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Todėl alijantų žygis turįs 
būt gerai suderintas su 

rusų ofensyva.

tent Rusijos fronte. Alijan
tų generaliniai štabai žino 
tatai geriau, negu kas kitas. 
Ir jeigu visa tai žinodami jie 
daro invazijai planus, tai 
reiškia, kad jie turi būt jau 
iš kalno susitarę su rusų ka-

Kanados premjeras King ro vadovybe.
ir Anglijos valstybininkas i Reikia todėl tikėtis, kad 
Bevin sako, kad alijantų in- puolimas prasidės iš abiejų 
važi jai diena esanti jau nu- pusių; alijantų ofensyva tu- 
statyta ir jiems esą žinoma, eiti iš vakarų ar iš pietų, o 
kada tas senai laukiamas rusai turės išvystyt didžiau- 
šturmas prieš nacių Vokieti- šią ofensyvą visu frontu iš 
ją prasidės. i rytų.

Kada tokie atsakingi vyrai šitokiai ofensyvai tačiau 
daro tokį aišku pareiškimą, i reikalingas palankus oras. O 
tai abejoti dėl invazijos jau. Rusijos šiaurėj šiuom tarpu 
netenka. Jie turi žinoti, ką dar šlapi keliai ir laukai. Iš 
jie kalba. Invazija jau nega- • žemės tik dabar išeina paša
li būt labai toli. Jau kelinta pas. Judėti sunkiems karo 
sąvaitę tūkstančiai Ameri- j pabūklams per purvyną ne- 
kcs ir Anglijos orlaivių be'paranku. Todėl nors invazi- 
palicvos bombarduoja pa-;ja išrodo jau nebetoli, ji, 
jurį, kur vokiečiai turi įsitai- ‘ turbut, neprasidės kol keliai 
sę visokių sustiprinimų prieš1 neišdžius.
invaziją. Taigi išrodo, kad 
šitais sprogdinimais yra ruo
šiamas invazijai kelias.

Bet dalykų žinovai sako., 
kad vokiečiai turi apie 340; 
divizijų kovai paruostų ka” f 9 ~ 5" »VI<- - ' . j —-» - j- i

FARTIZANAI SUDAUŽĖ NACIŲ TRAUKINĮ

Štai ką Francuzijos partizan ai padare nacių traukiniui. Iš jo liko tik skeveldros. Tai yra tik vienas pavyzdis iš tukstan čių-

Kariuome Pradėjo Mėtyt 
Unijai Priešingus Bosas

MONTGOMERY WARDO 
GALVA NEŠTE IŠNEŠ

TAS IŠ OFISO.

Kapitalistų spauda kelia di
džiausi triukšmą prieš 

Rooseveltą.

Bet valdžia atsakė, * kad 
čia ne prezidento Roosevel- 
to kaltė. Tokį įstatymą išlei
do pats Kongresas, taikyda
mas jį prieš streikuojančius 
darbininkus, kurie nutrau
kia karo pramonę. Roose
veltas tą įstatymą buvo at
metęs, bet Kongresas pra1- 
vedė , jį prieš prezidento ve
to. Taigi dabar prezidentas 
neturi kitos išeities, tik tą 
įstatymą pildyt. Wardo 
kompar/^a savo užsispirimu

Laikai mainosi. Buvo lai
kai, kuomet kariuomenė mė
tydavo iš dirbtuvių nepa
klusnius bosams darbinin
kus. o dabar mėtomi laukan 
unijai priešingi bosai.

Taip pereitą sąvaitę atsi- j trukdė darbą, todėl valdžia 
tiko Chicagoje su Montgo-‘ir paėmė jos biznį į savo 
mery Wardo kompanijos rankas.
galva Avery. Jisai pasiprie- O kad jos biznis yra buti- 
šino CIO unijai. Unija krei- nas karui, tai ji pati visą lah 
pėsi į NLRB. Šita valdžios ką šitaip aiškino. Kai tik jai 
agentūra įsakė Montgome- reikėjo gauti kokių prekių, 
ry Wardo kompanijai tai- ji visuomet rašė valdžiai ap- 
kytis su unija. Kompanija likacijas, kad tos prekės rei- 
atsisakė. kalingos karo pastangoms,

Pasekmės buvo tokios: kad ji dirbanti karui irtt 
atėjo kariuomenė ir išmetė Taigi keliamas prieš val- 
Montgomery Wardo kom- džią triukšmas neturi rimto 
panijos galvą iš ofiso. Ka- pagrindo.
dangi jis atsisakė geruoju ---------------
išeiti, tad kareiviai paėmė jį 
ir nešte išnešė gatvėn.

į Laikraščių koresponden- 
įvykį nufotografavo

Nacių Propaganda 
Amerikos Stovyk-

- lose.
Amerikoje yra daug vo

kiečių koncentracijos sto-

VARŠUVOJ SUŠAUDY
TA 200 LENKŲ.

Lenkų slaptoji radijo sto
tis SWIT praneša, kad Pa- 
wiako kalėjime, Varšuvoj, 
vokiečiai nužudę 200 lenkų 
kalinių, kurie buvę “komu-

isjtai/7 Tą ~ 7~~ = *
praneša, kad požemio 
zanai užpuolė Bielianų gin
klų fabriką Varšuvoj ir pa
ėmė daug ginklų ir amunici
jos. Naujo Sončo apylinkėj 
partizanai sunaikinę 8 lent
pjūves. kurias vokiečiai var
tojo fortifikacijų darbams.

B. GRABAUSKAS ŽUVO 
KARO VEIKSMUOSE.

Išbarstė $129,000 
Ant Gelžkelio.

Califomijoj pereitą suba-io Kiivtya tnloa oittitilzimucL*auTivmsiiramz, v«reivių. AisJcug 
kia tnvazfja
ti, jeigu bent pusė tų divizi .. , , ..
jų nebus užimta kitur, bu-

tn»rt “traukiniui pro Bherida^
no miestelį, buvo atidarytas

vieną siuntini, kuris buvo 
Bet

vagono iš- 
ir kitas pašto siunti

nys. kuriame buvo $129,000 
į pinigų. Tas siuntinys pateko 

Kainų administracija pa- J po traukinio ratais ir pinigai 
skelbė statistinių duomenų, buvo išbarstyti ant gelžkelio 
kurie parodo, kiek procentų bėgių per visą mylią, iki 
buvo pabrangę įvairus daik- traukinys buvo sulaikytas.
tai pei pereitąjį karą, kuo- iaij 40 mftii kaip i if met infliacija buvo nepaža- ^U^METŲ KAIP LIE-
bota, ir kiek jie pabrango T spauda0 
per šį karą, kuomet kainos orAUDĄ.
yra kontroliuojamos. šių metų gegužės 7 dieną

Štai keli pavyzdžiai: sukanka lygiai 40 metų,
Cukrus per pereitą karą kaip rusų valdžia buvo pri

buvo pabrangęs 413 nuošim- i versta grąžinti lietuviams 
čių. o per šį karą, 30 nuoš. 1 spaudą, kuri išbuvo uždrau- 

Ryžiai tada pakilo 112 sta per keturis dešimtme- 
riuošimčių. o dabar 70 nuoš. į čius.

Kiauliena tada buvo 124 Už spaudos atgavimą 
nuoš.. o dabar 22 nuoš. daugiausia kovojo revoliuci-

Duona tada pašoko 92 nis musų liaudies elementas,

Pažabota Infliacija. "’n

kritoIš to busią naudos ir biznie
riams, ir darbininkams.

Nustatė Kvotą Deg
tinės Importui.

War Production Board 
nutarė įleisti iš užsienio 18.- 
370,000 galionų pilno stip
rumo romo ir degtinės per 
metus. Iš pilno stiprumo bu
sią galima padaryti dvygu- 
bai daugiau degtinės, tai 
yra, apie 37,000.000 galio
nų. Kadangi iš galiono da
bar padaromos 5 bonkos, tai 
bus apie 185,000,000 bonkų 
per metus. Rodos, to turėtų 
užtekti ne tiktai išsigerti, 
bet ir išmaudyti.

naimti I-------

nuos.. o dabar 14 nuoš. 
Taukai buvo pabrangę

173 nuoš., o dabar 90 nuoš.

Kova buvo ilga ir sunki. Ne 
vienas karžygis ir galvą toj 
kovoj padėjo. Taigi, minint

Daugiausia nėr nereitaii tą sukaktį, reikia pagerbti tų saugiausia per pereita.!! Vnr«v<rin atminti T^ai hima
karą buvo pakilę metalai. 
Pavyzdžiui, plienas buvo 
pakilęs 696 nuoš., o per šį 
karą jo kainos buvo įšaldy
tos ir stovi vietoje. Minkšto
ji anglis tada pabrango 675 
nuoš.. o dabar 24 nuoš. Cin
kas, varis, špyžius, švinas, 
cinas ir kiti metalai tada bu
vo pakilę po kelis šimtus 
procentų.

Jeigu kainoms ir algoms 
nebutu uždėtos ‘‘lubos,” sa
ko kainų administracija, tai 
ši kartą brangumas butų da 
didesnis, nejfu buvo per pir
ma ii karą. Kadangi šį sykį 
infliacija (kainų kilimas) 
pažabota, tai negalėsią būti 
ir tokios aštrios defliacijos 
(kainų kritimo), kokia buvo 
po pereitojo karo. Nebusią 
depresijos, busią geriau ir 
biznieriams ir darbinin
kams. nes fabrikams nerei
kės užsidaryti ir bankai ne- 
Tan k nituos, kaip tai buvo po 
pereitojo karo.

karžygių atmintį. Lai būna 
garbė visiems kovotojams 
už žodžio ir spaudos laisvę!

KAIP $26 IŠAUGO Į 
$2,505.50.

Middletown, Conn.—Šim
tas metų atgal tūlas Frede- 
rick Sheffieid čia padėjo į 
Middletown Savings Banką 
$26. Vėliau jis iš čia išvažia
vo ir apie savo padėtus pini
gus užmiršo, šiandien tie 
$26 yra išaugę jau į $2,505. 
50. Sheffieid senai jau yra 
miręs, todėl šitie pinigai 
teks jo anukui.

500 SKRIDIMŲ PER 
ATLANTĄ.

Amerikos armijos vado 
vybė praneša, kad per vieną 
mėnesį iš New Yorko buvo 
padaryta 500 skridimų Ang 
lijon ir Afrikon. Per tą mė
nesi orlaiviai pergabeno 
4,000 žmonių ir 2,500,000 

Išvarų bagažo.

RADO NEGYVĄ JURI
NINKĄ IR MOTERĮ.

New Hampshire valstijos 
giriose, netoli nuo Laconi- 
jos. pereitą subatą buvo ras
tas automobilis, kuriame bu
vo vienos moteriškės ir juri
ninko lavonai. Jurininko 
asmenybė buvo nustatyta iš 
atrastų prie jo dokumentų, 
bet kas buvo ta moteris, kol 
kas nežinia. Valdžios dak
taras nustatė, kad jiedu iš
buvo automobiliuje negyvi 
apie porą sąvaičių.

ČEKAI SUSITARĖ SU 
RUSAIS.

ritavo #raNsviai ir at
vežti į šią šaTĮ. Dabar paaiš
kėjo, kad užkietėję naciai 
pasilieka ištikimi savo “fiu
reriui” ir veda uolią propa
gandą tarp kitų belaisvių. 
Sargai negali to pastebėti, 
nes jie nesupranta vokiečių 
kalbos. Todėl Amerikai gin
ti Harvardo grupė nusiuntė 
Washingtonan rezoliuciją, 
kurioje pageidaujama, kad 
tokioms stovykloms saugoti 

. butų skiriami sargai kurie 
moka vokiškai ir kad pavo
jingi nacių agitatoriai butų 
išimti iš stovyklų ir uždaryti 
atskirose vietose. Gi liku
siems karo belaisviams Įtai
syti skaityklas, kur jie galė
tų gauti informacijų apie 
demokratijos santvarką ir 
žmonių laisvę. Tarptautinė 
Ženevos konvencija drau
džia brukti karo belaisviams 
politinę ar religinę propa
gandą; bet skaityklų steigi
mas tos konvencijos nelau
žytų. sako Harvardo univer
siteto profesoriai savo rezo
liucijoj.

Iš Maskvos pranešama, 
kad tarp tremtinės Čekoslo
vakijos Sovietų Rusijos val
džių pereitą sąvaitę buvo 
pasirašyta sutartis dėl iš
laisvintos Čekoslovakijos 
tvarkymo. Einant ta sutarti
mi. išvijus vokiečius, civili
nę valždią paims į savo ran
kas patys čekoslovakai, bet 
karo reikalais rūpinsis So
vietų armijos vadovybė, iki 
karas pasibaigs

Argentinoj Aštri 
Cenzūra.

Argentinoj įvesta labai 
aštri cenzūra laikraščiams. 
Jei tik laikraštis pakritikuo
ja valdžią, jis tuojau užda
romas. Pereitą sąvaitę Bue
nos Aires mieste buvo užda
rytas dienraštis “La Pren- 
sa,” didžiausis ir visam pa
sauly geriausia vedamas 
laikraštis. Ji uždarė dėl to. 
kad pakritikavo miesto ligo
ninių administraciją. Bet po 
5 dienų “La Prensa” vėl pa
sirodė.

ĮVES slavu literatū
ros CENTRĄ.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Kongreso knygyne 
bus įvestas slavų literatūros 
centras, kur busią galima 
rasti visokiu informacijų 
apie Rusna ,r kitas slavų

“Keleivio” skaitytoja iš 
Detroito prisiuntė savo su
naus B. Grabausko atvaizdą 
ir priduria, kad jis buvo už
muštas pereitų metų gegu
žės mėnesį, kuomet Ameri
kos orlaiviai pirmu kartu 
buvo nuskridę Vokietijon 
bombarduoti Kielio uostą. 
Angliškai jis vadino save 
Barney Grabowskas. Jo mo
tinai. Onai Pulokienei, mu
sų redakcija reiškia gilios 
užuojautos. Jo tėvas jau mi
ręs.

Vilniuje Lenkai Už
mušė Rusų Vyskupą.

Lenkų informacijų minis
terija praneša iš Londono, 
kad Lenkijos požemio parti
zanai Vilniuje užmušė pul
kininką Otto Grunvaldą, 
vokiečių policijos viršinin
ką. kuris buvęs labai žiau
rus. ir taip pat nudėję Vil
niaus rusų (metropolitą (vy
skupą) Sergėja. Už ką buvo 
nudėtas šitas šventikas, len
kų informacijos nepasako.

BOLIVIJOS SĄMOKSLI
NINKAI AREŠTUOTI.

Bolivijos respublikoj, Pie
tų Amerikoj, pereitą sąvaitę 
buvo susektas sąmokslas nu
versti valdžią. Valdžia są
mokslininkus areštavo, ir 
tuo pasibaigė visa “revoliu
cija.” Darbininkai su tuo są
mokslu nieko neturėjo.

KANADOJ PASIBAIGĖ 

FORDO DIRBTUVĖS 

STREIKAS.

Windsoro mieste, Kana
doj, buvo sustreikavę Fordo 
automobilių dirbtuvėj 14.- 
000 darbininkų. Streikas ki
lo dėl to. kad kompanija pa
šalino iš darbo 4 darbinin
kus, kurie agitavo už CIO 
uniją. Protesto streikas tęsė
si 9 dienas ir pasibaigė dar
bininkų laimėjimu. Kompa
nija buvo priversta pripa
žinti CIO uni ja ir priimti at
gal i darba pašalintus darbi
ninkus. Ši panedėlį darbas 
vėl prasidėjo

Orlaivis Sugrubę 
Namą.

ir bematant visos šalies laik- katastrofoj žuvo 7 
raščiai išspausdino pirmuo- Mcmph.s nuėsto pere tą 
se puslapiuose nuotraukas. -cubat« nuknt? dvieI" 
parodančias kaip šalmuoti< ™.s ™ro,'?^’ kar° orial™ J 
kareiviai tempia seną kapi-: Patalke ‘,fc’,al įgyvenamąjį 
falkfo IS nfkn namą. Namas buvo visiškai

tLs sukėlė didžiausi suPiautas. ir užmušto* dvi
triukšmą. Kapitalistai ir ju ™ter£ ,![.20 ’S’
spauda pradėjo rėkti, kad į-aus kud.k.s, Ketun kara
tai “hitlerio d ktatura.” kad k,a‘- ^e skrido tuo oriai-

“sumindžiota asmens tais- nu“nt " ’ ^.bejo jo gazoli- 
vė” ir tt.

Visa tai yra taikoma pre
zidentui Rooseveltui. Girdi, 
kokiomis teisėmis pasirem- "7 I n;. r 
damas jisai drįso siųsti ar-,neb"T0 Kahma atpažinti, 
mija į privatinę biznio įstai-'
gą. kuri nieko bendra neturi NAUJAS SKRIDIMO 
su karu! REKORDAS.

nun.nt • 
ra- ir įvyko didelė eksplio- 
ziia. Liepsnos tuojau apėmė 
griuvėsius ir užmušti žmo
nės taipgi apdegė, kad jų

ANGLIJOJ PER GINK
LUS NESIMATO KALNŲ.

“Christian Science Moni- 
tor’o” korespondentas pra
neša iš Anglijos, kad per 
ginklus ir amuniciją tenai 
nesimato kalnų. Iš antros 
pusės nuo jūrių kalnai ir kal
neliai esą apkrauti eilių 
eilėmis *visokių pabūklų. 
Trokai, tankai, kanuolės, 
hovicerai, mortaros—viskas 
išaliejuota ir apdengta tarp- 
aulinu. Viskas sustatyta gra
žioj tvarkoj, stebulė prie 
stebulės ir.eilė prie eilės, 
tartum Amerikos darbinin
kų automobiliai prie didelės 
dirbtuvės. Visa tai sustatyta 
lauke, ant kalnų, nes sandė
liai jau pilni ir daugiau nėra 
tenai vietos. Pakelėm, po 
medžiais, taipgi tęsiasi il
giausios eilės visokių veži
mų ir kanuolių. Visa tai pa
ruošta invazijai, žodžiu, vi
sa Anglija pilna ginklų.

RUSAI NUSKANDINO 
12 LAIVŲ.

1 Maskva praųeša, kad ru- 
; sų laivynas Juodoj Juroj nu
skandinęs 12 vokiečių laivų. 

, kurie mėgino išvežti Rumu
nijon nacių 
Spvastopolio

garnizoną

Šią sąvaitę buvo nustaty- 
l tas naujas skridimo greičio 
rekordas. Keturiais moto
rais Varomas Voight-Sikors- 
kio orlaivis su 12 keleivių 
nuskrido iš New Yorko į Ai- 
rij*. per 15 valandų ir 30 mi
nučių.

GALIMA BUS VAŽIUOTI 
40 MYLIŲ J VALANDĄ.
Connecticut valstijoj leis

ta automobiliams važiuoti 
40 mylių per valandą. Iki 
šiol “limit” buvo 35 mylios.

FRANCUZŲ ADMIROLUI 
GRĘSIA MIRTIES 

BAUSMĖ.

Gegužes 10 d. Alžyre pra
sidės franeuzų admirolo 
Derrien’o byla dėl valstybės 
išdavimo. Jis yra Vichy val
džios šalininkas ir kai paju
to. kad Tunisijon ateina ali- 
jantai. atidavė vokiečiams 

! Francuzijos karo laivus ir 
! Bizertės bazę. Jam gręsia už 
tai mirties bausmė.

PREZIDENTAS SERGA.

Jau antra savaitė kain ne
sveikuoju prezidentas Roo- 

iš' sevelt s. Daktarai 
jam gulėt

patarią

I
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STALINAS PRIPAŽĮSTA
ALIJANTAMS DIDELI 

KREDITĄ.
Maskvos radijo stotis 

transliavo didelę Stalino kal
bą, pai uostą Pirmos Gegu
žės proga. Rusijos diktato
rius pripažįsta, kad Ameri
ka ir Anglija yra davusios 
Rusijai “žymios paramos.” 
Tik ačiū tai paramai Sovie
tų armija galėjo atmušti 
priešą atgal.

Ir jis pridūrė, jog “negali 
būt abejonės, kad vien tik
tai suderintas smūgis galės 
sutriuškinti Hitlerio Vokie
tiją.”

Šitais žodžiais Stalinas 
aiškiai prisipažįsta, kad be 
Amerikos ir Anglijos pagal
vos viena Rusija negalėtų 
Vokietijos nugalėti. Apie tai 
“negali būt abejonės,” jis 
sako.

Lenkų, čekoslovakų ir 
“kitų pavergtų brolių” išlais
vinimas taipgi gali būt pa
siektas vien tiktai jungtinė
mis Rusijos, Anglijos ir A- 
merikos jėgomis, priduria 
Stalinas.

Pirmueiausis Sovietu Są
jungos tikslas yra apvalyti 
savo teritoriją nuo įsi erze
lių, aiškina jis toliau. Visų 
pirma reikia, esą. atstatyti 
visas valstybės sienas nuo 
Juodos Juros iki šiaurės, o 
tuomet vyti sunki ’ pažeistą 
priešą į jo paties ” į.

Bet Stalinas mano, kad 
Vokietijon įsiveržti bus 
daug sunkesnis darbas, ne
gu išvyti vokiečius iš Rusi
jos. Todėl jis ragina Rumu
nijos, Vengrijos, Bulgarijos 
ir Suomijos žmones spirti 
savo Valdžias, Kad JOS liau
tųsi talkininkavusios Vokie
tijai ir pasitrauktu iš karo: 
tuo budu greičiau busianti 
nugalėta Vokietija, mažiau 
bus sunaikinti jų kraštai ir 
karą laimėjusios demokrati
nės valstybės turėsiančios 
jiems daugiau užuojautos.

