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Musų Prezidentas Pasiūlęs
Italijai Taikos Sąlygas

‘Neįsileiskit Karo
Kriminalistų.’
Toks įspėjimas yra duotas
visoms neitralėms vals*
tybėms.

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

METAI XXXVIII

ISPANIJOJ PRASI-' Sustabdė Eksportą
DĖJO AREŠTAI.
į Argentiną.

Spalio 1 d. Pradės Imti
Suimta 1,000 politinių, kuEkonominio Karo Biuras
rie nesenai buvo paliuosuoti. Washingtone
šią sąvaitę
Armijon ir Vaikų Tėvus
Žinių agentūra ONA pra- pranešė verslininkų firneša, kad fašistinėj Ispani- moms,

kurios eksportuoda-

atstovams ŠvePALIAUBŲ PLANAS TU . 5- Iki karo pabaigos Itali- Amerikos
TurldjoT’lsDSUiiioi J°J vėl prasidėjo politiniai vo prekes Argentinon, kad ŠAUKS VISUS IŠ “3-A”
KLASĖS.
RI 7 PUNKTUS.
at?u amerikoni Su va* Portugalijoj, švecarifoj. Ar- areštai. Suimta . daugiau nuo šių metų rugpmcio 2 d.

mutinė didžiųjų valstybių,
kuli bus priversta pasiduoti
t • ii
* oro jėgai.
Ji turi pasiduot, atsipalai- anglų amei ikonų rusų val" gentinoj ir Vatikane įsaky-,k^P Apolitinių, kūne yra atšaukiami visi ekspor- T°J klasėj yra suregistruos
“Ištikrujų Italija jau nu66. Turi
būt
areštuoti viri ta, Rad įteiktų tų šalių vai- nesenai buvo paliuosuoti. to leidimai,^ kurie buvo isdot nuo nacių ir areštuoti
įš viso 6,559,000 vyrų.
veikta. Dabar ji yra atidengImi būt areštuoti vin
nrezidento Roo<e-iVlsl Jle
uzda r y 11 leisti pnes šių metų gegužes
karo kriminalistus.
Karo Jėgos ko- ta musų- oro persvarai. Meš
karo kriminalistai.
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Įėjo sugrįžti namo. Dabar 7,000 orlaivių. Ateinančiais
metais bus paimta ar- sų pastangos dabar jau gali
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Graikijos, Albanijos, Fran Gazetta dėl Fopolo is- ištikrujų Rusijoj tokiu daly- džia tikisi surinkti tiktai 38 pasakė parlamente, kad po 'dojo duota jai proga prašvti Snrinrate Kanados darbicuzijos ir buvusios Jugosla spausdino aprašymą, kaip kų nžra. ,aj HoUywo<^o fiI. bilionus dolerių. Taigi šiais karo Italija savo prarastų karo paliaubų, tai mums ne- ninkai remia Co operativa
vijos.
ilussonms buvo 'ssputas is mjnįnkų įsivaizduoti daly- metais valdžia turės $68.- kolonijų Afrikoje jau nebe- liko nieko, daugiau, kaip Commonwealth Federaciją,
4. Visa Italijos karo me valdžios, v isų pirma, jį nu-kai. Pavyzdžiui, filmoj pa- 000.000,000 nedatekliaus ir atgausianti. Sicilijos saloje pradėti stiprų puolimą iš kuria konfroliuoia socialis
džiaga ir ginklai turi būt tam parimti Vyriausioji rodyla kaip žiemos laiku turės kelti nauju paskolų.
gal bus įsteigta nepriklau-j oro. kuris buvo laikinai perDrXesim^
perduoti aliantams nesunai
,Laryb?; ,Pav1dant msai čiuožia ant ledo, bet
--------- — .
soma valdžil po alijantų trauktas. Labai galimas Xkimu dainiui
kinti ir nesugadinti.
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lelijos karą . čiuožykla atvaizduota Švei- AUTOMOBILIAI UŽMU- globa.
daiktas, kad Italija bus pir_________
■ liui. Tuomet karalius pai ei-rezorto atmosferoj,
ŠĖ 10.030 ŽMONIŲ.
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ITALIJOS SPAUDA AP kalavo^kad Mussolinio ateiiygįaį kaip Cvirkos pa Nors
___ ogazolinąt suvaržius ! Oklahomos valstijoj perei- FAŠISTAI ŠAUDO Į KA*
147 LAIVAI.
VALYTA NUO FAŠISTŲ. tų pas jį ir pristatytų savo rašyta knyga apie Ameriką, automobilių nelaimės Ame- tą subatą du banditai apiRIUOMENĘ.
Madrido nranpšimii
Londono žiniomis, Mus- rezignaciją. Musolinis atsi- kuri
kad Brooklyno rikoje sumažėjo, vis dėl to'plėšė Arkansas Valley Ban-i Mussolinio fašistai nenori reitą sąvaitę į Gibr’alUnJ
gatvėse auga bananai.
soliniui susmukus. Italijoj sake pas karalių eiti. _
National Safety Council ką, pagrobdami $12,000 pi; lengvai stipti. Kai nauja atėjo 147 aliantų laivai su
_______
pasikeitė spaudos kontrolė. met teisingumo mimstens
praneša, kad per šių metų nigų. Bėgdami jie suvarė i Italijos vvriausvbė įsakė už- kareiviais ir karo medžiaga.
Visi buvę žymesnieji fašis įsakė Mussolinį suimti ir jis ITALIJOJ UŽDARYTA ?^Un°S1US įraėneaus ZUV0 Yault? 6 ?mones lru2l'akln« daryti jų partiją, jie prade- Gibraltaras yra anglų tvirtai redaktoriai tapo pašaliu buvęs pas karalių atvilktas.
FAŠISTŲ PARTIJA.
10.030 gjvvbių.
juos tenai.
j0 priešintis. Milano mieste tovė pietiniame Ispanijos
ti iš darbo, o į jų vietas pa Karalius jam liepęs tuojau Neitrali Šveicarija taipgi
! jie pradėjo net į kariuome- gale. Ant tų laivu buvę gali’
statyti tokie žurnalistai, ku rezignuoti. Ir akies mirksny uždraudė juodmarškinių
ViRaIa nę šaudyt- kuriai buvo i53- ma pastebėti daugybę oriairie buvo nusistatę prieš fa visą pasaulį aplėkė žinia,
organizaciją.
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tų organai visai nebeišeina. ITALAI KVIEČIA ATGAL tas, kaip iš Italijos atėjo ži
dalyse ginkluotų fašistų liz
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dai nesą išnaikinti da iki DIPLOMATAI GALI
d’Italia,” kurią pats Musso-j _ Artūro Toscanini yra pla- Ital’j-Os minįsteriu'kabinetas
šiai
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Telegrafo ir mas Milano operos vedėjas, itadijos fašistų partiją, kuria tenai 300 tonu bombų.
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diplomatai išsikraustė
PpaBa""italų laikraščiai, kunuos fa-ke groti fašistų himną Gio- Apie šit4 nutarimą 'Romos bank,u pereita nedėldieni r0P°J lkl “°>
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į Kuibyšiovą, kartu su So
nuskrido Rumunijon ir su’ ?ama.Pf> 307 %M’ back« ?lle',
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Dabar,
po dviejų metų,
Mondo.” “Italia” ir kiti.
bar gyvena. Pereitą sąvaitę ‘ D Berno pranešama kad Ploesti aliejaus laukus. Mū
Buvęs Mussolinio patriu- Milano gyventojai susirinkę šveicarijOs valdžia taipgi siškiai liberatoriai padarė vo pagaminama Rumunijoj, valandų prieš Mussolinio jiems pranešta, kad jie gali
bočius Virginio Gayda, ku- 1 operą La Scala teatre pra- nutarė jU0(Įmarškinių orga- 2,400 mylių kelionės, nume Šitas aliejus buvo vartoja- nuvertimą naciai kėsinosi vėl grįžti Maskvon, nes diris redaguodavo „Romos dėjo reikalauti, kad Tosca-!nizaciją uždrausti. Jos c'en- tė 300 tonų bombų ir sukėlė mas mechanizuotam Ašies pavogti Italijos karo laivy- delio pavojaus iš vokiečių
pusės jau nesimato.
“Giornale d’Italia,” tapo:nini butų pakviestas atgal. !tro
eine, “Fašizmo Na- didžiausius gaisrus. Bom karui Rusijos ir Italijos fron- ną, bet bandymas nepavy
išmestas iš redakcijos, o jo Ant teatro fasados jie užra-)maį jau uždaryta ir per bardavimas buvo labai sek-, tuose. Taigi trešdalis Ašies ko. Stotis tačiau įspėja, kad SICILIJOJ KOVOJA 9
naciai gali šitą bandymą at
vieton atsistojo senatorius šė didelėm raidėm: “Mes duota policijos žinion.
mingas, nes tai buvo dienos [na:'ln^ . dabar neturės nei kartoti.
KANADOS BATALJONAI
Alberto Bergamini.
Norim Toscaninio!”
laiku ir orlaiviai skrido že- kur0’ nel tePal°Iš šiaurės Afrikos prane
---------------i Tai parodo priešfašistinį SIŪLO MOKĖT KAREI- mai. taip kad beveik kiek-j Jeigu Rumunijos aliejaus
šama,
kad Sicilijoj dabar
VIERECK GAVO 5 ME- italų upa.
VIAMS ALGĄ PO KARO. viena bomba pataikė kur ji pramonė ištikrujų buvo su- DETROITE SUIMTI 4
kovoja 9 Kanados bataljoRIAUŠININKAI.
TUS KALĖJIMO.
Washingtone jau daromi buvo taikoma. Gazolino re-(naikinta, tai Vokietijai tas
nai.
4 amerikiečių divizijom
sąvaitę
George Sylvester Viereck
planai, kaip demobilizuoti finerijos ir sandėliai išlėkė į,reikš daugiau da negu kuro Pereitą
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. . . Detroito
.. _
ir 4 britų divizijos.
(ištark: Fyrek) buvo VokieDKtBA M INK. (Jo.
armiją karui pasibaigus ir, padanges, šitos atakos nesi- nuostolis. Tas reikš tepalo policijasuėmė
4vaikėzus,
LENKŲ SKERDYNĖ
tjios propagandininkas Su- Banditas Franko ir jo kaip aprūpinti paleistus ka-įtikėjo nei rumunai, nei vo- nuostolį. Motorams varyti kurie per 21birželio nause
LIUBLINE.
vienytose Valstijose, bet ne- gauja Ispanijoj labai susiru- reivius darbais. Manoma, kiečiai, nes Rumunija labai vokiečiai pasidaro kuro che- nušovė du juodveidžiu.
užsiregistravo Justicijos De- pinę savo kailiu, nes jų glo- kad bus paleista apie 10,-Jtoli nuo aliantų bazių. Iš mišku budu iš anglies, bet
Britų radijas praneša,
paitamente kad jis dirba bėjas ir rėmėjas Mussolinis 000,000 vyru. Vienas demo- Rusijos į Rumuniją daug ar- , tepamojo
aliejaus iš anglies RUSAI SUPA ORLĄ.
kad Liublino apylinkėj pe
svetimai valstybei. Už tari jau nudardėjo nuo sosto, bilizacijos planų siūlo mo- ciau, o vis dėl to iusų oriai-! padaryti negalima. Jis gauMaskva praneša, kad ru- reitą sč« . ~itę naciai pradėjo
dabar jis buvo nuteistas nuo Kai susmuks Hitleris su sa- kėti kareiviams pagrindinę viai tenai nenuskrenda. To- namas tik iš aliejaus šalti- sų armija jau baigia supti žudyti Lukus. urmu. Sker1 iki 5 metų kalėjiman. Jis vo naciška gauja, bus galas'algą per 3 mėnesius palei- dėl šis amerikiečių žygis nių, o tie šaltiniai buvo Ru- Orio miestą, apie 200 mylių dyne p tkke net Krokuvos
žada apeliuoti,
ir Ispanijos fašistams,
|dus juos namo.
ir Rudo.no miestus,
užklu(M» pr>e<a visai nepasi- munijnj
Iį pietus nuo Maskvos

(linai 1/1 n A Rumunu AC

Laukus.
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‘LIETUVIŲ ŽINIOS**
APIE KOMUNISTUS.

RUSŲ REVOLIUCIJA
IR JOS VAIKAI.

‘‘Lietuvių Žinios” negali Kaž-kas yra pasakęs, kad
suprasti, kodėl taip apjakę “revoliucija ryja savo vaiyra tie žmonės, kurie laiko:kus.” Bet apie įusų revoliusave komunistais ir gatavi eijų galima pasakyti ir prieuž komunizmą muštis, kuo- šingai: jos vaikai naikina ja
met komunizmas nyksta jau pačią.
ir pačioj Rusijoj, kur jis bu- Ti
Stalinas sušėrė revo praktikuojamas apie 20 vouudjį/Giltind' t'ukstan.
***
čius revoliucionierių. Bet iš
Komunizmas buvo nacio- kitos pusės, Mussolinis, Hitnalizmo antitėzis. Ką tik leris ir kiti bolševizmo dvanacionalistai (tautininkai) sios vaikai apskelbė kovą
gerbė, tą komunistai smer- pačiam bolševizmui,
kė. Mūsiškiai komunistai ir
4,.T ..
„ . .
_ , .
dabar smerkia tautininku , „ ,NauJIe"°? “P V.a?e,bl'
ideologiją. Tuo tarpu gi Ru- kad ,v'!a dabartine diktatosijoj dablr kila karščiausia
Larta tai Rusijos bolsenacionalizmas. Sovietų ra- 'lzmo Padaras •
Šytojai pradėjo garbinti net
"Pirmutinė totalitarinė dikkruviniausius Rusijos carus tatura. kilusi iš pereitojo Pakaip pavyzdingus rusų tau saulinio Karo, įsikūrė Rusijo
je. Jos steigėjas buvo Vladi
tos “didvyrius.”
Todėl “Lietuvių Žinios” mir Nikolajevič Uljanov, arba
Lenin. Jisai pagrobė valdžią į
ir sako:
“Akvvaizdoje augančio pa
čioje Rusijoje nacionalizmo ir
rusų emigrantų artėjimo prie
savo ‘matuško?’ Rusijos, tikrai
juokingoje būklėje atsiduria
visi komunistų veikėjai užsie
nyje.
"šiandieną, kada komuniz
mo idėjos nyksta pačioje jo tė
vynėje Rusijoje, dar greičiau
tos idėjos turės išgaruoti iš
galvų užsienio
komunistų.
Tuos. kurie paliks dirbti ko
munistų partijoje užsienyje
turėsime laikyti tik papras
tais Rusijos agentais, gaunan
čiais už savo darbą tam tikrą
atlyginimą.”

Bet vargiai jie dabar gau
na ir atlyginimą. Bimbos Andriulio štaba? tęsia agi
taciją už “komunizmą” tik
dėl to, kad kitokios išeities
jiems nėra. nes jeigu jie pra
dėtų garbinti Ioaną Groznajį ir kitus buvusius Rusijos
despotus, kaip dabar daro
Maskva, tai juk visi jų se
kėjai spiautų Į juos. Įsiklampoję Į “komunizmo”
balą, Bimbos ir Andriuliai
turi toj baloj sėdėti, nežiū
rint kaip žiopla jų pozicija
bebutu.

Wendell L. Willkie, de- pitalistui. Gi kapitalo tvarmokratiškas Amerikos re- Rymas, sako Willkie, pilnai
publikonas.
nesenai
ap- patenkintų Norman Thojskirdo aeoroplanu aplink masą.
žemę Dabar jis pasakoja
wiUkie
kritiu.
Amerikos žmonėms s-avo įspudžius ir patyrimus iš tos Jaunas vyrukas, eroplanų
kelionės. Žinoma, nedaug aiibtuvės perdėtinis, pasiką ji? savo kelionėje patyrė, kvietė Willkie prie užkanfcet daug kalba. Vi? dėl to džio. Willkie pasakoja, kaip
jo pasakojimuose kai kur Šitas jauna? rusas dirbęs ir
landame ir žingeidžių daly mokinęsis, kad tapti dirbtukėliu.
vės vedėju ir 30,000 darbiVieną dieną Willkie paai- ninkų ™šminku. Ir jis to al
io i erdves arti Nevv Yorko. o a'ekęs> nes komunizmas jam
kitą diena nusileido jau davęs progos. L z tai dabar
Egipte. Egiptas jam nepatif ,vena gera™e nan??’
ko, nes ten žmonės esą tam- «<=nt daug geresniame uz ki
šų.., nuskurę ir apsileidę. Jis lus- ,r tun automobili,
jiems paliko keturiu? patari- —Kokia tavo užmokestis,
mus: (1) kad jiems reikia kaip dirbtuvės viršininko,
daugiau mokslo; (2) kad palyginus su kitais darbininNE BOLŠEVIKAI, BET
NIEKO NĖRA GALINGESNIO UŽ jiems reikia daugiau nusima- kais? — \Villkie paklausė,
nymo apie bendrą sveikatin- —Apie 10 sykių daugiau
RUSAI.
ŽMOGŲ!"
,gumą; (3) kad jiems reikia
rusas jam atsakė.
Jeigu i ūsams šiandien pa
daugiau modemiškos pra
vyksta kiek atsispirti prieš “Pasaulyje yra daug ga- vargo. Milijonai gyveno di- monės, ir (4) kad jiems rei —Aš maniau, kad komu
reiškia lygybę?—
vokiečius, tai “Laisvė: ir• lybiu,
tačiau
kia turėti daugiau sociales nizmas
-•
*
_ wnieko nėrarpga
• džiausiame skurde, ?tengda°
“Vilnies” bolševikai gatavi lingesnio už žmogų!
laip miesi
mip<i atsikuiti
atsiKuiti ant karo pagarbos ir pasitikėjimo sa- YVillkie pastebėjo.
Rusas atsakęs, kad Sovie
tvorų
sulipę
šaukti:
kada
tai
rašė
vienai
ant
UTT
. .
j.
_ .
°iaikų griuvėsiu. Ir vėl: kol Kinijo- vimi.
tų santvarka lygybės da ne
L ra. musu virsus! Jie no- poetas.
Jo žodžiai pasitvir...
. .
m i ••
•
.n
1
H
ir Rusijoje milionai zmoTurkija W nikiui patiko. siekia. Sovietuose kiekvie
ii išaiškinti, kad kiekvienas tina
19 ir 20 šimtmečių
žmo_ je
įusų pasisekimas, tai bolše- nijos laimėjimuose. Mok nių mirdavo badu, Ameri- -Jis mano, kad Turkija, nors nam mokama pagal jo dar
1 r-las, technika, organizacija koje ir Australijoje degin- ir maža šalis. bet ios žmones bą.
vikų nuopelnai.
Rusijos darbininkas gali
Gana vykusiai šita dalyką ~'isa P™** prie Sos davo javų perteklius, mespašiepia “Vienybėje” Jum ^^lee:
Sa’day.o ^vą i VMdenjmą pil-)aisvfe ir demokratijos ke- vaitoti pinigus kaip ir pas
ši

nuotrauka
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kareivius

pelkėtos,
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vartoti,

jie
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savo rankas spalio-lapkričio
dienomis, 1917 metais.
"Sekanti totalitarinė dikta
tūra buvo įkurta Vergrijoje.
1919 metais. Ją įsteigė admi
rolas Nikolaus Horthy, su Rumunijos kariuomenės pagalba.
Vengrijos diktatorius dar tebevaldo kraštą, bet jau tiktai
kaip Hitlerio pastumdėlis, nes
\ eng-riją yra okupavusi vokie- za< Tysliava, kuris sako:
čių kariuomenė.
"Jeigu Rusijoje kan
"Mussolini buvo trečias iš
dę
tris teliukus, tai garbė
eilės tarp stambiųjų diktato
rių. Jisai neslėpė to fakto, kad rėjo būti Stalinui.
.-ir iru.so transporto ganmyt;p Hahnr dėvi mn"Taip, maždaug, pirmmu zesnis. Žmogus valdo juros bės? Ar anie kraštai buvo i J.ničbo skonio drapanas
savo ‘mokslą’ jisai kopijavo
iš bolševikų raštų, tik pakeis rašydavo komunirtu Uikraš-.banęs j įiešpatauja ore. per tolimi, kad jų negalėjo j mote[y‘ jau neužsidengia
damas Lenino ‘proletariatą’ c,ai'^»et kovoje =>u mirtimi zmo- pasiekti ir aprūpinti stokuo- vėidn
inos viekas wksitalų ‘tauta.’
. “Bet. štai. dabar jau ir ne- gui pasisekė. Galėjo pailgm- jančių?
ta henrietani be isteriio*
.. .
t • . *
. i 3
P
n*’
J '*
“Tarp Maskvos ir Romos komunistai pradeda manyti, ti žmogaus amžių ir sulaikyPereitos kaitos turkai,
diktatūrų buvo draugingiausi kad negalima nieko pasakyti ti mirtingumą. Žmogus išty- . We’ v. 1 ne ^aip’ zmonv
galingumas tun savo
jr <jaUarelis kitu tautu.
santykiai iki pat to laiko, kai prieš bolševikus tik todėl, kad iė visas erdves ir tolimiauJis
at
.
tamsiąsias
puses.
Pasaulyje
neturėjo
nei savo raidžios.
rusai
gerai
akėja
vokiečius.
:sius
dangaus
kųjuis.
____
.
.
.
_
____
_____
Mussolinis sudarė ‘Ašį’ su
,
Uitos
.nėra
žmoniškumo.
Be
pelno
tvarkytis, nei
X..
O
_
—
mpSEF
*
po
ki
tos.
i
^^
r
.
a
žmoniškumo.
Be
pelno
patyrimo
mucriu. suvirtų vaiuzia uavr
Radijas ir televizija tiesiog nj€ko negalima daryti! Ge- mokslo; jie buvo kitų išnaualiejų Mussolinio lėktuvams,
be
to.
Napoleono
armiją
nunustebino
visą pasaulį. Žmo- nau perteklius sunaikinti, dojami. Per šį trumpą laika
kurie bombardavo Etiopiją.
:gau? sielos gyvenimas taip tik ne pigiai parduoti! Teik jie spėjo atgyti, susitvarkyti
“Hitleris įsteigė savo dikta galėjo.
“Ar tai taip pat garbė bol pat ištyrinėtas ir jo paslap ti badaujantiems dovanai 'ir dabar žengia pirmyn kartūrą 1933 m. Jisai mokinosi iš
gy Etomis progresuojantys atidengtos. Ir kiek įvai- nemanoma; jei kartais tai ir
Mussolinio, bet ir jisai nebuvo ševikams ir Salinui?”
padaroma,
tai
ne
be
žinomo
čiomb
šalimi-,
aklas juodmarškinių vado pa __________ _ _____________ į įių mašir.ų yra išrasta ir paišskaičiavimo:
tur
but,
vė.. .
t
kad tarnautų žmomėgdžiotojas. Mussolinio ‘tau
liau
galėsim
atsiimti!
Ir
kiek
Willkie
Rusijoje,
tą’ jisai pakeitė rase (žmonių DctrOltc VlS Keis- gui ir palenp’intu jo būvi.
suvartojama
apsiginklavi- jįg sako. kad jam ilgą kū
veisle) ir surado, kad vokie kiasi Chuliganizmas Ir koks -"eb«ina? J» or«a‘
mui
!
Milionai
, nizacijų tinklas ir įstatymai.
• junonai galėtų
gaietų iš to ką sukėsi galvoje daugelis
čių veislė esanti ‘tyriausia’
Nelabai senai Detroite kurie tvaiko atskirų žmonių pragyventi. Ir koks dar apsi- klausimų apie Rusiją. Todėl
pasaulyje, ir ėmė žudyti zyginklavimas! Kokie baisus ji
buvo
didelės riaušės prieš ir tautų santykius. Bet prie tu ginklavimas.
jjgs nuvyko ten pasiteirauti,
dus.”

“Bet savo laiku rusai suma- gnėin vien a

šė totorius, švedus, turkus ir

simcio. Bondsai neneša nuo
šimčio. nes Rusija neleidžia
"'fkam da^fi Pelno iS
ta^°-

Išklausęs šito komunisto
pasakojimą. Willkie giriasi
išstatęs jam klausimą:
T •
.
.
, . “‘H arėtum kitoklus JS’Dkimmus,
* T-^-4- * ar
• Į _tu gale_X w
luiii JUOS ISreiKsti ir KGVGv UZ
•
„
**
Rusas patraukė pečiais ir
nieko neatsakė. Tada, Willkie sako, aš ji vėl prispyi iau:
—Tad aktualiai tu neturi
laisvės.
pe
tarA.

