du 
gatvėkariai. sužeisdami ar 
sukrėsdami 28 keleivius. As
tuoni buvo sužeisti sunkiai, 
o vienas net pavojingai. Lie
tuvių pavardžių tarp sužeis
tųjų nesimato.

Bostono, gatvėkariu kom-; 
panija pradėjo samdyti mo
teris ir merginas į konduk
torių vietas. Dabar jos lavi
nasi Field’s Comer gatvė- 
karių patalpoj ir Lake st. 
stotyje. Instruktoriai sako. 
kad jos persiima labai gtei- 
tai ir bus geros “kondukto- 
raitės.” Mergina turi būt 5 
pėdų ir 6 colių ūgio, tarp 25 
ir 35 metų amžiaus ir Ame
rikos pilietė, kad gauti tokią 
vietą.

Mirė Hubert Turk, lietu
viškas vokietys.

Pereitą nedėldienį Brock
tono ligoninėj mirė Hubert 
Turk, 43 metų amžiaus lie
tuviška? vokietys. Jis buvo 
gimęs Lietuvoje iš vokiečių 
tėvų, bet turėjo vedęs lietu
vaitę, Julę Zarkauskaitę. 
kuri dabar lieka našlė.

Iš profesijos velionis bu
vo chemijos inžinierius ir 
dirbdavo Plymouth Rubber 
kompanijoj, Cantono mies
tely, netoli nuo Bostono. 
Kokie treji metai atgal jis 
nukrito nuo kopėčių ir šito 
pasekmėj buvo visiškai su
paralyžiuotas. Išsikankinęs 
pustrečių metų. Turk paga
liau mirė.

Velionis buvo labai švel
naus budo inteligentas, ge
rai kalbėdavo lietuviškai ir 
angliškai, ir nuolatos drau
gaudavo su Bostono lietuvių 
inteligentija.

Bostone gyventojų skaičius 
sumažėjo.

Remianties maisto kny
gutėmis, Bostono ir apylin
kės gyventojų skaičius su
mažėjo nuo 1940 metų 127,- 
717 galvomis.

Pasikorė miške.
Pereitos subatos vakarą 

prapuolė iš namų Stanley 
Wach, 31 metų amžiaus vy
ras, kuris gyveno New Bed- 
forde. Pereitą nedėldienį • 
ji? buvo rastas pasikoręs 
miške, apie pusė mylios nuo 
Hixvillės kelio.

SKELBIAMOS

18 Dienų
Rungtynes 

Karo Labdarybei

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akią, Vidurią Ligą, 
Ausų, Nosies ir Gerklė*. 

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.

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

534. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

'OLK D«>WNS VEIKIA KAIP 
NATIONAL WAR FUND, INC. 

AGENTTAS

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repšius
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

- Daily Double
* # Baigias

PRADŽIA: 1 Reisas 2:30 8 Reisas 6:Ut)

SUFFOLK D0WNS

VISI GERI PILIEČIAI DABAR TURĖTŲ 

STENGTIS PALENGVINTI SAVO
į,» » i * •

- party lines 0L

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado. 

Specializuoja 
silpnėjime, 

moterį). Moterą 
Kraujo ir Odos 

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 
nuo 2 ild 4, nno 7 iki 8 vakare 

iSS SUNTINGTGN AVS,
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4579.-

TeL 28624 Gyv. 811*9

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 19 
nuo 2 iki 9, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 19 
ir susitaraa. 

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu aloaiua.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

TeL ŠOU S8CS

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nno 9 ryto ild 18

447 BROADVVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Nelaime Bostono tunely.
šį utarninką popiet Bos 

tono tunely, susikūlė du gat 
vekariai. suzeisdafni kelio
lika žmonių. Apie 50 kelei
vių buvo smarkiai sukrėsta. 
Nelaimė įvyko Arlingtono 
stoty.

Charlestowne pereitą ne- 
deldienį nuvirto laiptais n 
užsimušė Mrs. Alice Smith, 
60 metu moteris.

Kas nori gaidų smuikui?
Jei kas norėtų gaidų smui

kui, aš atiduosiu dovanai, 
nes turiu jų nemaža. Prašau 
kreiptis šiuo adresu: D. 
Ruplenienė, 427 Sixth st., 
South Boston.

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos progiama duodama iš 
W0RL stoties, 950 kilocik
lių.

Sekantį sekmadienį, lie
pos 18 dieną, nuo 9:30 iki 
10:30 iš ryto programa bus 
tokia:

1. Armonistai Juozas Po
vilaitis iš So. Bostono ir Jo
ną? Šiurila iš W. Roxbury.

2. Dainos.
3. Pasaka apie “Magdu

tę.”
Prašom parašyti atvirutėj 

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

S. Minkus.
Šį panedėlį Newtone tro-j ---------------

kas užmušė Robeitą Šen-Į East Bostone pereito ne
nortą. 11. metų amžiaus jau- .dėldienio vakarę gatvėkaris 
nuok, kuris sėdėjo ant šalį- suvažinėjo kareivį Cothreną 
gatvio/ : iš South (Karolinos.

Kad šios apylinkės piliečiai galėtų gaut geriausių telefono 
patarnavimų, visi, kurie vartoja “party lines,” būtinai turi 
vieni su kitais talkininkauti. Tai reiškia štai ką:

Atsiminkit, kad tą pačią liniją vartoja kiti.
Vartokit telefoną tik būtinais reikalais, ir 
kalbėkit kaip galima trumpai.

Party-line telefonas—lygiai kaip racijonuotas maistas ir 
drapanos—užtikrina paskirstymą priemonių tarp daugelio 
žmonių. To nereikėtų, jei butų galima įvesti daugiau lini
jų ir skaidlenčių. Bet tas negalima, nes reikalinga medžia
ga yra vartojama karo ginklams.

Taigi, dalindamiesi telefonu su savo kaimynais—ir laiky
damiesi gerų party-line manierų—jus padėsite savo apy-> • * ’
linkei turėti neblogą susisiekimą šiose sunkiose karo 
sąlygose.

NEW INGIAM) TEICFHOM A TEL EGA A FH COMPANY

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

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir ) to
lima* rietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinam 
82C BROADVVAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tat SOUth Enstoc 4£13

3