GEN. M’ARTHUR “OUT.”
Tūli republikonų partijos 

“skymeriai” buvo paleidę 
gandų, kad gen. MacArthur 
gal busiąs jų kandidatas at
einantiems prezidento rin
kimams. Jie teiravosi apie 
tai pas patį generolą ir pa
skelbė kai kuriuos jo laiško 
sakinius, iš kurių buvo gali
ma suprasti, kad jis galės 
apsiimti.

Bet Amerikos visuomenė 
aiškiai parodė savo neprita
rimą tai minčiai, kad gene
rolas. kuriam reikia daboti 
karo frontą, rūpintųsi poli
tika.

Matyt, šito užteko. Re
publikonai suprato, kad pa
statę gen. MacArthurą savo 
kandidatu, jie tikrai pralai
mėtų rinkimus. Todėl dabar 
jie paskelbė kitą io praneši
mą. kuris aiškiai pasako, 
kad gen. MacArthur atsisa
ko būti kandidatu.

Išrodo, kad republikonų 
konvencija Chicagoj dabar 
pastatys savo kandidatu 
New Ycrko gubernatorių 
Dewey.

KUNIGAS PAS STALINĄ,
TAI “POLITINĖ BUR

LESKA.”
Pereitą sąvaitę Maskvon 

nuskrido lenkų kunigas Or
lemanskis iš Sprinr;fieldo, 
Mass. Nuskrido įtarti su 
Stalinu dėl Lei. ^js sienų 
ir valdžios formos. Dabarti
nę Lenkijos vyriausybę Lon
done šitas jegamastis igno
ruoja. Jos vieton jisai siūlo 
sudaryti Lenkijoj naują val
džią. Savaimi suprantama, 
kad tokia valdžia turėtų būt 
paklusni Maskvai.

Kasgi šitą kunigą įgaliojo

kalbėti Lenkijos vardu? Ką 
jis atstovauja?

Jo niekas neįgaliojo. Jis 
atstovauja tik pats save, to
dėl aišku, kad jo “derybos” 
su Maskva neturi jokios 
reikšmės.

Amerikos Katalikų Lab
darybės Konferencijos virši
ninkas kun. Ready sako, 
kad kunigo Orlemanskio žy
gis Maskvon esąs “politinė 
burleska.” Ją suruošę Stali
no propagandos agentai, 
kad pateisinti savo opozici
ją prieš Lenkijos vyriausybę 
Londone.

Kun. Orlemanskis esąs 
nerimtas žmogus. Jisai trok
štąs garbės ir greitai pasi
duodą? tiems, kurie jį pagi
ria. Todėl ir Amerikoj būda
mas jis pasidavė komunis
tams. kurie jį pagyrę. Jisai 
pasakęs net eilę prakalbų už 
Lenkijos prie Sovietų Rusi
jos prijungimą. Ir dabar pa
sielgęs prieš bažnvčios dis- 
sipliną: palikęs savo parapi
ją Springfielde ir išvykęs 
Rusijon negavęs iš savo vy
riausybės leidimo ir dagi ne
pranešęs jai apie tai.

Jeigu jis sugrįš atgal, jis, 
tuibut, bus baudžiamas.

YES, BAISI R-R-REVO- 
L1UCIJA

“Naujienos” rašo:
“Ncroms ar nenoroms Mask

va turės savo ‘liniją’ keisti. Ji 
tai padaro kartais visai netikė
tai. Pavyzdžiui, Italijos atžvil
giu sovietų propaganda ilgą 
laiką smerkė maršalą Badog
lio ir jo vyriausybę, o paskui 
staiga paliepė Italijos komuni- 

ams Badoglio remti ir daly
vauti jo kabinete, jeigu jisai 
juos priims. Badoglio priėmė 
du komunistų lyderiu—ir jie 
pabučiavo ranką Italijos kara
liui! Proletariato r-r-revoiiuci-
ja”

Chicagos dienraštis ma
no. kad panašus posūkis ga
li įvykti ir Maskvos politiko
je Lenkijos atžvilgiu.

Žinotini Dalykai.
Didžiausis pasauly kny

gynas.
Jungtinių Valstijų Kon

greso knygynas yra skaito
mas didžiausiu pasaulyje. 
Knygos sudėtos dviejuose 
pastatuose, kurių grindys 
turi net 36 akrų plotą, gi len
tynų ilgis—414 mylių.

Kongreso knygyne randa
mi 20 gerai įrengtų skaityk
lų. Pernai tas knygynas turė- 
’o virš šešių milionu įvairių 
knygų ir brošiūrų, apie pus
inis c miliono braižinių ir 
arti 2.000,000 Įvairiausių 
rankraščių.

Knygynas buvo įsteigtas 
1800 metais, specialiu Kon
greso aktu, bet 1812 metais 
anglai jį sudegino. 1815 me
tais knygynas vėl buvo at- 
streigtas, kada Thomas Jef 
fersonas sutiko parduoti sa
vo privatinį knygyną.
Lietuvių duobkasių tarimas-

1940 metų rugpiučio 3 d. 
buvo Lietuvos duobkasių 
diena. Tą dieną, Dekanozo
vui diriguojant, “liaudies 
seimas” nutarė prašyti Sta
lino. kad Lietuva butų pri
imta į “sovietinių respubli
kų” sąjungą.

Tą pačią dieną tas pats pa
daryta su Estija ir Latvija.

Milionas prieš vieną.
Gal nežinote, kad tolimo

ji Indija yra karo stovy su 
Suomija?

1941 metų gruodžio 7 d. 
Indija paskelbė karą Suo
mijai, Rumunijai ir Veng
rijai.

Suomija turi apie keturis 
milionus gyventojų; Indija 
turi 400 milionu.

Francuzų Partizanai Užima Miestą

Laiškas Iš

Darbininkų Šventė.
Šį pirmadienį sąmoningi 

darbininkai vėl minėjo savo 
tarptautinę šventę, Gegužės 
Firmą. Karo sąlygos tačiau 
neleido darbą mesti ir skait
lingas demonstracijas ruoš
ti.

Gegužės Pirmoji darbi 
ninku klasei yra tas pat, kas 
Amerikai yra Liepos Ketvir
toji, Lietuvai jos Vasario 
šešioliktoji ir kas kitom tau
tom yra jų nepriklausomy
bės minėjimai.

Tą dieną buvo iškeltas 
obalsis už trumpesnes valan
das da*bo, už sotesnį ir lais
vesnį rytojų.

Gegužės Pirmą darbinin
kai vėl ir vėl antrina savo 
idėjų ir siekimų viening.;-

-Jis butų didelė nelaimė visai mo Šukį: “Viso pasaulio 
pažangiajai Amerikai, pir- daibininkai vienykitės: jus 
moj vietoj darbininkams- neturite ko pralaimėti, tik 
Deja, gera dalis Amerikos retežius!”

Politikos vėjų sūkuriuose.
Amerikos vidaus fronte 

vis daugiau nerimo. Politi
kos vėjai suka naujus verpe
tus ir kai kam daro nemažai 
rupesnių. Tuoj bus pradėta 
prezidento rinkimų kampa
nija, atsiras tokių, kurie ne- 

j lauktai šoks į demokratų ar 
• republikonų “bangwagoną.” 
į Kuo visa tai baigsis, koks 
bus rytojus?

Faktinai. toji kampanija 
jau pradėta, tik po kitu var- 

i du. Wisconsino valstijoj bu- 
i vo nominacijų balsavimai 
i —savo rūšies archajiškas 
! tancius, kuriuo piktinasi da
gi pats amerikonas. Vis tik
tai, jis rodo vieną budingą 
tiesą — republikonų parti
jos reakcinė mašina galuti- 

j nai išsigimusi. Joje pinigas 
groja pirmąją Striūną. Ne
padėjo nei Willkie populia
rumas. jo energija ir noras 
sulaikyti McCormickų paka
lentos Šurną. Įsitikinęs, kad 
nėra progos da kartą repub
likonų kandidatu būti, vVill- 
kie pamojo ranka. Republi 
konų partijos didžiosios gal
vos dabar negali atspėti 
jiems painios minklės — ką 
darys Vilkas? Ar jisai liks 
nuošalyje, ar da kartą šoks 

: į demokratų “bangvrago- 
ną?”

Willkie kadaise buvo de
mokratas, bet jo ambicijos 

i buvo didesnės už Vilką. Jis 
šoko į republikonų “bang- 
wagoną” ir per kuri laiką 

; turėjo amerikonišką “sho- 
wą,” kuri vėliau apvaini
kavo labai išgarsėjusia ir 
mažai pasakančia knyga 
“Vienas Pasaulis.’’ Ryšium 
su ta knyga vienas juokda- 
ris štai ką pasakė: “Willkie 
padarė klaidą. Savo knygai 
jis turėjo duot tokią antraš
tę: ‘Aš ir vienas pasaulis.’ 
Tai logiška — aš. Vilkas, ra
šau apie vieną pasaulį ir gal
voju apie tą pasaulį, kurio 
da nesuradau...”

Willkie bandė surast re
publikonų pasaulį ir pats 

' prasirado. Bet kaip su de
mokratų pasauliu?

Ir jame politikos vėjai da
ro plačius sukurius. Ryšium 
su tuo net Washingtonas pa
sidarė ypatingu klausos 

. punktu — amerikiečio “lis- 
tening pointu.”

Visų akvs dabar yra nu
kreiptos į Floridą ir Louisia- 
ną. Du senatoriai, Claude 
Pepper ir Lister Hill, nori 
būt išrinkti da vienam ter
minui. Abudu yra nuoširdus 
naujadalybininkai, ir kaip 
tik dėl to pasidarė labai bai
sus reakcininkų demokratų 
mašinai. Jos “strielčiai” ir 
“kurtai” dirba viršlaikį, ar
ba, kaip lietuvis sako. “dan
gų su žeme maišo.” Tie de
mokratų partijos “nordikai” 
iškėlė tokį obalsį: arba pie
tinėse valstijose liks baltųjų

LEiVB, 50. BOSTON.

žmonių viršenybė, arba ga
las Amerikai, ją užvaldys 
neigai — Pėdės Tarno ai
niai.

Demokratų partijos pil
kuosius baronus da įtužino 
•jungtinių Valstijų aukštojo 
teismo sprendimas, kuris 
negrams pri pažino teisę da
lyvauti “piimaries” balsa
vimuose. Senatoriai Pepper 
ir H iii tam sprendimui pri
tarė. Ir daugiau, jie yra šali
ninkai nar.aikiųimo “pool 
tax’’ įstatymų, kurie veikia 
pietinėse valstijose. Nėgių 
biednuomer.ė. norinti daly
vauti balsavimuose, privalo 
mokėt “pool tax” mokesni. 
Nesumoka, neturi teisės 
balsuoti.

Nuo to, kaip užsibaigs no
minacijų balsavimai Flori-zloil/Vuuj ir n.i<a,n<xnivj? i-
klausys visa prezidento rin
kimų kampanija. Kitaip sa
kant, bus aišku iš kur vėjas 
pučia.

Alabamos reakciniai de
mokratai turi savo kandida
tą. James Simpsoną. Rinki
mų kampanijai jau išleista 
stambios sumos pinigų. Vi
sur pilna milžiniškų afišų to
kiais užrašais: “Balsas už 
James Simpsoną. demokra
tijos principų skelbėją, reiš
kia balsą už valsti jų teises, 
ųž baltųjų viršenybę.”

Kuo tas šūkis skiriasi nuo 
Hitlerio Šukio, kad vokiečiai 
—nordikų rauta?

Vis tikrai, . reikia sakyti 
tiesą, kad ras šūkis rado pri
tarėjų. Pepper ir Hill turėjo 
daryt sekamą nuolaidą: mes 
neesame priešai baltųjų vir
šenybės. Mes tik naujosios 
dalybos žmonės. Tai yra de
magogija. aplinkybių dik
tuota. Bet kartu tatai rodo, 
kad “meška su lokiu, abudu 
tokiu” — reakciniai demo
kratai nesiskiria nuo savo 
pusbrolių republikonų. Jei 
jiems pavyks, gero nebus, 
valdys “republikratai” — 
reiškia, reakciniai demokra
tai. T a vardą jiems davė 
Pepperis.

Visai natūralu, kad Wash- 
ingtonas taip susidomėjęs, 
kas dedasi Floridoj ir Ala- 
bamoj. Domisi reakcininkai, 
da labiau naujadalybinin
kai. Ypač pastarieji su bai
me žiuri i rytojų. Kaip bus, 
jei Roosevelto karjera baig
sis tuo, kai)) baigėsi Wilsono 
karjera? Demokratu parti
ja bus da labiau diskredi
tuota. grvš Hooverio gengė 
ir galas toms reformoms, ku
rias pravedė Roosevelto ad
ministracija.

Jei susirūpinę demokratų 
partijos liberalai, tuo rupes
niu šiandien gyvena ir pa
žangieji unijų vadai. Jie ge
riausiai žino, kad Roosevel
to administracijos pralaimė
jimas butų ne tik rinkimų 
kampanijos pralaimėjimas.

• Net po 1939 metų. kai Rusi 
1 ia buvo išmesta iš Tautų Są 
jungos, ii nereikalavo tą or 

. ganizaciją panaikinti. Tie 
sa, ir kartą ir kitą komunis 
tiški rėksniai tos organizaci 
jos adresu yra siuntę “bur 
žuazinio išmislo’’ epitetą

Tai
šūkis.

darbininkų vėl gyvena “per
manentinio gęrbuvio” iliu
zijomis ir nesveiku pri etai u 
dėl trečio ir dar labiau dėl 
ketvirto termino. Kaž kaip 
jie įsikalbėjo tą kiekybės li
gą. Lyg čia svarbu tas, kiek
terminų tarnauja preziden- nacių Vokietiją. Rusija tuo 
tas. Svarbu tas, koks yra jo ’OU(ĮU pasidarė Jungtinių 
rekordas! Bet dažnas ame- Tautų narys. Kiek tai liečia 
n kietis. to nepaiso. Roose- parą, ginčų nėra. Rusija

gauna “lend'lease” P3^1’ ”Ziunu ir neganu atsise
gu 1 bas kitas. Daibininka.- pos jr baigta. Bet ve: Tarp- r.pt; • kanas anleistas Neitun geiai apmokama darbą tautinė Darbo Organizacija KaP‘b .aP.e '1
i-- mano kad visada taip V- Urg^mzacija geleles, nei jokio paminklen mano, Kao visacia taip gajj panoret ir šiokiu ir to- ”
bus.

Tai nesveikas reiškinys.
Dėl io čia reiškiama daug 
susirūpinimo. Pirmasis mu
šis jau prasidėjo. Nuo to, 
kaip jis baigsis Floridoj ir 
Alabamoj. geia dalimi tu
rės priklausyti ir prezidento 
rinkimai.

kilnus ir garbingas 
Tik vergui jis yra sve

pakitėjo. Visų pirma, Stali
no diktatūros režimas, sėb
ravęs su Hitlerio diktatūros Ar girdėjote, “Laisvės” 
Režimu, dabar yra kare prieš komunistai pavirko. Jie lie

ja krokodiiiaus ašaras dėl 
velionio kunigo Antano Mi
luko ! Pereito šeštadienio 
laidoje skaitome:

“Žiuiiu ir negaliu atsiste-

Krokoailius pravirko!

kiu informacijų apie ruso 
darbininko būklę. Tuo klau
simu Stalino diktatūros re
žimas neturi kuo girtis. Nors 
jis ir sako, kad Rusija turi 
pasaulyje “demokratiškiau
sią konstituciją, nors Stali
no gramofonai komunistai 
diena iš dienos kalba ir rašo. 

Tai ve. kokių vėjų dabar kad Rusijoj “neliko išnau-
t ___. bet tai yra vien pa-

ne vaiko,sakajĮgP taikomos leniniz
mo mokyklos vaikučiams. 
Gyvenime yra taip. kad ni
šas darbininkas neturi nei 
laisvės, nei duonos.

klausosi Washingtonas. Pri-, f)Oumo 
pažinsite, kad tai 
žaislas. Rūpinamasi 
koks bus rytojus. O tai. sa 
vo keliu, reiškia ir daugiau 
Nuo to. kur pakryps Ameri

tuo.

Štai kcdėl “subankrutavo kruskite ir kunigui Milukui nnes Eurcnos rytojus. Kartu Tarptautinė Darbo Organi- paminklą statykite! ir musu tėvu krašto, Lietu- tvos rytojus* zacija. štai koclel rusų vy- Ceremoningą pamokslą
Tikėkime 

demokrat
kįid sulaikyti nervuos ant- ya,-ptautinė Darbo Organi- tu klapčiuku pabūti, 
pjudžius ir duoti pasauliui zac£a imtu teirautis ^apie 1 S| Strazda4.
laisvą ir sotų rytojų. ' Rusijos darbininkų būklę. _________

— ■ ■ • T- , \ R ŽINOTE. KAD—mu. Ką,p rcrodys je, tos Pirnllltinis vie5as 
skaitlines pasakys^ kad ru- mas buvo feteigtas p(.Urbo- 
sas darbininkas toli gražu ,.o miestely, Haropshire
šio kapitalizmo’’ šalies dar
bininkas?

“Izviestijos rašytojai tur 
būt mano, kad jie labai gud-

KAS SUBAN
KRUTAVO?
Jungtinių Valstijų darbo 

i sekretorė Fra neės Perkins 
[atmetė naują Maskvos rei- 
, kalavimą. Tatai ji padarė .skelbdami TT)O► suban-
: Tarptautinės Darbo Organi 
zacijos suvažiavime Phila 
delphijoj.

Buvo taip. Stalino vyriau 
isybės gramofonas “Izviesti 
ja” iškėlė reikalavimą pa

kiutavusia. 
darni jie 
diktatūros 
Ką nors panašaus jiems pa
sakė Frances Perkins. Da
bar teks matyti, kokių naujų

Bet šitaip dary- Beždžionių palaikų ran- 
isducda Stalino dama visuose kontinentuo- 
režimo baimę. Se, išskiriant Australiją.

naikinti Tarptautinę Darbo manevrų jie darys. Tarptau- 
Organizaciįą. Girdi, toji or- t5nė Daibo Organizacija pa-

! gamzacija “jau subankruta-.plieka. Tiesa, ji nėra pada- pu buvo biblijoje minimas 
Gusi, jos vietoje reikia steig- Vusi stebuklų ir veikiausia Jericho miestelis, dabar ran- 
! ti Jungtinių Tautų Tarvbą,” nedarys. Tms daug laiko. (iaPj mažas kaimelis, žino- 
įusiškai tariant—Sovietą. kcd komunistai supras tą pa- mas kaip Ertha.

Tarptautinė Darbo Orga- prastą tiesa, kad jei refor- --------
nizaciįa buvo įsteigta prie rr,a u' ne viskas, tai visgi ji 1315 metu atgal dabarti- 
Tautų Sąjungos. Ji renka ži- Vra reforma. Taip buvo ir su nė Olandija buvo žinoma 
nias apie daibininkų būklę nąujaja dalyba. Ko- Rajp Jungtinės Olandų Pro-

; įvairiose šalyse. Kol Rusija munistai skelbė, kad naujo- vincijos. Jos priklausė Bel- 
buvo Tautu Sąjungos narys, P dalyba, tai kapitalo apga- gjjai#
tam darbui ii nesipriešino, vystė. O šiandien jie patys -------

sako. kad Roosevelto admi- Mohametonų šventovę 
nistraciia gerai dariusi: jie Mcką kasmet aplanko apie 
patys jau agituoja rinkti 100,000 žmonių.
Rooseveltą ketvirtam termi- --------
nui. Judošiaus. kuris išdavė

Su komunistais ta bėda, Kristų. . vietininku buvo 
kad jie buvo ir lieka tik ne- Matjošius.
galvojanti z fanatikai. Tik --------
dėl to fanatizmo jie ir skel- Imant proporcionaliai,

Kodėl dabar “Izviestija” bia, kad Tarptautinė Darbo Chicaera turi daugiau negrų, 
atsiminė skelbti, kad Tarp- Organizacija yra subankru- negu New Yorkas. 
tautinė Darbo Organizacija tavusi. Nieko panas.aus. su- e
yra subankrutavusi? bankrutavo patys komunis- Jungtinių Valstijų pajūrio

Po 1939 metu daug kas'tai! St. St. sritys sudaro 500,000 mylių.

Antras Puslapis

timas, tik vergas bijo savo 
retežius numesti.

Laisvų tautų šventė.
Gegužės Pirmoji yra trą- 

dicinė darbininkų klasės 
'ventė. Bet jai lemta būti ir 
visų laisvųjų tautų švente.

Darbas yra garbė, o ne 
ėda. i)ai bininkas, kovojąs 

už giedresni rytoju, kaitų 
yia tautų laisvės ii* jų lai
mingo gyvenimo pionierius.

Busimos kartos, sukuru- 
. ios naujo gyvenimo sąly- 

;.s. dideliu susikaupimu mi
nės Gegužės Pirmą. Jos mi
nės tuos pionierius, kurie iš
naudojamųjų vienybės ir 
tautų bendravimo obalsius
skelbė.

Tai bus laisvojo pasaulio 
autų šventė — didis pa

minklas kapitalo alginiui 
vergui.

Garbė būti nariu tos kla
sės, kuri deda pamatus to
kiam pasauliui, kuriame ne
bus vietos išnaudojimui ir 
rergimui.

lio!...’
Bet tie Brooklyno ir Mas- 

petbo kunigai tik “buikais” 
važinėja. “Floridoj žiemas 
praleidžia.'’ Kcmunistų pi- 
satėlis todėl mano. kad pa
rapijų komitetai “turėtų pa
sitarti ir padalyti ką nors.”

O kodėl negalėtų tartis 
Bimbos parapija? Jei tos 
parapijos laikraštis (“Lais
vė”) mano, kad kun. Milu
kas užsitarnavo ir tų “gėlė
lių ir paminklėlio.” kam ba- 
deriuoti kitų parapijų žmo
nes?