—Ponas M'illkie, tamsta
juodveidžius. Sakoma, kad . visų naudingųjų išradimųipabiiklaį! Kokios nuodingos kad patenkinti save ir kitus, nesupranti. Aš turiu dauRENKA ŽINIAS APIE LIE
Vadinas,
Bolševizmas
pa
jas
išpr<
išprovokavo savo nekul- išrasta daugybė įvairių gin-^lujos! Nieko nepadeda įvaidnncrian- ^au ^aisv®s- negu mano tėTUVIŲ TALKĄ AMERI
pimdė Leniną, Leninas Mus- turingu elgesiu juodveidžių klų ir žudymo pabūklų ka- ,9^8 -nsitanmai, konferenci- P’ *
J dalvkai- vas *r diedukas turėjo. Jie
KOS KARO PASTAN
solinį. Mussolinis Hitlerį, chuliganai. Juodveidžiai gi lui
r ui ir tarpusaviniam žmoni- jos, sąjungos n- paktni. Pa-.Vaik veikia n ėin buvo ūkininkai. Jiemsnie-----vyzdžiui. Sovietų Rusija pa- .. h KuslJa kalP veikiančionebuvo leista pra.
GOMS.
ir tt. Leninas mirė išmušęs sako, kad jie buvę užpulti jos naikinimui!
.
. . ,
.
.. siraše su Suomija nepuoli^e^a’ ....
,
mokti skaitytį ir rašyti. (Ne“Garsas” praneša, kad bolševizmui tik keliatą dan- baltųjų chuliganų. NežiuTaip.
nieko
nėra
galim
mo
sutartį
—
ir
tuoj
ją
užRusija
kaip
musų
karo
tie?a
turėjo * išteklių,
lietuvių kunigų organizacija
Hitleris su. Mussoliniu rįnt kurie tas riauše? pradė.
lėjo eiti j mokslus £
pradėjusi rinkti žinias, kiek pradėjo atakuoti jį bombo- jo, vistiek tai buvo chuliga- gesmo uz žmogų ! Ir vis da puolė. Taip pat Maskva už- talkininke.
žmonių
dvasia
nepatenkinpuolė
Le^ja
ir
Pabalčio
.?•
Rusija.
su
kunames
tuRu
sijoj.—Red.) Jie buvo
iš viso Amerikos lietuviu
Juokinga, kad ir Stali- nų darbas.
ta.
Ji
non
dar
daugiau
įsi- valstybes, nors buvo pasira- dėsime veikti bendrai po vergraj prje žemės. Kuomet
tarnauja šios šalies ginkluo’bk‘ šitas chuliganizmas reišjje gusirgdavo. jie neturėdatose pajėgose ir kiek musų vidųoti. išrodo. Kad iš ru^ų
r)PtroitP ;r toliau štai skverbti į nezinomą?ias ei d- šingi, kad nepuls. Hitleris karo.
žmonės yra išpirkę karo bo- ^okuojos tuojaus nieko k^į.Deiau.
sta..
..... ... , ves ir įskelti visur savo pei- buvo padarę*? “kraujų suce
Willkie mano. kad Rusi- vo nei gydytojo, nei ligoniuedeldieni
4
juod-įgales
\
e.
avą.
Kame
yra
šio
mentuotą
”
sąjungą
su
Stalijos
žmonės yra daugiau pa- nės. Aš buvau pirmutinis iš
nų. kiek yra aukoję Amen- neoeįiKs.
\eidziai
sunkiai
suzeide
bu-j
progreso
galas.
Ar
ji?
kada
nu
.
b
et
apskelbė
karą.
Viesitenkinę
ir ištikimesni da- musų ilgos kartos, kuris tukos Raudonajam Kryžiui
o
mot/irmaną,
kuns
liepe
nors
pa>aigs....
nas
k
j
tu
nepasitiki.
Vieni
baltinei
valdžiai,
negu bu- rėjau progos pasimokinti,
ROMOS BOMBARDAVI
ir tt.
jiems pasitraukti nuo pne-* Šiaurė? Amerikoje gyve- nori užgrobti, kiti stengiasi, vusiai prieš revoliuciją. Dau- pažengti pirmyn. Ir tas man
Surinkta statistika bu
MAS DAVĖ GERŲ
šakinių durų į buso užpaka no vienas senas žmogus, gintis. Ir kiek keršto, neapy- gelis individualistų, kurie reiškia laisvę. Gali būti, kad
sianti Įteikta Valstybė? De
VAISIU.
... 1 .1
J .2 1kantos.
- „ — A.
_ J___ 1 ir• »įvairių
T__
i i * Xtamstai
S _• tas neišrodo
_ 3 1 laisvė,
—
lį, kad žmonės galėtų lais- Jam —priklausė
milijardai
godumo
ilgai nesutiko .su _valdžios
partamentui. kad parodžius,
Italų grafas Carlo Sforza. vjau ! bu?ą įlipti ir išlipti, turtų. Tūkstančiai žmonių pražūtingų aistrų
yra kiek- kryptimi, dabar pradeda bet. atsiminkite, mes esame
kiek lietuviai yra davę tal kuris
dabar
randasi
AmeriIšlipant
tiems
chuligamas
is
tarnavo
jam.
Bet
jis
buvo
vieno
atskiro
žmogau?
gy-.taikytis prie esamos pade- naujos tvarkos tobulėjimo
kos šios šalies valdžiai.
koje ir veda prieš fašistus buso. vienas jų palaikė at- jau labai senas ir pasijut') venime? Kur yra jėga, kuri ties ir mėgina pamiršti visusperiode. Kurią nors dieną
Tai yra geras sumanymas, energingą kovą. pareiškė daras buso duris, o kita; pa esąs vienišas, kitų apleistas, išvaduotų žmogų ir pamary- persekiojimu*.
mes turėsime ir politinę laistik mes netikim, kad pilna Amerikos spaudos atsto siėmė nuo gatvės didelį akstatistika butų galima su- vams, jog fašizmą Italijoj metų ir paleido motormanui kitų savo gražiuose marmu- jėga. kuri išlaisvintų jo ku- W,llkle ma,e «turmov,tu»rinkti, nes kunigai gali pa- nuvertė Amerikos orlaiviai, I nuragą taip smarkiai, kad ro rurnuose įr turėjo dar tik ną iš mirtie? nasrų? Tiesa.
Stalinas Willkiui davė lei. Ka p įų?...ga vi? £U<s.
siekti tiktai, parapijomis’ o kurie subombardavo Romą'
---- nnaarkanhs
nugai kaulistnikn
truko. Pnlirnn
Policija yieną tro5kįmą. Jis norėjo žmogus su ja kovoja, bet vi-Įdimą eiti ir matyti, kas jam ”}€t ^? tur1®V po11^ ^
..
.. . .
.ir žmonė? tuoj leidosi tų pasiekti šimtuosius savo gy- ?ai nugalėti jos nepajėgia, patinka. Willkie tuojau už- . ,
prie parapijų nepriklauso
nriklau^ %ai«=tvbei?
Nors Mussohmui rezig- chuliganų jieškoti, bet nesugal nei trešdalis Amerikos
venimo metus. Jis pakeitė Ji gali truputį palaukti, bet į simanė pamatyti aeroplanų \yjiivic val teiravosi
nuoti Įsakė pati Vynausioji rafio
lietuvių.
savo gyvenimo papročiu*, visgi atsiima savajį. Kur vra dirbtuvę, kurioje dirba apie
Fašistų Taryba, bet faktas
_______
Jis klausė gydytojų patari- iėga. kuri ją visai pašalin- 30,000 žmonių. Jis ten Rusas atsakinėjo Willkiui
yr2i toks, kad ji padarė tokį
ANGLIJOS VYRIAUSY mų. Gydytojai darė visa, ką tų?
SURINKĘ “LIETUVOS
matė. kaip yra daromas gar- begalinėmis teorijomis, pris
nutarimą tik po to, kai 509
REIKALAMS” $32.000.
BĖ
SUSIRINKO
NAKTJ.
tik
jie
žinojo
ir
galėjo.
Bet
kuriai
ir
«kn
su?
Sovietų eroplanas “štur- silaikydamas Markso nuroAmeriko? bombanešių trennepadėjo
nei mokslą*, nei k j t • - ‘
,'• •• ’imovik.” Darbininkai dirba dymų, su kuriais jis buvo
“Garsas” 29 liepos laido- kė bombomis į fašizmo širKai pereitą sąvaitę pa . .....
..
Vien
*
dien
*
J
Tet
^jle
pltyfge-1
sklydo gandai, kad Italijoj |(,ldle.J1 pUrtTf
•
jė sako, kad nuo pereitų me- dį—Romą.
Dievas,
tų liepos
28 dsurinimsi
. iki šiol K“iuni'
gų
Vienybė
Lie£>3 ^L^mi,^ resni?
At?ln”aSnkbS darb” Padaro
TarP W"ll,ie
kolc’’°I*‘
žiaus
karus,
vos falams” jau *32.000, ^H^Zrie^priSin^
pX d=" ">*«
.. inkviziciją. Ispaniją. Mek* darbininkų yra vaikų
kurie nri.šinn,i ■"’ —
=uS.nųnu..^Anglijos
Anglijos prem"•«*
:b" nedau"
Wendell Willkie sako sau
inkviziciją, Ispaniją,
giau
10
metų.
Jie
dirba
66
žinojęs,
kad Sovietų Unija
būtent.
Rnmoc bombardavimui
j eras Churchill susauke saTechnika ir organizacija * ika
valandas
į
sąvaitę.
Kas
treturi
apie
250.000 kolchozų
“Lietuvos Atstovybės
pne ttomo? oomoaroavimui.
Vo Karo Kabineto posėdį 1 pasiekė aukščiausiajį laipsVatikanopalaikymuiir nuo
Reikia pasakyti, kad
po- valandą naktį. Vienas Lon- nį, tarnaudamos žmonijos Ne. religija negali žmo- čias ar ketvirta? eroplanas arba kolektyvinių ūkių. kubudo pakeisti, nes reli- turi iškabą “Stachanov.” rie esą Rusijos nugarkaulis,
karo nukentėjusiems lietu- piežiau? agentai ir dabar dono dienraščių, būtent gerovei. Didingi pramonės gaus
gijos
skelbėjai patys
yra !^nanoxo
iStachanovo vardas reiškia Vieną šitų kolchozų jis matė
„..i
_ ą_ • atrirado
__ ________
viams sušelpti surinko apie niurna dėl Romos bombar- “Daily Mirror,” pereitą sucentrai
visose__pays -J™
netoli Volgos alkūnės, gal
vi-'^oim a.,u. J rtomvEo vL zud?- Plese "• kantanę Silp; spartų darbą
$12,000.00; nuo J. V. vyskupų davimo.
davimo, .Tiems Roma _ hata i.vdeio aitJlvi
_____
_
but kur nors Samaros apyo_______
_ _______ _
Negeresnę Rugų
komiteto karo nukentėjusiai “šventas
ir šiandien.
keistas paradoksas^ ame- ka^Ls uk^ ViVvfenal^
Lietuvai išgavo $20,000.00/ siems bešališkiems žmo- dėt Ginklą Rytoj.” Ministe- žmonėms jau nieko negaiė- jieJeigu
žmonija Kada nors
«
Bet ar atstovybės prie nėms Roma buvo kruvinojo riai nutarė ir nedėldieniui tų trukti. Bet tuo pačiu laiku
Vatikano palaikymas yra,fašizmo lizdas. Jau senai;niekur iš Londono -neišva-šalia
..............................................
didžiausio turto ir įvai sutobulės, tai tik per didelį
labai patikti? Amerikos ka(Tęsinys ant 4-to poslapio)
“Lietuvos reikalas?”
reikėjo ją subombarduoti. įžiuoti.
rių prabangų buvo daug lavinimąsi, per apšvietą.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPHAfcO

CHICAGO, ILL.
Žmonės džiaugiasi gavę
žemės dykai.

LEIVIS, 50 BOSTON.

Trečias

AMERIKOS LIETUVIU
biednas žmogelis su savo
žmonele, išlindęs iš beizmento džiaugiasi gavę skly
puką žemės nors ant trumpo
laiko. O kodėl jiems nepa
vesti visų plotų, kurie stovi
dirvonais?
Nors šalies administracija stengiasi šiek tiek pagerinti žmonių būvi. bet tiustai, bankai.
koiporacijos
kliudo tam. Didžiūnams nerupi, kad ir mažutis žmogus
neri gyventi.
Ar nebūtų geriau, kad
mu-ų veikėjai mažiau sukcų
galvas apie Europą, o daugiau dėmesio kreiptų i šią
šąli kuriai yra prisiekę būti
ištikimi ir geri piliečiai? Europiečiai susitvarkys ir be
musų kišimoji.

Šis jaunuolis, 12 metų amžiaus James Baker, buvo Įsira
šęs jūrių tarnybon, bet buvo paleistas nes tokių jaunų
nepriima. Viršininkas paduoda jam paliuosavimo popierius.

TO

LAWRENCE’O LIETUVIAI PAGERBĖ SAVO
JAUNUOLIUS AMERIKOS ARMIJOJ.

Lawrence, Mas*.
Maręuette parko apylin
kėj, skersai gatvės nuo DaLavvrence’o Lietuvių Ukė
riaus ir Girėno paminklo,
sų Kliubas liepos 28 d. buvo.
per ilgus metus stovėjo disuiuošęs iškilmes pagerbti'
deli? tuščios žemės plotas,
šios apylinkės lietuvių jau
Daug kas apie ji interesavonuolius. kurie tarnauja šios
si, norėdami nusipirkti sau
šalie? ginkluotose pajėgose.
sklypuką ir pasistatyti naguvo iškelta vėliava su 362
mą — labiausia dėl to. kad
iįetuviy kareivių vardais iš
lietuviai ten būrėsi, kolonija
Lawrenee’o, Andovero, No.
nauja, oras tyras, didelis
Andovero. Methueno ir DraMarųuette parkas, Kazimiecut0 pj je Kliubo salės buvo
ro vienuolynas. Holv Cross
SĮiSirinkę daug lietuvių. Nuo
ligoninė, mokyklos, bažnybalkono' i susirinkusius kai
čios, ir visokie patogumai
bej0 miesto burmistras Meetoje apylinkėje. Bet nebuvo
han aidermanas Roche, aid.
galima išlygint “legal dėsMcČaithy, senatorius Flacription,” kad butų galima
nagan. o geriausią kalbą lie
Jurgis Slabuška. tuviams pasakė SLA prezi
duoti pirkėjui “title guaranty policy.”
dentas adv. Bagočius iš Bos
PHILADELPHIA,
PA.
tono. Ji: nušvietė šio krašto
Savininkas buvo Nevv
Yorke, savininkė Califomi- Lietuviai perka bombaneši padėti ir užsiminė apie Lieuž $403,000.
tuvą. Jo kalba publikai lajoj, o šeimyna vėjų išnešio
ta. O tų. taksų,- assessmentų
_
. . Liepos 25 d. Philadelphi. patiko. Ant pabaigos
—devynios galybė; ! Jeigu
lietuviai jau turėjo karo tautinės lietuvių parapijos
“title” ir butų galima pada- bonų pardavinėjimo vaju choras po Pauliukaičio va
ryti. tai vistiek pėda žemės bombanešio naudai. Susf- dovybe sugiedojo Amerikos
butų daug daugiau kaina- rįnkom Lietuvių Tautinėj
Lietuvos himnus. Balkoną
vus. negu visas lota? vertas. Svetainėj. 928 E. Moyamen- išpuošė M. Zautrienė, Ž.
Dėl to tai ir atsidūrė tas viAvė.. ir išpirkom bonų Stravinskaitė, I. Bilienė,
sas žeme? plotas i miesto $12,000 sumai. Taigi nuo Vaitkunienė, T. šimkomeglobą.
16 gegužės iki šiol Philadel ne, L. Miliutienė, M. MiliuIš pavasario valdžia ragi phijes lietuviai nupirko bo taitė ir Povilas Miliutis.
no visus, kas tik turi koki nų bombanešio sąskaiton už Programą vedė Kliubo pir
žemės sklypuką ar tuščią lo $225,000. Iki paskirtos šu mininkas A. Snapauskas.
tą, kad Įsitaisytų “V.ctoiy mos trūksta dar $175,000.
1 Aukų išlaidoms padengti
garden. Tuomet apylinkės Dėl man nežinomų prie- surinko: Julė Brazauskaitė
gyventojai atsiminė apie ši- žasčių. Lietuvių Tautinėj su J. Budrevičium $22.36;
tą žemės plotą ir kreipėsi Į Svetainėj bei kliube, matosi B. Jurčikoniutė su B. ŽuromCrane kompaniją, kuri at- labai dideli? apsileidimas, skiu $22.37. Iš viso surinkta
siuntė jiems trakto ri. išaiė §i« kliubas yra žinomas kaip $44.73. Po prakalbų buvo
visą plotą ir išdalino skly- didžiausias ir skaitlingiau- priduota dar $2.16.
pus. po 45 pėdas pločio ir po ?ia? nariais, bet Į parengiRengimo komisijon buvo
gl°' ? VI?°- pada/ mus SU£lrenka stebėtinai įnėję
Stakionis. R. Mikore i98 sklypus. Žmones grei- mažai žmonių. Kaip ir šia- jaitįĮ ir K Vidunas.
tai išgaudė visus sklypus me parengime, tokiam svarKflri,mwn« tamauianprįmokėdami po 50 centų už biam tikslui, bonų pardavilietuviu vardai buvo išišarimą. Kuriems neteko, iš mui, susirinko vos apie 100
gĮLu kaihariisoap
tinginystės ar iš apsiieidi- žmonių. Bet Philadelphijos po stiklu. Kas priduos karei
mo,
labaį apgailestauja. Raudonojo Kryžiaus ir KaatvaizdėlĮ 2x3 colių di
Ypač gailisi dabar, kai rei- rėš Pei galės Komitetas ran- vio
džio,
tai ir tas atvaizdelis
kia mokėti po 10 centų už kų nenuleidžia, jis varo sa- bus tenai
patalpintas. Ma
tomeitę, arba 20 centų už vo darbą pirmyn. Subatoj, žutį atvaizdėlĮ
galima pada
salotų galvutę. Kiekvienas liepos 31 d., Įvyks Bonų ryti pas fotografą
dides
žemės sklypukas tirštai ap- pardavimo vajus Lietuvių nės fotografijos. A.iš A.
La
sodinta? Įvairiom daržo- Republikonu Pagelbiniam
vėm: pupom, žirniais^ kopų- Kliube. 3371 Edgemont st. pinskas. 89 Newbury st., ap
stais. burokais, bulvėm, to- pradžia 7 vai. vakare, Rich- siima nemokamai tatai pa
meitėm, salotais ir tt. Ir der- *m0ndo dai v. (Pranešimas daryti.
Žemiau paduodam kareiliu? išrodo nepaprastas, nes pavėluotas.—Red.)
tinkamai prižiūrimas, tik
Nedėlioj, rugpiučio 1 d.
vardu? ir pavardes, ku
kai kurie dejuoja, kad kir- 3 valandą popiet Įvyks vajus riuos pavyko surinkti ir kuminai daug nuėda. Tai ne- Karės bonų pardavimo Point
sitose iškilmėse buvo
Breze,
Lietuviu Kliube, pagerbti. Jeigu yra kurie čia
gerai.
Dabar tenai tikrai nepa 2854 Winton st. Visi tos da nepaminėti, tai gimines
prastas reginvs. Saulei lei apielinkės lietuviai prašomi prašomi pranešti juos M.
džiantis. moterys, vyrai su irgi ateiti, irgi netuščiom. Stakiomui, 29 Monmouth
akėm. grėbliais,
lopetom, bet su pinigais ar bankų in- Street,
uzbonais. bliudais,
viedrais dėliais. tenirgi bus ant vieVardai ir pavardė? čia
net ir nėščiai? neša vandeni, tos banka ir bonus gausite yra taip.kaip jieyra lentoje
kasa, dirba, laisto ir džiau- ant vietos. (Pranešimas pa- surašyti:
giasi gavę žemės už dyką. vėluotas.—Red.)
Alphonce Akulionis,
Šitas mažas pavyzdi? liu- Broliai ir sesės! SubruskiKazys Asipavičius,
dija, kad žmones yra geri. me, laiko liko mažai, o dar
Charles Axtin,
tik tvarka negera. Kuomet trūksta daug. Turime sukelAnthony Axtin.
šimtai ir net tūkstančiai ak- ti pilną kvotą, $400,000. iki
Joseph Andriukaitis,
rų žemės, didžiausi plotai, rugpiučio 16 d. Padėkite DėVValter Adukauskas,
guli Chicago? priemiesčiuo- dei Šamui greičiau karą laiVValter Abovich,
se nenaudojami, tai vargšas mėt.
J. V. G. koresp.'
Frank Abovich,

Perjaunas Jūrių Tarnybai

KAS NIEKO NEVEIKIA

Edvard Andriukaitis,
Anthony Alex.
Jjilius Alex,
Joseph Alex,
John Alex,
Paul Alosky,
Anthony Oreal,
Anthony Averka,
Lt. Francis Antanavičius.
Joseph Tviraga,
Peter Tviraga,
Anthony Akstinai
Joseph Amsie,
VVilliam Amshey,
Banj. Arbučiauskas,
Raymond Buchionis,
Vito Baranauskas.
Edvard Bruwer,
Peter Bruwer,
Vito Bruwer,
Sec. Lt. John Balevicius,
Sgt. Vito Balažandis,
Thomas Blažys,
Albinas Blažys,
Francis Blažys,
Robert Blažys,
PFC. Vito Blažonis,
Srt. Anthony Blažius,
Julius Boris,

Alphonce Boris (dingo su
submarina),
Frank Bush.
Stanley F. Bush,
V ladas Balevičius,
Alphonce Balevicius,
Albert Elazk,
Joseph Budrevičius,
John Budrevičius,
Charles Budrevičius,
Cpl. Michael Buchus,
Alphonce Bolovas,
Bruno Eolovas,
Joseph Blaževich,
John Boris,
John Dudėnas,
Vito J. Dauba,
Martin Blaževich,
Alfrid B. Baush,
Berną rd Balchunas.
John Barbett,
Frank Barbett,
Anthony Kapeika.
Billy Barbett,
Frank Barbett,
Joseph P. Bolis,
Stanley R. Baush,
Walter Belevich,
Alphonce Belevich,
Alphcnce R. Bush.
Albert Bolis.
.
Eddie Billa,
Leo Bilą,
Juozas G. Burba,
John Bush,
John Broaca,
Anthony G. Bozes,
Joseph Blaževich,
Paul P. Balčius,
Maj. Joseph Chemosky,
John Covalesk (japonu ne
laisvėje),
2nd lt. Edward Covalesk.
Lt. VVilliam Chepulis,
Charles Charplick.
Sgt. Stanley Czesniuk.
Sgt. Bruno Czesniuk,
John A. r^esniuk,
2nd lt. Emma Churlionis, RN
Joseph čiras,
Alphonce čiras,
Albin Dvareckas,
Algirdas Dedilionis,
Leo Daimond,
Peter F. Danušis,
Samuel Danušis,
Bruno Debesis,
.John Dekavičius,
Sgt. Albin Jazokas,
Joseph Jankauskas,
Cpl. Charles Jankauskas,
Charles P. Jaskel,
Vincent Janavičius,
Stanley Jankauskas,
Alphonce Peter Jaskel,
Joseph Jazok.
Bemard Jankauskas.
Anthony Janovich,
Bruno Jazokas.
William Jakas.
Billy Jurkevich.
VVilliam Jumesky,
John Jakutis,
Peter B. Jerackas.
Cpl. Albin Jodka,
John Jodka.
Peter Jessel.
Joseph Jowill.
Cap. Peter Gumauskas,
Vito Gaveis.
Cpl. Billy Gelažauskas,
Valentinas Gelažauskas,
Anthony Gumauskas,
Emilian J. Granda,
Sgt. Charles Griskevitch,
Cpl. Michael Grinkevich,
Stf. sgt. Vito Gabia,
John Greska.
Stf. sgt. Leo Galezzi,
Stf. sgt. Vito Gražia,
Joseph Graži?,
Joseph Gecevičius,
Peter Gecevičius.
Thomas Gecevičius,
Joseph Gotus.
John Gustaitis,
Leopold Gaidis,
John Granda.
Albin Galinis.
Anthony Ivanovich,
George Ivanovich.
William Ivanovitch,
Vincas Indilas.
Cap. Benjamin A. Karsekas,
John G. Kazlauskas,
Frank Krasnauskas,
Vito Kaupinis.
Alphonce Kazlauskas,
Sgt. Vito Kaulenas,
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Anthony Kriaučiūnas,
Master Benjamin Kacenas,
Stf. sgt. Albin Kacenas,

