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Vokiečių Orlaiviai Išmušė
Alijantus iš Norvegijos

Anglai Neteko 98
Karo Laivų?
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METAI XXXV

Siūlo 1,000,000 Dolerių Už
Adolfo Hitlerio Kailį

Švedijos sostinėj StockPrie Balkanų priklauso
Pereitą sąvaitę Hitlerio
holme
socialistų vadovauja
propagandos malūnas Ber Rumunija, Vengrija, Bulga
lyne išleido pranešimą, kad rija, Jugoslavija ii* Graiki mos darbininkų unijos pe
nuo karo pradžios iki šiol ja. Dabar tenai baisiai ne reitą sąvaitę iškilmingai
ANGLŲ VADAS GIRIA ir kelios Boforso kanuolės Anglijos laivynas netekęs ramu, nes aliantai nori pa šventė Pirmą Gegužės. Apie GI UŽ CHAMBERLAINĄ,
Bet Berlyno oficialiai šal(švedų konstrukcijos pa jau 98 karo laivų. Visi jie traukti tas šalis prie savęs, o 150,000 švedų
susirinko IR REYNAUDĄ SKIRIA i tiniai buvo šituo pasiulymu
SUGRYŽUSIUS KA
trankos orlaiviams šaudyt), buvo “nuskandinti, sunai fašistiškos valstybės — prie Gaerdeto aikštėj, kad pa
REIVIUS.
TIK PO $10,000.
labai suerzinti. Jie pareiš
šalis pilna šnipų. Kiekvie kinti arba uždegti nacių or savęs. Iki šiol Balkanų tau reikšti savo vieningumą ir
kė, kad tai esąs toks dūmas
Sako, “jus nebuvot sumušti; nas musų žingsnis buvo ži
Bet Amerikos “kidnapepasiryžimą
ginti savo
...
...
... tėvy- riai” nesiskubina. Vienas ir žioplas sumanymas, kad
jus sumušėt priešą, bet mes nomas vokiečiams tuojaus laiviais, submarinais arba telės nenori dėtis nei su vieHitlerio valdžia visai ne
na puse. nes bijosi užrūstinti ?ės laisvę, jei kas kėsintųsi
minomis.
atsirado, bet nori $100,000 duosianti į tai atsakymo.
jus atšaukėm.”
kaip tik mes jį žengdavom.”
pulti. Ministeris pirmiNuskandinti esą du Ang antrąją pusę. Bet jos gali
ii kalno.
Triukšmingai pradėta an
but
užpultos
ir
užimtos
prieš
ninkas
socialistas Hansson
šitas anglas visai nemini lijos šarvuočiai, vienas jų
Bet Londone laikiaščiai
Nors
šis
pasiūlymas išrodo
glų kampanija prieš vokie kovos su vokiečių armija. “Royal Oak.”
ju valią, taip kaip atsitiko pa^ke didelę
prakalbą,
išpyškino šitą pasiūlymą
kaip
koks
“
džiokas,
”
bet
čius Norvegijoj negarbin Išrodo, kad vokiečiai bom Sunaikintas lėktuvams ve sii Danija ir Norvegija. Ita- kviesdamas visą švedų taupii mutiniuose savo pusla
gai susmuko. Rodos, anglai bardavo aliantus vien tik iš žioti laivas “Corageous.”
lija jau turi sutraukus 300,- U remti savo vyTiausybę. jeigu apie jį kalba VVash piuose ir didžiausiomis rai
dar laikosi apie Nai’viką, to oro. Šitą visai aiškiai pasa
000 kareivių Jugoslavijos kuri esanti pasiryžusi ginti ingtono diplomatai ir rašo dėmis. Girdi, “Už Hitlerio
Sunaikinta
11
greitųjų
limiausi Norvegijos šiaurėj ko vienas francuzų karinin
pasieny ir kiekvienoj valan--^vo salies neitralumą viso- pasaulio centrų spauda, tai Galvą Amerika paskyrė Mi
karo
laivų
(kreiserių),
ju doj gali tenai įsiveržti. To- m®. savo jėgomis. Mes ne negalime ir mes tylomis pro
uostą, bet pats Narvikas yra kas, kuris išbuvo Norvegi
lioną Dolerių!”
tarpe
“
Ravvalpindi.
”
vokiečių rankose ir Hitleris joj 10 dienų su savo kariuo
dėl Jugoslavija labai nusi- no.lirn karo. jis kalbėjo, bet jį praeiti.
Mažiausia 17 naikintuvų. gandusi, mobilizuoja savo Jeigu mus kas užpuls tai
Dalykas čia štai koks:
British Broadcasting Cor
siunčią jiems sustiprinimų, mene. Štai jo žodžiai:
Dvidešimts
keturi
trans