Di augai bimbukai. su-

valstijoj.
< - - '9 »•

186-5 metais nitrogliceri
nas pradėta vartoti aliejaus 
šulinius gręžiant.

■500 bičių sveria tik vieną 
švara.

Toje vietoje, kur savo lai-

v1
• »



Tkečiąs Puslapis

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS nųOMiS AMERIKOS LIETUVIU GYVENIM
Nfr 1% -- Gyaflb 3 d? lgM m.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Lietuviai socialistai minėjo Žmonių susirinko daug, 

tarptautinę darbininkų koncerto programa buvo
šventę. * graži, o publikoj nuotaika

LSS centro sekretorius buvo labai gera. 
drg. J. Buivydas muš bara,! Vis apgaudinėja lietuvius,
kad Chicagoje lietuviai sft- į T . **• P**“ “rojų.
cialistai nedaug veikia. Gali guviai komunistai čia 
ir tiesa, bet ne visa tiesa, leidm savo larkrasti Vil-

■ — ras laiKraštis neva agi-

ti prie karo darbu h- h^au senus usgalenus puola denio, 
veikti. Bet kjų * ačriianda’gaujos salininkus, ypač so; 
nors kokia galimybė, m^s ‘ .
ilgi veikiame. r P^r laikytis vedu

LSS vietinė kuopa nutarė! *2*^ »» visokius “sėl
is šimet L^uv?.1'
'•atbinmkų šventę, toks Aasjipas čia
c.;___ i i »hi įvvko. Ts:,t kalinta

Potvinis Kansas Valstijoj BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

šis,' vaizdelis parodo VVichitą nuėsti:, 3\a-n&as valstijoj. Šiomis dienomis tą miestą apsėmė 
potvinis. Kai kurių automobi lių mstcsi tik stogai iš po vandens.

Brooldynietis dainininkas 
New Jersey Opera Asocia

cijoje.
Ne\v Jersey

ciation Orange mieste davė 
operą “La Tiaviatą.” Ope»a 
buvo suvaidinta to miesto 
aukštosios mokyklos audito-į 
rijoje.

Pasirodo, kad su ta opera; 
darbuojasi hreoklyniečiam? 
gerai žinomas

Opera Asso- , 9.,

suks raudonoji aimija—ma
tysi !”

“O kas suks Klingos, Va
laičio, Mikalausko ir kitų 

as
“Kad jie neturi kontro, 

ne Lietuvoje...”
“Reiškia. bijot, poliema- 

no?”
“TvJėk, kas tau sakė, ko 

mes bijome. Tavęs tikriau-
PX\ i y 111 VlCl 11j • • • 1 1 ••• ...

„...... lietuvis dai-!s,al,nl?kas, n<*”°- *r ’e.' ne-
nininkas Pranas Stankūnas.illePeJ?s- U:"J ma-i r vmbas-bai itonas. Jis turėjo ga-!L’ 
na sunkią ir ilgą rolę, bet 
atliko gerai.

Ta pati opera bus karto
jama ir kitose vietos?, t-ipgi 
Fr. Stankūnui dalyvaujant.

Nuo savęs Pianui linkiu
geriausio pasisekimo. i .i Palauk. iuk žadėjai ką
Brcoklynicčiai miaės Lietu- J arodyti. palauk... ’

jai Kažin kas butų tekę ma- 
Dvti. jei ne retas surprizas. 
į Kai du debriantai prie baro 
1 ? nei ’ost Įė io guzik uotas 

Finalas buvo toks: 
drauge, aš turiu

jpėta n? 
et teikimą 

pagalbos kokiems ten rau- 
donarmiečiams lietuviams, 
(ii apie tuos lietuvius, kurie 
šiandien velka nacišku oku-

Pirm*. Tuo rik4» : iay įvyko. Bet

Auditorijoj buvo sujiuišt ■ aPie Lietuvą, 
r rakallios. Kai liejo . “ čia J:

ledaktorius drg. ?.

dė’ė.”
1 “Gurbai, z’

penų
Grigaitis ir kiti. Buvo ir n.u 
zikos. Socialistas, pantų jungą jie nei neprisi-
Montgcmerv Ward komna-; rcipe- . . . ....

- -j i ‘ . -j- Komunistai siuntinėja į-raja neklauso prezidento . . . , , , . , •
Roosevelto. . val!lus, kolektorius kūne

Čia buvo paskelbė streiką !cn.ka d'abu^us ir kitką- 
Montgomeiv Ward komua- "« Lietuvoje gyvenan,

° * tiems žmonėms. Viskas, ką.
jie žada Lietuvai, tai sovie-J 
tų “rojus.” Už tą “rojų” ir; 
jų laikraštis agituoja ir joj 
pasekėjai draugijų susirin
kimuose kelia suirutes. Nors 
komunistai jau išstumti iš 
visu didesnių Chicagos lie
tuvių organizacijų, bet jie. 
lenda, kur tik gali lysti ir 
savo pragaištingą darhą tę
sia.

Teks matvti, ar ilgai iie 
nešios demokratijos plosčių. 
Gal ir vėl ii mes, kaip buvo 
tada. kai Stalinas ir Hitleris 
buvo padarę “krauju suce
mentuotą” sąjungą. " :

K. L. Lietuvis.

Stieikohijos darbininkai 
priežastis — kompanija at
sisakė turėti reikalų su uni
ja. Kitais žodžiais, ji atsisa-! 
kė pasirašyti naują šutau j.

Streikas palietė tūkstan
čius darbininkų. Prez. Roo
seveltas unijai patarė at
šaukti streiką, prižadėda
mas jų ginčą išspręsti arbi- 
tracijos keliu. Darbininkai 
paklausė ir gryžo Į darbą 
Bet kompanija atsisakė 
klausyti prezidento. Ji su
tinkanti mokėt “skiltas il
gas,” bet ji neturėsianti rei
kalų su unija.

Montgomery Ward kom-1 
panija jau ne pirmą kartą 
šitaip elgiasi. Tai yra aršių 
openšąperių kompanija, ku-{ 
ri yra pasiryžusi išleisti mi- 
lionus dolerių, kad tik nebu- 1 
trr unijos.

Montgomerv Ward kom-

“Gu ud bai.
Susižeidė lietuvis Kisoa- 

r suskas.
Šiomis dienomis gana pa- 

• o . , n, vojingai susižeidė lietuvis
Darbai šiuo tarnu nas mus giam0“° Se*mo sukakti. Ta jonas Kasparauskas, dirbęs 
Darbai šiuo tai pu pas mus pat proga bus konferencija. vienoje Greenpcinto dra- 

Tikimasi, kad suvazuios ne- taunėje. Mašina pagavo
i io* . rv t • ♦ i mažai atstovų ts ranką ir smarkiai sužalojo.

Amerikos Lietuvių Tary-'kietumos likimas. Lietuvos: East Millinocket lietuvių ^ew New Jersey n Maža vilties, kad ta ranka
ba ipareigojo savo skyTių zm,ones ^vo ksP, kolonija neteko Petro Mont-j C.onnecticut va!stl« *»*„--•• ——— - *CJ J J rtflfrnlao I n/lnl A . vieL’li L'/tbinunVido, jis atsiskyrė su gyvai- VJteKU Kolonijų.

Binf/hamtono Lietuvių Atsišaukimas.
Gegūžes 20-21 šaukia kon
ferenciją Lietuvos Steigia

mam Seimui paminėti.

tuvių organizacija turėtų jo
je dalyvauti. Gal dar šiais 
metais bus sprendžiamas 

likimas. Lietuvos t

Ambrozas yra kadetų kor
puse.

eina gerai.
Mirė Petras Montvidas.

vos Steigiamojo Si 
sulcakt*.

amo

Teko girdėti, kad New 
Yorko Lietuvių Taryba ruo
šiasi minėti Lietuvos Stei-

NASHUA, N. H.

jis galėtų dirbti. J. A-4 i gal negalės. Todėl Ameri 
xTz,„.'kos lietuviai privalo tarti

Yorko lietuviu konferenciją zod,!. u?.L,eV‘V?r ^1 pa- 
Lietuvos Steigiamajam Sei ■«‘ul,s įln°- kad l.etuv.ų tau- 
mui paminėti ta U>.kalauja nepriklauso-

1 mos Lietuvos respublikos at-
Konferencija įvyks gegu- statymo.

žės 20-21 dienomis, Afling-j Tam tikslui ir yra šaukia- 
tono Hotely, Binghamtonc ma konferencija. Kitos to- 
mieste, kurioj dalyvauti yra kios konferencijos bus kito- 
kviečiamos visos šiaurėsNevv se valstijose.
Y orko valstijos lietuvių or- Binghamtono konferenci- 
ganįzacijos, kurios tik stoja & atsidarys 8 valandą šešta- 
tiž nepriklausomą demokra- dienio vakarą, gegužės 20. 
tinę Lietuvą. jj prasidės dideliu bankietu,

Amerikos Lietuvių Tary-, kuriame pasižadėjo daly
bos BingnamiOnO skyrius; vailti New ¥ofko gUDčrna- 
jau yra paskelbęs kvietimą. torjus Devvey, senatorius 
į tą konferenciją, bet da ne Mead, miesto majoras 
visos draugijos atsiliepė. Lounsberrv, kongresmanas 

Todėl kreipiamės i kolonr- Hali, spaudos atstovai ir vi
jas dar syki per “Keleivi” ir supmenės veikėjai, 
prašom sukrusti, nes laiko-' Binghamtono lietuviai tu- 
jau nedaug. O konferencija rėtų dalyvauti šitame ban- 
labai svarbi ir kiekviena lie-' kjete vįsj Raip vienas. Bilie

tai kainuoja po $2.50.

Bipghamtone sušaukti gegu- . Hpt • • 
Žės mėnesy šiaurės ^^..Jkos lietuviai siais. Buvo nevedęs, paėjo 

iš Medžlinkės kaimo, Šiau
lių apskrityje. Gyvas būda
mas sakė, kad Amerikoje

‘Mylisi, kaip Ginktis s j 
Valaičiu.”

Aną dieną man teko gir-!
VISKO PO B1SKJ

Sunku prižadėt viską.
savo 
kon-

sakysiąs progra-

turi dvi seseri, kurios gyve ;d.e^ toki pasikalbėjimą: Republikonai jau turi
fietyss iš*', »

nežino ir negalėta joms pra-jĮ"?!’ Valaiti” sako komu- 3£jbą Tai Califomijos
nešti apie brolio mirtį. bct SLA gubematorius tVmren. Sa-

Vienyšai privalėtu su sa- 38 kuopos susirinkime v o Pa! rijos tūzams jis is ank-
vim turėti artimų giminių neatėjote su basliais ant pe- aPie ką norjs
adresus, kad nelaimės atsiti - čių, o balsavote už smetoni-. ir £av£s jų sutikimą,
kime butų galima juos infor- ninkus?” — sako senas SLA Ryšium su tuo juokdariai
muoti. ' , 38 kuopos narys. irrm • >< >ru r __ ... ! _TaiP? Mf. Warren viską

" “Už smeionimnkus. mes prižadėjo, išskiriant vieną— 
. balsavome todėl, kad jie pri-J-oJęg bus Oras ir ką apie taiMirė Adomas Butas.

Balandžio 11 d. Portlan 
do miestelyje, Maine valsti- ■ 
joj. mirė Adomas Butas, su- 

paniios bizni jau perėmė laukęs 65 metų amžiaus. Jis
valdžia. Kompanijos prezi-1 gimė Dirmeikių kaime. Tryš- 
dentą Averv iš io ofiso išne- kių parapijoje. Portlandė 
šė kareiviai. išgyveno 42 metu.

Montgomery Ward kom-į Velionio kūnas buvo par 
panija užsiima Mail Order vežtas Į Nashua. kur gyvena 
bizniu. ' jo sesuc, Uršulė Grausliene.
“Naujienų” jubilėjinis kon- Buvo palaidotas balandžio

AMERIKA NETEKO JAU žadėjo remti Musytės kan- norės sakyti...”
lon-innvvDii didaturą...” C --------

“Prižadėjo, bet nerėmė, BTckrvgas-Frickrygas? 
ar taip? _ . i. Pasaulis yra daug girdė-

certa* buvo gražus.
Jau sukako 30 metų nuo to 

laiko, kada Chicagoje pasi
rodė socialistinis laikraštis

14 d. šv. Kryžiaus kapinėse. 
Velionį Į kapines palydėjo 
didelis būrys draugų ir pa
žystamu. Buvo tokių, kurie

“Naujienos.” Pradžioje jis.tatvvkp iš kitu miestų, 
ėjo kaip savaitraštis, o karui Aš, velionio sesuo Uršulė
prasidėjus liko dienraščiu. 

Ta proga balandžio 22 d.
pasirodė “Naujienų” jubilė- 
iinė laida, iš 32 puslapiu, o 
balandžio 23 d. čeku Sokolų 
svetainėje įvyko “Naujie
nų” jubilėjinis koncertas.

Grausliene, nuoširdžiai dė
koju visiems ir visoms, ku
rie mano broliui suteikėt 
paskutini patarnavimą. Taip 
gi dėkoju už gėles ir mums 
pareikštą užuojautą.

Uršulė Grausliene.

Artyn Prie Filipinų

Gen. MacArthur yra pareiškęs, kad jis sugryšiąs j Filipi
nus atgal. Ir jis gryžta šuoliais. Anądien jis padarė net 500 
mylių šuolį ir užėmė Holandios ir Aitapės salas į šiaurę nuo 
New Guinea. Dabar belieka jau tik 1200 mylių iki Filipinų.

KULPMONT, PA.
Delegatai ir svečiai, kurie Kaip gyvena angliakas.a.. -(,alvva°s iš kitų miestų.

189,309 VYRŲ.
Karo sekretorius Stimson 

pasakė pereitą savaite, kad 
nuo karo pradžios iki šių 
metų balandžio 7 d. mūsiš
kė armija neteko iš viso 
145,082 vyrų. Šitie nuosto
liai susideda iš

“Tame ir dalykas, kad tik jęS anje naciška “bliekrygą” 
keli ių žmonės balsavo, —žaibo karą. Dabar vokie- 
nors mes savo balsus ir ari- ^iu aimijoms nesiseka ir 
davėm už Laukaitį.” i “blickrvgas” baigiamas už-

“Ir dabar pykstate, ar miršti. Byšium su tuo vienas
ne * ■ uokdarys sako *

2o,013 užmuštų. “Pykstame tai pykstame, “Blickrygas iau ne mado-
59,222 sužeistų; bet gerai ir tiems socialis įe paįD jr' bolševikų trečias
32,048 dingusių: tams. Kai jie bus išjoti, su periodas. Bolševikams atsi-
28,799 nelaisvėj. smetonininkais mes apsi- laukti, kol supus kapi-

tuviai darbininkai paplito Binghamtono Lietuvių Ta-J- Laivyno nuostoliai siekia dirbsime... taHzmas, ir iie virsta “demo-
po visą šią apielinkę. žino-ųybes valdvba: 44,227 vyrų. Sudėjus kru- “Taip, kaip apsidirbote kratais.” Kol naciai vijo bol-
ma, ne ant karto, nes tuo- ‘ ............... ’ ’ ’ --j*- *- x :> i ki;~

Pradžioje depresijos, kai taipgi prašomi iš kalno bilie- 
užsidarė vienatinė šio mies- tus užsisakyti pas Tarybos 
to Scott Susųuahanna Ccal .sekretoiiii Balčikoni žemiau 
Co. kasykla. Kulpmonto lic-i paduotu adresu.

met kad ir prityrusiam ang-' 
liakasiui sunku buvo gauti, 
naują darbą. Gi kiti lietu
viai darbininkai, kurie ne-į 
galėjo gauti darbo regulia- 
rėse kasyklose, nuėjo butle- 
geriauti.

Daug lietuvių darbininkų

A. Lepa, pirm. Von armijos ir laivyno nuos- su Hitleriu, kada padėjote ševikų armija, tai buvo blic-
P. B. Balčikonis, sekr. tolius, pasidaro 189,309 jam įsigalėti...” Įkrvgas: o kai dabar bėga at-

i ------ ižd. skaičius. I “To bestijos galvą nu-‘gal—tai yFa friekrygas...”E. Jaškauskienė,
Nariai:

Kun. E. Krancevičius, 
Dr. J. J. Breivis,
J. M. Bučinskas.

Visus susirašinėjimus pra
šom ad’v-suoti sekretoriaus

butlegeriavo (nelegaliai ka-į adresu: Mr. P. B. Balchiko- 
sė anglį ir pardavinėjo), ikijnis. Langdon Grove, Kirk- 
šalyje atsirado daugiau nau-'wood. N. Y.
jų darbų. Jie nuėjo i kitus --------------
darbus, bet da nemažai yra E. MILLINOCKET, ME.
tokiu, kurie butlegenaują. ;Uetuvi„ s.jnus Dėd« Šamo 
Reikia sakyti tiesą, tūli ir į 
nemano atsisakyti nuo būt-i armijoje.

“KELEIVIS“
YHAGERA DOVANA MOTINOS DIENAI 

Užrašiįįiilr Jį Savo Mamytei

lėgeriavimo. nes kitur nesi
tiki tiek uždirbti. Jie tęsia

East Millinocket yra ma
žas miestelis ir turi tik vieną

.lt »,»>!■

savo darbus net anglies popieros dirbtuvę. Pirmiau 
kompanijų persekiojami— čia buvo didoka lietuvių ko- 
arestuoiami ir baudžiami už lopiją, bet šiandien liko tik 
taip vądinamą “Treas pass.” penkios šeimos ir tiek pat 

Kulpmonto lietuvių darbi- pavienių. Ale mes turime 
ninku dauguma dirba se- kuo pasigirti. Vietos lietu 
ka’nčiosę anglies kasykloje: vių kolonija Dėdės Šamo ar- 
Relliance. Potts, Alaska. mijai yra davusi penkis ka 
Locust Gap. Pėnnsylvąnja reivius. žymėtina ir tai. kad 
& Railroad, Coal & Irop Co., visi vra savanoriai.
Colonial — Colonial Collie- Sekami lietuviai tarnauja 
ry Co.. Richards, Green armijoje: Stasis Jankauskas 
Ridge, Čameron ir Suspua- tarnauja karo aviacijoje jau 
hanna Coal.Co. Kasyklos ketvirti metai, yra technical 
yra nuo 2 iki 6 mylių atstu saržentas. Broliai Feliksas 
nuo Kulpmonto. Bet kone ir Alfonsas Baniai taipgi ar- 
visi angliakasiai turi auto-; ntfjoje. Feliksas, yra pasižv 
mobilius, tad transportaci-1 mėjęs parašiutininkų sal
ios klausimas jiems galvų žentas, Alfonsas da jaunas

PAAIŠKINIMAS.

MotinoB Diena šįmet pripuola gegužės 14 d. Kiekvie
nas geras sumfe-dr gera duktė tą dieną nuperka savo mo
tinai kokh^ nonr dsrvaną. Jeigu jūsų motinėlė da neskaito 
“Keterrfo.’ mes ^patartume užrašyt jį jai kaip dovaną 
?d otrries.DiėnaiL -• j *

Puisniįi^prišrų^tj mums jos pavardę ir adresą, pridėti 
$2;5f) HaaiškMti, kad tai yra motinai dovana. Musų 
administraciją ęrnsiųs jai apie tai pranešimą ir pasvei
kins, kad jj turi tokį gerą sūnų ar dukterį. Ir ąiuntliVėp jai 
“keleivi5’, apskritus metus. Tai bus jai maloni dovana.

nesuka. Jie važinėja savo 
karais, arba du-trys į krūvą
susidėję.

kareivis. 
Dunda jau

Taipgi Vincas 
metai laiko ka

J. D. T. riauja Afrikoje. O Pranas

“KELEIVIS”
f.iKi RrfiotltDtig, South fiogton, Mas*.

f
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KELEIVIS, sa BOSTON.ttc- 13. 10 1. 1944 aū

Maikio su Tėvu

—Gut mornink, Maike! ' ! 
—Labas, tėve! Ar vis dar 

pyksti ant manęs?
—Maike. aš ant tavęs ne

pykstu. ale norėčiau tau duo
ti gerą priklodą, kad tos 
įaudoniupės neįtrauktų ta- 
tavęs į trubelį. Žinai, kaip 
aš pasakiau zakristijonui, 
kad jau tu pradedi paskui 
mergas lakstyti, tai jis ro- 
kuoja, kad tau galvoj nege
rai. Sako. mokytas vvras ne- 
turėtų su bobom užsiimti. 
-Tuk valuk to ir'kiiifigai nesi- 
ženija, kad nepažeminti sa
vo Stoną.

—Tėvas gali jam pasakyt, 
kad iis nežino, kodėl Romos 
katalikų kunigams uždraus
ta vesti.

—O tu ar žinai?
—Žinau. tėve.
—Na. tai pasakyk gi ko

dėl?
—Todėl, kad vedusius 

kunigus popiežiaus valdžiai 
butų sunkiau siuntinėti iš 
vietos i vietą. Kunigai yra 
popiežiaus kareiviai, tėve. O 
kareivis yra paklusnesnis ir 
geriau eina savo pareigas, 
kuomet jam nerupi šeimyna. 
Dėl to popiežius ir draudžia 
kunigams vesti.

—Bet ar tu neskaitei 
šventuose raštuose. Maike. 
kad ir Kristus buvo singe
lis?

—Tai kas?
—Tai parodo, Maike, kad 

ir jis nenorėjo su boba užsi
imti.

—Aš žinau, tėve, kad 
šventraštis moterį niekina 
Bet ir šventraštis pripažys- 
ta, kad Kristus turėjo moti
ną. O kas ji buvo? Ar ne 
moteris? Jei tėvas kalbi po
terius, tai turi žinoti, kad 
trečia jų dalis yra pašvęsta 
“Sveikai Marijai” garbinti.