Pvt. Aleek Kacenas,
George Kibildis,
Lt. John Kirmel,
Vito Kirmel.
James Kirmel,
Michael M. Karsokas,
John Karauskas,
Alphonce J. Kasheta,
Joseph Kindaravičius,
Joseph Kondrat,
John Kuncevičius,
Vito Korosa,
Lt. Anna Korosa, R. N.,
John Korsak,
John Kliška,
Anthony Kazlauskas.
Julius Kibildis,
Vito Kamila,
Victor Karaciejus,
Eddie Kasheta,
Julius Kibirkštis,
Charles Kutas,
Sgt. Alphonce Kriaučiūnas,
John Kalpokas.
William Kegeris,
Miss Anna Kikutis (WEVES)
Sgt. Eddie Kurgon,
Charles M. Kaslow,

ši nuotrauka parodo, kaip Sicilijos gyventojas (dešinėj pu
sėj) vaišina Amerikos kareivį savo vynu. Kaip matyt,
gorčinis uzbonas beveik pilnas gaivinančio gėrimo.
John Razulevičius,
VValter Trachim,
Sgt. Frank Kariovich,
Cpl.
Ben
j.
Rapchinskas,
Cpl. Joseph Tamasuria,
Albert Lapinskas,
Albin Tamaszauskas,
Cpl.
John
Rusonis.
Sgt. Keistutis Laukaitis,
Charles Tamašauskas.
Tech. Paul Raišis (italų ne Albert
Thomas Luchinskas,
Tručinskas.
laisvėj,
dabar
išvežtas
Anthony Luchinskas,
Tech.
sgt.
John Ulozas,
Vokietijon),
Į EXZT. Isabel
Joseph Latvis,
Charles Lisauskas,
Michael Rudis,
1 Peter C. Unick,Ulozas,
Vito Lukauskas.
Alphonce Rudis,
Lt. Dr. John Urbon,
Joseph Lukauskas,
Klimas Rakosky,
Alexander Vinickas,
Peter W. Luchinsky.
Joseph Rakosky,
John Lukas,
Lt. Nelly Valungevičius. RN,
John Rakosky.
Alphonce Lukas.
Paul Raznauskas,
Edward Velička.
Peter
Raznauskas,
Joseph Vaikšnoras,
Simon Marcevičius (japonų Cpl. Frank Raskow.
Charles Volung,
nelaisvėj),
Cpl.
Vito
Raskow,
Cpl. Joseph Volung.
Martin F. Mikulis,
Leo
Rudis,
Victor Mikulis,
Cpl. Victor Wyck (V7aicekuFrank Ringiele,
Steve Mikulis,
t»),
avnn
įtuais.
Stanley Mfkstas,
Joseph Vasiliauskas,
Casknir V. Sasnauskas.
Joseph A. Masionis,
Anthony Vaitkevičius,
Cpl. Michael Shrupsa,
Anthony J. Morgen,
Albert
Vaikšnoras.
Cpl. Anthony Stankaitis (ja Victor J.Vaikšnoras.
Alphonce Mackevičius,
ponų nelaisvėj),
Albert Mackevičius,
Joseph Vatkevičius,
Joseph Mackevičius,
Sgt. John Stanevičius,
Stanley Vitkus,
Alexander Matkevičius,
Sgt. John Stundžia.
John Yuszka.
George C. Malonis,
Kastantas Suslavičius,
Joseph Yurčikonis.
Peter V. Marcinonis,
Sgt. Albinas Suslavičius.
Cpl. Alphonce Yakavonis,
Joseph Marcinkevičius.
Sgt. Felex Stanevičius,
John Yakavonis,
John Miliauskas,
Claude Slauta.
VValer Yurkeuich,
Alexander G. Malauskas.
Jos. Strown (Stravinskas), Anthony P. Yurelionis,
Frank Markevičius,
Albert Skusevičius.
Charles Yurkevičius.
John Markevičius,
John Simanavičius,
John Yurkevičius,
Lt. Step. Majauskai. R. N.. John Stackelin.
John Zinkus,
Albin Milečka,
Albin Stackelin,
Joseph Zekis,
Francis A. Mikulis,
Benjamin Suslavich,
Sgt. Anthony Zinkus,
John W. Malinauskas,
Sgt. Patrick A. Shimkonis, VValter V. Zarenko,
Lt. Dr. Peter McKinnis,
John Shimkonis (žuvo su John Zemis.
Albert Simon Milius,
Charles Zemis.
laivu),
John L. Miliauskas,
Sgt.
Julius Zurwell.
Adolf Stankauskas.
Cap. Joseph E. Maker.
Lt. Dr. Peter S. Zarecki,
John J. Subach,
Malvina Zapenas, R. N.,
Albina Matečiunas (VVAVES) Kastantas Shay,
John
Zakareckas.
John Nadzin,
John V. Snapauskas,
Johh Naujokas,
Albert Stravinskas.
Skaitydami šių lietuvių
John Noberta,
VVilliam V. J. Stackaiis,
kareivių pavardes, matysite
Peter Noberta,
Joseph W. Sapronis,
kiek vra iau atsižymėjusių
Joseph Navickas,
Victor Stravinskas,
savo gabumais ir turi aukš
Frank Naruševičius,
Charles Suslavičius,
tesnes rangas. Bet dar nesu
Joseph Navickas,
Albert Stakeliunas,
žinojau visu. Gal but.. ran
Peter Overka,
Nemiro Strazdas,
dasi ir klaidų; pastebėję jas,
Adam Overka,
Joseph Sinkevich,
malonėkit pranešti.
John Overka,
1 Bemard Suslavich,
M. Stakionis.
Gasten Owril.
Peter Slauta.
Stanley Olišauskas,
Anthony Slauta.
TARPTAUTINIS UNIJŲ
Cap. Dr. Paul Oskar.
Albert M. Saulevičius,
KOMITETAS.
John Oskar,
Michael J. Sinkiewich.
William Oskar,
2nd lt. Martin Saviška.
Tarp Anglijos darbinin
Robert L Owril,
Sgt. Joseph Shea.
kų kilo -umanymas įsteigti
Sgt. Joseph Pauliukaitis,
Cpl. Jonas Shea.
tarptautinį unijų komitetą,
Anthony Sinkevičius.
George J. Pavilonis,
kurio tikslas turėtų but ska
VVilliam L. Švenčionis,
Edward F. Paul.
tinti karo reikmenų gamy
Stephen Stankus.
Vito Paul.
ba.
Anthony Sakavičius,
John Petrovich,
Albert Piragis.
John Suslavičius.
Leo Petrauskas,
Vincent F. Stulgis,
VZORCESTER, MASS.
Vito Penkauskas,
John Stanina.
Alphonce Penkauskas,
John Šaukimas.
CHESTNEY’S
Bemard D. Paulauski.
Dr. John Shaukimas.
George Pekarskas
John S. Suslin.
CANTEEN
Joseph Pačinskas,
Dr. Eugene Sužiedėlis.
John Petrukonis,
Stanley Tatarunas.
VIETA MALONI IR ŠILTA
Cap. Dr. James J. Pash,
Cpl. Vito Tviraga.
Visokių Gėrimą, Alaus,
Vincent Palaima,
Anthony Tviraga.
gardžiai pagamintų Val
John Palaima,
John Tamulaitis,
gių ir Užkandžių.
l eo Palaima.
Tech. Charles Turonis.
Leopold Pieš lak,
Peter R. Trachim,
Anthony Padvaiskas,
Sgt. Charles Tartilas,
90 MILLBURY STREET
Albert S. PlUck,
Joseph Trilikonis.
WORCESTKR. MA5A.
Joseph P&ulekas,
Lt.
Paul
Charles
Tatulis.
1
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\VENDELL L. WILLKIE KELIONĖ
APLINK ŽEMĘ.
tPTadiia 2-ram puslapy)

Šitas kolchozas, Willkie
c ooo akru
li™ žemes
tako, t,,,.;
tun 8,000
ir 55 šeimynas
to ūkio darbininkų,
seniau buvęs vieno asmens’
nrivatinė
privatine nuosavvhė
nuosavy be, Dabar
uanar
jis yra sovietų valdžios nuosavybe. Dabartinis dvaro
gaspadorius. esąs kaip kokis
aras: jis
us planuoja,
ulanuoia. jis
us spren
snrencaras:
džia. jis įsako visiems dar
bą. Iš 55 šeimynų, kiekvie

yra kitas klausimas. Kuomet
mes vokiečius atmušėm pe
reitą žiema ir atsiėmėm daug
miestų ir kaimų, mes pamaakimis. ką vokiečiai padarė su musų žmonė->
!
mls
- Šiandj - SU mil>ų
. . namau?
padorus
Souit,antininkas negali
‘ vokiečius ka§
-wvykioje.
*
j
j
Willkie ir Stalinas.

Willkie turėjo du pasi-į
iis. kiekvienas vaikas tame kaH*Į?“u
S»linu-»b«
8
valandas.
Apie
ką jie kal
kolchoze yra po jo valdžia.
bėjosi,
W
iii
kie
sako
Kiekvienai iš 55 šeimynų laisvas pasakyti. Tik nesąs
sako,
yra leidžiama turėti vieną
kaivę. Kolchozninkų karvės kad jie kalbėjosi apie karą,',
vra labai maišytos veislės ir apie pokarinę padėti, apie
atrodo labai menkos. Josga- Stalingradą ir karo frontą,
nori bendroje ganykloje, ar- aP*.e Amerikos poziciją. Dl-,
ti mažyčių namelių, kuriuo- tižiosios Britanijos.. Jungti-;
se tos šeimynos gvvena. Iš n?.M Valstijų, n Rusijos sar.
kitos pusės kolchozas turi tiktus. ,r apie kitus svarbius
800 raguolių, iš kurių yra 11 nesvarbiu.- reikalus.
250 kalvių geriausios veisKelias dienas vėliau Stak
lės ir geiai prižiūrėtos.
nas iškėlė AVillkiui valstybi
škas kolchozas, kaip ir vi- nius pietus ir parodė judžius
si kiti Rusijos kolchozai, apie Maskvos apsigynimą,
samdosi traktorius, mašinas W illkie sėdėjo šalia Stalino,
ir visokius ukiui reikalingus Sako, Stalinas kalba lėtai,
daiktus iš valdžios sandėlio, tykiai,nors kai kada su jauUž visus samdomus daiktus dinančia iškalba,
ir kanu nuomą už žemę kol- Stalinas pakartotinai aiš—Alou, Maik!
dynė. Iš Lietuvos pabėgo chozas užmoka valdžiai ne kino Willkiui, kad propa—Labas, tėve!
bolševikai, iš Italijos bėga rubliais, bet ūkio produk- ganda prieš vokiečius buvu—Sei. Maik, ar tu žinai fašistai, o iš Amerikos pabė- tajs- O kas atlieka nuo vai- si jo paties suplanuota, kad
ko aš pas tave ateinu?
go kiaulės. Olrait, sakau aš džios, tai kolchozininkai jo žmonės neapkęstų nacių;
—Nežinau.
jam; jei pabėgo, tai pabėgo, pasidalina tarp savęs pragy- bet jis pat< stebėjosi iš na—Na, tai klausyk: duok bet kodėl vuodegos paliko? yenimui. kiekvienas gauna cių našumo, su kuriuo Hitle-;
man dolerį... Aš renku au- Ar žinai, kaip jis tą išklumo- Įiek- kiek darbo dienų jis ris išvežė į Vokietiją 94
kas.
čijo? Vuodegos, sako. yra Įdėjo. Gautą dalį kiekvienas nuošimčius darbininkų iš
—Generolui ubagauti ne- geras ženklas. Jos reiškia. #ak parduoti arba išmainyti užimtų Rusijos vietų,
gražu, tėve.
kad kiaulės Amerikon vėl kolchozo krautuvėlėje ant
Stalinas yra nusistatęs
—Ant geros intencijos, sugrįš ir šolderių vėl bus kitų reikmenų — batų, dra- žmogus, Willkie sako: gal
Maike, možna ir paubagau- plenti; ale, sako, bolševikai Paau, druskos, tabako, vod- but -r kiaurus žmogus, bet
ti. niekas nepadyvys.
tai jau negalės Į Lietuvą su- ko? ir tt
.
sugabus. Ji- maža turi iliu—O kokiai intencijai tė- grižti, ba bėgdami jie nei
Willkie Maskvoje.
zijų. Jo pagarba Amerikos
vas pinigauji?
vuodegų nepaliko. Ar Uip
.
vio- produkcijos metodams labai
—Noriu, vaike. į Picbur- bus ar ne. aš. Maike, nenoriu Jaip rodą, \\ illkie Mas patenkįntų National Assoką važiuot. Tenai žada but bažytis, ale Us bučeris ro- kv0Į?_ ne^.a^L.t.e?a^1!^ciation of Masaifacturers
didelis Amerikos lietuvių kuoja, kad vuodegos bolše- jo.'jis saKosi uuvfs ten iSet
, WillkieStalinas esąs
seimas. Gazietos rašo, kad vikams ženklina šiuramžiną vas tarp Amerikos ir Sovie-DaDractas žmogus
Jis nesi
Cl
va
žinos
nenanraJtiF
a«aatiki
tu
korespondentų
ir
daugiau
P
a
P
raias
i
•
nrvazruos nepapra^ų ąsa **1^ (.Z
t4mijęs
«pau<^ga,.
bų; taigi reikia nusipirkti
ŽfcaU’’S^*X^^t.^S --- dažnai juokiasi> kur nera iš
naują pypkę, naujus šiu keard°pragtr"i51U
tikęs vieną žymesnių rusų , .
šius, ir uip toliau.
.
—Na. tai gudbai. Maik! rašytojų. Semionavą. ir da- Ro
—Bet tėvas gauni šitiems
Stalinas
—Iki pasimatymo, tėve. vęs jam paklausimų. Nei Se- Atsisveikinant,
reikalams kas sąvaitę nuo
mionovas, nei kiti nebuvo tarė:
“Keleivio” skaitytojų. Kam
—Ponas' Willkie. jus ži
YANKIAI SPIRGINA JA sukalbami. Ir Willkie paštereikia dar aukų?
bi: “Mokink žmogų iš ma- note. kad aš augau kaip
PONUS LIEPSNOMIS.
—Duok pakajų, Maike.
žen?
absoliutizmo sistemos, Gruzijos ūkininkas. Aš nesu
Iš alijantų Pacifiko bu
su Uis skaitytojais- Ką jie
tai
jis
ir ~galvos, kad juodas mokytas gražiai
kalbėti.
man prisiunčia. Ui darakci- veinės pranešama, kad ametankai atakuodami >7a balta5- Tlk 1 lrecl3 Pa’ viekas, ką as galiu pasakyti,
ja pasiima. O jeigu išmeU rikipčin
iaDonu
aerodromą
klau?ira*’ kui’is lietė vokie' ^a tas kad tam=ta man la'
kada kokią dortiną rublinę, japonų aeronromą Mundo
.uunooj
belaisviu, generola< Ig- bai patink ...
kartu pavaitojo lieps- -t
r
D
w
tai juk reikia su frenUis su pirmu
nrmvaiH^ins
natjevas atsiliepe angliškai.
Pasaulio Vergas.
sitikti, reikia užfundyt. O
1 ____
—Ponas Willkie. yra na(Bus daugiau)
dabar viskas Uip brangu,
DREBĖJO ŽEMĖ.
turalu. kad jus nesupranta-------------------------------------kad tik priėjai prie baro—ir
Pereitą penktadienį AmeKuomet šitas karas praKiekvienas Amerikos pidolerio jau nebėra. Taigi riko? obseivatorija Puerto- udėio. mes visi kreipėmės į lietis turėtų nusiųsti Washapieravok man kiek gali... Ricoj užregistravo 19 žemės vokiečius nelaisvius, klausi- ingtonan telegramą ir pa—O kodėl tėvas neprašai drebėįimo bangu. Viena nėjome ir norėjome ištirti, ‘sveikinti prezidentą Roo-evyčių?
banga buvo tokia stipri,, kad kodėl jie atėjo į musų žemę. veltą, kad Amerikos orlai—Maike, vyčiai neša tik sugadino sei.-mografą.
Mes ištyrėme daug svarbių viai subombardavo Romą,
bažnyčiai, o Picburke bus
dalykų apie vokiečius ir ką tą biauriausių karo kriminatautiški reikalai, Uigi čia AMERIKA IŠSIUNTĖ UŽ- naciai su jais padarė. Dabar listų lizdą!
vra čenčiu tau pasirodyt. JURIN 2.000,000 VYRŲ.
Patrostyk man kokį rublį ir
W ash i ngtono žiniomis,
Antrasis Frontas
bus olrait.
mu-ų šalis išsiuntė užjurin
—Bet ką tėvas veiksi į jau 2,000.000 vyrų ir 20,Pittsburghą nuvažiavęs? Juk 000.000 tonų armijos reik
generolų tenai nereikia.
menų. Amerikos kareiviai
—O ką tu gali žinot? Gal esą išskirstyti tarp 50 kraš
reikės organizuot naują rai tų.
šką. kad Lietuvoj parėtką FR A NCUŽATŠŪSITAIKĖ
padarytų.
—Į Lietuvą gali da Pa IR PRAŠO PRIPAŽINIMO
Francuzų nacionalis apsi
leckis sugrįžti, tėve.
—Nausa, Padleckis nesu gynimo komitetas jau susi
taikė. Gen. de Gaulle bus to
grįš.
—O iš kur tėvas žinai, komiteto pirmininku, o gen.
Giiaud — vyriausiu francu
kad nesugrįš?
zų
armijos vadu. Dabar jie
—Tą man išfigeriavo vie
prašo, kad Amerika pripa
nas bučeris, Maike.
žintų juos kaip lygius karo
—O ką jis gali žinot?
—Jes, Maike, jis žino. Aš talkininkus,
nuėjau pas jį šolderį nusi PRAŠO ROOSEVELTĄ
pirkt. Jis sako, kad šolderių
VĖL KANDIDATUOTI. |
nėra. bet kiaulės vuodegų,
tai plenti. Ir parodė kokį tu Colorados CIO unijų su
CANKATTIa.
ziną. Visos sudėto- po stik važiavimas nutarė prašyti
lu, nais. Man pasidarė čiud- prezidentą Rooseveltą, kad
prezidento
šis žemėlapis parodo antraji alijantų frontą. Trys rodyk
na. Vuodegų via, o šolderių ateinančiuose
rinkimuose
jis
vėl
statytų,
lės parodo svarbesnius šio fronto punktus: (1) Sicilijos vi
nėra. Todėl aš ir sakau: sei,
savo
kandidatūra.
durį, kur naciai atkakliai laikosi, bet vistiek bus sutriuš
sakau, juk ponas Dievas su
tvėrė kiaulės vuodegą su vi KINIJA NUTRAUKĖ RY- J kinti; (2) Mesinos Sąsiauris, kuris atskiria Siciliją nuo
Italijos siauru juros kanalų; į tą kanalą aiiantai anądien
sa kiaule; tai kurgi dingo
ŠIUS SU VICHY.
numušė
21 vokiečių oro transportą su kareiviais; ir (3)
kiaulės? O jis sako. kad
Šiomis dienomis Kinija
Italijos
pakraščio
uostai, kuriuos dabar smarkiai bombar
kiaulės pabėgo. Jis rokuoja, nutraukė savo santikius su
duoia musiškė ariaciia.
kad dabar atėjo bėgimo ga- franeuzu Vichv valdžia.
„
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TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS
LAISVAI VERTĖ S. B.

(Tęsinys)