M
r.
Samuel
Harden
poration tuojaus paskelbė
kad visai šitą uostą paliuo
armiją ir ruošiasi gintis. Ji mes greičiau mirsime kovo“Mes jaučiamės nusivylę, porto laivai su kareiviais.
Church,
Carnegie
Instituto
šitą
pasiūlymą ir per savo
suoti.
turi jau 600.000 kareivių po dami P2 lalsvU ne£u eisime
kad mums neteko pašaudyt
prezidentas, paskelbė “Nevv radijo tinklą.
Iš visų kitų pozicijų Nor-Į į vokiečius. Bet mes turė-1 Pvideslmts du submari- ginklu. Italija gali per Al- 1 vergimą.
York Times’e” laišką, kad
Bet Amerikos fašistams ši
vegijoj aliantų kariuomenė j jOm daug džiaugsmo kuoDvidešimts vienas minu baniją įsiveržti ir Graikijon,
Pittsburghe
susirašė
50
at

jau pasitraukė. Chamberlai- met musų pneslektuvme naikintOJas.
todėl Graikijos pasieny tur Dvi Valstybės, Ku sakingų vyrų ir moterų, ku tas pasiūlymas buvo kain
verdantis vanduo už apy
nas
kad pasitrauartilerija
i imtpasigyrė,
npynvn noi
ka : "•
lja, • numušė zemen ' čia nesą dar įskaityti An- kai sutraukė 50,000 savo rios “Nenori Karo” rie sutinka sudėti ir užmo kaklės. Jie tuoj pradėjo jieš
kunt nežuvo nei vienas ka-!yieną
bombanesp glijos lai7ai kude b
su_ kareivių. Sakoma, kad tur
! vieną vokiečių bombanešį.
rei vis, bet vokiečiai skelbia, Jų bombanešiai skrido ban- ®adjnd
Maskva paskelbė, kad So kėti $1,000.000 tam, kas su koti po įstatymų knygas, ar
kams tai padaryti liepę
kad jų orlaiviai nuskandinę gomis per ištisas dienas, pa- į* Bet Anglijos šalininkai aliantai. Eina gandai, kad ir vietų valdžia stojanti už ims Hitlerį ir pristatys į negalima Hitlerio priešams
kelis anglų laivais, su kuriais prastai po 10 bombanešių is i gako kad jeigu šitos nacių patys aliantai tuojaus išso Švedijos neitralumą. “Gerai Tautų Lygos teismą, kuris atkeršyti už tokį sumany
žuvę apie 5,000 anglų. Bu kaito. Vokiečių Julių laivy- žinios ir teisingos, tai Ang- dinsią savo kariuomenę pasakyta,” tuoj pritarė Ber turėtų nubausti jį už pasau mą. Iš jie jau grasina tiem s
lio taikos ardymą ir nekaltų žmonėms, kurie siūlo už Hit
vęs nuskandintas vienas di no nesimatė nei ženklo; da- - -butų visgi
. . Graikijoj. Iš Graikijos jie lynas. Vokietija pilnai su mažų tautelių žudymą.
lijos
nuostoliai
lerio kailį $1,000,009, kad
delis šarvuotlaivis, vienas gi submarinų negavom pa
eisią per Bulgariją į Rumu tinkanti su Sovietų Rusija.
nežymus,
nes
jos
jūrių
spė