—Dac rait. Maike.
—Reiškia, katalikų baž

nyčia niekina moterį netei
singai.

—Bet ar žinai. Maike, 
kad ir žmonės taip daro. Aš 
atsimenu, Lietuvoj sakyda
vo : “Ožka ne galvijas, boba 
ne žmogus.’’

—Tai vis bažnyčios įtaka,
tėve.

—Ne, vaike, tu čia bažny
čios nekaltink, čia yra kal
ta bobos notura. Tu, turbut, 
ch nežinai, kad boba negali 
vištai galvos nukirsti. Netu
ri atvogos. O vyras ir kiaulę 
paskerdžia. ir avi papiauna, 
c jeigu reikia, tai ir bobą ao- 

ir pypkę užsirūkęs
juokiasi sau,

—Gerai, tėve, bet ką visa 
t; i ciškia?

—Tai reiškia, vaike, kad

Amžino Sniego Ir Ledo 
Kraštas - Grenlandija

Toli j šiaurę yra didelis 
j žemynas, kui io plotas ap; - 
' ma apie 800.000 keturkair.
I pių mylių. Tai yra, Grenlar.- 
: dija milžiniška sala, ku. i 
Arktikos vandenyną- skiria 
nuo Atlanto.

Grenlandija priklauso Da
nijai, kurią yra okupavusi 
nacių armija. Todėl dabar 
tą salą saldo Jungtinės Val- 

| stijos. Po karo ji bus grąžin
ta Danijai.

Naciai darė pastangų už 
imti ir Greniandiją, be; 
jiems nepavyko. Jei Vokie
tija butų turėjusi didelį lai
vyną. tai Grenlandija šian
dien butų kita Hitlerio tvir
tovė. Iš jos

|Xew Yorko gyventojui lai
kytis gatvėje prieš išėjusią 

' Naujų Metų laukti minią, 
l Nors čeverykų padai butų 
'nulindę i gatvės asfaltą, 
vargu žmogus atsilaikytum 
ant kojų... Kur sniegas 

vra Grenlandijoje jau nutirpęs, 
vėjas neša žemę. purvą ir 
net akmenis, kurie muša j 

g3-5“ i veidą. muša langų stiklus...
j “Žemiausia temperatūra, 
kurioje mums teko gyventi, 
buvo 54 laipsniai žemiau ze- 
ro. Bet musų mokslininkai, 
gyvenę .kalnų ledynuose, 
yra užrekordavę net 85 laip
snius žemiau zero. Karščiau
sia vasaros diena, kiek pa
tyrėme. buvo 72 laipsniai. 
Bet tokių yra nedaug.”

Kirpykla Italijos Fronte

‘davimais. Mat, tenai 
daug gamtos turtų, kurie di 
nėra išnaudoti.

Musų žmonėms 
įdomu žinoti, kad Grenlan
dija. tai buvusių vulkanų ir 
geizerių šalis. Dabar tie vul
kanai jau neveikia, bet jie 
yra gyvi liudininkai to, jog 
Grenlandija yra buvus kars
tas kraštas. Tai buvo tūks
tančiai. o gal ir milįonai me
tų atgal.

Dabar gi Grenlandija yra
amžino sniego ir ledo šalis. Shendan da priduria, kad 
Gal norėtumėt žinoti, kaip!musy kareiviui nuobodžiau-. ,. . ., ...v.™ kareiviuitenai gyvena pasiųsti jauni' 4os\-alandos yra tos. kada 
Amerikos kareiviai. 1 pykinamas eiti sargybos

nariai naralv-* gyvenimą gražiai nu-' pareigas kuriose nors oro 
, • . , -.šviečia vienas Amerikos stotyse. Didžiuma jų yra

ziuotų laivų ^fiką.šiaure ;žurnalistas, Martin Sheri- tolimuose kalnuose. Nieko 
Atlante, ir galimas daiktas, kuris rašo. daugiau ten negirdėsi, tik
kad Rusija jau negalėtų «gjaurės vėjai, kūne pu- nuolatinę šiurpaus vėjo

čia nuo sniegu ir ledu pa- “muzika.” Diena ar naktis“lend

Ketvirtas Puslapis

Ši nuotrauka parodo plauku kirpyklą amerikiečių fronte 

Italijoj. Surašytos kainos parodo, kiek tenai kainuoja plau

kų nuk; pimas.

šauti iš Amerikos 
lease” pagalbos.

Bet šiandien Grenlandij? 
valdo Amerika. Ne Vokieti
jos, bet musų jauni vyrai
yra siunčiami į Grenlandiją. iediį“padengtų kai- klegesio girdėtu šis naujasis! Aliams prisiartinti — na
kunos ne labai nemėgsta. ni^ Sniego ir l<&o klodai ten gyvenimas daro tikrai slė giams tragiškomis pašėko 
Ir, be įuoko, gyvenimas ten 4 s - --- - _ <—•- • i~. ------ ------  v..

formas. Tomis uniformomis liavos — naciams labiausia 
dengtų kalnui šiandien ke'lri —vistas pat ir tas pat. Jau- žydai ir pasinaudojo. Ir štai nekenčiami ženklai. Galų 
tikrą pragarą. Priešingai nam vyrui, kuris buvo pra- kas buvoKol naciai nepa- gale, 42-ros dienos pabaigo 
daugelio manymui, tie vėjai tęs Nevv Yorko minioje mai-ity*®* žydai apsirengę jų *- 1
yra šilti, nors ateina nuo utis ir joie daug linksmais uniformomis, jie leido suk;

boba negali su vyru susily-, - . , ,
gint, kitaip pasakius, ji nėra1 ffas ir ^e^as- Visa šita milzi- 
žmogus. * ! ™ška sala turi vos 18.000

—Klysti, tėve. Šitie pa-' gyventojų, ir kone visi jie 
vyzdžiai parodo, kad ji yra ' eskimosai. nors ramus zmo- 
tobulesnis žmogus, negu vy-' nės- bet toli atsilikę nuo ci- 
ras. Ji yra daug jautresnė' vilizaciios. Danų. kūne ta 
už iį. Ji negali vištai galvosY.3.^0;.teP 5’ra.\os keli 
nukirsti, nes žino. kad ir vis- šimteliai. Jie kone išimtinai 
ta nori gyventi. O vyras to' savo vynausybės parei- 
nejaučia. Jis nupiauna gy- žmonės. kunems
vuliui galvą ir juokiasi. At-

imti kitam gyvybę jam nie
ko nereiškia. Kodėl? Todėl.

je, beriko tik vienas namas, 
ant kurio plevėsavo kalba
mos vėliavos. Per kelias va
landas ėjo atkakli kova ir. 

maliau, viskas nutilo. Tai 
nėjai 

turėjo 
Ant

kalnų ir pakalnėse darori i feave 1t”7isaUuri klausyti [žydai. apsirengę jų unifor- namo viršaus pasirodė žmo-
potviniai. Kai kurioms mu
sų armijos sodyboms purvas 
sudaro didelių rupesnių. 
Žmogus jame nugrimsta iki 
kelių. Giliau žemėje ledas. 
Laikytis prieš šimto mvliu

nerupi pragyvenimas daryti 
iš savo penkių nirštų.

Eskimosai ir tie danai

greičio vėją. tai tas pats kas i aplinkumos. K. V.

42,000 Lavonu

• ik vieno isakvmo: “takelėmis, vienas nacių būry 
lt!” Ir ,is tai pildo be jokių i ėmė šaudyti kitą, manyda- 
nurmėjimų. nes to reikalam Į kad šaudo maištinin-
a jo valstybės interesai, kus!

Šiaip, kaip žmogus, jis ne sukilimo žydai buvo
gali nepajusti jį slegiančios į Serai pasiruošę ir viską tiks-

gaus figūra. Jis nuėmė vė
liavas. jomis apsivyniojo ir 
stačia galva šoko i gatvę...

Tai buvo 16.metų jaunuo
lis, vienas iš 42.000 žmonių, 

Pavvzdziui. hute žuvo Varšuvos “geto* 
nacių uni- įtolime. Jis saugojo velia- 

.n,-o Š-i-J-i, vas ir matydamas, Kad kova 
išeidavo i miestą, kad gauti nepasidavė na-
iš lenkų požemio sustiprini- ciarns- bet pats nusižudė.

liai apgalvoję, 
einant mūšiams

apsirengę! formomis

kad jo jausmai nėra išlavin- amėrikiečiuv yra svetimi., Jei Arba kaip naciai skerdė 
ti; jis žiaurus. 1-...ti— Moteris šituo_  __  -   -—-
' v IlgSI ii U SVVV1 uaug dvtrvo-

čiau už jį.
—Tfu. Maike! Ant šito

kios šnektos tai tik nusi- 
spiaut. ir dac oi!

MUZIKA
Bacevičiaus 3-čioji Sim

fonija.

ir amuniciją. Ginklai buvo 
Varšuvos “geto” žydus. šiepiami vagonuose ir skry-

_  ______ Tai buvo pernai, bet žydų niose, dedant ant jų bulves,
jos, kaip jos nepasiges ir po tauta to niekada neužmirš, kurą ir kitką. Vienu tarpu 
šio karo. i Varšuvos “Ghettą” bu- pas nacius buvo kilusi nuo-

Grenlandija turėtų pri- vo sugrusta daug žydų. Jie žiūra; mat, pastebėta, kad 
klausyti Norvegijai, nes pir- buvo suvežti ne tik iš Lenki- žydų nuotaika kitėja, 
masis j’ą atrado norvegas, jos/ bet ir kitų okupuotų ša- Išbandymui žydų nuotai- 
Erikas Raudonasis. Tai bu- bų. Suvežti vienu tikslu— kos. naciai ruošė naują žy- 
vo dešimto amžiaus pabai- sunaikinti paskutinį Euro- dų mobilizaciją, ėmė “rink
toje, bet nuo 1776 metų P»s žydą. • tinį elementą.” Jie darė tai
Grenlandiją valdo Danija. Tūkstančiai žvdų yra ma- tokiu sumetinu: jei žydai 
Tiesa, berods 1921 metais tę tą baisųjį “Ghettą,” kad jau patyrė, kad iš “Ghetto” 

1 Norvegija dalį tos salos bu- vėliau užmerkti akis. likti vežamieji jie būna žudomi.

ne šis karas, amerikietis tik- 
nepasigestų Grenlandi-

Vėliausis
Bacevičiaus kūrinys simfo- ji pralaimėjo. Tarptautinio
ninei orkestrai yra Sympho- teismo sprendimu Norvegi- Varšuvos "Ghetto” padė- 
ny No. 3, kuria jis parašė ja turėjo atsižadėti savo tis buvo neapsakomai baisi.

s prof. Vytauto vo okupavusi, bet savo bylą dvidešimto amžiaus budelių 
s kūrinys simfo-į ji pralaimėjo. Tarptautinio aukomis.

gyvendamas New Yorke pretensijų į Grenlandiją. 
1943-1944 metais. Tai yra „ , ...
:au tryliktas jo simfoninės Grenlandijos oras yra ne- 
muzikos kūrinys. pakenčiamai saitas. V ašaros

Trečioji Simfonija suside e" .'1,slska> ne!?
da iš triių daliu ir buvo pa-1kur.‘r “S“1'- I” ’ 
.-nšvta 1040 “meS PlotaS- 121 d!'

deh kalnai.rašyta 1940 metais Buenos 
Viręs mieste, paskutinis jo 
kurinvs sudaro pilną ir stip- 
i ų dabartinio karo vaizdą.

Pirmoji šio kurinio dalis 
piešia karo atmosferą ir 
\ argą okupuotoj Europoj, 
kartu ir Lietuvoj. Čia yra 
įmintos ir dvi lietuviškos te
mos.

Antroji dalis išreiškia pa
vergtu ių Europos tautų ilgė- 
s' ir vilti šviesesnio rytojaus.

Trečioji dalis simbolizuo
ja paverstos žmonijos min
čių skridimą Amerikos link, 
I nr žydi laisvė ir demokra
tija.

Ketvirtoji dalis vaizduoja 
A.merikns gyvenimą ir jos 
ealingają karo pramonę. 
Galop, gaudžiant varpams 
i kilant muzikai i kulmina
cijos lainsni. pasigirsta A- 
nerikos himnas, simboli
zuodamas Keturias Laisves 
ir nešdamas savo akordais 

! pavergtiems Europos žmo
nėms išlaisvinimo viltį.

Prof. Bacevičius dabar 
rvvena New Yorke, 115 
Wav**rly place adresu.

pridengti sto
rais ledo ir sniego klodais.

Mažam kambarėly sugrusta 
po 20 žmonių. O jų kasdie
ninė dalis—sunkus darbas 
ir badas, neskaitant panieki
nimo ir budeliško elgesio.

Žydai tviė.įo ir pasidavė 
likimui. Ką daugiau jie ga

pats
Varšuvos “geto' istorija

jie pasipriešins. O tuomet 
gerai paruošta sargyba išžu
dys visus žydus. Su maišti

mų.
Kova buvo ilga ir baisi.

Žydai laikė kiekvieną lūšną, 
skindami gestapininkų eiles.
Lūšna būdavo paimta tik ta
da, kai neliko jos gynėjų.

Naciai 
nuostolių,
nematė. Tuomet nutaita 
lėktuvų bombomis padegti 
“getą.” Tankai jau negelbė
jo, žydai naikino juos bom
bomis ir prieštankinėm ka- ---------------
nuolėm. Buvo tokių atsitiki-! .
mų, kad iš tarpdurio iššokęs LIETUVIŲ LAISVES MY-

da nerašvta. Kai ji bus para
šyta, pasaulis turės progos 
sužinoti visa eilę tokių pa
vyzdžių dideli ir viską au
kojanti herojizma. Istorija

pakėlė dideliu ■-?' patirs tų 42.000 žmo-
o kovų galo di ' nedan-s

skirtumo — liks jų darbas, 
didinga kova už žmogaus 
laisvę, už giedresnį rytojų.

K. V.

iaunuolis ar jaunuolė meta 
granatą ir pats žūva, bet už

ninkaiį " juk niekas nedaro i "«®ieka ir "aci’» tankas-f •
jokių ceremonijų! Bus geras1' (1

LĖTOJŲ DRAUGYSTE
WAUKEGAN, ILJ.. 

Valdyba 1944 metane:pražūva žydas taip pat Prr.M.-jUozas Mačuiis.
pražūva ir tanko vairuoto
jas nacis.

Kai “getas” buvo padeg- 
sipnesino. kas ceštapinin-,:as iėktuv« bombomis, io 
k?ms leido suprasti, kad jų^’neJa> VKas sav0 mo'
paslapties žydai nesužinojo.

pasiteisinimas ir bus atsiek
tas tikslas.

Bet išėjo kitaip. Žydai ne

Įėjo daryti, būdami astuonių 
Kai kuriose vietose tie ledo pėdų siena atskirti nuo pa- 
klodai sudaro net kelių tuks- šaulio ir apsiginklavusių 
tančių pėdų storio plutą, gestapininkų saugomi?
Lietuviui tai butų didelis Naciai atveždavo ir vėl 
kalnas ir visai nemalonus išveždavo žydus. Iš “Ghet- 
gyvenimui. Viena, ten labai to” imtas neva “rinktinis1 i1'51?3 
šalta; antra, Grenlandija elementas’ ir neva apgyven-ĮssuKmiais. ragina n č i a i s 
yra didelių vėjų kraštas, dinimui provincijoje. Kurį pnesmtis naciams. 
Grenlandijos gyventojui 65 laiką žydai tuo melu tikėjo.' . 1 žydai pnesinosi. Kiek- 
mylių vėjas yra pakenčia- Jie sudalydavo dirbtina* ap- j gatvėj nacia1 rado
mas vėjas. Mums gi toks vė- linkybes. kad naciai imtų 'hankadas, kiekvienam Jbute

bilizavo pačiam geto cen
tre. Keliatą pastatų jiems 
pavyko užgesinti ir per ap
linkinių pastatų griuvėsius

906 Prescott st . Waukesran, III.
VICE-PIRM.—O. Gintaras,

820 S. Victory st., VVaukefran, Iii.
PROT. RAST.—A. Saluckas.

812 ®th st., Waakef-an, Pi.
IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas.

726 Eiehth st.. Waakegan. Iii.
FIN. RAST.—Emily Kemajris,

720 Vine PI., Waukejran, III.
KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis, 

Paulina White.
MARŠALKOS — Jonas Stoškus,

M. Keraajris.

Žydai tą žinojo, tik nebu
vo reikiamai pasiiuošę. Po 
kiek laiko naciai vėl ruošė i neprileisti puolikų.
‘ mobilizacija.” šį karta nie : T. . * ... ,.ko blogo Įsitikėdami Bet i. bova tęsėsi per 42 dieni 
ši karti kiekviena “Ghetto ' ” 'įsų laiką plevėsavo lenkų

buvo ap)įDdyla ats-. ta-Jtme ir žydų sionistų ve-i, *a,m. st... m.--------------------------------------- H-------------------------------

Susirinkimai būna paskutinį ket-

—savo rūšies tvirtovę. Pasi 
rodė, kad lenkų požemis žy
dus buvo aprūpinęs ne tik

jas yra retenybė. Jei medžių silpnesniuosius kaip “rinkti- 
jis ir nevarto, tai žmogus tik nį elementą.” B*>t nelauktai
laikykis, ypač ledinuotoje jie patyrė, kad išvežtieji bu- , .
gatvėje. ivo nugalabinami. Tuomet' fa^uvals. jr.^r3?3^011118,

Grenlandija turi ir savo pas žydus atsirado įvžtin , u‘kosyaidžiais ir net_ prieš-
sostinę, Gothaabo miestelį, eas noras priešintis bude- r-ankinėmus kanuolėmis!
su \irš tūkstančio gyvento- liams. Bet kaip priešinsis be Visi žino, kad lenkai nėra
jų. ginklo? 'dideli žydų draugai, vis tik-j

. • 1 . .1 • •

Laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios jūsų draugas 

--i—'.-č’-? Užrašyki- 
uej- ' '-r.'

Ž.nonių verslo ir mitybos Nors stropiai nacių sau- 
klausimas prastutėlis. Jie gemi, žydai rad0 galimybes 
minta banginių ir ruonių parinkti atsakingus žmones, 
mėsa. Kitokių žuvų veik nė- kurie turėjo uzmersti ryšius 
ra. su lenkų požemiu, kas ir pa-

Eskimosai verčiasi tik darvta.
banginių (vielioribų) ir ruo- Tuo metu Varšuvos “Ghe- 
nių gaudymu. Savo laimikį ttas” turėjo nežinomą skai- 
jie parduoda Danijos vy- čiu žydu. Patyręs anie tra- 
riausybei (šiuo tarpu, tur eiška Varšuvos “Ghetto” 
būt. Jungtinėms Valsti- būklę ir žydų norą stoti ko
joms). Pirklvba suvalstv- von prieš okupantus, lenkų 
binoi. nes privačiams pirk- požemis visomis išgalėmis 
lia.us ji ueapsimoketų. Da- stengėsi žydams padėti, 
niy; dbe daugiau Slinko dienos ir savaitės, o,
prideda s, negu ji gaudavo, lenkų požemis įvairiais bu-

- - - - i • i tSala laikoma kitais išskait- dais siuntė žydams ginklus

ai bendroji nelaimė juosi 
suvienijo kovai už laisvę.

Tuos ginklus žydai gar ' 
bingai vartojo. Kautynės 
ėjo kiekvienoje gatvėje, 
kiekviename bute. Jos pasi
liovė tik tada. kai “geto” gy
nėjai arba pristigo amunici
jos. arba buvo iššaudyti.

Pas geštpininkus da iš
šaukė dideli sumišimą ir tas 
faktas, kad žydai buvo apsi
rengę nacių uniformomis. 
Mat. pirm sukilimo Varšu
vos “geu, ’ kone isinuinai 
vertėsi siuvimu: siuvo nau
jas ir taisė senas nacių uni-

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 

caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 

tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu

cija paėn.ė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 

suota iš po caro valdžių ir kaip ji buvo ap

skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo

tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 

bežius ir kaip šalis yra j- tdalyta Į apskričius. 

Tai yra vienatinė 1 nyg . kuri pa io. kaip 

gimė Lie tuvos L--spub»ii a ir kaip ji išr<nlo. 

čia telpa visi svarbesni ■■ -.kumenf oi: Steigia

mojo Seimo nutarimai, t ikos sui i- is su bol

ševikais, sutartis su lat\ ais, aprašymas vis į 

m išių su lenkais ir tt. Y-a tai ne knyga, bet 

tiesiog žibintuvas, kuri? apšviečia visą Lie

tuvą iš lauko ir iš vidaus.

Kaina ................................................................................................................................................. JI.On

Drutats audekio apdara s .................................................. $1 25

KELEIVI^
2*' -t i t iir • ■ <' v, B'ision M.i»»k.
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Penktas Puslapis □VIS. SO. BOSTON.

Iš Plataus I REIKALAI
AMERIKA.

Adamiko manevras. —
rhiladelphijoj eina Tarp 
tautinės Daibo Organizaci 
jos posėdžiai. Amerikos sla-l

ena-

jos narių skaičių. f Rodos, savo suglaustame
Nepaisant kaip tūli iš mus raporte padengiau viską, 

buvo tų audrų daužomi, bet kas reikėjo padengti šiame 
virš 30 kuopų ų- šiandien tu- suvažiavime. Yra čia musų 
rime. Mes vistiek dar turi- oiganizacijos pirmininkas

Lakūnai Juroj Laukia

Italai 
vo Į 
kurie 
lams

vų komitetas, vadovaujamas’ 
komunistų bendiakeleivio1 ‘aukla 
Lcuiso Adamico,
kalavimą, kad Tarptautinė1 
Darbo Organizacija pasmer- k . a“\u;ba 
ktų Jugoslavijos cetmkų va- - 
tą Michaį’ovičą ir “pripa
žintų” komunistu partizanų 
‘"maršalą” Tito-Brozą.
•' Šitas reikalavimas buvo 
atmestas, todėl komunistai 
yėl turės dai bo — smerkti 
Tarptautinę Darbo Organi-

Valstijų 
Praėjus

Kkėlė rei-iirieš al vict , ge t<£mbndge <1 kucpo

Mussojinciunas, 
vo painčP38’ 

j v drew, 
bitis.