dievų ponia saldžiabalsė: “Senoji kalia i
Bet ypačiai įžymus atradimas buvo pa dulkes pavirto. Kur visa tai, ką aš pagim
darytas .asirų karalių rūmuose: ten buvo džiusi esu (tai yra žmonių giminė)? Kaip
žuvies ikrai pripildo tatai pures.”
atrastos didžiulės karalių bibliotekos.
dienas ir septynias naktis lijo lie
Tos bibliotekos ypatingos, į dabartines; tu-,šešias
ir viršum žemės siautė vėjas ir audra.
knygos tose bibliotekose buvo ekmeninės. Jls,nustoJ?1
Tai buvo net ne knygas, o plytų lentelės.“1"1™ nutll°' i’ “ &??’!’“!'?*0-.1?, Sltna'
su atspausdintais arba parašytais ant ju
I’a'ak<?>as žiurėjau į jutas ir
rašmAnimic
h
j
j. dldzlu balsu rėkiau ir saukiau. Bet visa
m
i • iknygų-lentehųNmevijo?
—
kt:
•• griuvę• - žmonija
As atvėriau
Tokių
aRi J ištirpo
/ kaip
veigomolis.
Rfi šyiesa
že_
siuose rasta keliatas tūnančių. Ir dabar mai’ silenkiau ats=i?ėdau ir ėmiau verkti,
jos vi^s atvežtosj Londoną. Ten ir laiko- plauįdamas bangomis. nes visi žuvo ir kumo>
1
.
* v-,
. • -- nai plaukiojo aplink mane, kaip sienojai.
Mokslo vyrai sugebėjo perskaityti ir is- R. Pudos ašaroį Hedėjo mano ?eidu/,
versti j anglų kalbą daugeli asirų knjjų.
g
di
SitJnapistimo laivas su_
Tarp jų atsirado ir šventų knygų, ir asirų
£* b
ir
ist
ties Niziro kai.
karalių metraščių. ir įvairių senovės,kalbų|
Septinta diena vandeniui pradėjus
vadovėlių ir gairių mokslo sakų knygų, } j PSitna
uišleido balandėlį,
atsirado net pnvatimų to laiko laistaj. To-, RJ s^inot p ar nusekė vanduo žemėje.
kiu budu senovės asirų gyvenimas ats’den- R jk
- o neatradęs vieįs
ge pnes visą pasauli su Visomis.smulkmeR
į JTada Sitnįistimas
nomi. ir kiekvieną dieną atsidengia vis
betgir Ta/a išlėke
aiškiau ir aiški u.
.
. varnas. Jis pamatė pluduriuojančius kua
Asini karalių bibliotekoje atsirado ir nus
juos
b. nebegiyZO Tada Sitsenoves padavimų apie pasaulio šutvei i- napistimas išėjo su visais saviškiais iš laimą, apie nuodėmę ir apie pasaulini tvaną. vo £§iejdo j visas keturias puses gyvulius,
Ir stai kas ypatingai įdomu: visi tie pa * paSįatg ant kaino viršūnės aukura ir paaudavimai nuostabiai panasųs i tuos, kune kavo auka
mus pasiekė per Bibliją. Bet dar įdomiau,
«jr djevaį traukė kvepėjimą,—taip sakdkadjVL vlįl asinJ surašyti dar kur ka. ma padavjme toliau.—Dievai traukė kvepnes Mozę.
_
pėjima. Dievai kaip musės susirinko ties
Tai buvo galima tikrai patirti iš tų p y- aukot0ju, jr dievų ponia nuleido lanką
telių. kuriose surašyti tie padavima
Vra laumės juostą), kurią, kaip ji norėAsirų karaliaus Asurbampalo bibhote- jo padarė dievį Anuy
koje atsirado labai senų en e ių. oan jų
pa?kuni dievai ėmė ginčytis. Ir išminparasai, padapli .uz tūkstančio devynių tie? (Uevas £a ikalbėjo dieyui Belui kuris
šimtų, aiba ir dviejų tukstanciu metų p s buvo pbmas tvano užmanvtojas, kad dauKnstų. Taip beveik uz e urių u
nei ^au --g tuld bausti žmonių giminę ne tokiu
metų prieš mus ir beveik uz 6o0 me ų pi es ^jaurju budu< pavyzdžiui, laukiniais žvėri*'lo.z£\
, , ,
. . .
j • mis. maru, badu.
Aiskus dalvkas, ne asirai tuos padavi'vioL*mus skolinosi is Dievo apreikštos žydų
. j B
Biblj.^
|a.
knygos, bet būtent žydai juos paėmė . i as.Kalbama ir apie dievo įsakvml sta
ru. O ta. galėjo įvykt. laba. paprastai. Ka.p mikiva ir išteptiPjj iš oro ir įs Jdaus
žinoma, asirų valstybe buvo greta Kanaa^įusumos gyvulius, suno žemes, kūną užgrobė žydai. Atėjus i sir
.
.. ,.
ta
žeme
žvdams
asini
valstvbė
iau
buvo
rinktus
1
laiVJ
b
lr
a
P
ie
haudb ir
aPtai
ie balan
'
tą žemę zvaams, asirų vaisiyoe jau omo . .. .
. ,
vi
_
=a
naralabai senai isikurusi.
a
P vT? * 7\ ii. Stai iš kur kil^senov^ įdavimas
PasauĮ.nĮ tvaną. Tokiu budu jis is ,tabasiru‘Kad
meldžiu ’ tautos pateko pirmiausia t.es og
dav^nlas j Bu'ities knvgą tikrai is Asi1 šventa), Rastą,, Bibliją o is ten pas mus. . k
į
^4
5±F.±™ TP
™ P žodži>J
padavime yra pasilik? tie
davimu apie tvaną.
patys, kurie yra asirų padavime.
Nor? asirų padavimas parašytas ir dau
Ką kalbėjo apie tvaną toje šalyje, kur gy
veno Nojus, ir už 650 metų prieš Mozę? geliu šimtų metų anksčiau, kaip Buities
—Neatmenamais laikais gyveno, “pasa knygos, bet jis kur kas vaizdingesnis, gra
kojama tame padavime. — vienas žmogus, žesnis ir ryškesnis už Biblijos padavimą.
vardu Sitnapistimas, pravarde Kasisadra,
Asirų padavimas nesako, kad tvanas
Suripako miesto karalius. Jam teko gyven
buvęs pasaulinis.
ti negeru laiku: tuomet žmonės jau buvo
Bet šiai ka= ypačiai įsidėmėtina: asirų
ištvirkę, ir supykęs dievas Belas nutarė padavime
visai nesakoma, kad tvanas bu
juos išnaikinti.
vęs pasaulinis.
štai kitas
išminties
ir ju- ’ Dar’į priešingai jame kalbama ne apie
riuIr dievas
Ea asirų
kartądievas,
atėjo —
pas
Sitnapistir.a
Ma e iam: “saugokis, žmogau iš Surija’- <\a"?;apie potvin, ,r ne apie pali 
ko: pastatyk sau ir savo namiškiams dideli
apie vietini Ir tasai
Dyko
laivą, nes dievas Belas rengiasi sunaikinti tlktai vienoje salyje ir jau jokiu budu ne
gvvvbės sėklą ir tvanu išnaikinti visą žmoh' sltas t™nas lruko ne v,sus metus,
niu giminę. Paskui į tą tavo laiva ivtsk vi- ° ‘Jk f?pt^±,n^
'r
a
su gį-viu gyvybės seklį kad jie neišnyktą.” r;ieTOS’- 0 tlkvk?‘la^ P™’lr štai Sitnapistimas griebėsi darbo. Jis dav™?
kad vanduo ne visas kaipastate is statomojo miško ,r nendrių dide?
į
1į ir tvirtą laivą ir istepe jį iš oro ir vidaus
____ ,buvo1 pačiame
___
kalno tada, kada Atvanas
smala. Paskum į tą laivą sudėjo visą, ką įniršime.
tiktai turėjo: sidabrą, auksą, visas gyvy
Niziro kalnai ir šiandieną tebėra, ir auk
bės sėklas.” “visa surinko ir nugabeno į štumo jie iš vi-o tik trijų šimtų metrų—tai
laivą: surinko visus savo tarnu-, vyrus ir daugiausia.
moteris, visus naminius ir laukinius sausu Vadinas, tvanas buvo net ir ne tvanas,
mos gyvulius.” Ir kai viskas buvo suruošta, o Mesopotamijos potvynis, kokių esti gana
pasigirdo dievo balsas: “Vakare dangų- dažnai.
atsiųs naikinamą liūtį. Įeik į laivą ir užda Žydai asirų pasakojimą apie potvinį la
ryk paskui save duris.” Ir štai prasidėjo bai perdėjo. Jie padarė iš io pasakojimą
liūtis. Tuomet Sitnapistimas įėio su savo apie pasaulini tvaną. Tokiu budu išėjo pašeima ir draugais į laivą, uždarė duris, akojimas apie stebuklą, nors iš tikiujų ne
kaip dievas sakė, ir įteikė vairininkui vai buvo jokio stebuklo.
rą.
Kiaurą naktį lijo baisus lietus, o prašvi Didelių potvynių buvo nemaži ir kitur.
tus |pakilo smarki audra ir apėmė akiratį
Dabar niekas potvynių nebelaiko steIš padangių pamato kilo tamsus debesys, buklu. Žmonių atminime nekartą vra atsi
jo viduryje griaudė audros dievas Rama- tikę tokie potvyniai, ir net didesni,
nu. jo priešakyje ėjo dievai Nebo ir Meroštai. pavyzdžiui, potvynis, kuri- buvo
dachas. Naikinimas ėjo kalnais ir lygume- net baisesnis už Mesopotamijos potvyni,
mis. Dievas Nergali© paleido vėjus. Dievas | Ji- įvyko 1737 metais Indijoje ir pražudė
Ninio plačiai paliejo upes. Dvasios visa apie tris šimtus tūkstančių žmonių. Ta bai
raikino, visa šlavė nuo žemėc paviršiaus, ri nelaimė siautė dviejų didelių upių _
Išsilieję vandenys patvino iki padangių. Gango ir Bramaputros žemynuose ir netoli
Dievas Anunachas aukštai iškėlė savo švy- nuo vandenyno.
turį—nuo jo spinduliuoto? šviesos ėmė ži-, O štai pasakojimas ir apie kitą tiek pat
bėti visa šalis. Ramanu smarkumas pasie-Įgaištingą įvykį: 1876 metais, tai yra 14b
kė padanges. Visa, kas buvo šviesa, virto metų vėliau, netoli nuo tos pačios vietos
tamsa.” “Žemėje—pasakoja toliau asilų įvyko antras dai didesnis potvynis. Jis užpadavimas — žuvo visi žmonės. Broli© ne- liejo didžiulį žemė? plotą—daugiau, kaip
matė brolio. Žmonės vienas kito nežinojo.! ketui is tukstancius kvadratinių kilometrų.
Net dievai danguje išsigando tvano ir pri-'Vanduo buvo patvinęs 15 metrų. Daugiau
tūpę, prisiglaudę prie dangau? skliauto. Ikaip 250 tūkstančių žmonių žuvo bango?*;
Deive Ištara, pilna rūstybės, verke Verkė i
(Bur. dauginu)
nirsta
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Ką Sako Žinovai
Muzika demokratijoj.

Muzika yra didelė pagal
ba piliečiui demokratijoj,
nes ji mokina jį veikti su ki
tais harmonijoj. — Majoras
La Guardia.
Į
f
I

Švedijos laikraščių kores
pondentai praneša iš Ro
mos. kad tenai kilusi di
džiausia panika,
kuomet
valdžia paskelbė įsakymą,
kad iš Romos visi bėgtų, ku
rie tik gali bėgti. Prieš karą
Romoje buvo apie 1.500,000
gyventojų: dabar gi jų skai
čius buvo pakilęs iki 2.000,000, nes fašistai tikėjosi,
kad Romos alijantai neboinbaiduos, todėl visi bėgo į
Romą. Kadangi traukiniais
išvažiuoti nebuvo galima,
nes visi traukiniai tarnauja
ai mijos į eikalams. tai žmo
nės bėgo daugiausia pės
čiom. veždamiesi savo man
tą visokiais ratais ir ratu
kais. Viri keliai užsikimšo
Šis vaizdelis parodo Italijos kareivius kurie mūsiškių bu- žmonėmis, kurie bėgo ir pa
vo paimti Sicilijoj nelaisvėj. Varomi
vieškeliu i tys nežinojo kur. Jie dabar
neturi nei maisto, nei pasto
nelaisvę, jie džiaugėsi ir dainavo.
gės.
Romo- bombardavimas
padarė labai didelių nuos
tolių. Lavonų ir sužeistųjų
buvo priguldytos pilnos vi
sos ligoninės, mokyklos ir
NETEKĘS ŽMONOS, ŠI kitos viešos įstaigos.
KAIP BUNDININKAI

Bėgimas nuo farmų.

Per 1940 metus nuo farmų pabėgo . 3,700,000 žmo
nių. — Frank R. Wilson,
Komercijos Departamento
sekretoriau? padėjėjas.
Dirbtuvė prieš farmą.

Jaunas farmerys dirbtu
vėj per vienus metus uždir
ba daugiau, negu iš viso
verta ta jo farma, ant kurios
jo tėvas per visą amžių ne
galėjo atmokėti morgičiaus.
— Kongresmanas
Albert
Angle.
245 galionai gazolino
į valandą.

os

Leitenantas

Amerikos sklaidomas for- ',
tas per valandą suvartoja
apie 245 galionus gazolino,
tuo tarpu kai kovos lėktuvas
į valandą sudegina tik 40
galionų.

ĮVAIRIOS žinios.

SKELBĖ NACIŲ MOKS
LĄ AMERIKOJ.

Vos Nežuvo Nuo Savo Bombos
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Čekų vienybe.

TAS VYRAS PASIUTO.

Neapsakoma? vargas, ko Pajieškau namų gaspadinės. Vi- ! »duramžės moters prie namų ruošos J
kį•r karas
užtraukė. ant Čeko
i .•
GarDO
ir pnziurejiniu
prižiūrėjimo 74 mcių
metų mei
mergai- a
TIKRAI GERI
SĮoVaklJ°S gyventojų, SUVię- darbo
tės. Mokestis $5 į sąvaitę ir pilnas »
4 PREPARATAI
! ALEXANDER’S
niekados lo
nėrabuvusi suvie- Box 105,
Welles, Me.
Benes.
j J CASTILE OLIVE OIL
Petronelė Lamsargienė

Užmušė teisėją, nušovė 4 ki 30 Mainerių Pakliu Rumunu aktorka, Lisette VeSan Francisco mieste aną tus žmones ir du sužeidė.
vo į Bėdą.
dien buvo sprendžiama 28 Ogdeno miestely, Utah
nacių byla. kurie turi išsiė valstijoj, buvo toks atsitiki Jie kurstę streikuoti prieš struoja savo figūrą. Ji esanti
mę Amerikos pilietybės po- ma-. Tūlas laikas atgal vie valdžią, kas yra griežtai
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, i: SHAMPOO
Widow
” vaidinime New Yorke. Padangos
100,000 mylių.
uždrausta.
pieras. Kadangi visi jie yra na moteris kreipėsi į teisiną
___________________________ _____
r.
z,
,
1-1 1
1
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo, j f
muilo.
priklausę vokiečių “Bun- su prašymu, kad duotų jai Pennsvlvanijoj tapo suim--------------------------------- Dr. Gustaw Egloff sako, Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį ! | ?od
dui;,
’
’
tai
teisman
buvo
pata
30
mainerių.
kuriuos
kaiORO
TRAUKINYS
PADAkad
Amerikoje
gaminamos
Xe
“
kuX
z
kreipi.
i
|
SeisVa,
- 1-^- t- ,- - 1 - , j
divorsą nuo tyro. Teisėja
RE 1,234 MYLIAS.
is dirbtines gumos padangos patarimą ir busit patenkinu
(-> ,
saukti liudininkai, kad pa- ja atįkvrė. joį vyras. Au.- tina kursčius kasyklose streitrt-si
L'nL
’
iA
riivrv
Lei
v
rodytų^, kokie buvo “Bundo tin Ccx, dėl to divorso pa ką, kas yra griežtai karo meOrlairio velkamas sklan- ?u?i?aa aIS?15 £al?S i-1?!-1" 1814 s- w>ur*su Philadelphia. p. į j
5’r BuužstCJ.
tikslai. Liudininkas Severin siuto. Jis pasiskolino šautu tu uždrausta ypač kasyklo- dytuvų traukinu su prekė^irhrine mS chlmBoALEXANDER’S HAIR
SVinterscheidt, pats buvęs vą ir pereitą penktadienį at se, kurios dabar yra valdžios mis atvyko iš Texas valsti- nes dl btmę gumą chemijos w:11,J
11 I VV1 lt f i
lit.} ■ •
TONIC
stovE akras že- i. REFRESHING
‘ Bundo veikėjas, parodė,
; teismą pradėjo šau- globoje. Nesenai Kongreso jęg j NJrth Carolinąf iš’višo iin.zini^r1^ .. j?al1 pntaikyt ^aro aiima, ,geram
vandenį virtuvėn varo J Aliejų ir Odą Gydančių
C-ydančių Vaistu
Vaistų
. ......... - - lumpa
----------------, t-If*
- Pažymėtina
yra lauke. Vaikus-į | c
Mišinys.
sryduolė dė:
kad
bundinmku
tikslas dvt. Užmušė teisėją ir 4 ki- išleistas įstatymas sako, kad 1 034 mylias, ir laimingai ^ip’ ka<?vJ! tal??U-tU
.
*
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f
©trpika klirstvs arba
Vienam tikslui kitaip. Natų- i mokyklą nuveža busas. Parsiduoda |» plaukų sakmms ir Odos gydymui.
Ameiikoj’e buvo platinti nazmones, o du sunkiai su ka« toki
lokį streiKą Kurstys ai na nusileido zemen.
500. šaukit: Mrs. so centų už
him- zeidė
iai.lie. gumos padangos iai Freeman TRO-8201.
(35) J
Pasižymi savo gerumu. Prisiuncių mokslą. Tam tikslui bunjame dalyvaus, gali but bau-;
kydavo
tik
apie
15,000
my------------------------j
t čiam per Paštą j visas dalis Sa
dininkai steigė Amerikoje
pciicija pradėjo jo džiamas metais kalėjimo ar-' REPUBLIKONAI RUO lin.
.
.
Parsiduoda 3 Namai Krūvoj
I , vienytų Valstijų.
mokyklas.
kur ...
vadovėliu jieškoti aplinkiniuose kru- ba. $5.000 pabauda, arba ir 1
. .
ŠIASI RINKIMAMS.
Vienas 5 šeimynų, du po vieną šei- IJ
ALEXANDER’S CO.
vietoj buvo vartojami nacių muoS€< ji«aį užpuolė polici- ahrem bausmėn kartu. .
Senesni darbininkai geresni,
tūli patogumai ir didelis (« 414 W. BR0ADWAY
. .-c. ,
jardas. Rendų neša $105 į mėnesj. j J
Rugsėjo 6 ir 7 diena?
ideologo Rozenbergo raštai .|C; nuovadą ir pradėjo sau- Valdžia sako, kad šitie 30
SOUTH BOSTON, MASS.
lull darbdaviai tvirtuma- Kaina, $7,500. Saukit: Mrs. Ireeman,'J
ir Hitlerio “Mein
v'—TzKampf.
----- *” ” 'd-vt i ‘os languiPagaliau mainerių kurstė kitus kasjk- Mackinac Islande, Michiga- VO, kad senesni darbininkai. TRO-8Z01.
(35 I MnkvklA.^
L —liu darbininkus mesti darba n<> valstijojy.susirinks repub- unor*
----------- huyo aiškinama.
nariam ma—
į»uuvij«* Jj 5UC.UV ir
tes Kongre1
likonų lyderiai, kad nustažiau darbo
ir darbai
dažniaudabar
susi
mas buvo įsigalėjęs či«is pamatus 1944 metų rin- —
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. tuoiau nužudytų.
Hitlens Bundistai sveikin- Teisėjas davė jo žmonai
davosi tokiu pat budu kaip djvor;ą nes j j skundėsi,
ir Vokietijos naciai — iš kad vyras grąsinąs išlupti
tiesdami ranką ir sakydami: jos liežuvį ir nupiauti jį.
“Heil Hitler!”
\ isa tai parodo, kad hit NUSKANDINO DAR 10
JAPONŲ LAIVŲ.
lerininkai noi ėjo užvaldyti
ne tiktai Europą, bet ir A- Iš viso musų submarinos pa1 - ,
,
n. n.
merika.
leido dugnan jau 210 prie-

IIIV/WX JT

uni-La kasyklų streiką buvo kimų platformai.
parodė, Rad taį netiesa, sako
Jau atšaukus. Jie kurstę tą j
valdžios vyrai.
Etreik4
toliau.
PAMATE STEBUKLINISPANIJOS FRANKAS

GĄ AMERIKĄ.’
____ •
T,__

J ieškau farmos darbininko
Darbas nesunkus, geras valgis, ru-

SlOmiS (lienomi.-' -jungti- mas ir užmokestis. Labai gera vieta
Valstijose lankėsi Pa- scn>’vamvŽI^°h,^įek5įeipkltės Uišku‘
Mussolinio nusivertimas ragvajaus prezidentą? Higi- bcx 143' amw. 'SMedway, Mass.
nuo fašistiško sosto labai nio Morinigo, kuris parvaPARSIDUODA
nugąsdino
Ispanijos
Frau- 1 žiavęs
namo
pareiškė,
kad FARMA
' ->
i
* j. ’
♦.
- .
i, i
1 i'
48 akrai žemės, farmos' įrankiai ir
ką. Berlyno radijas prane- jismatęs stebuklingą sa- gyvuliai, laukai įseti. $2,000 grynais
šo laivų.
ša, kad šį panedėlį susirinko lį. Amerikos karo pramonė pinigais,
3ULLITT NORI BUT
Laivyno Departamentas nepaprastas Franko vai- esanti “tikrai stebuklinga.”
r. 2, *c įviotTcioud,
Mich.
PHILADELPHIJOS
praneša iš Washingtono, džios posėdis. Turbut svarsMAJORU.
kad pereįtą sąvaitę musiš- to fašistai, kur jiems reikės RAUDONOJO KRYŽIAUS PRANEŠI
Žinomas diplomatas Wil- kės submarinos nuskandino bėgti, kai susilauks MussoMAS APIE KARO BELAISVIUS.
liani Bullitt, buvęs kitąsyk da 10 Japonijos prekybos linio likimo. O tas likimas
Amerikos
amba-adorium laivų, o 4 kitus sugadino. Iš neišvengiamas visiem? faAmcrikos Raudona^
Kry- miškų gaisrai, kasyklos eks
Maskvoje. dabar rezignavo viso nuo karo pradžios iki šistams. Plieninė demokra,
“
Prisoners
pliozija, fabriko ekspliozija
iš savo tarvnbos Laivyno šiol Amerikos submarinos tijos šluota iššluos fašistišką įpi T,1
kur
pla’
—ir visur buvo reikalinga
Departamente, ne? stato sa- pridarė japonams šitokių šlamštą iš Europos.
čiai aiškinama kaip yra iu- Raudonojo Kryžiaus pagalvo kandidatūrą į Philadei nuostolių: nuskandino 210-------------Įpinamasi
karo belaisviais. Į ba nukentėjusiems žmophijos majorus. Jis eina į laivų, sužalojo 59 ir 29 tur GOODYEARAS STEIGIA Šį spausdini gali gaut nemo-'nėms. Iš viso dirbo 264 Rau
GUMOS DIRBTUVES
rinkimus demokratų parti but nuskandino.
PIETŲ AMERIKOJE. 'karnai visi. kas turi giminių, donojo Kryžiaus tarnauto
jos sąrašu.
' patekusių karo nelaisvėn. jai. teikdami žmonėms pa
SUMAŽĖJO KARO
Goodyearo
gumos
komj
Jis’paaiškina daug dalykų, galbą.
GAMYBA.
LEGIJONAS TURI 1,136,panija
praneša
atidariusi
j
kurių paprasti žmonės nesu- Potviniai buvo apsėmę
290 NARIŲ.
Karo Gamybos Tarybos
šu?refią ’^mos dirbtuvę i pranta. Tenai yra nurodytos 3,000,000 akru žemės, su
Amerikos Legijona- pra- vicę-pirmininkas Wilson sa Pietų Amerikoje. Dabar ati-;taiptautmės sutartys, kurios
4
neša, kad dabartiniu laiku ko, kad paskutiniais laikai- daiyta dirbtuvė yra Peruvi-jnu?tat0 tvarka, kaip galima naikindami arba sugadinda
jis turi 11.854 skyrius su žymiai sumažėjo karo reik loi. Jos atidaryme dalyvavo ar negalima su karo belais mi 15.000 namų. kuriose gy
veno apie 43,600 šeimynų,
1.136,290 nariais.
menu gamyba.
Peruvijos prezidentas ir kiti viais susirašinėti, kokio? pa skaitant
po 4 asmenis kiek
aukšti respublikos valdinin šalpos jiems galima nusiųs vienai šeimynai.
Iš to skai
Karo Mokįjkla Sicilijoj
kai. Pirmutinė toj dirbtu ti. ir tt.
čiaus.
apie
25,000
žmonių
vėj pagaminta padanga bu Ameriko- Raudonas Kry-|gavo
Raudonojo Kryžiaus
vo padėta į Peruvijos vals žius siunčia karo belais-; greito; pagalbos,
tybės muziejų.
viams pašalpą į Ženevą, Ij . .
Tarptautini Raudonojo Krv- Apie 15,000 šeimynų IlliRUMUNIJA IR VENGRI žiaus Komitetą, kuris prista-!noJau? ir Missouri valstijoJA NORI TAIKYTIS.
to'ja kur reikia ir išdalijaise, potvinio paliestose vietoNya!kan?
skirta. Komiteto nariai |se. buvo aprūpinta sėkhnėŠvedų laikraštis
dažnai
aplanko belaisvių'mis bulvėmis ir daržovių
Dagligh Allehanda” prane
?a. kad kelios dienos atgal ’stovyklas ir prižiūri, kad be- sėldorms.
nukentėjui-iems .
Italija. Rumunija ir Vengri- laisviams skiriamieji daik-| Sėklas
ia kreipėsi i Vatikaną, kad tai butu tikrai belaisviam? žmonėms Raudonasis Kry
žius dalija jau nuo kelių
ši. patarpininkautų tarp jų atiduodami
metų.
belaisvių
šelpii? alijantų atskirai taikai pa-į Bet karo
Be, to, Raudonasis Kry-'
(’a vti. bet Vatikanas atsi-,mas, tai da ne visas Raudojnojo Kryžiaus darbas. Šių žiu? padeda atstatyti sunai
sakęs i šitą reikalą kištis.
' metu pavasari Raudonasis kintus namus, parūpina dar
Ii NAGANAS
'AitAiYSd PADARĖ
rAijAKt
Kryžius vra davęs pagalbos bininkams įrankių. Nuken
$2,9CO.COO, NUOSTOLIŲ, j nukentė jusiems nuo visokių tėjęs farmeris gauna arklį
Per Texa- valstiją perei- nelaimiu. Buvo didelių pot- ir žagrę, žodžiu, Raudona
tą sąvaitę perėio tropiškas vinių, per kuriuos reikėjo is Kryžių? rūpinasi, kad nu
kuris
padarė teikti nukentėjusiems žmo- kentėjusios apylinkės gy
Užėmus amerikiečiams daugiau kaip pusę Sicilijos, briga uraganas
$2.<)00.0()0 nuostoliu. Dan-jnėms naga’bą. Vietomis bu- ventojai galėtų kuo grei
dos gen. McSheiry, okupuot
i?
teritorij-is
komandantas,
giausia nukentėjo Houstono'vo užkrėstas vanduo, buvo čiausia atsigauti ir patys sau
• « organizaci.io••• te«>riia.
•• •
aiškina savo kariams nrnmo«
pra-ddt'iii F- ligos. Buvo l > i • i g v vei i i mą pa rida ry 11
1MI JC!/"' A |UrYF^

; KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
5
GARBINO SENOVĖJE?

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

t

S»iw»vė» Lietuvių Žinyči*

Y patinusi dabartinei krikičionębėa radynele kiekvienas turėtą
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.
Knyga didelio formato, tnri 271 puslapi. Kaina popieros apdarais

—1 <X>: audimo apd.—$1.25. Pliijrus tralima siųsti popierinį dolerį
arba “Monev Orderį". Adraan Ait sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadvvay, So. Boston, Mass.

aras

uropoje

Jei norite žinoti api« 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), $<>.00. Chicagoje ir Europoje—-SĖOO.
Mcney Orderj ar čekj siųskitei

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Sus'paiinirr.zd kepiją

i

999 "T

Ketvirtas Poslapis

No. 32. Rugpiučio 4 d., 1943 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

\VENDELL L. WILLKIE KELIONĖ
APLINK ŽEMĘ.
tPTadiia 2-ram puslapy)

Šitas kolchozas, Willkie
c ooo akru
li™ žemes
tako, t,,,.;
tun 8,000
ir 55 šeimynas
to ūkio darbininkų,
seniau buvęs vieno asmens’
nrivatinė
privatine nuosavvhė
nuosavy be, Dabar
uanar
jis yra sovietų valdžios nuosavybe. Dabartinis dvaro
gaspadorius. esąs kaip kokis
aras: jis
us planuoja,
ulanuoia. jis
us spren
snrencaras:
džia. jis įsako visiems dar
bą. Iš 55 šeimynų, kiekvie

yra kitas klausimas. Kuomet
mes vokiečius atmušėm pe
reitą žiema ir atsiėmėm daug
miestų ir kaimų, mes pamaakimis. ką vokiečiai padarė su musų žmonė->
!
mls
- Šiandj - SU mil>ų
. . namau?
padorus
Souit,antininkas negali
‘ vokiečius ka§
-wvykioje.
*
j
j
Willkie ir Stalinas.

Willkie turėjo du pasi-į
iis. kiekvienas vaikas tame kaH*Į?“u
S»linu-»b«
8
valandas.
Apie
ką jie kal
kolchoze yra po jo valdžia.
bėjosi,
W
iii
kie
sako
Kiekvienai iš 55 šeimynų laisvas pasakyti. Tik nesąs
sako,
yra leidžiama turėti vieną
kaivę. Kolchozninkų karvės kad jie kalbėjosi apie karą,',
vra labai maišytos veislės ir apie pokarinę padėti, apie
atrodo labai menkos. Josga- Stalingradą ir karo frontą,
nori bendroje ganykloje, ar- aP*.e Amerikos poziciją. Dl-,
ti mažyčių namelių, kuriuo- tižiosios Britanijos.. Jungti-;
se tos šeimynos gvvena. Iš n?.M Valstijų, n Rusijos sar.
kitos pusės kolchozas turi tiktus. ,r apie kitus svarbius
800 raguolių, iš kurių yra 11 nesvarbiu.- reikalus.
250 kalvių geriausios veisKelias dienas vėliau Stak
lės ir geiai prižiūrėtos.
nas iškėlė AVillkiui valstybi
škas kolchozas, kaip ir vi- nius pietus ir parodė judžius
si kiti Rusijos kolchozai, apie Maskvos apsigynimą,
samdosi traktorius, mašinas W illkie sėdėjo šalia Stalino,
ir visokius ukiui reikalingus Sako, Stalinas kalba lėtai,
daiktus iš valdžios sandėlio, tykiai,nors kai kada su jauUž visus samdomus daiktus dinančia iškalba,
ir kanu nuomą už žemę kol- Stalinas pakartotinai aiš—Alou, Maik!
dynė. Iš Lietuvos pabėgo chozas užmoka valdžiai ne kino Willkiui, kad propa—Labas, tėve!
bolševikai, iš Italijos bėga rubliais, bet ūkio produk- ganda prieš vokiečius buvu—Sei. Maik, ar tu žinai fašistai, o iš Amerikos pabė- tajs- O kas atlieka nuo vai- si jo paties suplanuota, kad
ko aš pas tave ateinu?
go kiaulės. Olrait, sakau aš džios, tai kolchozininkai jo žmonės neapkęstų nacių;
—Nežinau.
jam; jei pabėgo, tai pabėgo, pasidalina tarp savęs pragy- bet jis pat< stebėjosi iš na—Na, tai klausyk: duok bet kodėl vuodegos paliko? yenimui. kiekvienas gauna cių našumo, su kuriuo Hitle-;
man dolerį... Aš renku au- Ar žinai, kaip jis tą išklumo- Įiek- kiek darbo dienų jis ris išvežė į Vokietiją 94
kas.
čijo? Vuodegos, sako. yra Įdėjo. Gautą dalį kiekvienas nuošimčius darbininkų iš
—Generolui ubagauti ne- geras ženklas. Jos reiškia. #ak parduoti arba išmainyti užimtų Rusijos vietų,
gražu, tėve.
kad kiaulės Amerikon vėl kolchozo krautuvėlėje ant
Stalinas yra nusistatęs
—Ant geros intencijos, sugrįš ir šolderių vėl bus kitų reikmenų — batų, dra- žmogus, Willkie sako: gal
Maike, možna ir paubagau- plenti; ale, sako, bolševikai Paau, druskos, tabako, vod- but -r kiaurus žmogus, bet
ti. niekas nepadyvys.
tai jau negalės Į Lietuvą su- ko? ir tt
.
sugabus. Ji- maža turi iliu—O kokiai intencijai tė- grižti, ba bėgdami jie nei
Willkie Maskvoje.
zijų. Jo pagarba Amerikos
vas pinigauji?
vuodegų nepaliko. Ar Uip
.
vio- produkcijos metodams labai
—Noriu, vaike. į Picbur- bus ar ne. aš. Maike, nenoriu Jaip rodą, \\ illkie Mas patenkįntų National Assoką važiuot. Tenai žada but bažytis, ale Us bučeris ro- kv0Į?_ ne^.a^L.t.e?a^1!^ciation of Masaifacturers
didelis Amerikos lietuvių kuoja, kad vuodegos bolše- jo.'jis saKosi uuvfs ten iSet
, WillkieStalinas esąs
seimas. Gazietos rašo, kad vikams ženklina šiuramžiną vas tarp Amerikos ir Sovie-DaDractas žmogus
Jis nesi
Cl
va
žinos
nenanraJtiF
a«aatiki
tu
korespondentų
ir
daugiau
P
a
P
raias
i
•
nrvazruos nepapra^ų ąsa **1^ (.Z
t4mijęs
«pau<^ga,.
bų; taigi reikia nusipirkti
ŽfcaU’’S^*X^^t.^S --- dažnai juokiasi> kur nera iš
naują pypkę, naujus šiu keard°pragtr"i51U
tikęs vieną žymesnių rusų , .
šius, ir uip toliau.
.
—Na. tai gudbai. Maik! rašytojų. Semionavą. ir da- Ro
—Bet tėvas gauni šitiems
Stalinas
—Iki pasimatymo, tėve. vęs jam paklausimų. Nei Se- Atsisveikinant,
reikalams kas sąvaitę nuo
mionovas, nei kiti nebuvo tarė:
“Keleivio” skaitytojų. Kam
—Ponas' Willkie. jus ži
YANKIAI SPIRGINA JA sukalbami. Ir Willkie paštereikia dar aukų?
bi: “Mokink žmogų iš ma- note. kad aš augau kaip
PONUS LIEPSNOMIS.
—Duok pakajų, Maike.
žen?
absoliutizmo sistemos, Gruzijos ūkininkas. Aš nesu
Iš alijantų Pacifiko bu
su Uis skaitytojais- Ką jie
tai
jis
ir ~galvos, kad juodas mokytas gražiai
kalbėti.
man prisiunčia. Ui darakci- veinės pranešama, kad ametankai atakuodami >7a balta5- Tlk 1 lrecl3 Pa’ viekas, ką as galiu pasakyti,
ja pasiima. O jeigu išmeU rikipčin
iaDonu
aerodromą
klau?ira*’ kui’is lietė vokie' ^a tas kad tam=ta man la'
kada kokią dortiną rublinę, japonų aeronromą Mundo
.uunooj
belaisviu, generola< Ig- bai patink ...
kartu pavaitojo lieps- -t
r
D
w
tai juk reikia su frenUis su pirmu
nrmvaiH^ins
natjevas atsiliepe angliškai.
Pasaulio Vergas.
sitikti, reikia užfundyt. O
1 ____
—Ponas Willkie. yra na(Bus daugiau)
dabar viskas Uip brangu,
DREBĖJO ŽEMĖ.
turalu. kad jus nesupranta-------------------------------------kad tik priėjai prie baro—ir
Pereitą penktadienį AmeKuomet šitas karas praKiekvienas Amerikos pidolerio jau nebėra. Taigi riko? obseivatorija Puerto- udėio. mes visi kreipėmės į lietis turėtų nusiųsti Washapieravok man kiek gali... Ricoj užregistravo 19 žemės vokiečius nelaisvius, klausi- ingtonan telegramą ir pa—O kodėl tėvas neprašai drebėįimo bangu. Viena nėjome ir norėjome ištirti, ‘sveikinti prezidentą Roo-evyčių?
banga buvo tokia stipri,, kad kodėl jie atėjo į musų žemę. veltą, kad Amerikos orlai—Maike, vyčiai neša tik sugadino sei.-mografą.
Mes ištyrėme daug svarbių viai subombardavo Romą,
bažnyčiai, o Picburke bus
dalykų apie vokiečius ir ką tą biauriausių karo kriminatautiški reikalai, Uigi čia AMERIKA IŠSIUNTĖ UŽ- naciai su jais padarė. Dabar listų lizdą!
vra čenčiu tau pasirodyt. JURIN 2.000,000 VYRŲ.
Patrostyk man kokį rublį ir
W ash i ngtono žiniomis,
Antrasis Frontas
bus olrait.
mu-ų šalis išsiuntė užjurin
—Bet ką tėvas veiksi į jau 2,000.000 vyrų ir 20,Pittsburghą nuvažiavęs? Juk 000.000 tonų armijos reik
generolų tenai nereikia.
menų. Amerikos kareiviai
—O ką tu gali žinot? Gal esą išskirstyti tarp 50 kraš
reikės organizuot naują rai tų.
šką. kad Lietuvoj parėtką FR A NCUŽATŠŪSITAIKĖ
padarytų.
—Į Lietuvą gali da Pa IR PRAŠO PRIPAŽINIMO
Francuzų nacionalis apsi
leckis sugrįžti, tėve.
—Nausa, Padleckis nesu gynimo komitetas jau susi
taikė. Gen. de Gaulle bus to
grįš.
—O iš kur tėvas žinai, komiteto pirmininku, o gen.
Giiaud — vyriausiu francu
kad nesugrįš?
zų
armijos vadu. Dabar jie
—Tą man išfigeriavo vie
prašo, kad Amerika pripa
nas bučeris, Maike.
žintų juos kaip lygius karo
—O ką jis gali žinot?
—Jes, Maike, jis žino. Aš talkininkus,
nuėjau pas jį šolderį nusi PRAŠO ROOSEVELTĄ
pirkt. Jis sako, kad šolderių
VĖL KANDIDATUOTI. |
nėra. bet kiaulės vuodegų,
tai plenti. Ir parodė kokį tu Colorados CIO unijų su
CANKATTIa.
ziną. Visos sudėto- po stik važiavimas nutarė prašyti
lu, nais. Man pasidarė čiud- prezidentą Rooseveltą, kad
prezidento
šis žemėlapis parodo antraji alijantų frontą. Trys rodyk
na. Vuodegų via, o šolderių ateinančiuose
rinkimuose
jis
vėl
statytų,
lės parodo svarbesnius šio fronto punktus: (1) Sicilijos vi
nėra. Todėl aš ir sakau: sei,
savo
kandidatūra.
durį, kur naciai atkakliai laikosi, bet vistiek bus sutriuš
sakau, juk ponas Dievas su
tvėrė kiaulės vuodegą su vi KINIJA NUTRAUKĖ RY- J kinti; (2) Mesinos Sąsiauris, kuris atskiria Siciliją nuo
Italijos siauru juros kanalų; į tą kanalą aiiantai anądien
sa kiaule; tai kurgi dingo
ŠIUS SU VICHY.
numušė
21 vokiečių oro transportą su kareiviais; ir (3)
kiaulės? O jis sako. kad
Šiomis dienomis Kinija
Italijos
pakraščio
uostai, kuriuos dabar smarkiai bombar
kiaulės pabėgo. Jis rokuoja, nutraukė savo santikius su
duoia musiškė ariaciia.
kad dabar atėjo bėgimo ga- franeuzu Vichv valdžia.
„
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TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS
LAISVAI VERTĖ S. B.

(Tęsinys)

dievų ponia saldžiabalsė: “Senoji kalia i
Bet ypačiai įžymus atradimas buvo pa dulkes pavirto. Kur visa tai, ką aš pagim
darytas .asirų karalių rūmuose: ten buvo džiusi esu (tai yra žmonių giminė)? Kaip
žuvies ikrai pripildo tatai pures.”
atrastos didžiulės karalių bibliotekos.
dienas ir septynias naktis lijo lie
Tos bibliotekos ypatingos, į dabartines; tu-,šešias
ir viršum žemės siautė vėjas ir audra.
knygos tose bibliotekose buvo ekmeninės. Jls,nustoJ?1
Tai buvo net ne knygas, o plytų lentelės.“1"1™ nutll°' i’ “ &??’!’“!'?*0-.1?, Sltna'
su atspausdintais arba parašytais ant ju
I’a'ak<?>as žiurėjau į jutas ir
rašmAnimic
h
j
j. dldzlu balsu rėkiau ir saukiau. Bet visa
m
i • iknygų-lentehųNmevijo?
—
kt:
•• griuvę• - žmonija
As atvėriau
Tokių
aRi J ištirpo
/ kaip
veigomolis.
Rfi šyiesa
že_
siuose rasta keliatas tūnančių. Ir dabar mai’ silenkiau ats=i?ėdau ir ėmiau verkti,
jos vi^s atvežtosj Londoną. Ten ir laiko- plauįdamas bangomis. nes visi žuvo ir kumo>
1
.
* v-,
. • -- nai plaukiojo aplink mane, kaip sienojai.
Mokslo vyrai sugebėjo perskaityti ir is- R. Pudos ašaroį Hedėjo mano ?eidu/,
versti j anglų kalbą daugeli asirų knjjų.
g
di
SitJnapistimo laivas su_
Tarp jų atsirado ir šventų knygų, ir asirų
£* b
ir
ist
ties Niziro kai.
karalių metraščių. ir įvairių senovės,kalbų|
Septinta diena vandeniui pradėjus
vadovėlių ir gairių mokslo sakų knygų, } j PSitna
uišleido balandėlį,
atsirado net pnvatimų to laiko laistaj. To-, RJ s^inot p ar nusekė vanduo žemėje.
kiu budu senovės asirų gyvenimas ats’den- R jk
- o neatradęs vieįs
ge pnes visą pasauli su Visomis.smulkmeR
į JTada Sitnįistimas
nomi. ir kiekvieną dieną atsidengia vis
betgir Ta/a išlėke
aiškiau ir aiški u.
.
. varnas. Jis pamatė pluduriuojančius kua
Asini karalių bibliotekoje atsirado ir nus
juos
b. nebegiyZO Tada Sitsenoves padavimų apie pasaulio šutvei i- napistimas išėjo su visais saviškiais iš laimą, apie nuodėmę ir apie pasaulini tvaną. vo £§iejdo j visas keturias puses gyvulius,
Ir stai kas ypatingai įdomu: visi tie pa * paSįatg ant kaino viršūnės aukura ir paaudavimai nuostabiai panasųs i tuos, kune kavo auka
mus pasiekė per Bibliją. Bet dar įdomiau,
«jr djevaį traukė kvepėjimą,—taip sakdkadjVL vlįl asinJ surašyti dar kur ka. ma padavjme toliau.—Dievai traukė kvepnes Mozę.
_
pėjima. Dievai kaip musės susirinko ties
Tai buvo galima tikrai patirti iš tų p y- aukot0ju, jr dievų ponia nuleido lanką
telių. kuriose surašyti tie padavima
Vra laumės juostą), kurią, kaip ji norėAsirų karaliaus Asurbampalo bibhote- jo padarė dievį Anuy
koje atsirado labai senų en e ių. oan jų
pa?kuni dievai ėmė ginčytis. Ir išminparasai, padapli .uz tūkstančio devynių tie? (Uevas £a ikalbėjo dieyui Belui kuris
šimtų, aiba ir dviejų tukstanciu metų p s buvo pbmas tvano užmanvtojas, kad dauKnstų. Taip beveik uz e urių u
nei ^au --g tuld bausti žmonių giminę ne tokiu
metų prieš mus ir beveik uz 6o0 me ų pi es ^jaurju budu< pavyzdžiui, laukiniais žvėri*'lo.z£\
, , ,
. . .
j • mis. maru, badu.
Aiskus dalvkas, ne asirai tuos padavi'vioL*mus skolinosi is Dievo apreikštos žydų
. j B
Biblj.^
|a.
knygos, bet būtent žydai juos paėmė . i as.Kalbama ir apie dievo įsakvml sta
ru. O ta. galėjo įvykt. laba. paprastai. Ka.p mikiva ir išteptiPjj iš oro ir įs Jdaus
žinoma, asirų valstybe buvo greta Kanaa^įusumos gyvulius, suno žemes, kūną užgrobė žydai. Atėjus i sir
.
.. ,.
ta
žeme
žvdams
asini
valstvbė
iau
buvo
rinktus
1
laiVJ
b
lr
a
P
ie
haudb ir
aPtai
ie balan
'
tą žemę zvaams, asirų vaisiyoe jau omo . .. .
. ,
vi
_
=a
naralabai senai isikurusi.
a
P vT? * 7\ ii. Stai iš kur kil^senov^ įdavimas
PasauĮ.nĮ tvaną. Tokiu budu jis is ,tabasiru‘Kad
meldžiu ’ tautos pateko pirmiausia t.es og
dav^nlas j Bu'ities knvgą tikrai is Asi1 šventa), Rastą,, Bibliją o is ten pas mus. . k
į
^4
5±F.±™ TP
™ P žodži>J
padavime yra pasilik? tie
davimu apie tvaną.
patys, kurie yra asirų padavime.
Nor? asirų padavimas parašytas ir dau
Ką kalbėjo apie tvaną toje šalyje, kur gy
veno Nojus, ir už 650 metų prieš Mozę? geliu šimtų metų anksčiau, kaip Buities
—Neatmenamais laikais gyveno, “pasa knygos, bet jis kur kas vaizdingesnis, gra
kojama tame padavime. — vienas žmogus, žesnis ir ryškesnis už Biblijos padavimą.
vardu Sitnapistimas, pravarde Kasisadra,
Asirų padavimas nesako, kad tvanas
Suripako miesto karalius. Jam teko gyven
buvęs pasaulinis.
ti negeru laiku: tuomet žmonės jau buvo
Bet šiai ka= ypačiai įsidėmėtina: asirų
ištvirkę, ir supykęs dievas Belas nutarė padavime
visai nesakoma, kad tvanas bu
juos išnaikinti.
vęs pasaulinis.
štai kitas
išminties
ir ju- ’ Dar’į priešingai jame kalbama ne apie
riuIr dievas
Ea asirų
kartądievas,
atėjo —
pas
Sitnapistir.a
Ma e iam: “saugokis, žmogau iš Surija’- <\a"?;apie potvin, ,r ne apie pali 
ko: pastatyk sau ir savo namiškiams dideli
apie vietini Ir tasai
Dyko
laivą, nes dievas Belas rengiasi sunaikinti tlktai vienoje salyje ir jau jokiu budu ne
gvvvbės sėklą ir tvanu išnaikinti visą žmoh' sltas t™nas lruko ne v,sus metus,
niu giminę. Paskui į tą tavo laiva ivtsk vi- ° ‘Jk f?pt^±,n^
'r
a
su gį-viu gyvybės seklį kad jie neišnyktą.” r;ieTOS’- 0 tlkvk?‘la^ P™’lr štai Sitnapistimas griebėsi darbo. Jis dav™?
kad vanduo ne visas kaipastate is statomojo miško ,r nendrių dide?
į
1į ir tvirtą laivą ir istepe jį iš oro ir vidaus
____ ,buvo1 pačiame
___
kalno tada, kada Atvanas
smala. Paskum į tą laivą sudėjo visą, ką įniršime.
tiktai turėjo: sidabrą, auksą, visas gyvy
Niziro kalnai ir šiandieną tebėra, ir auk
bės sėklas.” “visa surinko ir nugabeno į štumo jie iš vi-o tik trijų šimtų metrų—tai
laivą: surinko visus savo tarnu-, vyrus ir daugiausia.
moteris, visus naminius ir laukinius sausu Vadinas, tvanas buvo net ir ne tvanas,
mos gyvulius.” Ir kai viskas buvo suruošta, o Mesopotamijos potvynis, kokių esti gana
pasigirdo dievo balsas: “Vakare dangų- dažnai.
atsiųs naikinamą liūtį. Įeik į laivą ir užda Žydai asirų pasakojimą apie potvinį la
ryk paskui save duris.” Ir štai prasidėjo bai perdėjo. Jie padarė iš io pasakojimą
liūtis. Tuomet Sitnapistimas įėio su savo apie pasaulini tvaną. Tokiu budu išėjo pašeima ir draugais į laivą, uždarė duris, akojimas apie stebuklą, nors iš tikiujų ne
kaip dievas sakė, ir įteikė vairininkui vai buvo jokio stebuklo.
rą.
Kiaurą naktį lijo baisus lietus, o prašvi Didelių potvynių buvo nemaži ir kitur.
tus |pakilo smarki audra ir apėmė akiratį
Dabar niekas potvynių nebelaiko steIš padangių pamato kilo tamsus debesys, buklu. Žmonių atminime nekartą vra atsi
jo viduryje griaudė audros dievas Rama- tikę tokie potvyniai, ir net didesni,
nu. jo priešakyje ėjo dievai Nebo ir Meroštai. pavyzdžiui, potvynis, kuri- buvo
dachas. Naikinimas ėjo kalnais ir lygume- net baisesnis už Mesopotamijos potvyni,
mis. Dievas Nergali© paleido vėjus. Dievas | Ji- įvyko 1737 metais Indijoje ir pražudė
Ninio plačiai paliejo upes. Dvasios visa apie tris šimtus tūkstančių žmonių. Ta bai
raikino, visa šlavė nuo žemėc paviršiaus, ri nelaimė siautė dviejų didelių upių _
Išsilieję vandenys patvino iki padangių. Gango ir Bramaputros žemynuose ir netoli
Dievas Anunachas aukštai iškėlė savo švy- nuo vandenyno.
turį—nuo jo spinduliuoto? šviesos ėmė ži-, O štai pasakojimas ir apie kitą tiek pat
bėti visa šalis. Ramanu smarkumas pasie-Įgaištingą įvykį: 1876 metais, tai yra 14b
kė padanges. Visa, kas buvo šviesa, virto metų vėliau, netoli nuo tos pačios vietos
tamsa.” “Žemėje—pasakoja toliau asilų įvyko antras dai didesnis potvynis. Jis užpadavimas — žuvo visi žmonės. Broli© ne- liejo didžiulį žemė? plotą—daugiau, kaip
matė brolio. Žmonės vienas kito nežinojo.! ketui is tukstancius kvadratinių kilometrų.
Net dievai danguje išsigando tvano ir pri-'Vanduo buvo patvinęs 15 metrų. Daugiau
tūpę, prisiglaudę prie dangau? skliauto. Ikaip 250 tūkstančių žmonių žuvo bango?*;
Deive Ištara, pilna rūstybės, verke Verkė i
(Bur. dauginu)
nirsta
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Ką Sako Žinovai
Muzika demokratijoj.