I 1 »» kiauto Apskričio d.--;
Indijo’e 
nerimo Įkaitis.

ęįKi delegatai
~ it

.....ve vx.iv . «ii. . kjjbgi! delegatai:
zaciją. kaip subankrutavu- %Iop;n Centro Kom 

nešimai pudienė;šia.
vilties o LDD < kuopos 
esąs t110, A. Jonaitis;Signalas “antram fron- nuodais.Keleivio. M. Mi

tui.”—Pi'miau. kai Maskva Jei G^n^»

ANGLIJA.

1919suvažiavimo 
rr. 
tų
neprisikels — stambiaj kly
do. 1

Tiesa, per tą virš 20 metų 
laikotarpi musų LSS organi
zacija pergyveno daug sun
kių dienų. Bet ji nemirė. Ji 
v r va ir gyvuos ateityje, kol 
Aaurikos lietuviuose bus 
darbininkų. Ji plės savy 
vu'uą ta oe tų obalsiu: “Vi
so aic’.ulio darbininkai, vie- 
rų kitės! Jus nieko r.cpraUi- 
ničslts, tik retežius, o laimė
site pasauli!**

Dvidešimts metų atgal 
musų Sąjungoje kilo nesan- 

r taika, nes tūli karšto ūpo 
žmonės užsimanė revoliuci
jos visame pasaulyje. Jie 
manė, kad ryt-po-ryt bus rė

mė virš penkių šimtų narių. d. J. Glaveckas; jei ko ne
rastais Tiesa, musų nariai pasenę, pastebėjau aš, tai jis gal pa 

stebės. Be to, šiame suvažia- 
ir LSS Vykdo-

.au.ė kad Lietuvių Socialia- neveiklus. Bet savo princi 
.i Sąjunga jau “numirė” ir puošė, savo insitikinimuose vime turime

labai tvini. Musų kuo- mojo Komiteto narį d. St. 
kaip ir pats LSS Vyk- Strazdą. Jis irgi gal ras ką 

domusis Komitetas, suside- noi s pridurti. Aš šiuomi bai. 
da iš grynų piolctarų, o ne giu savo raportą iš LSS Vyk
is kokių baltakalnierių biu- domojo Komiteto veiklos ir 
rekrutų. darbuotės.

Nemanykite, draugai, LSS Vykdomojo Komite- 
kad LSS Vykdomasis Ko- to sekretoriaus raportas pri- 
mitetas nemato trukumų imtas vienbalsiai.
musų organizacijoje. Jis Padaryta pertrauka pie- 
mato. Didžiausis trukumas, tums. 
tai agitatorių stoka. Pas Antroji Sesija,
mumis nėra kalbėtojų, kurie Antroji sesija prasidėjo 3 
galėtų sker sai išilgai per ko valandą popiet, pirminin- 
’onijas važinėti su prakal- kauiant d. Glaveckui. Rezo- 
bomis. Kalbėtojų mes turim liucijų komisija perskaitė 
labai gerų, bet jie neturi lai- septynias rezoliucijas, Ru
ko maršrutams. Tas sutink- uos buvo priimtos vienbal- 
do musų organizacijos augi- šiai. 
mą. Mes tai pat negalime iš Kalba d. P. Krušas

Jie
pos.

apie
ir jos oaka ikai nuolat reka- nalistai jjrhilho, S. . aplaus- . fjafbininkams čia reikės sto-Gvo 
vo kad reikia atidaryti ant- nįu. Eutų „ ti ant barikadų ir kurti so- bet
rą frontą, anglai pyko. Da- raoijos. TĮkejų is Bostono, taio kaip Rusiicj.

šitaj
u Bostono- vietus, taip
bai to nę: a, Londone ir pi o- represijas ’VV.'. . . T. Rimtesni socialistai
vincijoje kursuoja tokia pa- mo. vykdomoio Ko-
šaipa: Kad to Buivydas, J. Gla-

“Kada bus atidarytas ant- vice-karalii
ras frontas? Gandhį pal^.rytinių valstijų nėra ]ai j

Paklausk Stalino, jis pa--------------- šlavime dalyva
sakvs !

“Bet Stalinas juk reikala
vo, kad mes atidarytume an
trą frontą, ar ne?

“Tain. iis reikalavo, bet

PRANt* ....-mo piimininku 
i J. Glaveckas: 

.ku išrinktas d. 
Jau buvo jta: protokolų

dabar Stalinas ipareigotas dėl1 Dariaus Giiinktas d. J. 
tą frontą atidaryti. 0 buY° kreiPt1 pagelbininku,

“Jis ipareigotas—kaip? kc miesto Pa"s.
“Duoti mums raudona l)rasant. 2}auJ°- paskyrė re- 

‘ minklui. Bet pcįįon St. Mi-signala!
“Šitaip! O kodėl 

signalo neduoda?
inėjimų pasilie^auska įr p. 

gauta vieta—Lit 
štė ant Union a"o Komiteto 
streeto, Brook^aportas. 
viais apgyventojoje, drau 
ši kukli aikštelė elegatai! A? 
pė. 44 pėdų 5 c Vykdomoje 
SO pėdų pločio, sveikinu ju 

x. _ ... . penki medžiai ifjsius, Tiatar
stotis smmis dienomis na- ppUsiui, -|rbti darbe 
skelbe. kad komumrto Tito Komitetas nu kuri nėra 
lėtos užėmė Sabovičų įmes- gaminti pamini, tūli iš mu 
teli. kurį valdė čėtnikai. Čėt- tinkamą šiai aikš^izdjname 
nikų jėgos buvusios “ištaš- ti su miesto parki^e aptarti 
Rytos.” tais. kas link pa^QS reika-

Paitizarų radijas tačiau liaus ir didumo. Bos p,oble- 
nepaskelbė vienos smulkme- minkla gerbtų vis: įaj bujoti 
nos, kuri labai charakterin- tai reikia atydžiaięnės senai 
ga. Partizanai užpuolė čėt- mai prirengti jo v Socialis- 
nikus tuoj po to. kai po sun- kuris galutinai nust(]uobe ir 
kios kovos su naciais čėtni- bolinę paminklo -netiesa, 
kai buvo užėmę ta miesteli. Manome, kad musų0 LSS
Vadinami, kol miesteli laikė visuomenėj yra ko_____
račiai, komunistai io nepuo- tišku žmonių, kur7^-~ 
le. Jis buvę “išlaisvintas” tik duoti šiokių ar tokių 
po to. kai Michailovičo čėt- mų šiame reikale, 
nikai išvijo nacius... | Taiįrf krcip;am4s

itaiiia V’US dailininkus. pi.C
HALU a. skulptorius, architekt-Itaiai skundžiasi. — Italai tos profesijos snecia

vis daugiau nepatenkinti prašant jų nupiešti ar iš
aliiantu militarės vyriausy-»džio išdrožti, o gal iš g 
bes šeimininkavimu. Jie sa- ar tam panašios medži; { 
ko. kad tos vvriausvbės pa- pagaminti gražu, atatii | 
reieunai vra dideli formalis
tai. nenori matyt naujų są

“Tai ne tavo 
biznis...”

Jis to

ir ne mano

JUGOSLAVIJA.
i ' ; »Toks “iaf svinimas.”-

/"ves 1 otn izvo no-.t’ucinn f/o i u/jc»rii£
Aju-

j-orll in* C»vix fvr

lygų ir tt.
(beta itališku pinigų, at

vaduotoje Italuose šiądien

ma Dariaus ir Girėno 
minklui statyti pavvzdį. 
pacalba tų pavyzdžių pi 
minklo žinovas su komitet

čia matosi japonų nušauti jūron A

.odžiais draps-No. 18. — Gegt J Į
ąman ant to neat- 

netoli pažystas
is patarė, kad 
r snukį* už tokį 

rimą. Bet ne- 
Tiis tuo tarpu atsĮ- 

uėjo sau. nieko
esakvdamas. {• .
patariu Raseinii 

ešerti tokių “varg£ 
s pyragaičiais. Tes 
vs sau duoną užsk 

aip užsidirbant mek 
J. U litukas, <
Chicago, Ilf._ < •»

AIRENYBES i
-------  ‘\'-jrespublikoje auksas 

ngvesnis, negu Jungti- 
Valstijose. Tai dėl.to, 
enai mažesnė trauko^

orlaiviu. Vėliau juos išgelbėjo savąungtinėse Valstijose yrą
—7---- :--------- t---- :----- žmonės. => kurie negalidaugiau rūpinasi savo ka,0 paskoio5ne

asmenine nauda, 
tuvos likimu

Po d. Kručo kalbos sekė

negu Lie E.

tinkamos literatūros, musų bendradarbiavimą su diskusijos. Kalbėjo visa eilė___ - i . • • r >-voliucija ir Amerikoje; kad į leisti
ors rašėjų jau turėtume, kitomis sriovėmis. Jo kalba delegatų ir nusiskundė Nau- 

bet musų LSS centro finan- buvo gana konstruktyvu ir josios Anglijos padėtimi, 
sai nekaip stovi. Centras Įdomi. Jis surado netikslu- Kalbėjo tuo klausimu LSS 
dirba be atlyginimo, algų mų ir iš musų pačių, kurie pirm. d. Glaveckas, nurody- 

svajonei nepasidavė. Jie -a- j-rgauna. Narių duokles mes veikia su kitomis sriovėmis daraas kaip reikia šiuo mo
kė, kad rusiška revoliuci 'r j taupom, kad reikalui esant Lietuvos išlaisvinimo darbe, men.tu dirbti dėl Lietuvos 
Amerikoje negalima, ne u-lėtume vieną-kitą draugą Jam atrodo, kad Pittsbur-; išlaisvinimo bendrai su to- 

rusiusti į kolonijas ir kelio- ąho konferencija buvo per-;mis sriovėmis, kurios stojai 
nes lėšas apmokėti. Didžiu- daug mechaniška. Perdaug, už demokratinės Lietuvos!

Karšta
galviai šitokį aiškinimą na 
smerkė; jie rėkė, kad socia
listai nenorį socializmo, ku
ris pats veržiasi per duris.

Tai buvo ūpo gadynė. Jj 
praūžė lyg audra, sugriau
dama ne vieną organizaciją 
ir palikdama didelę nesan
taiką darbininkų tarpe.

Tuo tarpu gyvenimas ėjo 
savo keliu ir parodė, kad 
socialistai sakė tiesą. Pasau
linė revoliucija neįvyko. 
Vietoj to, Europoje, kur ko
munistai daugiausia už re
voliuciją agitavo, kilo reak
cija. Darbininkų spėkos bu
vo suskaldytos. Kilo baisus 
fašizmo siaubas. Jis pradėjo 
kelti savo galvą net ir Ame
rikoje. Tai buvo paseka to. 
kad komunistai sudemorali 
zavo darbininkų organizaci 
ias. apardė socialistų parti 
jas. Tas pakvaišęs Šurnas pa
lietė ir musų LSS.

Dabar mes žinome prie ko 
privedė tas ekstremizmas, 
tas netaktas. Privedė prie to, 
kad demokratinis pasaulis 
—Amerika ir Anglija—me-

ma darbo atliekame laiš
kais, susirašinėjimais su ko
lonijomis.

Tiesa, turime gana skait
lingų nariais kuopų, kurios 
laikas nuo laiko paaukoja Į 
LSS centrą, bet reguliariai 
duoklių nemoka, 
draugai mano,

kalbėjo toje konferencijoje!atstatymą. Tuo klausimu pa-J 
sisakyta rezoliucijoje, 
jau tilpo “Keleivyje.’’

Kalbėjo d. St. Strazdas 
kaip LSS nariai turėtų veik 
ti nesocialistinėse organiza 
cijose. Jo kalba buvo įdom 
ir pamokinanti. Jis sako 
nereikia urmu veržtis į or 
nizaciją, kad užvaldyti j 
Tokias metodas naudo, 
komunistai ir smetonin 
kai, ir tos metodos pak 
organizacijos narių vie 
gumą. Mes turime org; 
cijose veikti taip, kad 

’rasitikėjimo, o ne mec! 
kai blukti ioms savo V

»»viršūnes, o ne apačios 
Tas sudarė nekokį Įspūdi at- 
vykusiems iš kolonijų dele
gatams. To buvo galima iš
vengti.

Jis taip pat žymėjo, kad 
Matyt, tie Massachusetts valstijoj sun- 
kad LSS ku ką nors veikti su katali-

tėri i kova nrieš fašizmą veikimo. mes tą skynų įs-Jeigu* skeAaiP ir išilgaLnari Plėsime Plačiau ir padarysi-
sauH^nebutu nugriauta dar- me idom^ kad but^ kuo pa' 
kto kv,i įsigerėti. Jeisru mums “Ke-
dien tokios ” pasibaisėtinos' leiv>’je” n.eV?^
skerdynės veikiausia neturė- me^ .njosimes iškišt1 LSS 
h™.- Bet tas jau įvyko ir Pe™din, žurnalą B* je,^

,« ^vn ž. naĮ? negali būt nei kalbos. , 
Reikia pasakyti drau-

Vykdomasis Komitetas ima kiškaja sriove. Nors Lietu- 
sau algas, už kurias nieko vos -reikalas -gana opus- ii" 
jiems neduoda. Tūrių dar reiktų susikalbėti, bet musų 
kartą pabrėžti, kad LSS klebonai to nenori. Jie ma- 
Vykdomasis Komitetas jo- no. kad jie su savo parapijo- 
kiu algų neima. Visi dirba nais daugiau reiškia, negu 
veltui. Jūsų centai sunaudo- visi Massachusetts lietuviai, 
jami laiškams, popierai ii" Nesusitaręs su klebonu, ne- 
LęĮįonėms. jei kur reikia hu- prieisi prie jų parapijonų. 
tinai pasiųsti žmogų. Tai ir Gal būt kitur kitokia padė- 
viskas. tis, užtad tenai ir sutarimai

Mes pradėjome vesti “Ke- eina geriau negu Nau joje 
leivyje” LSS skyrių. Kol Anglijoje. Mums patinka 
kas dar jis pasirodė tik vie- New Yorko veikimas, kad 
ną kartą prieš suvažiavimą, jie gali bendrai veikti; mes 
Neužilgo pasirodys tankiau, to negalime, nes čia, turbut. 
Čia mes prašome draugų atžagariškiausi kunigai, ku- 
talkos. ir nuoširdžios talkos.
Jeigu draugai susidomės ir 
dues žinių ne tik iš kolonijų, 
bet ir iš abelno socialistinio

Pa

pi iždo sekreterius 
^nthau ir federali 
les iždininkas, \Villiam Ju-

Moiį- 
o sios ša-

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
oadarytas ig tikro
jo Castile mnilo.
b. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso- 
Ki’is. kitus nesvaru
mus ir sustiprina 
odą. 50c. už bonką.
ALEXANDER’S HAIR j 

j REFRESHING TONIC j
t Aliejų ir Odą Gydančiu Vaistitj
• Mišioys. Pažymėtina gyduolė dėSl 
{plaukt} šaknims ir Odos gydymui.-Jt 
t 50 centų už bonteą.
• Pasižymi savo gerumu. Prisiun-L 
J čianrt'pter Paštą.į visas dalia Su-2*
• vienytų Valstijų.
D ALEXANDER’S CO 5‘h

iSSį’
414 W. BRO\I)WAY

SOUTH BOSTON MASSįi

: VUS ŽMONES >
"* z A*-

Suvažiavimui aukos NO SENOVEJE? sveikinimai.
LSS 4 kuopa iš Chics 

$10.00;
LSS 110 kuopa iš De 

to, $10.00;
LSS 19 kuopa iš Brc 

no, $10.00;

I

vai, pradedant nuo saulės 
t krikščionių gadynės.

ĖšįLfe - .i??-

tume. 
šiandien
yra suglausti visas savo jė
gas, kad ko daugiausia pa-! 
dėjus demokratijai laimėti gams. kad me? jau buvome 
karą prieš diktatorius. -užsimoję leisti LSS periodi- 

Ar Sovietų Rusijos politi nį žurnalą, bet susilaikėme, 
ka po šio karo bus pasukta į. nežinodami tikrai, kaip 
demokratinį tvarkymąsi, draugai tokį darbą įvertin- 
sunku dar pasakyti. Bet ga- tų. Todėl nutarėme pradėti 
Įima spėti, kad jis pasisuks, LSS skyriumi “Keleivyje.” 
nes pačioje So-rietu Rusijo- Jeigu tas skyrius eis gerai, 
je bus šiokių tokių atmainų, gaus LSS nariuose pritari- 

ir prie
nitanmu ir su vietinių vei

kursroia m amerikoniški pi- kėin pagalba, išvystys pa- ,T . . A A .
nigai. Kariarci dolerio ver- minklo nroiekta ir pateiks ka.r(? sugautas ūkis tu- mo, gal tada eisime 
tė .via labai didelė, tai ji pa- jį užtvirtinti. Už priimtiną res atsistatyta. Vakarų Eu- žurnalo išleidimo. ,
__  ropos ir Amerikos pagalba Metas atgal, mes rinkome

sus reikalinga. Bendradar- pinigus išleidimui brošiurė- 
'audama su demokratinė- lių Įvairiai? dienos klausi- 

Fds šalimis. Sovietų Rusija mais. Nekuriais klausimais 
ikiausiai pakeis savo pa- ir rankraščių jau turime, 
iras į demokratiją, kurią Kaip tik susitvarkysime, 
i šiol bolševikai aiškino brošiūrėlių programą vykin
au “buržuazijos priemonę sime gyvenimam 

Brbininkams apgaudinėti.” LSS Vykdomasis Komite- 
prbininkų vienybės obalsis tas daugiausia rūpinasi LSS 
; užims pirmąją vietą pa- kuopų atgaivinimu. Mes jau 
•e/yje« jis buvo ūžė- turime padarę kontaktą su

n’r?r prieš pirmąjį pasaulinį tokiais miestai?: Philadel- 
raį p Europoje ir visam pa- phia, develandu, New Bri- 
n . ”‘e. tainu, Rocbe?teriu, Spring-
.P^pgelis lietuvių senų są- fieldu, Obio: Minersville. 
\e. b-Hų nusekę paskui ko- Pa.; Herrinu. III.; Ply- 
tOc, ,,'J8 apsivylė. Jie šian- mouthu. Pa., ir kitais. Mes 
prsKei<^priklauso nei prie lengvai galėtume tenai kuo- 
.’.Tr?, ’tŲ, nei prie mus. Li- pas ętgaivinti. jeigu ištesė

ti ir f i; ’ųg žmonės. Į juos tume pasiųsti organizatorių. 
ku ne kreipti rimto do- Mes turėsime kaip nors sū- 

Formaieg ^i musų rezer- rasti iš save tarno vieną, ki- 
rr.en Assq tik mokėsime tin- tą draugą ir pasiųsti į tas 
ra uniiai.jgOęaibėti. atstaty- kolonijas, su kuriomis LSS 
bininkai j: gavo LSS kuopas Centras palaiko ryšius, kad

Užsisakykite Lithuanian Bulletin
.Ančių kalba redaguojamas! Išeina kas mėnuo. Rimti po- 
l’t'niai ed’torijdai visais Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Dnusr svarbių žinių iš pirmo šaltinio apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apskritai. Pabalti.

I.ilbuanian Buiietin stovi už I.aisvą. Nepriklausomą ir De- 
r-okrati"f I įeluvą su sostine Vilniuje ir uostu Klaipėdoje- 
Lr" - a T emokamus priedus iš Lietuvos praeities,
("r.’.;- : - s ir r/eities. Sekantis nemokamas priedas—bro- 
?i,. \ Lietuvos santykius su Vokietija.

m?lai talkininkauja kvalifikuoti specialistai išviso 
."lėtinė prenumerata—$5.00-D.

I j? $zO.OO ar daugiau, bus laikomi prenumerato
ms;.- -Ui.Jctenio rėmėjais (Sponsvrs).
s .■ . !-» ?!06.(n> ar daugiau, bus laikomi preninnera-
t > ; - i.iuleie’uo garbės rėmėjais (Honorary Sponsors). 
A;- e juo> kas kart bus skelbiama spaudoje.
če ios ar Money Orders prašoma adresuoti: Lithuanian 
Pulk-tcn, 73 V/est 104-th Street, New York, N. Y.

jai. Mime organizaci- atsteigti tenai l£S kuopas.

TEISINGAS E
“Teisingas Patarėjas” aiškina da< 

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir dl 
beveik viską, kas žmogui reikia žinotj

Tai yra vienintelis veikalas, kuris 
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, 
pasakys jums atvira tiesą: kas reikią galima be baimės naudotis gyvenir 
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys 
rių jus kartais nenorėtumėt ir sa\ 
vienas lyties klausimas jame nušj 
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kui 
meilė ir iš kur jiKa reiškia 

reina?
Kaip atsirado ir ką reiškia huči 
Kų reiškia “pirmosios nakties 

sė,” kuria seniau naudojosi kunj^j

Senovės Lietuvių Žinyčit

kjlabartiaėa 
*. tik

krikScto -ylMS gad;(*.-)• kieknenaa turėt, 
c« aiškiai atprasti Viešu kuvim*.

■r ■» t®’’"*1®, tari iii puslapį. Kaina popteros apdarais
„ T?,. t. . . . imo apd.-SJ.25. Pi-,.<u» gulima aiųati popierini dolerį
Ką reiškia sbubims žiedas? (,r<ien” Adeną-, m sekančiai 

jaunosios šlebč? Jaunosios šy’
Ryžių barstymas jauniems ant 
vų? “Medaus Mėnuo?“

Kas reikia jaunai merginai : 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti 
dos? ;

Kokio amžiaus geriausia t<’ 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą nak 
to nepasako jauniems nei tė‘ 
bažnyčia, nei mokyki 
labai svarbus, nes nuo 
gyvenimo laimė ar nelaimi 
visi slepia, tą atvirai 
gas Patarėjas.

Arba Gimdymo Kont.oU 
mas. Turėt ar neturėt va# * 
opiausia kiekvienos aeimytf 
mas. Ir "Teisingas Patą

’tiVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

is nei tė 
la. O kk* 
įuo jo t
nelaimęJef
pasakąJvy

aras Eur°P?3itus paMulU
□

patiekia įdomių informacį

Be to, “Teisingas 
Kaip prasidėjo pasauiia 
rado žmogus ant žemės

“Teisingo Patarėju 
kalai, kaip VVeiiso “Ps 
dai,” McCabe’o “Civili Uucija,” D-ro Gatės “Jf kykla ir papuošimas Patarėją.”
636 BROADWA>

4

norite žinoti apie karą ir kitui kim, tai skaitykite 'Naujienas**.
Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietavig dienraštis Amerikoje. *L'žairašykita "Nauj ienas** šiandien. Naujiea^ prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 96.00. Chicagoja ir Europoj» |Ž« 

Ifoney CrderJ ar čekj tieski tat
“NAUJIENOS"

1739 South Halsted StrostCHICAGO, ILLINOIS>MQaUIn/jna< b»pi)i pnpfgaf—

I I I
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LEĮVfo są BOSTON
Šeštas Puslapi?

Kaip rikio su Tęva

Amžino Sniego Ir Ledo 
Kraštas - Grenlandija

V «
Dažnai pasitaik 

ti su žmonėmis, kų. 
turi“siljjną širdį.”) 
pnfdvdą jie pasai 
širdięs bėdas, tai, 
galo nebusi - Ir-ian 
j ų šircfts 'į&U niekų 
velta. Tik pradėjęs! 
egzaminuoti, pamat
ta “prasta” širdis y 
geriu Ligonis tačiau 
tam tikėti ir kiek be 
mas spiriasi, buk jis 
širdies ligą.

Kodėl taip yra? Ju 
galima prileisti, kad p 
kai sveikas žmogus, 
trukumu savo kūne ne 
damas, vis dėl to sa 
kad jaučia. Ir ištiesų jis j 
čia. Jis jaučia širdies mr 
mą (plakimą) ir tada. kai 
visai nereikia iausti; jis jr 
čia širdies drebėjimą: pas 
liau jis jaučia ir kitokias ši 
dies bėdas. O tuo tarpu jį

Toli į šiaurę yra didelis 
žemynas, kuiio plotas api
ma apie 800.000 keturkarr 
pių mylių. Tai yra. Grenlar. 
dija milžiniška sala, ku. i 
Arktikos vandenyną skiria 
nuo Atlanto.

Grenlandija priklauso Da
nijai. kurią yra okupavusi 
nacių armija. Todėl dabar 
tą salą saldo Jungtinės Val
stijos. Po karo ji bus grąžin
ta Danijai.

Naciai darė pastangų už
imti ir Greniandiją, be; 
jiems nepavyko. Jei Vokie
tija butų turėjusi didelį lai
vyną. tai Grenlandija šian
dien butų kita Hitlerio tvir
tovė? Iš jos naciai paraly 
žinotu laivų trafiką šiaurė

Karimais. Mat, tenai yra 
daug gamtos turtų, kurie da 
nėra išnaudoti.

Musų žmonėms gal bus, 
įdomu žinoti, kad Grenlan-; 
dija. tai buvusių vulkanų ir 
geizerių šalis. Dabar tie vul
kanai jau neveikia, bet jie 
yra gyvi liudininkai to, jog

ĮXew Yorko gyventojui lai
kytis gatvėje prieš išėjusią 
Naujų Metų laukti minią, 

i Nors čevervkų padai butų 
1 nulindę i gatvės asfaltą, 
vargu žmogus atsilaikytum 
ant kojų... Kur sniegas 
Grenlandijoje jau nutirpęs, 
vėjas neša žemę. purvą ir 
net akmenis, kurie muša i 
veidą, muša langų stiklus... 

“Žemiausia temperatūra.

Kirpykla Jrio” Knygų
ogas

Beletristika, Poezija, Jumo- 
gero*, visos įdomios ir naudingos.

kurioje mums teko gyventi, 
buvo 54 laipsniai žemiau ze
ro. Bet musų mokslininkai,

- S gyvenę .kalnų ledynuose,
Grenlandija yna buvus ką-»-įvra užrekordavę net 85 laip
tas kraštas. Tai buvo tuks- Uįus žemiau zero. Karščiau- 
tanciai. o gal ir milionai me-, ,ja vasaros diena, kiek pa.
ty atgal. tyrėme, buvo 72 laipsniai.

Dabar gi Grenlandija yra toki ra nedaug.->
amžino sniego ir ledo salis. Sheridan da priduria, kad 
Gal norėtumėt žinoti, kaip! kareįviui nuobodžiau- 
tenai gyvena pasiųsti jauni d valandos vra tos. kada 
Amerikos kareiviai? paskiriama? eiti sargybos

Jų gyvenimą gražiai nu-'pareigas kuriose nors oro 
Išriečia vienas Amerikos j stotyse. Didžiuma jų yra 

. , - - i- „ -? -i, ' žurnalistas, Martin Sheri-■tolimuose kalnuose. NiekoAtlante, ir galimas daiktas. kuris rašo: daugiau ten negirdėsi, tik
kad Rusija jau negabiu ..gįaurės vėjai, kurje pu. įuolatinę šiurpaus vėlo
eau“ is Amerikos lend- nuo snjeį ir ledu pa- 'muzika.
lease pagalbos. H

Bet šiandien
valdo Amerika 
jos. bet musų
kmio^ii^^ab^i’ nemė^te ir led^pa'denįtų kaf į klegesio" girdėti, šis naujasis, lėliams
Runos ne ba. egs . g^ego jy klodai ten gyvenimas 
k. be moko. tol my^s jr dviejų pančio '
\ta tiki ai n *yaėiau temperatūra aukšta, iės Šamon. 5g

šssS-"*
o moks* 

buvo, tai

, •riSrjiri vls4 žemes—--- ■ • -' -f Juog ęj-yy.
sutalpinti ? 
s, kaa visą 
vanduo da- 

šeimynos 
juodveidžiai 

Šitie ir šim- 
s negali 

yra nuosakiai 
tam veikale, 

žodis—tai
naujas ku- 
Mokslas ir 
galo.
......... 28c.

tHOtįcur

ISTO-

Ši nuotrauka parodo pJUS 

Italijoj. Surašytos kain

ku nu! ’mas. enovėje lietu- 
ityk šitą kny-

LENGVAS BUDAS

IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri io. 
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kų* 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St Micheisonas. Pusi. 95. 
Kaina ......................................... . ... 15c,
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ

VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldyti pilietyb.» įstaty

mai su reikalingais alausimZ.s ir at
sakymais lietuvių ir angių kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta
laida. Kaina ................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KAKfiS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
» pu.'la- 
____  5t>e.

-dVyAi’turšj; fu rašytojos paveiksiu 

Diena ar naktis. f o^as. Tomis unifo^^™:
KUNIGŲ CELIBATAS.

Ši knygelė parodo, kodėl Romos
popiežiaus kunigai r.- sipa ė oja. Čia 
išaiškinta visa jų beoatystės į'torija, 
jos pasekmės ir dorPška^ dvasiskijos 
nupuolimas. S:ą knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyra.;,' tėvas ir

Kainaširdis yra sveikutėlė, jokie*, I Nieko daugiau, tik šaltis, be- s^kį7*56 laipsnių F. “Tirps-pi sau tafkyti tą charakterin-1 nacių geštapininl*
ligos tenai nėra. negali su vyru susily-J ga^nė erdvė. amžinas sme- tontjg sniegaS slenka nuo, ją anglu posaki: “take it or;O kai naciai parr ,R religija. KODĖL aš NETIKIU

Ciint Vittln ii nAra gas ir ledas. Visa šita milzi- v . • «Vo1 1r - --- J-Taigi ir reikia čia past 
bėti. kad gali žmogus širdie 
ligos neturėti, o vis dėl t< 
jaugti ir tikėti, kad turi. Tai 
yra netikroji širdies liga.
Apie tokias širdies ligas či. 
ir noriu kalbėti. Vadinasi 
tikrųjų širdies ligų čia ne 
liesiu.

Geros sveikatos žmogų 
savo širdies veikimo nejau 
čia. Tik kai tenka jam persi
dirbti, pernelyg daug nervų 
jėgų nustoja, tada jis jaučia 
ir širdies mušimą. Kartais, 
žinoma, ir maža kiek dir
bantieji, ypač kurie turi silp
ną kraują arba mažakrau- ni 
jystę (anemiją), jaučia savo yr; 
širdies darbą. Kartais ir pa- spa 
ties gydytojo neapdairu- dan! 
mas paakstina žmogų savo net 
širdimi susirūpinti ir paskui peš 
iausti tai. ko visai nėra. Ne- Rei 
apdairus gydytojas, mat, rytu 
pasiklausęs žmogų širdies vos 
bėdomis besiskundžiant, spar 
užuot nuodugniai jo širdį iš Įstaty 
egzaminavęs, tuoi ima ir nes 
pi i pažysta širdies ligą. Pači- K a
jentas, žinoma, nusigąsta, kurie 
labai savo širdimi susirupi- gali 
na, ir tada jau girdi kiekvie- laiptai 
ną jos dunkstelėjimą. Ir juo tuoj

nt, kitaip pasakius, ji nėra iftnno kalnų ir pakalnėse darosi I leave it.” Jisai turi klausyti žydai apsirengę cv.a,biu į dievą?
ogus. į moįvo. -x*‘u ’w . ; potviniai. Kai kurioms mu- rik vieno isakvmo: “take j momis» nty perskaityti kiek- Laisvamanis, oa pasako, kodėl jis
—Klysti, teve. Šitie pa- gy'eniojų, ir none vu>i jie su armiJOS sodyboms purvas :! Ir jis tai pildo be jokių erre įvertė vardunas. nesumuš joks jėzuitas. -

rzdžiai parodo, kad ji yra1 eskimosai, nors ramus zmo- ?.jjaro didelių rupesnių, nurmėjimų. nes to reikalau-! kad šaudą............ ioc.
ulesnis žmogus, negu vy- žmogus jame nugrimsta iki a jo valstybės interesai, kus. STIšKAS

iaip. kaip žmogus, jis ne .e ^. ^‘'sųpratimas.
■liu rali nepajusti jį slegiančios i Pas111’u?s^Tškina proletariato fi- 
<as aplinkumos. K. V. !iai apgalvoję. 4. Jei. nori žinoti, kas

inant inušiart3!.iZ^,n??’lu?

kurie ta
iį. Ji nvgali vištai galvos-??1^ >Ta.\os kelį Laikytis prieš šimto

kirsti, nes žino. kad ir vis- šimteliai. Jie kone išimtinai 
nori gyventi. O vyras to'tlK savo vyriausybes paiei- 
’aučia. Jis nuplauna gv- į žmonės, kuriems
iui galva ir juokiasi. At- neruP1 pragyvenimas daryti 

is savo penkių nirštų.
Eskimosai ir tie danai

Ji yra daug jautresnė i vilizaciios. Danų.

1 kitam gyvybę jam me- 
nereiškia. Kodėl? Todėl. _ . T _

jo jausmai nėra išlavin- Į amerikiečiui* yra svetimi., Jei 
žiaurus. Moteris šituo ne šis karas, amerikietis tik

rai nepasigestų Grenlandi
jos, kaip jos nepasiges ir po 
šio karo.

Grenlandija turėtų pri-

rldiirrCTVVTI Vl«tX^ aillrč-
JI-

Maike! Ant šito
kios tai tik nusi- 
dac oi!

UZIKA
ičiaus 3-čioji Sim

fonija.
•IS

toliau, tuo daugiau jis apie žinoma 
savo širdį galvoja, rūpinasi, “silpną 
sielojasi ir baiminasi. jgai iše

Šitokius “ligonius” gy-šiokios 
dant, visų pirmiausia reikia kaip sur 
žiūrėti, kad pašalinus tasrTik ėmę 
priežastis, kurios verčia juos egzamin 

Pagarsėjusi Filmų

'/i

/-v<

kelių. Giliau žemėje ledas.
m v:

greičio vėją. tai tas pats kasi aplinkumos.

42,000 Lavonu
-skaityk šitą knygelę, 

formomis ap^ngva. Knvga protau-
išeidavo Į mie^to^m’ 2^^.
iš lenku požer
m * IO TEORIJA.

trumpais ir aiškia:? 
kaip iki šiol keitėsiir amuniciją. Ginklai buvo Kova buvo s 1Kl ŽIOI kenes, 

šiepiami vagonuose ir skrv- zvdai laikė kinos, ir kodėl turės buo 
skindami gešuUIizmas- Kaina 250 
Lūšna būdavo STRAIPSNIAI.

Kai’.a tos
knygutės ............................... 20e.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria nėr amžius? intri
guojantį politiskai-*>kor:< klau
simą aiškina garsuis V,,k*>*Ųps so
cialdemokratų teoremas Kari Kauts- 
ky. Kaina ...:__ .-..................... 19c.

Arba kaip naciai skerdė 
Varšuvos “geto” žydus.
Tai buvo pernai, bet žydų niose, dedant ant jų bulves, 

tauta to niekada neužmirš, kurą ir kitką. Vienu tarpu
į Varšuvos “Ghettą” bu

vo sugrusta daug žydų. Jie
klausyti Norvegijai, nes pir- buvo suvežti ne tik iš Lenki- žydų nuotaika kitėja

! masis ją atrado norvegas, jos?’ bet ir kitų okupuotų ša- Išbandymui žydų nuotai- 
Į Erikas Raudonasis. Tai bu- bų. Suvežti vienu tikslu— kos, naciai ruošė naują žy- 
vo desimto amžiaus pabai- sunaikinti paskutinį Euro- dų mobilizaciją, ėmė “rink- 
goje, bet nuo 1776 metų pos žydą. • tinį elementą.” Jie darė tai
Grenlandija valdo Danija. Tūkstančiai žvdų yra ma tokiu sumetinu: jei žydai
Tiesa, berods 1921 metais tę tą baisųjį “Ghettą,’* kad jau patyrė, kad iš “Ghetto” lė B  ........—
Norvegija dalį tos salos bu- vėliau užmerkti akis. likti vežamieji jie būna žudomi. į j^ad iš ‘ VALGYT?

nas nacius buvo kilusi nuo-1 da? kai neliko telpa 23 gražio? 
žiūra; mat, pastebėta, kadi XT . . psni’j juokų ir 

nuostolių,
p,-bota.

žios eilės 
tt-

Kaina ____ 25c

SIELOS BALSAI.

Puiki knyga, daugybė labai gražių 
eilių ir -dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. “P. Srne’š?.irius. 221 
puslapių. Audimo apdarais . . $1.25

BIBLIJA SATYROJE
z ai Diuiijoš pašaipa, j K/i'-.ana toi 

knygos neįsileidžia.laibai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, persiatan- 
čiais įvairius nuotikius r.uo prieš su
tvėrimo pasaulio "iki užgimimo Kris- 
.taus. įgijęs šia knyga nie! as nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina .... 4..00MACOCHAS.

neinate. i Romos kataliln> kunijra!. Kl-R MUSU BOČIAI 
lėktuvų bonidt New Yorke papjovė pvVPVO^
“g.g£a ” To r, M? Aumuller’aitę.TanP^’ Aumuller’aitę.

, . . fotografiškais atvaiz-jc, žydai nai ...."..... . ..........  ioc Biblija sako. ką-i pii—.utiniai žmo
nės gyvino Rojuje, i’- t mokslas Kojų 
visai atmeta. klok: !as įgano, . kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiuurėjo. jr ij 

'Knyga parodo, kodėl taip "manoma. 
Labai. įilomus ir pan.akinantis

.. ir gert Teikia dėl to, kad .skaitymas. Kaina ........................ 25c.
lcUnuOilS tšaus nepagalvojęs žmogus, f irTI'VrtC r?E*CPTTRi ’fėnsi rr.-an;trn ir° & norisi? Dėl ko be valgio LtfcILVDb KEM . JLIKUh 
' . .... jilpsta? Ir dėlko vienas mai- .ISTORIJA.*"H1 neisiiela daugiau spėkų, kitas ma- , . . •, . _ ,=iv_ ..i__ _ Šitas veikalas narodo riaip nuoJei praZ^lkk?tųz^,ši"-dk2ty^lrKU:.’ W05 metų revoiiucinės Ižetuvos spė-

oomis h* pleikią žmogui 
. Bi

mų, kad išO tuomet 
gerai paruošta sargyba išžu
dys visus žydus. Su maišti
ninkais juk niekas nedaro 
jokių ceremonijų! Bus geras 
pasiteisinimas ir bus atsiek
tas tikslas.

Bet išėjo kitaip. Žydai ne
sipriešino. kas geštapinin-. 
kams leido suprasti, kad 
paslapties žydai nesužinojo.

Žydai tą žinojo, tik nebu
vo reikiamai pasiruošę. Po 
kiek laiko naciai vėl ruošė 
‘ mobilizaciją.*’ šį kaitą nie 

nesitikėdami. Bet

prof. Vytauto Į vo okupavusi, bet savo bylą dvidešimto amžiaus budelių Jie pasipnesms. 
kūrinys simfo-1 ji pralaimėjo. Tarptautinio aukomis. <rprai nanmšta r

t Sympho- j teismo sprendimu Norvegi- Varšuvos "Ghetto'* padė-trai yra 
kurią ji

New Yorke pretensijų į Grenlandiją, 
metais. Tai vra Grenlandijos oras yra ne

pakenčiamai šaltas. Vasaros 
ten visiškai trumpos, nėra

parasė ja turėjo atsižadėti

jo simfoninės 
nnys.
Įimfonra suside- , . , . *• »?• •?i,. Lur ir kas auginti. Visas mil-
^.;.x„.-. i žiniškas žemės plotas, tai di

deli kalnai, pridengti sto
rais ledo ir sniego klodais.

savo tis buvo neapsakomai baisi. 
Mažam kambarėly sugrusta 
po 20 žmonių. O jų kasdie
ninė dalis—-linkus darbas 
ir badas, neskaitant panieki
nimo ir budeliško elgesio.

kitų panašių dalykų? Ko- 
reikia riebalų? šituos klausi

me rasi iš šios knygutės.
,;<*S nacis.-).ras G-mus. Kaina .. 15c. 

Kai

prazuva

g
tas Iėkix-

S 8 I. 4 2

įetais Buenos 
paskutinis jo 

Įo pilną ir stip-
jkaro vaizdą.

kurinio dalis 
įosferą ir

Europoj. 
Čia yra 

iškos te

rškia pa
ilgė

to.! aus. 
>olizuo- 

min-
>s link, 
įokra-

Žvdai tviė.io ir pasidavė 
likimui. Ką daugiau jie ga 
Įėjo daiyti. būdami astuonių

Kai kuriose vietose tie ledo pėdų siena atskirti nuo pa 
klodai sudaro net kelių tuks- šaulio ir apsiginklavusių 
tančių pėdų storio plutą, gestapininkų saugomi? 
Lietuviui tai butų didelis Naciai atveždavo ir blogo

iu!^31 - bilizavo

vėl .k.° - . .
kalnas ir visai nemalonus išveždavo žydus. Iš “Ghet- M kiekviena Ghetto
gyvenimui. Viena, ten labai to” imtas rėva “rinktinis!. aa buvo aplipdyta atsi-, 
šalta; antra, Grenlandija elementas’’ ir neva apgyven- saphunais, ragina n c i a i s ■ 
yra didelių vėjų kraštas, dinimui provincijoje. Kury Priesiptls naciams. _ 
Grenlandijos gyventojui 65 laiką žydai tuo melu tikėjo. ■ . *r ^ydai pnesinosi. Kiek- 
mylių vėjas yra pakenčia- Jie sudalydavo dirbtina* ap- vienoj gatvėj narna1 rado 

i barikadas, kiekvienam bute

tre. K 
pavykę 
’inkini 

; neprilf
Ko 

ir vii

mas vėjas. Mums gi toks vė- linkybes. kad naciai imtų 
jas yra retenybė. Jei medžių silpnesniuosius kaip “rinkti- 
jis ir nevarto, tai žmogus tik nį elementą." B^t nelauktai
laikykis, ypač ledinuotoje jie patyrė, kad išvežtieji bu- . . ,
gatvėje. ivo nugalabinami. Tuomet šautuvais, ir granatomis. 5>ets -

Grenlandija turi ir savo pas žydus atsirado įvžtin u ,?sYai^ziais ir ?et. Pries' 
sostinę, Gothaabo miestelį, cas noras priešintis bude-1 tankinėmis kanuolėmis. 
su \irš tūkstančio gyvento- liams. Bet kaip priešinsis be Visi žino. kad lenkai nėra1 
jų. ginklo? (dideli žydų draugai, vis tik-r

—savo rūšies tvirtovę. Pasi
rodė, kad lenkų požemis žy
dus buvo aprūpinęs ne tik

i-
tai

>8.

čia yra parodyta Shirley Temple, kuri būdama mergai 

pagarsėjo kaip filmų <waigždė- F)abar jai sukako jau 

metų ir švęsdama savo gimtadieni ji čia užpučia 16 žvakij 

čių ant pyrago.