Muzika yra didelė pagal
ba piliečiui demokratijoj,
nes ji mokina jį veikti su ki
tais harmonijoj. — Majoras
La Guardia.
Į
f
I

Švedijos laikraščių kores
pondentai praneša iš Ro
mos. kad tenai kilusi di
džiausia panika,
kuomet
valdžia paskelbė įsakymą,
kad iš Romos visi bėgtų, ku
rie tik gali bėgti. Prieš karą
Romoje buvo apie 1.500,000
gyventojų: dabar gi jų skai
čius buvo pakilęs iki 2.000,000, nes fašistai tikėjosi,
kad Romos alijantai neboinbaiduos, todėl visi bėgo į
Romą. Kadangi traukiniais
išvažiuoti nebuvo galima,
nes visi traukiniai tarnauja
ai mijos į eikalams. tai žmo
nės bėgo daugiausia pės
čiom. veždamiesi savo man
tą visokiais ratais ir ratu
kais. Viri keliai užsikimšo
Šis vaizdelis parodo Italijos kareivius kurie mūsiškių bu- žmonėmis, kurie bėgo ir pa
vo paimti Sicilijoj nelaisvėj. Varomi
vieškeliu i tys nežinojo kur. Jie dabar
neturi nei maisto, nei pasto
nelaisvę, jie džiaugėsi ir dainavo.
gės.
Romo- bombardavimas
padarė labai didelių nuos
tolių. Lavonų ir sužeistųjų
buvo priguldytos pilnos vi
sos ligoninės, mokyklos ir
NETEKĘS ŽMONOS, ŠI kitos viešos įstaigos.
KAIP BUNDININKAI

Bėgimas nuo farmų.

Per 1940 metus nuo farmų pabėgo . 3,700,000 žmo
nių. — Frank R. Wilson,
Komercijos Departamento
sekretoriau? padėjėjas.
Dirbtuvė prieš farmą.

Jaunas farmerys dirbtu
vėj per vienus metus uždir
ba daugiau, negu iš viso
verta ta jo farma, ant kurios
jo tėvas per visą amžių ne
galėjo atmokėti morgičiaus.
— Kongresmanas
Albert
Angle.
245 galionai gazolino
į valandą.

os

Leitenantas

Amerikos sklaidomas for- ',
tas per valandą suvartoja
apie 245 galionus gazolino,
tuo tarpu kai kovos lėktuvas
į valandą sudegina tik 40
galionų.

ĮVAIRIOS žinios.

SKELBĖ NACIŲ MOKS
LĄ AMERIKOJ.

Vos Nežuvo Nuo Savo Bombos
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Čekų vienybe.

TAS VYRAS PASIUTO.

Neapsakoma? vargas, ko Pajieškau namų gaspadinės. Vi- ! »duramžės moters prie namų ruošos J
kį•r karas
užtraukė. ant Čeko
i .•
GarDO
ir pnziurejiniu
prižiūrėjimo 74 mcių
metų mei
mergai- a
TIKRAI GERI
SĮoVaklJ°S gyventojų, SUVię- darbo
tės. Mokestis $5 į sąvaitę ir pilnas »
4 PREPARATAI
! ALEXANDER’S
niekados lo
nėrabuvusi suvie- Box 105,
Welles, Me.
Benes.
j J CASTILE OLIVE OIL
Petronelė Lamsargienė

Užmušė teisėją, nušovė 4 ki 30 Mainerių Pakliu Rumunu aktorka, Lisette VeSan Francisco mieste aną tus žmones ir du sužeidė.
vo į Bėdą.
dien buvo sprendžiama 28 Ogdeno miestely, Utah
nacių byla. kurie turi išsiė valstijoj, buvo toks atsitiki Jie kurstę streikuoti prieš struoja savo figūrą. Ji esanti
mę Amerikos pilietybės po- ma-. Tūlas laikas atgal vie valdžią, kas yra griežtai
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, i: SHAMPOO
Widow
” vaidinime New Yorke. Padangos
100,000 mylių.
uždrausta.
pieras. Kadangi visi jie yra na moteris kreipėsi į teisiną
___________________________ _____
r.
z,
,
1-1 1
1
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo, j f
muilo.
priklausę vokiečių “Bun- su prašymu, kad duotų jai Pennsvlvanijoj tapo suim--------------------------------- Dr. Gustaw Egloff sako, Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį ! | ?od
dui;,
’
’
tai
teisman
buvo
pata
30
mainerių.
kuriuos
kaiORO
TRAUKINYS
PADAkad
Amerikoje
gaminamos
Xe
“
kuX
z
kreipi.
i
|
SeisVa,
- 1-^- t- ,- - 1 - , j
divorsą nuo tyro. Teisėja
RE 1,234 MYLIAS.
is dirbtines gumos padangos patarimą ir busit patenkinu
(-> ,
saukti liudininkai, kad pa- ja atįkvrė. joį vyras. Au.- tina kursčius kasyklose streitrt-si
L'nL
’
iA
riivrv
Lei
v
rodytų^, kokie buvo “Bundo tin Ccx, dėl to divorso pa ką, kas yra griežtai karo meOrlairio velkamas sklan- ?u?i?aa aIS?15 £al?S i-1?!-1" 1814 s- w>ur*su Philadelphia. p. į j
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C-ydančių Vaistu
Vaistų
. ......... - - lumpa
----------------, t-If*
- Pažymėtina
yra lauke. Vaikus-į | c
Mišinys.
sryduolė dė:
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©trpika klirstvs arba
Vienam tikslui kitaip. Natų- i mokyklą nuveža busas. Parsiduoda |» plaukų sakmms ir Odos gydymui.
Ameiikoj’e buvo platinti nazmones, o du sunkiai su ka« toki
lokį streiKą Kurstys ai na nusileido zemen.
500. šaukit: Mrs. so centų už
him- zeidė
iai.lie. gumos padangos iai Freeman TRO-8201.
(35) J
Pasižymi savo gerumu. Prisiuncių mokslą. Tam tikslui bunjame dalyvaus, gali but bau-;
kydavo
tik
apie
15,000
my------------------------j
t čiam per Paštą j visas dalis Sa
dininkai steigė Amerikoje
pciicija pradėjo jo džiamas metais kalėjimo ar-' REPUBLIKONAI RUO lin.
.
.
Parsiduoda 3 Namai Krūvoj
I , vienytų Valstijų.
mokyklas.
kur ...
vadovėliu jieškoti aplinkiniuose kru- ba. $5.000 pabauda, arba ir 1
. .
ŠIASI RINKIMAMS.
Vienas 5 šeimynų, du po vieną šei- IJ
ALEXANDER’S CO.
vietoj buvo vartojami nacių muoS€< ji«aį užpuolė polici- ahrem bausmėn kartu. .
Senesni darbininkai geresni,
tūli patogumai ir didelis (« 414 W. BR0ADWAY
. .-c. ,
jardas. Rendų neša $105 į mėnesj. j J
Rugsėjo 6 ir 7 diena?
ideologo Rozenbergo raštai .|C; nuovadą ir pradėjo sau- Valdžia sako, kad šitie 30
SOUTH BOSTON, MASS.
lull darbdaviai tvirtuma- Kaina, $7,500. Saukit: Mrs. Ireeman,'J
ir Hitlerio “Mein
v'—TzKampf.
----- *” ” 'd-vt i ‘os languiPagaliau mainerių kurstė kitus kasjk- Mackinac Islande, Michiga- VO, kad senesni darbininkai. TRO-8Z01.
(35 I MnkvklA.^
L —liu darbininkus mesti darba n<> valstijojy.susirinks repub- unor*
----------- huyo aiškinama.
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į»uuvij«* Jj 5UC.UV ir
tes Kongre1
likonų lyderiai, kad nustažiau darbo
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dažniaudabar
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. tuoiau nužudytų.
Hitlens Bundistai sveikin- Teisėjas davė jo žmonai
davosi tokiu pat budu kaip djvor;ą nes j j skundėsi,
ir Vokietijos naciai — iš kad vyras grąsinąs išlupti
tiesdami ranką ir sakydami: jos liežuvį ir nupiauti jį.
“Heil Hitler!”
\ isa tai parodo, kad hit NUSKANDINO DAR 10
JAPONŲ LAIVŲ.
lerininkai noi ėjo užvaldyti
ne tiktai Europą, bet ir A- Iš viso musų submarinos pa1 - ,
,
n. n.
merika.
leido dugnan jau 210 prie-

IIIV/WX JT

uni-La kasyklų streiką buvo kimų platformai.
parodė, Rad taį netiesa, sako
Jau atšaukus. Jie kurstę tą j
valdžios vyrai.
Etreik4
toliau.
PAMATE STEBUKLINISPANIJOS FRANKAS

GĄ AMERIKĄ.’
____ •
T,__

J ieškau farmos darbininko
Darbas nesunkus, geras valgis, ru-

SlOmiS (lienomi.-' -jungti- mas ir užmokestis. Labai gera vieta
Valstijose lankėsi Pa- scn>’vamvŽI^°h,^įek5įeipkltės Uišku‘
Mussolinio nusivertimas ragvajaus prezidentą? Higi- bcx 143' amw. 'SMedway, Mass.
nuo fašistiško sosto labai nio Morinigo, kuris parvaPARSIDUODA
nugąsdino
Ispanijos
Frau- 1 žiavęs
namo
pareiškė,
kad FARMA
' ->
i
* j. ’
♦.
- .
i, i
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48 akrai žemės, farmos' įrankiai ir
ką. Berlyno radijas prane- jismatęs stebuklingą sa- gyvuliai, laukai įseti. $2,000 grynais
šo laivų.
ša, kad šį panedėlį susirinko lį. Amerikos karo pramonė pinigais,
3ULLITT NORI BUT
Laivyno Departamentas nepaprastas Franko vai- esanti “tikrai stebuklinga.”
r. 2, *c įviotTcioud,
Mich.
PHILADELPHIJOS
praneša iš Washingtono, džios posėdis. Turbut svarsMAJORU.
kad pereįtą sąvaitę musiš- to fašistai, kur jiems reikės RAUDONOJO KRYŽIAUS PRANEŠI
Žinomas diplomatas Wil- kės submarinos nuskandino bėgti, kai susilauks MussoMAS APIE KARO BELAISVIUS.
liani Bullitt, buvęs kitąsyk da 10 Japonijos prekybos linio likimo. O tas likimas
Amerikos
amba-adorium laivų, o 4 kitus sugadino. Iš neišvengiamas visiem? faAmcrikos Raudona^
Kry- miškų gaisrai, kasyklos eks
Maskvoje. dabar rezignavo viso nuo karo pradžios iki šistams. Plieninė demokra,
“
Prisoners
pliozija, fabriko ekspliozija
iš savo tarvnbos Laivyno šiol Amerikos submarinos tijos šluota iššluos fašistišką įpi T,1
kur
pla’
—ir visur buvo reikalinga
Departamente, ne? stato sa- pridarė japonams šitokių šlamštą iš Europos.
čiai aiškinama kaip yra iu- Raudonojo Kryžiaus pagalvo kandidatūrą į Philadei nuostolių: nuskandino 210-------------Įpinamasi
karo belaisviais. Į ba nukentėjusiems žmophijos majorus. Jis eina į laivų, sužalojo 59 ir 29 tur GOODYEARAS STEIGIA Šį spausdini gali gaut nemo-'nėms. Iš viso dirbo 264 Rau
GUMOS DIRBTUVES
rinkimus demokratų parti but nuskandino.
PIETŲ AMERIKOJE. 'karnai visi. kas turi giminių, donojo Kryžiaus tarnauto
jos sąrašu.
' patekusių karo nelaisvėn. jai. teikdami žmonėms pa
SUMAŽĖJO KARO
Goodyearo
gumos
komj
Jis’paaiškina daug dalykų, galbą.
GAMYBA.
LEGIJONAS TURI 1,136,panija
praneša
atidariusi
j
kurių paprasti žmonės nesu- Potviniai buvo apsėmę
290 NARIŲ.
Karo Gamybos Tarybos
šu?refią ’^mos dirbtuvę i pranta. Tenai yra nurodytos 3,000,000 akru žemės, su
Amerikos Legijona- pra- vicę-pirmininkas Wilson sa Pietų Amerikoje. Dabar ati-;taiptautmės sutartys, kurios
4
neša, kad dabartiniu laiku ko, kad paskutiniais laikai- daiyta dirbtuvė yra Peruvi-jnu?tat0 tvarka, kaip galima naikindami arba sugadinda
jis turi 11.854 skyrius su žymiai sumažėjo karo reik loi. Jos atidaryme dalyvavo ar negalima su karo belais mi 15.000 namų. kuriose gy
veno apie 43,600 šeimynų,
1.136,290 nariais.
menu gamyba.
Peruvijos prezidentas ir kiti viais susirašinėti, kokio? pa skaitant
po 4 asmenis kiek
aukšti respublikos valdinin šalpos jiems galima nusiųs vienai šeimynai.
Iš to skai
Karo Mokįjkla Sicilijoj
kai. Pirmutinė toj dirbtu ti. ir tt.
čiaus.
apie
25,000
žmonių
vėj pagaminta padanga bu Ameriko- Raudonas Kry-|gavo
Raudonojo Kryžiaus
vo padėta į Peruvijos vals žius siunčia karo belais-; greito; pagalbos,
tybės muziejų.
viams pašalpą į Ženevą, Ij . .
Tarptautini Raudonojo Krv- Apie 15,000 šeimynų IlliRUMUNIJA IR VENGRI žiaus Komitetą, kuris prista-!noJau? ir Missouri valstijoJA NORI TAIKYTIS.
to'ja kur reikia ir išdalijaise, potvinio paliestose vietoNya!kan?
skirta. Komiteto nariai |se. buvo aprūpinta sėkhnėŠvedų laikraštis
dažnai
aplanko belaisvių'mis bulvėmis ir daržovių
Dagligh Allehanda” prane
?a. kad kelios dienos atgal ’stovyklas ir prižiūri, kad be- sėldorms.
nukentėjui-iems .
Italija. Rumunija ir Vengri- laisviams skiriamieji daik-| Sėklas
ia kreipėsi i Vatikaną, kad tai butu tikrai belaisviam? žmonėms Raudonasis Kry
žius dalija jau nuo kelių
ši. patarpininkautų tarp jų atiduodami
metų.
belaisvių
šelpii? alijantų atskirai taikai pa-į Bet karo
Be, to, Raudonasis Kry-'
(’a vti. bet Vatikanas atsi-,mas, tai da ne visas Raudojnojo Kryžiaus darbas. Šių žiu? padeda atstatyti sunai
sakęs i šitą reikalą kištis.
' metu pavasari Raudonasis kintus namus, parūpina dar
Ii NAGANAS
'AitAiYSd PADARĖ
rAijAKt
Kryžius vra davęs pagalbos bininkams įrankių. Nuken
$2,9CO.COO, NUOSTOLIŲ, j nukentė jusiems nuo visokių tėjęs farmeris gauna arklį
Per Texa- valstiją perei- nelaimiu. Buvo didelių pot- ir žagrę, žodžiu, Raudona
tą sąvaitę perėio tropiškas vinių, per kuriuos reikėjo is Kryžių? rūpinasi, kad nu
kuris
padarė teikti nukentėjusiems žmo- kentėjusios apylinkės gy
Užėmus amerikiečiams daugiau kaip pusę Sicilijos, briga uraganas
$2.<)00.0()0 nuostoliu. Dan-jnėms naga’bą. Vietomis bu- ventojai galėtų kuo grei
dos gen. McSheiry, okupuot
i?
teritorij-is
komandantas,
giausia nukentėjo Houstono'vo užkrėstas vanduo, buvo čiausia atsigauti ir patys sau
• « organizaci.io••• te«>riia.
•• •
aiškina savo kariams nrnmo«
pra-ddt'iii F- ligos. Buvo l > i • i g v vei i i mą pa rida ry 11
1MI JC!/"' A |UrYF^

; KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
5
GARBINO SENOVĖJE?

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

t

S»iw»vė» Lietuvių Žinyči*

Y patinusi dabartinei krikičionębėa radynele kiekvienas turėtą
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.
Knyga didelio formato, tnri 271 puslapi. Kaina popieros apdarais

—1 <X>: audimo apd.—$1.25. Pliijrus tralima siųsti popierinį dolerį
arba “Monev Orderį". Adraan Ait sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadvvay, So. Boston, Mass.

aras

uropoje

Jei norite žinoti api« 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), $<>.00. Chicagoje ir Europoje—-SĖOO.
Mcney Orderj ar čekj siųskitei

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Sus'paiinirr.zd kepiją

i

ScSia* Pnsbpfa

KELEIVIS,
DEIMANTŲ

VERKIA

HARTFORDO LIETU
VIAI DAVĖ RAUDONAM
KRYŽIUI AMBULANSĄ.

Liepos 25 d. pirmą kartą
teko pamatyti daugumą šio
miesto lietuvių. Mat, nesenai čia gyvenu, tai dai- nebuvau turėjus progos su jais
susipažinti; bet matyt, kad
musų tautiečių yra gana
darbščių, nes šiandien jie
čia susirinko Įteikti Ameri
kos Raudonajam Kryžiui
ambulansą. Atsiskubinę Į iš
kilme? radom parapijos mo
kyklos kieme stovinti ambuliansą,
apdengtą balta
drobe su dideliu raudonu
kryžium. Nuėjom Į salę iš
girsti programą. Tuoj pra
dėjo groti muzika ir per
salę ėmė maršuoti baltai ap
sirengusios moterys.
Tai
buvo lietuvių moterų R. K.
skyrius. Pirmininkė pasakė
kalbą. Nors ji jauna panelė.;
bet kalbėjo gražiai lietuviskai. Kalbėjo taipgi vietos
pralotas, Liet. Pil. Kliubo
pirmininkas ir viena? jaunas
advokatas, kuris pasakė ge
rą kalbą. Kalbėjo ir Hart
fordo miesto majoras. Buvo
varžytinės dėl “kūmų." Mat,
ka? daugiausia R. K. auka-,
vo, tas buvo ambulianso kū
mas. vienok jaunas advoka-:
tas labai taktingai mokėjo’
visus užganėdint, paaiškin-

nepagestų.

ll

“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų
Kas* prikalbins “Keleivini” naują skaitytoją metams ir pri
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ISTOKaip pereitam “Keleivio"
įumery buvau rašiusi, kad
KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
;LA 208 kuopos narės Uo todėl uždėjo vištienos kai
popiežiaus
kunigai nesipačiuoja. Čia
kaip senovėje lietu išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
įai ruošiasi prie karo bonų nai lubas. Bet tai nedaug
iai
viai gvveno. tai perskaityk šita kny- jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
r štampų pardavinėjimo
iepos 28 d., tai dabar su pa
ididžiavimu galiu pranešti
og tą dieną veiklios musų
mopos narės išpardavė bo- 4- !
‘
KŲ SU SOCIALISTAIS,
ių ir ženklelių už S16.425. sas kiek tik rarmerys gaa ,)dnas reikia paruošti agur- spausti ir užraugti
parduoti.
Ir
retas
farmerys
kams
dru5kostirpin
|
i
r
.
fai yra graži parama karo
Dalijant Detroito lietuvių socialis- KODĖL Aš NETIKIU
i/r-m* *
1*11
tams plakatus netoli nuo bažnyčios,
almėjimui. SLA 208 kuopa gali prieš__tokią pagundą ai- Rad užraugri agurkai ne. KLrlA
IVI AL 1 A JAU*
kunigo pakurstyti brostvininkai už- Į DIEVĄ.
rali pasigirti.
pasigirti, kad gražus
juodo? pagestu. reikia
reiM* nadarvti
nagražus ’laikyti — parduoda
U.U?U? J
padaryti paTIENA.
| puolė juos ir žiauriai sumušė. SočiaLaisvamanis čia pasako, kodėl jis
laibas Puikiai atliktas.
rinkos smugelninkui pasku i.onkarr«ai Btinm HriKltn* tirjustai iškėlė užpuolikams byią, kun negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
’tine višta nors ne vienas iau kanKainai -.Aprų (iru.. Ornal ,ryra .Ž,OJ knTgUjeJ- aPravy5b-s?
joks jėzuitas. Kaina tos
Alię \ 1.. cą. nors II e \ ienas ja.i n-nnndėtl 'runutl acto
x aimtl -AUią ir mise
pusę maisals teismo rekordais ir liudininkų nesumuš
knvmitės
____
2(
knygutės ..........................................
20c.
p-jjmti

tl.

U -gu pu i
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Biuletinis No.
fZiurini Kleis, aunavu.
, r
1438 pataria vartoti šitokią
Pasibaigus kalboms, gro- .^riaus-Gireno posto bubnų tvta.
jant Amerikos himną, tapo, X tnnnt^ kapelija. Pradėjus, pereita ąvaitę Bostone I proporciją:
2 galionai vandens,
nuimtas uždangalas nuo
. ° Z1* jau pasireiškė kiaušinių 1 svaras druskos,
ambulianso. Ir
priėjom iz1^ minia žmonių, kuri ;trukun^ Krautuvėse, ku1 paintė acto.
muzika.
Ačiu
gėrėjosi
jų
rios iki šiol beveik iVn^1' Niekados
artyn pažiūrėti. Nekurie pi iiems už tai.
nepilk ant agurkiaušiniai? vertėsi,
liečiai pradėjo daryli pasta
galima kiaušiniu gauį?r5to vandens iš pat
ir . buvo
bas. Vienas sako, kad lietu- T Beje, girdėjau. kad
,
.
.
niauz.iu»,
nes kai’StlS gali SUtl
n
lelont k-nrlnl
■t - . i l*Z»
S užrašytas. John Faiza iau įšėlo kailUO-Itl.
O jeigu
kurioj VraiMnvėi
krautuvėj P^dziOS,
VIl£ V<XI VI
n - •
V
------- -S------------ «Tl • -• i t- ■’j- k
Vito* t«l “įaikinti tuO^ OFgaR12mU>.
per smulkiai ; kitas sako, menen. Iki šiol jis chibo b> Jar bu o tuz na-k ta*, tai
. =ukelia rūgimą.
“13?
m°ket' 60 “nWR “Z Supilus šarma" arba tirpimokėjo ir “likusiu? pinigus kurio tūlą laiką
Taigi kila klausimas, kur ni, UŽ
^.enk ,<a!rur
iį?f svariu
uždenk
agurku?
sau pasilaikė." Ką gi pada- kariuomenė? tarnybos pa
ryši, visų nekuomet neušga- Įiuosuotas. vienok ŠĮ kartą ir gausim kiaušinių, kai vištos
nėdinsi. Reikia tačiau duoti, jis turėjo eiti. Jis priguli bus suvalgytos?
M' plautu akmeniu. '
kreditas lietuviam?! kad tą prie “Pirmyn" choro ir dažapif K-iAijčiiNiiję
Jei^ temperatūra kamambuliansą nupirko, nes tai nai lošdavo scenoje. Narė. oap ant,
puMt-ii'iiuD. barv bus apie 86 laipsniu,
yra pagirtinas ir gražus dar
Aš, kaipo farmerys, irgi rūgimas prasidėst tnniįn-*
tuojau? iv
n
KUR GAUSIM KIAUŠI noriu pareikšti savo nuo- per kokią 10 dienų agurkai
bas.
Kalbėdamas majora? la NIU, KAI SUVALGYSIM monę apie kiaušinius.
bus jau Įrugę.
VIŠTAS?
bai išgyrė lietuvius pažymė
Gal kaip kas ir džiaugiasi Pradėjus agurkams rūgti.
damas,
.„ kad
•* jie
-• visoj
• Ame•
Kadangi paukštiena nėra kad kiaušinių kainą nustu- ant viršaus a:*iras putų. kurtkoj atsižymi patnotmgais racijonuota ir ją galima mė atgal, bet man. kaip vis- rios paprastai susideda iš
Jl—.-A1 83 155
uz pirkti be mėsos kortelių tų farmeriui. atrodo visai laukinių mielių. Tas putas
tai irgi nepamirs.
_ (kuponų), tai visi hoteliai, kitaip. Aš manau, kad kainų reikia nugraibyt, ne? jose
Agota Luskiene. restoranai
ir šeimininkės ponai visai mažai težino būna ir pelėsių bakterijų,
TARSI ANTĮ UOS PONIA P^dėj°
\ištįen4, nę- apie vištas. Dabar, šiuo lai- Todėl patartina, kad skistiNUBAUSTA $240.
Anglijoj -yra pagarsėjusi
Lacįy, Astor — pagarsėjusi
aitriomis savo kalbomis parlaniente. Ji yra gimusi Amerikoje, Langhorne’ų šeimynoje. Virginijos valstijoj,
Pirmu kartu buvo ištekėjusi
už bostoniškio R. G. Shaw,
bet vėliau su.juo persiskyrė;
1906 metais ji ištekėjo uz
Anglijos didžiūno Astoro ir
1919 metais buvo išrinkta
Anglijos parlamentan.
Pereitą sąvaitę Londono
teismas nubaudė ją 60 svarų
pabauda, ka? Amerikos pi
nigais reiškia apie $240.
Ta pagarsėjusi leidė buvo
apkaltinta “šmugeliu." Tas
“šmugelis” buvo toks: ji pa
rašė laišką pažįstamam sa
vo asmeniui, kuris tarnauja
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyriuje Anglijoj, ku
ris ketino tiumpoj ateity
skristi orlaiviu Amerikon,
kad grįždamas atgal iš Ame
rikos į Angliją jis parvežtų
jai įvairių drapanų.
Ji prašė, kad ji? parvežtų
jai brangių kailiukų ža kieta,
šilkiniu kojinių, pirštinai
čių, vakarinius batukus, šlė
bę su brangiu kailiukų apy
kakle, vieną baliaus šlėbę, ir
kitokiu daiktų.
Tokių daiktų galima gau
ti ir Londone, gal išskyrus
tiktai šilkines kojines, bet
Anglijoj drapanos yra raci-