Ž.nonių verslo ir mitybos Nors stropiai nacių sau- 
klausimas prastutėlis. Jie gemi, žydai rado galimybės 
minta banginių ir ruonių parinkti atsakingus žmones, 
mėsa. Kitokių žuvų veik nė- kurie turėjo užmersti ryšius 
ra. su lenkų požemiu, kas ir pa-

tskimosai verčiasi tik darvta.
banginių (vielioribų) ir ruo- Tuo metu Varšuvos “Ghe- 
nių gaudymu. Savo laimikį ttes” turėjo nežinoma skai- 
jie parduoda Danijos vy- čiu žydu. Patyręs anie tra- 
riausybei (šiuo tarpu, tur riška Varšuvos “Ghetto” 

į būt. Jungtinėms Valsti- būklę ir žydų norą stoti ko
joms). Pirklvba suvalstv- von prieš okupantus, lenkų 
liiiai. nes privačiams pirk- požemis visomis išgalėmis 
ia.Hs ji neapsimokėtu. Da- stengėsi žydams padėti. 
Įij; , dbe daugiau Slinko dienos ir savaitės, o
rideda □, negu ji gaudavo, lenkų požemis įvairiais bu- 

lala laikoma kitais išskait- dais siuntė žydams ginklus

ros
ios
31

ai bendroji nelaimė juo/, 
suvienijo kovai už laisvę.

Tuos ginklus žydai gar 
bingai vartojo. Kautynį* 
ėjo kiekvienoje gatvf?enasi 
kiekviename bute. Jos p.' v~r„' 
liovė tik tada. kai “geto’! ,‘gj^ 
nėjai arba pristigo amt» Lrein- 
jos. arba buvo iššaudytą pnQr.

Pas geštpininkus d’ | 
šaukė dideli sumišimą.kiriama 
faktas, kad zvdai huv<orlalvju 
rengę nacių unifom 
Mat. pirm sukilimo ,ar inžjo! 
vos geto kone 13»-iO(Jo ku- 
vertėsi siuvimu: ^įuVpj jjęj 
jas ir taisė senas na-' 30

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra mėtas ir ap- 
gavystė, aw paklos al
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pakte, dabar kapotai an
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

vio” Knygyną.

Adresas; “KELEIVI8"
•M BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas
A M. METELIONl

7747 Navy Avanoa,
Detroit Mich.

kos vedė kovą su caro valdžia, ir kam 
tuo pačiu laiku kurijai tą valdžią rė
me ir gynė; kaip paskui r-valioti ja 
paėmė viršų, kaip Lietuva likož pa- 
liuosuota iš po caro valdžios ;r kaip ji 
buvo apskelbta repuhlika. Pridėtas 
didelis spalvingas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta i 
apskričius. Tai yra vienatinė knyjra, 
kuri parodo, kaip rime Lietuve . Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai; Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolš*visais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintu’.as, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........... . .......... $1.00
DŽIAN BAMBOS SPYčIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juoku, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.
APIE DIEVĄ. VELNIĄ, 

DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Sioįe knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo-

Sir deklamacijų. Visokios temos:
rbininkiškos, revoliucionieriškos, 

tautiškos, humoristiškos ir laisvam*^ 
niškos. Visos skambios. vi*os geros. 
Tinka visokiems apvaiksciojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; (11 Ne- 

otsrtikintis Vyras; I2i Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kios prietarus, burtus ir tt.......... i 5c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė

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

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atrihepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę Kama 10c. 
“Keleivi*,” 636 Broadway,

South Boston, Mass.

i i «
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L.S.S. REIKALAI

L.S.S.Rytinių Valstijų 
Konferencijai Praėjus
Šių meti] balandžio 16.' Iš Cambridge 71 kuopos 

Cambridge, Mass., Ameri- delegatai:

jos narių skaičių.
Nepaisant kaip tūli iš mus

buvo tų audrų (laužomi, bet 
virš 30 kuopų ų šiandien tu
rime. Mes vistiek dar turi- 

' me virš penkių šimtų narių,
suvažiavimo 1919 metais Tiesa, musų nariai pasenę, 
manė J ad Lietuvių Socialią- neveikius. Bet savo princi-

A. Valeika.
J. Vinciunas,
P. Čepas,
J. Andretv,
K. Zabitis.
LSS šešto Apskričio

kos Lietuvių Piliečių Kliubo 
salėj susirinko LSS lytinių 
valstijų konferencija. LSS 
71 kuopos organizatorius 
drg. K. Zabitjs atidarė suva
žiavimą ir nusakęs Įžanginę 
prakalbą, nakvietė LSS šeš- gatas: 
to Apskričio pirmininką d. J. Kairaitis.
W. V. Anesta sutvarkyti Broliški delegatai: 
konferenciios eigą. Draugas1' Nuo LDD Centro Komit? 
Anesta tuoj paskyrė manda to, B. Spudienė; 
tų komisiją. Nuo LDD 7 kuopos iš

Kol komisija sutvarkė Brooklyno, A. .Jonaitis; 
mandatus, ri. Anesta pakvie- Nuo “Keleivio.” M. Mi
te pakalbėti LSS organiza- chelsonienė; 
cijos reikalais d. St. Michel Iš Haverhillic, S. Paplaus- 
soną ir d. J. Buivydą. Jiedu kienė; 
kalbėjo tiumpai, paaiškin- Nuo veikėjų iš Bostono, 
darni, ko iš šics konferenci- M. Aleknienė;

tų Sąjunga jau “numirė” ir 
neprisikels — stambia? kly
do.

Tiesa, per tą virš 20 metų 
laikotarpi musų LSS organi
zacija pergyveno daug sun
kių dienų. Bet ji nemirė. Ji 
gyva i: gyvuos ateityje, kol 

A;n< ; ikos lietuviuose bus 
darbininkų. Ji plės savų 
vu’ Ją. ta ne ių obalsiu: “Vi

so V.ulio darbininkai, vie- 

n’ kitės! Jus nieko r.epTaDi- 
tik retežius, a laimė

site pasaulį!

puošė, savo insitikinimuose 
jie labai tviiti. Musų kuo
pos, kaip ir pats LSS Vyk
domasis Komitetas, suside
da iš grynų pioletarų, o ne 
iš kokių baltakalnierių biu- 
roki atų.

Nemanykite, draugai, 
kad LSS Vykdomasis Ko
mitetas nemato trukumų 
musų organizacijoje. Jis 
mato. Didžiausis trukumas, 
tai agitatoi ių stoka. Pas 
mumis nėra kalbėtojų, kurie 
galėtų skersai išilgai per ko 

Dvidešimts metų atgal Manijas važinėti su prakal

tos tikisi susilaukti Ameri
kos lietuvių socialistinis ju
dėjimas.

Mandatų Komisijos pra

nešimas.

Nuo LSS Vykdomojo Ko
miteto, J. Buivydas, J. Gla
veckas.

Viso LSS įytirrių valstija

misų Sąjungoje kilo nesan 
taika, nes tūli karšto ūpo 
žmonės užsimanė revoliuci
jos visame pasaulyje. Jie 
manė, kad ryt-po-ryt bus re
voliucija ir Amerikoje; kad į leisti 
darbininkams čia reikės sto-' Nors 
ti ant barikadų ir kurti so
vietus, taip kaip Rusiicj. 
Rimtesni socialistai šitai 
svajonei nepasidavė. Jie -a

kuopų suvažiavime dalyva-

bomis. Kalbėtojų mes turim 
labai gerų, bet jie neturi lai
ko maršrutams. Tas sutruk
do musų organizacijos augi
mą. Mes tai pat negalime iš

tinkamos literatūros, 
rašėjų jau turėtume, 

bet musų LSS centro finan
sai nekaip stovi. Centras 
Čirba be atlyginimo, algų 

/"■fgauna. Narių duokles mes 
kad rusiška revoliuci'? į taupom, kad reikalui esant 
rikoie negalima, ne salėtume vieną-kitą draugą 

rvsiusti i kolonijas ir kelio-
Iš Brooklyno dalyvauja vo 36 delegatai 

šie LSS 19 kuopos delega- Suvažiavimo pirmininku 
tai:

A. Vasikoniutė.
M. Strazdienė,
M. Žvingilas,
F. Lavinskas,
V. Redzevičius.
Iš Norvvoodo 133 kuopos 

delegatai:
F. Mučinskas,
W. Grinkevičius,
P. Veta.
J. Truskauskas,
P. J. Kručas,
P. P. Kručas.

išrinktas d. J. Glaveckas: 
jo pagelbininku išrinktas d. 
W. V. Anesta: protokolų 
raštininku išrinktas d. J. 
Buivydas: jo pagelbininku. 
d r. St. Strazdas.

Pirmininkas paskyrė re
zoliucijų komisiion St. Mi- 
chelsoną, J. Jankauską ir P. 
Kručą.

LSS Vykdomojo Komiteto 
sekretoriaus raportas.

Gerb. pirmininke, drau 
gai ir draugės delegatai! A<

Iš So. Bostono 60 kuopos pirmiausia LSS Vykdomoje 
delegatai: Komiteto vardu sveikinu ju-

mlS CI3. SuSirlnkuSiuS, pūtaF- 
damas uoliai dirbti darbe 
žmonių ateičiai, kuri nėr? 
tokia tamsi, kaip tūli iš mu 
sų gal būt Įsivaizdiname. 
Mes čia susirinkome aptarti 
musų organizacijos reika
lus, pagvildenti jos proble
mas ir galimybes jai bujoti 

61 kuopos ateityje. Tūli žmonės senai 
jau musų Lietuvių Socialis
tų Sąjungai iškasė duobę ir 
“palaidojo.” Bet tai netiesa. 
Tie, kurie po 10-tojo LSS

i z'jl'i 1 ri z'-v ra caiTIICHUIOVIiaa,
J. Jankauskas, 
P. Brazaitis, 
W. V. Anesta. 
N. Januška,
F. Roman,
St. Strazdas, 
V. Gegužis,
A. Alekna.
Iš Lavvrence’o 

delegatai:
K. Čiurlionis. 
F. Vereikis,
M. Vaitkunas.

kė,
Amt
čia nėra jai sąlygų. Karšta 
galviai šitokį aiškinimą na 
smerkė; jie rėkė, kad socia
listai nenorį socializmo, ku
ris pats veržiasi per duris.

Tai buvo ūpo gadynė. Jj 
praūžė lyg audra, sugriau
dama ne vieną organizaciją 
ir palikdama didelę nesan
taiką darbininkų tarpe.

Tuo tarpu gyvenimas ėjo 
savo keliu ir parodė, kad 
socialistai sakė tiesą. Pasau
linė revoliucija neįvyko.
Vietoj to, Europoje, kur ko
munistai daugiausia už re
voliuciją agitavo, kilo reak- 
eija. Darbininkų spėkos bu- - , 
vo suskaldytos. Kilo baisus įa™ lalskam!
laci^mA cianhac _Iic nrorioln
ICK7I£JIIIV OlCtU CZ AC7 pi CVVt V J V

kelti savo galvą net ir Ame 
’ikoje. Tai buvo paseka to. 
kad komunistai sudemorali 
zavo darbininkų organizaci 
ias. apardė socialistų parti 
jas. Tas pakvaišęs sumas pa
lietė ir musų LSS.

r,ės lėšas apmokėti. Didžiu
ma darbo atliekame laiš
kais. susirašinėjimais su ko
lonijomis.

Tiesa, turime gana skait
lingų nariais kuopų, kurios 
laikas nuo laiko paaukoja Į 
LSS centrą, bet reguliariai 
duoklių nemoka. Matyt, tie 
draugai mano, kad LSS 
Vykdomasis Komitetas ima 
sau algas, už kurias nieko 
jiems neduoda. Tūrių dar 
kartą pabrėžti, kad LSS 
Vykdomasis Komitetas jo
kiu algų neima. Visi dirba 
veltui. Jusu centai sunaudo- 

popierai ir 
kelionėms, jei kur reikia bū
tinai pasiųsti žmogų. Tai ir 
viskas.

Mes pradėjome vesti “Ke
leivyje” LSS skyrių. Kol 
kas dar jis pasirodė tik vie
ną kartą prieš suvažiavimą. 
Neužilgo pasirodys tankiau. 
Čia mes orašome draugų

J
AR ROMOS

opiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pašau1- »»»jo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKTiilUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijoehijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia .Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se 
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokia 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas ta’ 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 Urbonai U. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai l.-.o; rr, 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliuciją iššaukė 
Kur a bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvi-, apie 
kita.-- 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 
knygų, nes joje raa daag reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų i.- tam- 
sinin,-, mačioe visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas. KAINA $2.99.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina *1.3*.

REV.
Galima gaut pas autorių, sekančia adresu:

M. VALADKA, B. D. *, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuardyta kaina ir

t* iKELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Dabar mes žinome prie ko T1,, . .. „
privedė tas ekstremizmas, įtaikęs ir nuoordzire talkos, 
tas netaktas. Privedė prie to. Jeigu draugai susidomės ir 
kad demokratinis pasaulis ^acs. z,.n’\n‘:t,k 15 t0,1.“1.^' 
-Amerika ir Anglija-me- bet, V 15 abeln°

tesi i kovą prieš fašizmą, veikimo, mes tą skyny is-
Jeigu skersai ir išilgai pa- Ples.'“c plačiau ir padarysi-
sauli nebutu sugriauta dar-, me įdomų, kad butų kuo pa- 
- - -• - - - - - įsigėrėti. Toimi mivmc “KP-

Rodos, savo suglaustame 
raporte padengiau viską, 
kas reikėjo padengti šiame 
suvažiavime. Yra čia musų 
oiganizacijos pirmininkas 
d. J. Glaveckas; jei ko ne-į 
pastebėjau aš, tai jis gal pa
stebės. Be to, šiame suvažia
vime turime ir LSS Vykdo
mojo Komiteto narį d. St. 
Strazdą. Jis irgi gal ras ką 
nois pridurti. Aš šiuomi bai
giu savo raportą iš LSS Vyk
domojo Komiteto veiklos ir 
darbuotės.

LSS Vykdomojo Komite
te sekretoriaus raportas pri
imtas vienbalsiai.

Padalyta pertrauka pie
tums.

Antroji Sesija.
Antroji sesija prasidėjo 3 

valandą popiet, pirminin
kaujant d. Glaveckui. Rezo
liucijų komisija perskaitė 
septynias rezoliucijas, ku
rios buvo priimtos vienbal
siai.

Kalba d. P. Krušas apie 
musų bendradarbiavimą su 
kitomis sriovėmis. Jo kalba 
buvo gana konstruktyvi ir 
Įdomi. Jis surado netikslu
mu ir iš musų pačių, kurie 
veikia su kitomis sriovėmis 
Lietuvos išlaisvinimo darbe. 
Jam atrodo, kad Pittsbur
gho konferencija buvo per
daug mechaniška. Perdaug 
kalbėjo toje konferencijojei 
“viršūnės,” o ne “apačios.”1 
Tas sudarė nekokį Įspūdi at- 
vykusiems iš kolonijų dele
gatams. To buvo galima iš
vengti.

Jis taip pat žymėjo, kad 
Massachusetts valstijoj sun
ku ką nors veikti su katali- 
kiškaja sriove. Nors Lietu
vos -reikalas -gana opus- ir 
reiktų susikalbėti, bet musų 
klebonai to nenori. Jie ma
no. kad jie su savo parapijo- 
nais daugiau reiškia, negu 
visi Massachusetts lietuviai. 
Nesusitaręs sų klebonu, ne
prieisi prie jų parapijonu. 
Gal būt kitur kitokia padė
tis, užtad tenai ir sutarimai 
eina geriau negu Naujoje 
Anglijoje. Mums patinka 
New Yorko veikimas, kad 
jie gali bendrai veikti; mes 
to negalime, nes čia, turbut, 
atžagariškiausi kunigai, ku-

Lakunai Juroj Laukia Pagalbos

čia matosi japonų nušauti jūron Amerikos lakūnai su savo 

orlaiviu. Vėliau juos išgelbėjo savas laivas.

rie daugiau rūpinasi savo 
asmenine nauda, negu Lie 
tuvos likimu.

Po d. Ki-učo kalbos sekė j 
diskusijos. Kalbėjo visa eilė • 
delegatų ir nusiskundė Nau
josios Anglijos padėtimi. į 
Kalbėjo tuo klausimu LSS 
pirm. d. Glaveckas, nurody
damas kaip reikia šiuo mo
mentu dirbti dėl Lietuvos 
išlaisvinimo bendrai su to
mis sriovėmis, kurios stoja 
už demokratinės Lietuvos 
atstatymą. Tuo klausimu pa
sisakyta rezoliucijoje, kuri 
jau tilpo “Keleivyje.’’

Kalbėjo d. St. Strazdas, 
kaip LSS nariai turėtų veik
ti nesocialistinėse organiza
cijose. Jo kalba buvo įdomi 
ir pamokinanti. Jis sako, 
nereikia urmu veržtis į orga
nizaciją, kad užvaldyti ją. 
Tokias metodas naudoja 
komunistai ir smetoninin- 
kai, ir tos metodos pakerta 
organizacijos narių vienin
gumą. Mes turime organiza
cijose veikti taip, kad gauti 
rasitikėjimo, o ne mechaniš
kai brukti joms savo valią.

Suvažiavimui aukos ir 
sveikinimai.

LSS 4 kuopa iš Chicagos, 
§10.00;

LSS 116 kuopa iš Detroi
to. §10.00;

LSS 19 kuopa iš Brookly
no, §10.00;

Drg. J. Jankauskas, $10;
Drg. P. Brazaitis, $5;
Dig. P. Kručas, $10;
Drg. F. Mučinskas. $5;
LDD Cetro Komiteto var

du B. Spudienė, $5;
LSS 6 kuopa iš Pittsbur

gho, $5.
Viso $70.00.

J. Buivydas.
Suvažiavimo sekretorius.

LSS rytinių valstijų suva
žiavimą prirengė LSS 60 ir 
71 kuopų draugai: N. Januš
ka, P. Brazaitis, W. V. Ane
sta, St. Strazdas. J. Jankaus
kas, J. Andriukaitis, K. Za
bitis, J. Vinciunas ir A. Va
leika. Tiems draugams LSS 
Vykdomasis Komitetas ta
ria širdingą ąčiu. Taip pat 
taria širdingą ačiū drau
gams ir draugėms, kurios 
paruošė delegatams pietus 
ir vakarienė, būtent, drau
gėms ir draugams: T. Bra- 
zaitienei, S. Valeikienei, B. 
Valeikai, F. Ramanauskui, 
J. Andriukaitienei ir O. Ge- 
gužienei.

LSS Vykdomasis Komite
tas taip pat ačiuoja ir drau
gams Aleknams, kurie pui
kiai pavaišino svečius kon
ferencijos išvakarėse. Dė- 
kuoja Michelsonams ir vi
siems tiems, kurie atvyku
sius iš kolonijų delegatus 
api^ipino nakvynėmis.

LSS Vykdomasis K-tas.*

Jeigu mums “Ke- 
skyriaus neužteks.

skerdynės veikiausia neturė- 1I,e*tume Bet tas jau įvyko ir Penodini žurnalą. Bet jeigu 
šiandien musų uždavinys ne' T; t1f l J.“

yra suglausti visas savo jė- ,na'« ."e.Kal! but ™ kalb“„ ' 
gas, kad ko daugiausia pa-Į Reikla !»«**• drau' 
dėius demokratijai laimėti gams. kad me? jau buvome 
karą prieš diktatorius. ^užsimoję leisti LSS periodi-

Ar Sovietų Rusijos politi- nį žurnalą, bet susilaikėme, 
ka po šio karo bus pasukta į, nežinodami tikrai, kaip 
demokratinį tvarkymąsi, draugai toki darbą įvertin- 
sunku dar pasakyti. Bet ga- tų. Todėl nutarėme pradėti 
Įima spėti, kad jis pasisuks, LSS skyriumi “Keleivyje ” 
r,es pačioje Sovietų Rusijo- Jeigu tas skyrius eis gerai, 
je bus šiokių tokių atmainų, gaus LSS nariuose pritari- 
Nes karo sugriautas ūkis tu mo, gal tada eisime ir prie 
rėš atsistatyti. Vakarų Eu- žurnalo išleidimo, 
ropos ir Amerikos pagalba Metas atgal, mes rinkome 
bus reikalinga. Bendradar- pinigus išleidimui brošiurė- 
biaudama su demokratinė- Įių įvairiais dienos klausi
mus šalimis. Sovietų Rusija mais. Nekuriais klausimais 
veikiausiai pakeis savo pa- ir rankraščių iau turime, 
žiūras į demokratiją, kurią Kaip tik susitvarkysime, 
iki šiol bolševikai aiškino brošiūrėlių programą vykin- 
kaip “buržuazijos priemonę sime gyvenimam 
darbininkams apgaudinėti.” LSS Vykdomasis Komite- 
Darbininkų vienybės obalsis tas daugiausia lupinasi LSS 
vėl užims pirmąją vietą pa- kuopų atgaivinimu. Mes jau 
šaulyje, kaip jis buvo ūžė- turime padarę kontaktą su 
męs prieš pirmąjį pasaulinį tokiais miestais: Philadel- 
karą Europoje ir visam pa- phia, Clevelandu, New Bri- 
saulyje. tainu, Rochesteriu. Spring-

Daugelis lietuvių senų są- fieldu, Ohio: Minersville. 
jungiečių nusekę paskui ko- Pa.; Herrinu. III.; Ply- 
munistus apsivylė. Jie šian- mouthu, Pa., ir kitais. Mes 
dien nepriklauso nei prie lengvai galėtume tenai kuo- 
komunistų, nei prie mus. Li- pas ątgaivinti. jeigu ištesė- 
ko pasyvus žmonės. J juos tume pasiųsti organizatorių, 
mes turime kreipti rimto do- Mes turėsime kaip nors su- 
mėsio, nes tai musų rezer- rasti iš savo tarno, vieną, ki- 
vas. Jeigu tik mokėsime tin- tą draugą ir pasiųsti į tas 
karnai pasikalbėti, atstaty- kolonijas, su kuriomis LSS 
sime iš jų savo LSS kuopas Centras palaiko ryšius, kad 
ir padidinsime organizaci- atsteigti tenai l^SS kuopas.

bininkų vienybė, mes šian-UlllllllkU V 1C/11J MVą AJlVziD OIC41J v • •

dien tokios pasibaisėtinos len>Je
TEISINGAS PATARĖJAS'

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia Jyties ir sveikatos rei- j 

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 

beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. j

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako

jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 

pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai

dos. "Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku

rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. .Beveik kiek

vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre

tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimu, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:’’

Ką reiSkia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis’
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras?
Ryžių barstymą-; jauniems ant ^ai
vą? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 

Kaip prasidėjo pašauna?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes 7—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip \Vellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,’’ McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boebche’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėjų.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot už

drausta kalbėt apia ėeimyniikua ni
kai us?

I visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja^” atsako aiškiai ir niako 
neslėpdama^.

Knyga graži, au paveikslais. 22* 
puslapių, stipriais audimo apdara

I r
i



Ko. 18. — Gegužės 3 d-, 1944 m. KELEIVIS, SO. BOSTON. Aštuntas Puslapis

=t= Tobin “Palestinos” majoras.

Vietines Žinios
MIRĖ LAIVYNO SEKRE-i Kenuotos daržovės, kurioms
TORIUS, BUVĘS DOR- 

CHESTERIETIS.
nereikės pointų.

Kainų administracija pa
skelbė gerą naujieną šeimi 
ninkėms. Aštuonių rusių 
daržovėms jau nereikės 
“pointų.” Gal vėliau, apie 
rudenį, kainų administraci
ja vėl grąžins “pointus.”

Garbingai palaidotas Ar
lingtono kapinėse.

Pereitą penktadieni Wa- 
shingtone mirė Frank Knox, 
laivyno sekretorius. Jisai gi
mė ir augo Bostono priemie
styje Dorchesteryje. Prie 41
Mosley gatvės tebestovi se- reikės pointų: 
nas dviejų aukštų namas, 
kuriame jis gimė ir augo.

Knox buvo neturtingų tė
vų vaikas, tik savais ištek
liais aukštesni mokslą ėjoj 
Atliekamų nuo studijų laiku 
jis uždai biaudavo, gauda
mas po kelis dolerius į są
vaitę.

Knox yra dalyvavęs ispa
nų kare, taipgi p&rmam pa
sauliniam kare, iš kurio jis 
gryžo pulkininku.

Savo pažiūromis Knox 
buvo republikonas ir aštriai 
kritikavo prezidentą Roose
veltą. Pastarasis betgi žino
jo, kad Knox yra pažangus 
republikonas ir gabus vyras,.
1940 metais Rooseveltas pa
skyrė ji laivyno sekretorium.
Tas pareigas Knox ėjo iki 
mirties. Mirė širdies liga. 
sulaukęs 70 metų amžiaus.

Frank Knox buvo didelis 
nabašninko Tado Roosevel
to šalininkas ir draugas.
1912 metais jis padėjo Ta
dui Rooseveltui sukelti mai
štą prieš republikonus. ' To 
pasėkoje tada atsirado vadi-

Šioms daržovėms jau ne-

Žodis nuo LSS suvažiavimo 
rengėjų komiteto.

Lietuvių Socialistų Sąjun- 
igos rytinių valstijų suvažia
vimas įvyko balandžio 16 d.
Suvažiavimui pasibaigus. Palestina, tai nauja žydų 
vietinės socialistų kuopos kolonija Massachusetts val- 
(60 ir 71) surengė delega- sti joje; tikriau sakant, pro
tams vakarienę, kurioj da jektuojama kolonija, kurio- 

. lyvavo gražus būrelis ir sve- je gyvens apie 3,000 žydų 
čių. tremtinių ir pabėgėlių. Ko-

Vakaro programoj buvo lcnijos steigėjai kreipėsi i 
visa eilė kalbėtojų. Kalbėjo Tobiną. kad jisai sutiktų bu- 
Cambridge’aus lietuvių kliu- t i garbės majoru. Tobinas 
bo pirmininkas J. Turaus- sutiko.
kas, Bostono miesto aseso 
rius A. J. Namaksv. Dr. D.
Pilka, paukščių ūkio savi •

Bostono majoras Maurice 
J. Tobin gavo naują “ciną.” 
Jis dabar yra Palestinos ma
joras !

“Minėjo” Hitlerio gim
tadienį.

Asparagams, No. 2 kenui. ninkas drg. Jonas Stevenso- pereita ketvirtadieni Vo- Burokėliams No 2 kenui nas. newyorkieciai draugai... ..reitą Ketvirtadieni v o ?TfvG^nS n; ir draugės Spudienė. v^i-! ^ijoj buvo minimas Hitle-Leafv Greens. No. 2 kenui «■ draugės Spudienė ..... , , .! ' koniutė. J. Buivydas. J. Gia- ,‘° prataounis. meną pirm
veckas ir F. Lavinsiąs: to Bostono dienraščiuose
vietinių kalbėio adv. F J. pasirodė toks sukis:
Bagočius. St. Strazdas. “K»- “Apvaikščiokite Hitlerio 
Įeivio” redaktorius Michel- gimtadienį, nešdami į gatvę 
sonas ir kiti. senas popieras ir skardi!”

Pasėkos buvo -geros. Ta
neičių sunkai nuo 16 iki 18 Į^turos’ darba lietuvių išei- 
r nuo 30 iki 36 “pointų. vijoj ir kartu dirbti už nepri- 
faip pat yra padidinti “poin- klausomos ir demokratinės

Špinakams, No. 2 kenui
Kornams, No.' 2 kenui.
Tomeitėms, No. 2' kenui;
Kėniams, 12 unc. kenui.
Bet užtai padidinta “poin- 

ų” vertė spalgenų sunkai 
iuo 8 iki 15 “pointų;” to-

ai ’ kenuotoms pupelėms. Lietuvos atsteigima. 
omeičių “kečiupams” ir kai 
turioms Nuotaika vakarienėj buvo 

labai draugiška ir jauki. Už 
Smuikininkas L. Buinis par- vakarienės pagaminimą ren 

važiavo į svečius. gėjų komitetas dėkoja daro- 
• . . ščioms musų šeimininkėms: 

Jaunasis Longinas Buinis. y Brazaitienei. J. Andriu- 
□nomas Bostono lietuviams kaitienei, S. Valeikienei. F. 
smuikininkas, parvažiavo iš Ramanauskienei. A. Valei- 
irmijos pas tėvus Cam- kienei ir O. Gegužienei. Ko- 
iridge uje pasisvečiuoti. Jis mitetas apgailestauja, kad 
praleido Fort Barracas sto- vakarienėj negalėjo daly- 
vykloj Floridoj 17 mėnesių, vauti draugė Marcelionienė. 
Tis yra priskirtas prie ka- kuri daug yra prisidėjusi

kitoms daržovėms.

dieną senos popieros surink 
ta daugiau, negu kada nors 
pirma.

Popiera yra karo medžią 
ga. Aišku, toks minėjimas 
Hitleriui nėra naudingas.

Sudegė dvi krautuvės. 
$300 000 nuostolių.

Dexter trobesyje, prie \Va 
shington gatvės, kilo didelis 
gaisras. Sudegė dvi čevery
kų krautuvės. Nuostolių pri
daryta už 300,000 doleriu 
su viršum.

Ugnį gesinant buvo su
žeisti trys ugniagesiai.

namoji “Bull Moose” parti
ja. Rooseveltas pralaimėjo, j 

bet pralaimėjo ir republiko-Į 
nų partiia. kurią jis suskal 
dė. Prezidento vieta tuometi 
teko Woodrow Wflsbnui.

Knox palaidotas šį pirma- J Pasisvečiavęs namie, Lion- 
dienį. su didelėmis iškilmė-1 ^inas ketina vykti su motina 
mis Arlingtono kapinėse, j 'Nevv Yorką ir Brooklyną 
kur laidojami visi Amerikos | giminių aplankyti.

iuomenės kapeli jos ir vado- pj-je paruošiamojo darbo, 
vauja 16 instrumentų Post 
Auxiliary orkestrą, kuri gro- Komitetas dėkoja visiems 
:a kitų stovyklų palinksmi- draugams ir draugėms, o 
įimui, .šokiams ir vaidini- taip pat ir maloniems sve- 
nams. Jis yra parašęs kelia- čiams. kurie prisidėjo prie 
ą dainų, kurių dvi atkreipė šitos vakarienės tokio gra- 
iet Washingtono Special žaus pasisekimo.Service Denąrtr-.npntn dė- Rengimo Komitetas,
mesį.

žymus vyrai.

Susituokė drg. N. J&ntfžka 
str drge S. Valeikiene.
balandžio 29 d. įvyko 

draugo Napoleono ir drau
gės Stellos Valeikienės su
tuoktuves. Abudu draugai 
ilgamečiai sąjungiečiai, vi-

Prokuroras Bushnell nestato 
jokios kandidatūros.

Šios valstijos prokuroras 
R. T. Bushnell paskelbė, mobilių, 

bmkime jam geriausios jjs nejįeško jokio naujo 
tloties ir laimingai sugryžti urėdo ir ateinančiose vaidi
no karo namo. ninku nominacijose nestatąs

Koresp. M. jokįos kandidatūros. Da

bartinės jo pareigos nepasi
baigia iki 1945 metų sausio 
mėnesio, ir jis noris per tą

Tas daugiau nevogs auto
mobilių.

Somervillės ligoninėje mi- 
:• ė John O. Lindgren. 35 me 
tų amžiaus vagis. Jis važia- 
To vogtu automobiliu ir po
licijos vejamas įvažiavo 
stuipan. Automobilis buvo 
sukultas, o Lindgren mirti
nai sužeistas.

Jis daugiau nevogs auto-

Turime daugiau sviesto, 
bet kaip bus žiemą?

Vyriausybės surinktomis laiką apvalyti valstijos aoa- 
riniomis, krašto sandėliuose ratą, kuriame buvo ir tebe- 

suomenės veikėjai ir abudu I iandien yra visu trečdaliu ra dar privisę visokių suk- 
buvo našliai. I laugiau sviesto, negu buvo čių.

Draugas Januška gyvenai lemai šiuo metu. Bet neži- 
Roslindalėj, 15 Cotton st-. J lia kaip bus žiemą. Dalykas Baudžia už nesvarumą, 
o draugė Valeikienė iki šiol J oks. kad šiuo tarpu gauna-
gyveno Cambridge’uje, kuri na mažiau pieno. Galimas 
ji per ilgus metus dirbo pro-1 laiktas. kad ir vasarą jo bus 
gresyvių lietuvių judėjime | nažiau. O tai reikš mažiau

kiti

Gazolino juodoji rinka 
vis tarpsta.

Kainų administracija ir 
vyriausybės žmonės da

ro pastangų išnaikinti juo
dąją rinką, bet nevyksta. 
Apskaičiuojama, kad visoj 

j šaly juodoji rinka kasdien 
; išleidžia apie pustrečio mi
liono galionų gazolino. Tai 
pavogtas gazolinas.

ypač socialistu veikloj. Ji j 
užaugino tenai gražų sūnų. 
kuris dabar tarnauja karei 
tarnyboj. Nesenai buvo par 
važiavęs pas motiną pasi-l 
svečiuoti su saržento laips ] 
niu.

Draugai Januška ir Valei 
kienė susituokė civilinės ] 
metrikacijos budu. kaip ii 
pridera pažangiems žmo 
nėms. Ir jokiu iškilmių ne-j 
kėlė. Tai irgi labai gražu ir j 
pavvzdinga.

Linkime draugams Janus- ] 
kams laimingos ateities!

J. A.

r sviesto, gi armijos ir lai- ..., . .. 
yno reikalavimai bus di.^u ,tikinti gyventojus, 
iesni.

Jei taip bus. tai sekamą 
nemą turėsime bėdos su 
sviestu.

Dviejų metų vaikutis gauna 
75,000 dolerių.

Suffolk apskrities teismas 
padarė nuosprendį, kuriuo 
dvieju metų vaikutis, Avil
iam Lichman iš Chelsea. 
gauna 75.000 dolerių. Tą

Pakėlė kainas paukštienai.
Kainų administracija iš

dildė paukščių augintojų 
•eikalavimą: pakėlė kainas 
rištoms, žąsims, antims ir 
eitai paukštienai. Už svarą 
paukštienos dabar reikės 
nokėti apie du centu dau
giau, negu iki šiol.

O valdžia sako, kad pra
gyvenimas “nebrangus.”

Žmones vra įspėjami ne- 
Bostonas buvo virtęs įpirkti falšyvų gazolino ku- 

rusies šiukšlynu. Gatvės nu- pOnų jv taip pat nepirkti ga
vo pilnos popierų ir kitokio zoijno be : uponų. Kas taip 
nešvarumo. Bandyta grazu-

kad
reikia laikytis švaros. Tas 
nepadėjo. Kaltininkus imta 
šaukti į teismą. Pereitą są
vaitę daug tokių žmonių tu
rėjo sumokėti teismo Įsaky
tas pabaudas. Vienam kalti-

. uponų
daro, tas kenkia musų val
stybės karo pastangoms, tas 
sabotažui! kas.

Jautienai reikia daugiau 
“pointų.”

Kainų administracija skel-
ninkui teisėjas Zottoli Įsakė o’a- kad "nepalankios aplin- 
mokėti po penkis dolerius kybės ’ privertė pakelti 
pabaudos per penkias die- ‘‘pointų ’ ertę geresnės ru
nas, nes jis buvo gavęs svei- sies jautienai. Prastesnės ru- 
kates departamento Įspėji- sies jautienai tie “pointai” 
mą, tačiau per penkias die- esą sumažinti.
nas nieko nedarė. Tuomet f--------------
buvo pašauktas Į teismą.

Tas pats teisėjas da pasa-
Ar “pork chops” bus be 

“pointų.”
kė. kad ateitvje jis šitaip 
elgsis su kiekvienu namo sa 
vininku. kuris neklausys 
sveikatos departamento.

Tos bausmės yra tikra 
Dievo rvkštė” švaros ne-

Reikalauja nugriauti Bos
tono laužą.

Bostone yra daug apleis 
tų ir da gyvenamų namų, paisantiems žmonėms, 
kurie gyvenimui netinka. ---------------

«uma turės išmokėti Mapie-1 Pradėta kamPani>’ Reik>UuTa didinti audėjųsumą tuies išmokėti Mapie 1, ž b nugriautas. Dėl algas.
wood ligonine. Kai vaikutis j . , - Bostonas vra gavės
buvo vos penkių dienų am-f g ę Medvilnės audėju unija1 ♦ city \ainą. kreipėsi Į Karo Darbu Tary-žiaus, toje ligoninėje jis bu 
vo pavojingai apdegintas J 
Dėl to reikeio nuplauti jam 
kojukę. Vaikutis auga, bet- 
iis visam amžiui bus Rolie-.l 
kas.

Ligcnine taip pat turės 
užmokėti vaikučio tėvui nuo-: 
stulius, viso apie tukstantįj 
dolerių, _____ |

Kadangi šiais laikais nėra pakankamai 

medžiagos visus aprūpinti, tai jus galit negau

ti telefono naujoj vietoj, jei ketinate kraus

tytis.
Prieš išsikraustant ar samdant vasarnami, 

prašom pasiteirauti vietiniam Telephone Busi

ness Office ar galėsite gauti telefono patarna

vimą naujoj vietoj.
Mes norėtume aprūpinti telefonais visus k u 

tik to nori. bet negaiim išpildyt užsakymų iki 

negausim priemonių. Visos musų rezervos da- 

dab yra vartojamos, o naujos reikmenys nega

minamos. nes karo metu stinga medžiagos civi- 

liems reikalams.

Kur dingo visi telefonai? Jie vartojami Armi

jos. Laivyno ir karo pramonės reikalams. Šiuo 

laiku mes turim darbe per 255,000 instrumentų 

ir praleidžiam kasdien pusę miliono pasikalbė

jimų daugiau negu buvo prieš karą.

štai kodėl jums patariam pasiteirauti 

kraustantis arba darant planus vasarai.

T NEVV ENGLAND TELEPHONE 
& TELEGRAPH CO.

Nešvarumas brangiai kai
nuoja, bukit atsargus.

Bostono valdžia ir spauda 
vedė agitaciją už gatvių ir 
kiemų apvalymą. Kai tas 
negelbėjo, stvėrtasi 
priemonės. Namų savinin
kai ir nuomotojai, kurie ne
silaiko švaros, dabar šaukia
mi i teismą aiškintis ir mo
kėti bausmę. Pereitą sąvai
tę buvo pašaukti net 45 na
mų savininkai. Jie sumokė 
jo virš tūkstanti dolerių pa
baudų.

Lietuviai namų savininkai, 
bukite atsargus. Geriau sa
vo kiemą ir šalygatvĮ prižiu- 2. Birutės 
rėti, negu eiti i teismą, gaiš J dio choras, 
ti dieną ir. priedais bausmę 
mokėti.

Amerikos Mėsos Institu
tas kreipėsi Į kainų adminis
traciją ir pasiūlė kiaulienai 
nuimti “pointus.” Pas dau
geli Bostono mėsininkų tas 
iššaukė 'gyvą susidomėji
mą.”

Spalding bu. .ukitojo į?-. Prašydama padidint ąu- 
teismo narys. dejų algas Unijos virsimu-

kai sako, kad pragyvenimui 
Massachusetts guberna- brangstant, kai kūnų skyrių 

torius Saltonstall paskyrė darbininkai jau negali galo 
naują valstijos aukštojo tei-,su galu suvesti. Todėl dalis 
smo narį, John V. Spaldin-Į audėjų visai metė savo dai 
gą. Jisai užima rezignavusio;bus ir nuėjo dirbti i kitas 
teisėjo Donahue vietą. i karo pramones,

pilės

Valys ofisus.

INSURANCE.
Apsidrausk dabar. Rytoj gali 

but pervėlu. Susirgus ar susižei

dus mokama $25.00 per sąvaitę 

ir ligoninės lėšas, o kainuoja tik 

$12 per metus.

Gali prigulėti be lyties skirtu

mo, nuo 16 iki 69 metų amžiaus- 

Platesnių informacijų klauskite 

pas— (11—24)

Bronis Kontrim.
598 E. Ilroaduay,

So. Boston, Mass.

♦
11 DR. D. PILKA

Valandos nuo 2 ild 4 
ir no<- 7 iki 8.

506 BROADVVAY
sll. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1324

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

arba Somerset S044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IK NERVŲ l.IGŲ.
Va!, nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

A. J. NAMAKSY
Real Estate As Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOLTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948 
Res. 37 ORIOLE STREET

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkw*y 1233-W

Tel. TRObrid^e 6330

0r. John Repšiais
(REPŠYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlion-.is ir Šventadieniaia: 
nno 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE. MASS.

Nuo šio pirmadienio pra
dėta valyti Bostono Įstaigų 
ofisai. Iš jų renkama sena 

iritnZ popiera> nebeikalingos bi- 
J los. seni laiškai ir kitkas.

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos piograma ateinanti 
nedėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Armonistas Richard 
Barris iš Dedham.

ir Saulutės Ra-

3. Pasaka apie Magdutę.
—;------- — Po programos parašykite

Palaidojo kardinolą. savo Įspūdžius ir nusiųskite 
Pereitą penktadieni buvo I šiuo adresu: W0RL Sta- 

palaidotas miręs kardinolas tion, Lithuanian Program, 
William O’Connell. Laido- Boston, Mass. S. Minkus.
tuvių dieną Bostono katali-------- ;--------------------------
kai buvo uždarę savo biznio Ar jūsų sunus tarnauja 
įstaigas. kariuomenėje? Norit, kad

•_____ , jis greičiau sugryžtų? Tai
Išvogė krautuvę. remkite musų šalies karo

Nežinomi piktadariai bu- pastangas.
vo Įsilaužę Į Chilton Greet-----------------------------------
ing Card kompanijos krau- BORIS BEVERAGE CO. 
tuvę. Išnešė daug kortu ir už 220 E Street. South Boston 
200 dolerių pašto ženklų. Pristato toniką ir visokios ru-

______________________________ Į sies Alų baliams, vestuvėms į

Laikraštis yra geriausia namus ir j sales. (18)
dovana, kurios jūsų draugas' Savininkai:
negalės užmiršti. Užrašyki- j 
te jam “KeleivĮ.”

Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis. 
Telef.: ŠOU 3141.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurig Lig*. 
A asų. Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrokdjoa 
X-RAY Aparatų.

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

634. BROADWAT,
SO. BOSTON. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVR,
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

TaL ŠOU 2806
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryte iU 12 

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

vakare

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę.* ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

•Tel. 28624 Gyv. 21129

{Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12 
nno 2 iki I, 
ano 7 iki 9.

Seredom 9 iki 19 
ir <o:.itama

AKIŲ DAKTARAS 
i ištaiso defektuotas akis h tinka
• *nn laiku sngrųžir.u šviesa Išag 
J 'nminuoja ir -priskiria akislno
• 114 Summer Street,
Į LAWRF.NCE. MASS

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Inirared 
Mot* n, i

PerkraaRtom
♦ia pat ir j to 
tttr.a*

Sunr* ori* F n r*, kaina prieinama
226 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.
TaL SOUth Boatca <313

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PACELBININKt 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BAKSAML'OTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadvray 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumka 2537

e«