1. Užpilkit ant viršaus iš
lipinto parafino, kad pasi-

l ai ju vienas galas darosi
įyY'*.*0 , sius $2.50. tam “Keleivis” doo6 $L50 vertės knygų dovanų.
baltesnis. Nūs’, vrus tuoj rei- “•?
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
kia įauginti. ne. suvytę ne-1 le‘!' “'P £4 parafinas uzGalima
pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
,n^a
J | i engtu tik ataarą taipą
' ‘indus, skirtus agurkams’,?,'p^?neli0 ir ’Pdo sie“' kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
$2.00, tai 50 centų reikės primokė!?.
įausinti. reikia oii?š varto- |h* ,Atv.e5^, Parafinas padaštai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
;.:mą gerai isp myti bei iš- ° £tlPri3 P’ut4» kun apsau
gos
aguikus
nuo
sugedimo
džiovinti, kad neatsirastų
AR BUVO VISUOTINAS
LENGVAS BUDAS
peiė-ių. Labai didelė? stati ir jie gale- stovėti per žie- TVANAS?
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
nės agurkams įauginti nepa mą.
Bažnyčia
sako.
kad
buvo,
o
moksRankius reikalingiausių žodžių ir
togios. nes pradėti imti rau 9 Alba sudekit lt»UgU* ;as Sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai -įsikalbėjimų. Si knyga sutaisyta
:aipgi Nojus butu galėjęs surinkti j raip lengvai ir suprantamai, kad Įdek.
ginti agurkai ne taip gerai iiu? agu.kus i nedideliu kelias
dienas visu veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
liškai. Joje telpa netik atskiri žo.
išsilaiko ir greit pemigsta. itiklus, užvirinkit tą pati iturie gyvena išsimėtę po visą žemes džiai,
bet čieli sakiniai, pasikalbėji
kuriame iie LUSTO '-amuoli? Kaip jis galėjo tuos gyvukirtimą,
- _
‘i .
lauš prastoj savo arkoj sutalpinti? mai darbo jieškant, važiuojant kur
Kada indas paruoštas, I ii . ,kai. atves
iki IbO laipsnių, Į Tš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
agurkus reikia šaltu vande- i-žnilVit ont amnlni kari lėmę apsemtų? Kur tas vanduo da- pas barzdaskutj, pas kriaučių ir tt,
nui
Oprai numazgoti,
rumaZ','Oti tik
da- . ~tiklai
i • ibutu pilni, ir uzdaiv
,
tar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
n.u geiai
lik aa
• atsirasti po tvano juodveidžiai
.............. Antra padidinta ir pagerinta laida.
y-I galėjo
r kitų
veislių- žmones? Šitie ir šim- Sutaisė St. Michelscnas. PusL 95.
kad
nesus:
daužytų,
nes
,
n
ot
nrieš
užrn-.
Aktorka Lcuise Rainer v?r- octi,
.labai
• • ormtai
• • ims
•
-•
tU* oKlirai.
U-l pi-e* UĄpi I,tai
ai k
kjtų
85^—
AtresTi
‘-‘•‘“j***itų kLlosimUt
klausimų. jį kuriuos negali
“ tvama
geso. Įant karstą skistima. stiklus atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
VrA
aiškiai išdėstyti šitam veikale. SVEIKATA.
sušildyt, naalir
nes Knyga
Paskui reikia paiuošti la ’ eikia gerokai
be galo {domi. Kas žodis—tai
Arba tiesus ir trumpas kelias į
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
pus, kurie agurku? konser kitaip gali sutrukti.
nigų argumentas griūva. Mokslas ir sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
vuoja ir priduoda jiems sko Su agurkais galima mai- mokslas nuo pradžios iki galo.
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
nio. k. t. krapų, vyšnių ir švti ir kita? daržoves, ir kar Kaina ................................................. 25c. 111., 1911 m., 339 pusi. Drūtuose
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50

sus

CHICAGOS MOTERŲ
VEIKLA.

jie

tU'.vd,, l:ad

’Ca-

jonuotos. ir žmogus gali jų
nusipirkti tik tiek. kiek turi
“pointų" savo racijų knygų-1
tėj. Už kojines reikia duoti .
2 pointų, už pirštinaite* 2,'
už
- , batukus
- , .o 7. ~už . šlėbę 11. už
zakleU* 12- 0 žmogus gauna iš viso tik 20 “pointų”,
>enkiems mėnesiams. Dėl to
>onia Astorienė norėjo paritraukti drapanų iš Ameri
kos. kur jas galima pirkti be
‘pointų." Bet Anglijos įstaymai draudžia prašyti ką
įors užsieny, kad vežtų ar
iystų drapanas Anglijon.
Tokia prekyba
laikoma
mugeliu, ir todėl pagarsėusi Anglijos parlamento
eidė buvo skaudžiai nu
laušta.
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KAIP RAUGINTI AGURKUS.

Moterims Pasiskaityt
SĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

SO. BOSTON.

ma- parodymais.

Kain* ....................

VISA TAI NYKSTA?
ž3 keliuką Prikimštų ,al?” SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. KURGI
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu žmonės kuria Der amžius? Šį intri^5
u^?.e(l °^Y
es)» “Vena’’ klausimu.
- turėtų
’
......................
...................................................
ta
L-lančini
viena
Ją
perskaityti
kiek- guojantį
politiškai-ekonomišką klauli
b

__

.

.

4

nas katalikas ir socialistas.

Parašė simą aiškina garsuis Vokietijos

ŠIMTAS BUČKIŲ UŽ
“KELEIVI."
Vp7inan

kaa man uvra«A

-\ezmau Ka^> man užraše
Keleivi" dovanu, bet aš
labai tuo džiaugiuos. Smagu
žinoti, kad tave kas nors atsimena ir paremia moraliai.
Tokia parama šiuom laiku

lūšiai iškilo. Vištiena
skaityti
nesenai da buvo parduoda
.......
. . .
nes
tai
vra
ma po 17—19 centų svarui, kągi farmerys turi daryti nugriebti.
Keleivj,
• 1 teisin
-u .. dabar kainuoja po 55 centus *u vištom, kurios nededa?
šitaip užraugti agurkai ,s?5 ^ pamokinantis laikrasir daugiau. Farmeriai tuoKiaušiniai pigus, tai turi vis- galės stovėti kelias sąvaites V?’ - . Pf. nu kiekvienam
pasinaudodami, ėmė parda- tas parduoti. 6 kaip visi iš- ir gal net kelis mėnesius; -1*1 uzsirašyt1vinėti savo vištas. Valdžia parduos, tai matysite, kad bet jeigu norėtumėt išlaiky- Dar syki ačiu tam asmepabūgo, kad šitokia preky- kitą metą kiaušinių už jo- ti juos per žiema ir iki kitos niui. kas užrašė man “Keba gali išnaikinti visas vis- kius pinigus negalėsit gauti, vasaros, tai galit pavartoti leivį.” Siunčiu už tai šimtą
ta? ir šalis neturės kiaušinių,
Frenchtowno Farmerys. vieną iš šių dviejų būdų:
bučkių!
Vera Faiza.

Išrodo Kaip Baidyklės Varnoms Gąsdinti

picaijantiems darbininkams neapkainuojama. Kaina ........................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
draugijos formos, ir kodėl turės būti

25c.

pakeistas ^aii^as. Kaina
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilė#
^ikYai'iiSS’' S ."..‘'ie.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.
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 peklos vi
sai nėra. Jisai parodo,
kad toj vietoj, kur Bibli-,
ja sako buvus kitąsyk
pekla, dabar kopūstai aaga. Ir pridėtas “peklos”
žemėlapis tatai patvirti
na.
Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio" Knygyne.
Adresas:

“KELEIVIS’’

motervs

vėliausios
norės

mados

tokias

m

>teriškų

skrybėlės

skrybėlių

pavyzdžiai,

bet

išrodo

kaip

baidyklės

varnoms

baidyt.

Kažin,

ar

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 viršų, kaip Lietuva likos paliuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
buvo apskelbta republika. Pridėtas
didelis spalvuotas žemlapis parodo
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nutarimai, 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 ......................... $1.06

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
« Ir kitos fonės. Daugiau juokų, nepi Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoristiški 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,
revoiiucionieriškos,
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne
atsitikiutis Vyras; (2> žydinti Giria;
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kias prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
METU.

636 BR0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys.
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ................................
60e.

Taipgi ir pas

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

A. M. METELIONJ
7747 Navy Avenne,

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
oerskaityti šitą knygute. Kaina 10c.
“Keleivis,” 636 Broadway,

Detroit, Mich.
yra

žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
knyga’ parodo, kodėl taip manoma.
Labai Įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ......................... 25c.

šis veikalas trumpais ir aiškiais LIETUVOS RESPUBLIKOS
faktais
parodo, K*ip iki šiol keitėsi

A.

Tai

80-

tomeičių sunkos (tomato ’E. Vandėr^7ldė,‘ vertė*Vardnnas.‘
cialdemokratų teoretikas Kari Kautasoup) ir tiek pat šalto van............................... 10c‘ ky. Kaina ...................................... 10c.
SIELOS BALSAI.
dens, pipirų ir druskos.
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
Puiki knyga, daugybė labai gražių
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
Smulkiai supiausčius svo- GERT 1R YALGYT?
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
graži. Parašė J. B- Smelstorius, 221
guną ir alv\as, viską
į
tl kiuvon ir gerai išmaišyti. Bet del ko gi norisi? Del ko be valgio puslapių. Audimo apdarais ... $1.50
I tankai*
letenta in žmogus silpsta? Ir dėlko vienas maiO»
budėti Į taukais
išteptą in- 3tas
daagiaa snėku. kitas ma- BIBLIJA SATYROJE.
dą. ant viršaus apdėti laši- £»”? Dėlko žmoguCreikia cukraus, Tai b^ujo, pašaipa, i Kanadą tos
nių (bacon) griežinėliais ir
lolū^' r
r”l Parašė
D-ras 1 G-mus.
Kama .. 15c.
kepti karstam
paciuje apie
parašT^D^s
G-musS itiina
il£ Šiais-_!vaipasaa
5iQS iio iki užgimimo Kris'aland’
MATERIALISTIŠKAS
. ..........nesigai....
taus. Įgijęs šią —
knygą nniekas
lės. 382 puslapiai. Kaiina .... $1.00
Apginusį pieną galima! ISTORIJOS SUPRATIMAS.
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?
pataisyt, kad vėl butų saidus, idedant biski “baking ?imdo pasaulyje įvairiausius nuoti- Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
«oda ’’
*
fe. **LP^*yk
kprotą
PZ«1?- nės
visai atmeta. Mokslas mano, kad

_____ 1-1____ 1__ XI__ 1Z_____

mil/cpion

25c.

rimtos

dėvėti ?...

South Boston, Mass.

«

1 Ji r

r~< < *<• « * • ^* * •>-» .

Septintas Poslapis

* » ^i! +*•& ,

^r

• r•<♦ •
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Vejas Nubloškė Lėktuvą Nuo Laivo

TUNISIJOS DIDVYRIS
—žmonės nepripažins ta
vęs. valdove! — suriko ka
mergeris.
—O aš maniau, jog yra
Parašė Oscar Wilde.
žmonių karališko gymio,— j
» »*✓
atsakė Karalius. — Bet la-(Tęsinys)
Vėl ir vėl pasirodydavo
bai gali būti, jog tat yra;
iš
vandens
jaunasis
vergas,
taip,
kaip tu sakai. Ir vis dėl;
Vergai buvo pliki, tiktai ir kiekvieną kartą atsinešda
to
aš
nevilkėsiu mantija, ne-i
jų strėnos buvo pridengtos vo su savim puikų perlą. Ga
noriu
taip pat vainikuotis'
suplyšusiomis prikyštėmis,
leros
šeimininkas
svėrė
juos
šituo vainiku. Kok? aš atė-'
ir kiekvienas buvo surakin ir kišo į žalios odos maišelį. >
jau
į šituos rumus, toks aš
tas grandiniu su savo kai
ir
išeisiu
iš jų.
mynu. Juos kepino karšti Jaunas Karalius bandė
Ir jis liepė visiems išeiti. ;
saulės spinduliai, o negrai prašnekti, bet jo liežuvis taišskyrus vieną pažą, kurį
bėgiojo šen ir ten tarp jų ir įytum prilipo prie gomurio,
pasiliko prie savęs, kaip sa-Į
mušė juos odos vėzdais. ir lupos jo neklausė. Negrai
tarpusavy
plepėjo
ir
susigin

vo diaugą; tas berniukas
Vergai tiesė savo liesas ran
čijo
dėl
eilės
žibančių
karo

buvo tik metais už jį jaunes
kas ir vargiai judino sunkius
nis. Karalius leido jam pa-;
irklus. Irklų galai taškė į vi lių. Du gandru suko ir suko
ties
laivu.
tainauti sau ir, išsimaudęs
sas puses surą vandenį.
Pagaliau jaunasis vergas
skaidriame vandenyje, jis
Pagaliau jie atsidūrė ma išnėrė iš vandeps paskutinį
Bureau of Public Relatlona
atvėiė
didelę
margintą
U. S War Department
žoje Įlankoje ir ėmė, matuo sykį, ir perlas, kurį jis atne
skrynią
ir
išėmė
iš
jos
odos
ti gilumą. Lengvas vėjelis šė su savim, buvo gražesnis
tuniką ir šiurkščią avies kai Maj. Gen. Stafford LeRoy Irputė nuo kranto ir klojo pa už visus Orbuzo perlus, nes
lio skraistę, kurią nešiojo ;ing iš Fort Monroe, Va., už
lubę ir didelę burę smulkio jis buvo mėnulio pilnaties
ganydama? pakalnėje ilga- *aunM pasižymėjimą Tunisijos
mis raudonomis dulkėmis. pavidalo ir buvo skaistesnis
plaukes
piemens ožkas ŠĮ-;fronte buvo apdovanotas SidabTrys raiti arabai, ant lauki už aušrinę. Bet vergo veidas
tais drabužiais jis apsivilko, ro žvaigždės medaliu.
čia yra parodytas Amerikos lėktuvų laivas, kurio bombanešiai buvo išskridę bombarduo
nių asilų, pasirodė krašte ir buvo mirštamai išbalęs, jis
o į ranka? paėmė savo pras
ti priešą. Grįžtant iš veiksmų atgal į laivą, stiprus vėjas nubloškė vieną lėktuvą į kanuo
ėmė mėtyti' i galerą ietis. griuvo ant palubės ir, iš jo
go ir nujojo į katedrą. Matą piemens lazdą.
lių galeriją. Vaizdely matosi, kaip gerai išlavinta laivo Įgula bėga šitam lėktuvui į pagal
Galeros savininkas paėmė nosies ir ausų ištryško krau
Mažasis pažas nustebęs į žąsis Pa^as_
šalia jobą. Į kelias sekundes buvo pašalintas ir laivo denis paruoštas kitiems bombanešiams nusi
išrašytą lanką ir paleido vie jas. Jo kūnas dar kiek su
įčiai
atmerkė
savo
dideles
O
žmones
kvatojo
ir saplačiai atmerkė savo dideles
leisti. Tai yra oficialė U. S. Laivyno nuotrauka.
nam iš jų strėlę gerklėn. Su krutėjo ir paskum nurimo.
žydrias akis ir šypsodamas, '•
,
žeistas arabas nukrito ant Negrai patraukė pečius ir iš
tarė—
Štai
joja
karalius
juokrytum skruzdėlės. Jie kasė skėrių iš tyrumų. Nilas ne- dvariškiams savo sapnus.
smėlio, o jo draugas nu metė kūną į vandenį.
*“ys-.
lėkė. Moteriškė, susisupusi
~ .
„ . . . ,
. gilius šulinius žemėje ir patvino ir žymiai prakeikė Išklausę jį, dvariškiai pa —Valdove aš matau tavo (’aIr
visi šaipėsi iš jo.
leisdavosi į juos. Vieni dide- Izidą ir Ozirį. Eik pas tuos, sižvalgė ir ėmė šnabždėtis: mantiją ir tavo špilką bet
geltona skraiste, pamažu pa
Karalius
sulaikė savo žir” « lėmis dalbomis skaldė uolas, kurie tavęs reikalingi, ir pa- —Be abejo, jis pamišo.|^ur tavo karūna.
sekė jį ant kuprio, protar kvatojo ir, ištiesęs ranką
Tada jaunas Karalius nu-J 3 /?re:
.
piais atsigrįždama į užmuš paėmė perlą; pamatęs prisi kiti kasė smėlį. Jie rovė su lik man mano tarnus,
nes sapnas—tai tik sapnas, laužė
dėjo
jį
prie
kaktos
ir
nusi
erškiečio
šakelę,
paĄ
s
e8U
rikias
karaliui,
šaknimis kaktusus ir min- —Ne. — atsakė giltinė; o regėjimas—tai tik regėji
tąjį.
juokdarys.
Vos tik išmetė inkarą ir lenkė.
džiojo raudonas gėles, žmo- —aš neisiu, kol tu man ne mas. Tai ne tikrenybė, su kabusią ties balkonu, sulen- ° ne
Ir
jis papasakojo žmo
—
Jis
papuoš,
—
tarė:
—
kė ją vainiko pavidalu ir už
neš dirbo be galo skubiai, duosi vieno grūdo,
nuleido bures, negrai nusi
kuria
reikia
skaitytis.
Ir
kas
nėms visus tris savo sapnus.
leido į triumą ir išnešė iš ten jaunojo Karaliaus spilgą,— šukaudamiesi tarp savęs, ir —Aš tau nieko neduosiu, mums rupi tie, kurie dirba sidėjo ant galvos.
—Štai
mano karūna,— Čia iš minios išėjo vienas
i atsakė gobšumas.
ilgus virvių laiptus su sun ir davė negrams ženklą kel jiei vienas netinginiavo.
dėl
musų?
Ar
žmogus
negali
..
žmogus ir karčiai tarė jam:
—
Giltinė
vėl
nusijuokė,
kiais švino svarais. Galeros ti inkarą.
valgyti
duonos,
nematę?
sėatsakė
J
1S
Kada jaunasis Karalius Iš urvo tamsos juos stebėsavininkas išmetė juos per
jiko, ir gerti vyno. nekalbė Ir taip apsirėdęs Karalius —Valdove, argi nežinai,
J0 f.giltinž. ir gobšumas. Ir
tai
išgirdo,
jis
garsiai
suriko
išėjo iš savo kambarių į di- kad turtuolių puikybė duolaivo šoną. pirma pririšęs
jęs su vynuogininku?
Ir
pro
langą
jis
_
ir
nubudo.
-Man
pabodo laukti,- -bH™
kakt0!edžiają salę, kur jo laukė da vargšams duonos. Jūsų
laiptų galus prie dviejų geleIr
kamergeris
kreipėsi
į
dvariškiai.
puošalai augina mus. o jūsų
žinių kablių. Paskum negrai pamatė, kaip ilgi balsvi auš- atiduok man trečdali jų ir
P“ įj ?lkVa^ jaunąjį Karalių ir tarė:
Ir dvariškiai ėmė juoktis, nedorybe? mus maitina,
supriebė jauniausią vergą/108 P11^1
nuo danSunku dirbti nuožmiam šei—Valdove, meldžiu ta tuli jų šuktelėjo:
užkimšo jam
jam nos)
uosi -ir auste
jo slėnį savo sparnais, ir nei
—---- . ?aus
T ..gęstančias
„ žvaigždes.
—
Bet
gobšumas
palinga—Valdove, žmonės lau- mininkui, bet visai neturėti
vieno žmogaus neliko gyvo. vęs, nuvyk nuo savęs liūdnas
vašku ir pririšo prie jo juos-. Ir jis vėl užmigo ir
-matė
----,
kia
savo karaliaus, o tu nori seimininko, kuriam galėtum
mintis
ir
užsidėk
šitą
gražią
tos dideli akmenį. Vergas sapną, ir štai kas jam sapna•
tarnai,-atsaGobšumas gailiai klykda mantiją ir šitą brangų vaini- parodyti
jiems elgetą.
dirbti, dar sunkiau. Argi tu
vargiai nusileido laiptais ir vos.
ma? perlėkė per mišką, oį ką. Priešingai, iš ko pažins
kė
jis.
O
kiti
kalbėjo,
rustaudamanai,
kad varnos maitins
dingo juroje. Keliatą burbu- Jam sapnavosi, tarytum
giltinė užšoko ant savo rau žmonės, kad tu jų karalius, mi:
Giltinė
jo
paklausė:
mus. Ir argi tu gali tai palėlių iškilo ant vandens toje jis einąs klaikia giria, pilna
dono žirgo ir nulėkė
’
jei
neapsirėdysi
karališkais
—
Jis
daro
gėdą
valstybei
keisti? Ir argi tu gali pasavietoje, kur jis nugrimzdo į nepaprastų vaisių ir puikių
?
.
čiau
už
viesulą.
ir
nevertas
būti
musų
vaikyli J, pirkėjui:
“Pirk už
apdarais?
vandeni. Keli vergai smal- nuodingų gėlių. Echidnos -As tunu tns grūdus,-i--- e s<-»
i
_
_
_
—
>
-«
V7
sreniu
augu
i>
inauių
j
aun
as
Karalius
pažiurėjui; i
Lies, Oo panravr
parosvejui
dovu.
šiai pažvelgė į vandenį. Lai- šnypštė, kai jis eidavo pro atsakė gobšumas.—Bet kas i lindo smakai ir biaurios žvytau
rupi.
Bet
jaunas
Karalius
jiems
duok
už
tą
kainą
”? Nema
vo priešakyje sėdėjo ryklių jas, o margo? papūgos rėkuaisyuet. oanaiai
a! neto?
nėtos baisybės,
šakalai atat- -' _Argi
Atiduok
man
vieną!
—
nei
žodžio
neatsakė,
jis
pranau.
Ir
todėl
grįsk
rumus
mušėjas ir vienodai mušė damos lakstė nuo vienos sa- v Atiduok man vieną.
uostydami,!
tat tiesa.
pa.
j-™*
riį *.~***
“''
ku?na
kos ant kitos. Didžiuliai vėž- susuko giltine:—as paso- g
uu&tjuam ^jau?e ]1S — žmones tikrai ėjo pro juos ir nusileido ze- ;r apsiredyk karališkais ruPo kurio laiko iauna- ver- Kai snaudė "karštuose mau- dinsiu jį mano sode. Tiktai !orą; nn„„
nepripažins manęs, jei aš-myn žibančiais porfiro laip- bais Kas tau apie musų kanišnėrė 5ž vųnrbnG,-' „r, ruošė Medžiai buvo pilni vieną, ir aš iš čia eisiu sau. j Jauna. Karalius ap.ne. neįusju karališkai apsirė-tais. Išėjės už žalvario var-cias?
gas išnėrė iš\andens ir, sun- ruo^. ^ieuziai ouvo pinu
i k
d
- ke ir paklaus:
‘
H____ ifn -• at^CAdn ant cavo Pir
kiai alsuodamas. nusitvėrė beždžionių ir povų.
, —As _niek^t^neduosiu, i
buvo
žmonės ir dęs?
tų, jis atsisėdo ant savo zir
už laiptų. Dešinėje rankoje Jis ėjo ligi tol, kai išėjo į rnas ranka
(ko jieT. čia
111
■■■
1
į savo apdaro
.. jieškojo?
,.
jis laikė perlą. Negrai čiupo pamiškę Ten jis pamatė di-!
—Jieškojo rubinų karaiš jo perlą ir vėl nustūmė jį į dėlę daugybę žmonių, dirpiu/.
Giltinė nusikvatojo, paė- Kaus \ainik:ii. atsakė kas
vandenį. Vergai užmigo busiu dugne nuvestos upės. mė taurę ir panėrė ja į balą,iuz.?0. .. .
- ..
prie irklų.
Jie knibždėjo ant uolos, ta ir iš taurės iškilo dnigys. .Jis . Jaunas TRarahus
krupteleperėjo darbininkų eilėmis— !° lrpamate
■ ir trečia jų dalis krito negy- ,zm,f«ų. pilimmo apdarais,
vi. šaltas rūkas sekė paskui alXan^. ,snn0Je * sidabio
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
AR ROMOS
jį, o vandens angys šliaužė veiT. °.% , .
,,
įįlia -0
Jis išbalo ir paklausė:
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
‘
*'i
Kada gobšumas pamatė,
Kurio karaliaus?
Piligrimas
atsakė!
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
'jog trečdalis žmonių mirė.
—
Pasižiūrėk
į
šitą
veidjimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
ji? ėmė muštis į krutinę ir:
pasakys
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
įgailiai suriko:
10tJ‘ ”*rU
galima
be
baimėsPatarėjas
naudotis” gyvenimo
smagumais
ir nepadaryti
klai

I —Tu nudėjai trečdali maKaralius „aziurejo j veindos.
“
Teisingas
atsakys
jums
net
Į
tokius
klausimus,
ku
į,bar
no tarnų.
— šaukė jis:—da- rodį ir, pamatęs jame savo
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
eik sau! Tartarijos kai- Patie8 veidą, garsiai sukliko

Jaunas Karalius

(Bus

daugiau)

TEISINGAS PATARĖJAS

opiežius yra Kristaus

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

nuošė eina kova, ir kovojan-iir nubudo. Į kambarį tryško

, čių šalių karaliai šaukias ta-,

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia;
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigį} Se
minarijoj#1 dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų'darbai
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizicija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.

SKYRIUS VII L Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
knygą, nes joje ras dane reikaliagų dalykų ir geriausiai galės
susipažint ss visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tsmsinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškins savo knygoj# ku. M Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Asdimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
gos vardas, KAINA S2.M.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina S1.2S.
REV

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

Taipgi galima

tą knygą nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO’’ KNYGYNE
636

BR0ADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

1

i vęs.

Afganiečiai

oves ^kai.-cms saules svie-

užmušė.808; ° 80^..ir. krūmyne gie-

: juodą jautį ir eina į karą. Jie °°J° Pauksciai.

!sudavė į»skydus jietimis ir* Kamergeris ir didikai nui užsidėjo geležies šalmus, 'silenkdami Įnėjo pas KaraKo tau reikia mano slėnyje, lių, o pažai Įnešė aukso manir ko tu čia užtrunki. Eik ir tiją ir padėjo {iries Karalių
! nebegryžk čion daugiau.
vainiką ir spilgą.
—Ne,—atsakė giltinė:— Jaunas Karalius pažvelgė
kol tu neduosi man vieno į savo puošaius: jie buvo be
grūdo, aš neisiu.
galo gražus. Niekada dar jis
Bet gobšumą- užgniaužė nebuvo matęs nieko gražesdelną ir sugriežė dantimis, nio. Bet jis atsiminė savo
—Aš nieko tau neduosiu, sapnus ir tarė didikams.
—sumurmėjo jis.
—Išneškite šituos daikGiltinė nusijuokė ir. pa- tus, aš jais nesirėdysiu.
* kėlusi juodą akmenį, metė Dvariškiai nustebo, o neiį į minią. Ir iš laukinės ei- kurie jų prasijuokė, manykutos gojaus išėjo karštligė dami, kad Karalius juokau
ugniniais apdarais. Ji perėjo ja.
per darbininkų eiles, juos Bet Karalius rimtai pažiupalytėdama, ir kiekvienas, rėjo į juos i: pakartojo:
jos paliestas, mirdavo. Žolė —Išneškite Šituos daiktus
vyto po jos kojų.
Į ir paslėpkite, kad aš jų neGobšumas sudrebo ir pa- matyčiau. Nors šiandien
barstė galvą pelenais.
i mano vainikavimo diena,
—Tu nuožmi! — šaukė bet aš jai? nesivilksiu. Nes
jis.—Tu nuožmi. Apsiaus-'liūdesio staklėse liesomis
tuose sienomis Indijos mies- kančios rankomis išausti
tuose viešpatauja badas, o mano apdarai. Rubino šir
Samarkande išdžiuvo visi dyje raudonuoja kraujas, o
šuliniai. Apsiaustuose šieno- širdyje perlo -lepiasi giltimis Egipto miestuose vieš- nė.
patauja badas ir ten prilėkė
Ir Karalius papasakojo

vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai

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

ir dvarponiai ?
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal-

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.
Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums viską.
Kas reikia žinoti, kad vaikai botų
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?
Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už
drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?
I visus šiuos klausimus “Teisingas
Patarėjai” atsako aiškiai ir nieko
neslėpdamas.
Knyga graži, su paveikslai
223
puslapių, stipriais audimo apda rais.

vų 7 “Medaus Mėnuo ?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei

bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
labai svarbus, nes nuo io priklauso
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
patiekia įdomių informacijų.

Be to, "Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
Kaip prasidėjo pasaulis ?—Iš kur ir kaip atsirado žemė ?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—Lr daug-daug kitų įdomių dalykų.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro tratės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
Patarėją.’*

KELEIVIS
636 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Aštuntas Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Nu. 32. Rugpiucio 4 d., 1943 m.

DRAUGIJOS SUS1RUP1 Edisono darbininkai atmetė Perkūnija numušė jūron .
Socialistų prakalbos.
REIKALINGA MOTERIS
NO PITTSBURGO SEIMU
CIO uniją.
didelį balioną.
Pereitą nedėldienį sočia* Prie namų darbo, nors poVisos nori siųsti delegatus į
Bostono Edisono Kompa- Pereitos subatos vakarą listai turėjo prakalbas ant rai dienų į sąvaitę. Mokestis
Amerikos Lietuvių Šuva- * niJa>
. gamina miestuipro Bostoną praėjo labai Boston Common. Kalbėjo gera. Sužinoti “Keleivio”

elektros šviesą ir energiją, smarki perkūnija. Ji buvo Livio Stecchini, italas, gi ofise.

KA1P STEPAS MILIAUS
KAS DARO PRAGYVE
NIMĄ IŠ JUROS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Anądien jam žuvaujant
vio. Mes buvom už kokiu 30 C?“'‘„V rUbrotn J siuntimą atrPetė ją didele balsų di- Tarp Everetto ir Charles- ją su Badoglio biurokratišMaine’o pakrašty prisiar mylių nuo pakraščio.
‘
vvt/„tn <Įranki i-/ kalba Ka- dž.iuma-.
nutarė pasilikti tovvno žaibas uždegė tris di- ka valdžia. Socialistų kalbėtino vokiečių subraarina.
* Draugas Miliauskas priKalbinė prie knited Brotherhood of deliuš gelžkelio tankus su tojai išreiškė pageidavimą,

r...,,* r,,.,,-]
Zilineune,
oaume Fdisnn Wnrkprs saiunp-ns.
Tioc
norVnitaliiAio turam
Pereitą sąvaitę “Relei- klauso
vio” redakcijon buv
lankęs Stepas Miliauskas
siunlietuvis žvejas iš M
įjoję
_
čiamas
uzjurin.
valstijos. Jisai gyvena Wei ko nepastebėjo.
jame būtinai reikia daly
les, Me.. ir daro pragyveni
vauti. Visa bėda tik su fi Norėdami gaut darbo, vete- buvo pritrenktas jaunuolis, South Bostono dentistasj
ranai turės atsisakyt
Bostone buvo uždegtas gat- Rasperas, kuris angliškai
mą iš juros, gaudydamas vė KUR YRA B. MARKAUS- nansais. Pašalpinės draugi
nuo
pašalpos.
vekaris.
Bendrai, perkūnas vadinasi Dr. Casper, kuris
žius ir žuvis.
K1O GIMINĖS?
jos negali savo iždų liesti;
Jeigu sužeistas karo vete- sukėlė daug gaisrų.
laikas atgal Įstojo ar
Draugas Miliauskas yra
“Keleivio” redakcija yra jos norėtų, kad delegatai ianas
pasveiks
ir
norės
gauti
mi.ion.
dabar yra siunčiamas
matės daug svieto; jisai sta gavusi iš Benedikto Mar- vyktų savo lėšomis. Rodo į
Pagavo
nuogą
žmogų.
užjurin.
tė automobilius Detroite, kauskio laišką, prašanti pa- draugijoms nesunku butų pra.m?”JJ da!; ’4't^1 J13 tures
daiė
nadanp-as
Goodvear
rraiKr^
JoK-v
nod-n-vti
rinkliava
tegul
atsisakyti
nuo
pašalpos,
koAštuoni
policistai
aną
padangas Goodyear galbos. Markauskis dabar padaryti
,.
i.,.. vra mokama sužeis- dien pagavo tūlą dorch ėst e- 4 kambariai ant rendos
gumos Įmonėj Akrone ir randasi Massachusetts State kiekvienas narys duotų po;*?a - T . .
- mm/roc
Dėl geros, ramios šeimynos, 282
per pereitąjį karą mušė Kai- Hospitalv, Taunton, Mass.. 50 centų—ir lėšų užtektų.;1.^* ialp >xą_są\auę p.
pa- ---riet~cĮ vyrą,
vyrą,- --kuris
------ _ nuogas West Thind st. Raktai pas Namaksy,,
Massachusetts
vaikštinėjo kelias dienas po 414 W. Broaduay, So. Bostone.
zerio armiją Francuzijoj. Iš kur vra laikomi proto ligo- Juk nuėję i “sklepuką” aisKino
ir
niai.
Bet
Markauskis
sakosi
draugijų
nariai
praleidžia
|
P
anment
°f
L
dustnal
AcciSouth Bostono ir D
Dorches- Parsiduoda Krutomų Pateiksiu
karo jis sugiyžo sužeistas
Policmanai
Mašina ir filmos. Savininkas mirė.
dabar gauna pašalpą iš vai s- esąs visai sveikas. Tokio is- ant alaus daug daugiau. ne-j ents’
?terio gatves.
Poli
Parsiduoda už $350.00. Kreipkitės
.“
.. n jam davė šiek-tiek drapanų, pas
tybes. “Bet iš pašalpos gy’- pudžio daro ir jo laiškas, gu 50c., ir visai to nuostolio1. .
(32)
Mrs. Elzbieta \Vrbonai
įrašytas visai nejaučia. 0 juk Amerikos L‘e^va!. Re*n“....
.Dr“«l<o! 2 kad negąsdintų moterų, ir
venti as nenoriu, sako drg. kuris yra parašytas
skyriaus susirinkimas.
vėl ų palėido į liuosybę—į 320 Broadway, So. Boston, Mass.
Miliauskas. “Aš noriu užsi- rimtai ir nuosakiai.
Lietuvių Suvažiavimas yra
Šį penktadienį,
Rcxburio dumpus, kuriuose KAS NORIT PARDUOTI
dirbti pragyvenimą pats.
Kaip senai ir kokiu būda daug svarbesnis reikalas,
i . .. u.rugpiucio
c
lr jau septyni metai kaip jis Markauskis tenai pateko, negu alus.
d. 8 valandą vakaro, San tas vyras ir gyvena.
FARMĄ?
Mes turime gerų pirkėjų, kurie noverčiasi žvejyba. Jis turi įsi- jis gavo laiške neaiškina: jis South Bostono Lietuviu daros svetaine e, 1-4 r st.,
i ri įsigyti farmas trumpoj ateityje.
rengiasi South Bostone. įvyks LietuNumirė.
gijęs nuosavą laivą, gazoli- Įtik sako, kad negalįs iš tenai ---Piliečių -Draugija
Praneškite A. J. Kupstis, 332 West
So. Boston, Mass.
(33)
no gauna kiek reikia, ir kas išeiti, nes nėra kas už jį pasi- siųsti didelę delegaciją į —1 Remti
Remti Dr
Diaugrjos
Dr. Louis F. Curran,
vy Broaduay,
_______________
______
Piadiena
plaukia į jurą laimės rašytų; giminių šioje apyPittsburgho seimą.
Draugi-^ky
liaus
susirinkimas,
riausias Camey ligoninės DIDŽIAUSIS BARGENAS
iieškoti. Jura kai kada būna tnU-in iie rMuri.'
in.- HiroV+mini
dam somi
susirinku
visi
jieškoti.
Jura kai kada buna linkėję jis neturįs.
jos
direktoriai rbhiir
dabar daro
501711 susirinku
visi
nariai gydytojas
(physician-in- Parsiduoda už visai žemą kainą su
duosni ir Miliauskas pasidaMums tačiau teko girdėti, planus, kad sekančiame su- nes >’ra. svarbių reikalų ap- chief). Jis buvo vidaus ligų į mažu įmokėįimu Trys Namai su
Keturiais Garažiais
ro iki $60—$70 per dieną: kad giminių jis turi kažkur virinkime nariai galėtų tin- svarstyti. Taipgi rinksime skyriaus vyriausias dakta Kiekvienas
namas susideda iš trijų
bet kitom dienom tokios lai- New Jersey ar Illinojaus karnai apsvarstyti ne tiktai atstovus į Amenkos Uetu- ras.
šeimų. Su modesniškais įrengimais.
Randasi patogioj vietoj. Visai arti
mės nėra. Šįmet-žvejai už- valstijose. ' Markauskis ir delegatų siuntimą, bet patį vl<i Seimą, kuris Įvyks Pittsprie transportacijos, bažnyčių, teatrugsėjo
2
ir
3
dieburghe
»ų, mokyklų ir krautuvių. ApgyvenRadijo programa.
dirba geriau, nes žuvis bran- pats yra gyvenęs IIlinojuje seimo tikslą — kaip organiT • x
•
>
• •
dinti su gerom šeimynom. Geriausia
L.
R.
D.
Valdyba.
nas.
gesnė; seniau gi žuvį reikė- ir, rodos, buvo susikūręs te- zuoti pagalbą Lietuvai ir
Lietuvių Radijo Korpora- šių dienų proga įsigyti gerus namus,
davo atiduoti po 1 centą už nai šeimyną.
kaip padėti jos žmonėms at
cijos,T)Tprograma
duodama
iš P*ę.Sisai-.in\estmentas
x
_
4.x*
i *i
•
duos apie 20r£
svarą.
Taigi, jeigu jo giminėms gauti savo pilietiškas teises. Moteris nukrito nuo 4-to TX’/"\
OKL
stoties,
9o0 kllocik- pelno, ko niekur kitur negalima gaut.
aukšto.
liu.
‘ Galima pirkti po vieną arba ant syk
Ant vėžių uždarbis gėrės- teks šį pranešimą skaityti, Ši draugija nesenai sten-į
,
,•
.visus.
Dėl platesnių informacijų
Pereitos
subatos
rytą
Janis. bet jų mažiau pagauna, tai butų labai iš jų pusės gėsi surasti gerų patarimų
bekantl "Sekmadieni, rug- kreipkitės į seniausią agentūrą A. J.
Be to, reikia daug bučių, gražu ir žmoniška, jeigu jie Lietuvos reikalais ir buvoOnaica Plain’e nukrito nuo 4 piučio 8 diena, nuo 9:30 iki KuPsds. 332 w. Broadway, So. Bos(33)
Žuvis
vis jis gaudo ant šniūrų, pasistengtu nelaimėn pate- net dovanu paskyrus už pa- aukštų namo stogo Beatriče 10:30 iš ryto programa bus.
Prie
ie šniūro priraišiota dau- kušiam B. ‘Markauskiui pa- rašymą geriausių projektų. Francis, 44 metų amžiaus tokia:
gybė kablių: ant tų kablių ulbėti. Apie jo padėti jie Sekančiame šios draugijos moteris, ir užsimušė ant vie1. Muzika.
primausto išlukštentų klem- galėtų sužinoti kreipdamiesi mitinge Lietuvos reikalai tos. Manoma, kad ji mėgino 2. šešios Birutės iš Bosto
sų ar žuvies (makrelė?) ir tiesiai šiuo adresu: Massa- reikės plačiau apkalbėti. nprSnkti mm vieno «tnan ant. no po Valentino? MinkienėSi
suleidžia šniūrą į vandenį, chusetts State
Hospital, Visi kliubo nariai todėl tu- kito. bet neteko lygsvaros ir vadovyste.
’ j
Šuleidęs. apsisuka pusračiu, Taunton. Mass.
rėtų gausiai ateiti į susirin- nukrito.
3. Pasaka apie “MagdtRi
sugrvžta prie pirmutinio ga
‘Kel.’ Redakcija, kimą ir atsinešti gerų ir nau
Jamaica Plain’e plėšikai tę.”
k), ir pradeda traukti.
dingų sumanymų Pittsbur užpuolė
ir apiplėšė dvi ki Prašom parašyti atvirutėj
—Ar daug buna žuvų ant Daug uždirba, bet mažai gho seimui.
Kliubietis.
savo įspūdžius ir prisiųsti
niečių skalbyklas.
gauna.
šniūro? — buvo paklaustas
šiuo adresu: W0RL, LithNuostolingas
potvinys
drg. Miliauskas.
Šį panedėlį “Keleivio”
Bostono žymesni italų va uanian Program. z 216 Tre- iuonD[Rinnfl—
Mattapane.
—Kartais buna, kartais ofisan atėjo užsimokėti predai pareiškė džiaugsmo, kad mont st., Boston. Mass.
90
S
a-a
ne. Žvejo laimė nevienoda, numeratą vienas senas musų Pereito nedėldienio naktį Musolinis buvo nuverstai
S. Minkus.
—paaiškino jisai.
karo Mattapane
potvinis.
.
drauga , kuris
------ dirba
------ -------------r_. kilo
- r
-------Ar į eikia pilku laisni. iaiVų dirbtuvėse, Navy Y ar- Mortono gatvėj, netoli nuo;
—Žuvims gaudyt laisnio (je_ Jis yra senas, patyręs Blue H iii avė., pratruko 4
nereikia, bet vėžiams reikia, mechanikas.
pėdų pločio vandentiekis,
.—O kiek kainuoja leididaUg uždirbi?”—pa- kuris tiekia vandenį Mattadimas vėžiams gaudyt?
klausėm mes jo.
panui. Dorchesteriui, Milto-,
—Doleris ant mitų.
jįg numojo ranka:
nui ir Quincy’ui. Prasimušęs
Vėžių žvejyba pusėtinai
“Kas iš to uždarbio, kad per gatvės grindinį, vanduo
suvaržyta. Valdžios yra nu- pusę jo atima!”
pradėjo šauti aukščiau nastatyta, kokio ilgio vėžį gali-Į “Kaip tai pusę?”
mų stogų ir bematant pa-į
ma imti. Jei paimsi mažesnį
“Nugi iš dolerio atima 45 tvindė kelių gatvių apylinir žvejybos sargas sugaus, centus. Mokesčiai ant mo- kę. Pabudę iš miego gyvengausi $5.00 pabaudos ir lei- kesčių. Reikia mokėti Į So- tojai pradėjo bėgti iš namų.
dimas bus suspenduotas še- cial Security Fondą, reikia bet gatvėse buvo jau kelios
šiems mėnesiams; o jeigu mokėti 20 procentų income pėdos vandens. Prisisėmę
paimsi didesnį, negu vai- taksų, reikia mokėti į Rau- pilni skiepai, užnešė dumblu
džios nustatyta, tai tuomet donojo Kryžiaus
Fondą, daržus ir šaligatvius: gatvių
bus $50 pabaudos ir leidimą reikia mokėti §10 į Commu- grindinį vietomis iškėlė
visai atims.
nity Fondą ir į visokius kito- aukštyn tri? pėdas. DarbiDideli. seni vėžiai taupo- kius fondus. Žinai, priversti ninkai iš Viešųjų Darbų Dė
mi veislei, todėl juos naikin- negali, kad visur mokėtum, partamento, iš Edisono ir
ti uždrausta.
i bet pakiša popierį ir pasira- Gazo kompanijų ir policijos
» —Kada žuvys geriausia syk, kiek aukosi? Jei atsisa- ambuliansai
budėjo visą
imasi, saulei šviečiant, ar kyši, tai žiūrės į tave kaip į naktį, kol pavojus buvo pralietui lijant?
skunkę... Ir turi mokėt. To- šalintas. Padaryti nuostoliai
—Ant juro- tas nedaro dėl kad ir nemažai žmogus sieks daug tūkstančių dolejokio skirtumo — sako drg. uždirba, bet mažai gauna.” lių.
Miliauskas.—Tiktai upėse ir
ežeiuose žuvis geriau kimba
ūkanotam ore ir lietui linoREIKALINGI
jant. Jurai ta= neturi įtakos.
—Ar tiesa, kad geriausis
laikas žuvauti yra jurai pa
— Prie —
kilus? Ar tiesa, kad vande
niui atslūgus žuvys nekimba?
Miliauskas papurtė galvą:
(Patyrimas Nereikalingas)
—Atviroj juroj tas neda
PAPRASTI DARBININKAI
ro skirtumo.
MAŠINISTAI ir MECHANIKŲ
Viena dieną prie jo buvo
PADĖJĖJAI
prisiartinusi submarina.
—Oras buvo labai ūkano
Kreiptis į
tas tą dieną—sako Miliaus
AMERICAN SUGAR REFINING CO.
kas.—Aš buvau savo laive
su pagelbinrnkrr. Staiga tik
47 Granite Street,
South Boston
pamate per rūką, kad kaž
Arba U. S. EMPLOYMENT SERVICE
rr
kas pradeda kilti iš vandens.
9 Beacon st., Boston.
Iškilo ir vėl pasinėrė. Neuž
TRAOCMAKK RKilSTMtO
Aplikantai Privalo Turėti Samdomame Įrodymą
ilgo vėl iškilo, bet jau ai(Kurie Dirba Karo Darbą. Nepriimami)
erau. šį kartą jau pradėjo
BREVVEO BY HAFFENREFFER t CO., Ine., Bo.t.n, NUm., ofcfcWIRS SINCE 1B70
prieinu aftifitrs Pri.-iaJtino
‘

,

J-"-*-

-

—

įi<a\ L1M

riCHCrilMU

.Udl'

'tni.u

» vr iccnjinij.

ivvuv,.',

-•

J

1.

-

'

"I

j

U

BŪTINOS MAISTO PRAMONES

1ONDS

STAV.PS

11 ... ir prašom gražinti bonkas
kad mes galėtumo visados turėti
jums gatavo

PICKWICK
"ALE that is ALE

«

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

x

t

STIPRUS VYRAI

Office Tel. So Boston 0948
Res.
37 ORIOLE STREET
West Roibury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

f

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
J

(LANDŽIUS)

t Specialybė: Akių, Vidurių_Ligų,
Ausų, Nosies ir Gerklė*.
• Vartoja vėliausios konstrukcijos
’ X-RAY Aparatą.
Pritaiko Akinius.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET,
kamp. Inman st. arti Central skr.
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Poddeir
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nasilpnėjime. Gyvenimo permainų $
moterų. Moterų ir Vyrų Hgaa
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar*
180 HUNTINGTON AVK,
BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

{ TeL 28624

Gyv. 81189

• DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 19
nuo 2 iki 8,
nuo 7 iki 9.
'Seredom 9 iki 19
ir susitarus.
AKIU DAKTARAS
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išegzaminuoju ir priskiriu aloaius.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

T«L ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.
8eredorais:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUVARĖ. Room 22
BOSTON. Teief. Fafayette 2371
arba Somerset 204-i-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

^osooeeeoseooooeooaooeoeeii

S. BARASEVIČIUS
IR SŪNŪS
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRAKORIUS IR
BALSAM L'OTOJAS
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Avė.
Tel. COLumtia 2537

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Inaured
Movers)

Perkrauatom
čia pat ir į to
limas rietas.
Saugi priežiūra, kaina
32C BROADVAY,

SO. BOSTON, MASS.
TsL COUih Ecston 4C13