Pasirodžius
šitam
praneJungtiniu
Valstijų Kodekse
kovos kreiseris, vienas tran matyt; bet Anglijos laivų
niją atkirsti aliejų nuo Vo Ištikimųjų. Vokietija ir Rusi Šimui stambiausiam New esąs įstatymas, kuris numakos
labai
didelės,
būtent:
sporto laivas su kareiviais ir matėsi aplink nemaža.”
kietijos. Rumunija nusigan ja esančios tik dvi valsty
15 didžiųjų šarvuočių.
Yorko dienrašty, daugiau- to $3,000 pabaudos arba 1
du mažesni karo laivai. Be
dusi išvijo iš savo šalies vi bės, kurios tikrai myli taiką šia
Beveik tą patį pasakoja
6
laivai
orlaiviams
vežiot.
sujudo Washingtonas. metus kalėjimo tiems, kurie
to, keli karo laivai buvę vienas anglų infanterijos
ir nenori karo.
sus
nacių
karininkus.
Vienu
15 šarvuotų kreiserių.
Departamente rinks ar skirs pinigus “kosmarkiai orlaivių bombomis kapitonas: “Mano kompa
Taip. taip, Hitleris norė Valstybės
žodžiu, vi^s Balkanų pu
43
kitokie
kreiseriai.
tuoj
buvo
nurodyta,
kad si kiai nore karinei ekspediciapdaužyti Visa tai atsitikę nija buvo nuolatos bombar
siasalis sėmkaip ant ža tų viską paimti be"karo. Be šalis turi neitralumo įstaty- jaj prieš kokį nors svetima
6
laivai
lėktuvams
šaudyt.
karo jis jau prarijo Austri
bėgant anglams iš Norvegi duojama ir apšaudoma kul
rijų179 naikintuvai.
ją,
Čekoslovakiją, Lenkiją, mą, kuris draudžia į kariau- vaidoną.” s.u kuriuo ši šalis
jos.. Anglai užginčija, kad kasvaidžiais
iš orlaivių.
57 submarinai.
jų šarvuotlaivis buvo nu Nuostolių mes turėjom ne
Klaipėdos kraštą, Daniją, ir jančių valstybių reikalus nekariauja.
Italaį
Pranašauja
26
motoriniai
minininkai.
.... .
Bet Brooklyno demokratik Norvegiją rydamas už kištis.
skandintas, tačiau prisipa daug,
tačiau
nuolatinis
Iš
viso
347
karo
laivai
ga

Kongrese
pasireiškė
įvai(ų
kongresmanas Emanuei
springo. Tikras “taikos apa
žįsta, kad tiys naikintuvai bombardavimas labai vei
Anglijai Galą.
tavi
ir
daug
naujų
dar
sta

rių
nuomonių
šituo
klausi.
Celler
mano. kad už Hitlevisgi žuvo.
kia žmonių nervus. Mes bu toma.
“Nevv York Times” kores štalas !”
mu. Demokratiškai nusitei- rjo kailį esą verta $1,000,Kai atšaukti iš Norvegi vome stačiai suparaližiuoti
pondentas praneša iš Ro
kę kongresmanai juokiasi ir 000 paaukoti. Gi Michigano
jos ....
aliantų. kareiviai
mos. kad fašistų agitatorius Sprogimas Parako sako. kad butų ne pro salį demokratų kongresmanas
, ... šį pa- ir bijojom pasijudint. To- Olandijoj Suimta
nedelj pasiekė Angliją, juos i dgj Įrsu maįstu buvo sunku.'
Giovanni Ansaldo, kuris kas
numauti Hitleriui kailį. Bet Dingel mano. kad vertėtų
Dirbtuvėj.
pasitiko Anglijos generali-, yjenu kadu per 3(5 valan-j 'Penktoji Kolumna.’ nedėldienis sako Italijos ar
reakcininkai griežia danti da ir kitą milioną pridėt,
nio stabo virsminkas gen. | das mes neturėjom nieko
Penns
Grove.
N.
J.
—
Pe

mijai
prakalbas
per
radiją,
mis. Pavyzdžiui, toks Ha jei kas galėtų atvežti Hitle
n- na 11
• ™ ,
“Penktosios
kolumnos”
Sir Edmund Ironside midi
burn°J- Tačiau jeigu butu- vardu Europoje šiandien y- pereitą nedėldienį pranaša reitos subatos rytą čia buvo milton Fish atsikerta, kad
rio kailį Amerikon iškimšta
sveikino “sumušus'' v• vM“ mn
I
>•
9 a 1. 1
..
me fnvoio
turėję V
kovos orlaivių
vo Anglijai galą. Jo many baisus sprogimas, nuo kurio
čius. Esą, “nemanykit, kad prieš tuos bombanešius, mes ra vadinamos valstybės ken mu, Vokietijos annija esan per 10 mylių sudrebėjo že vokiečiams gali but $100.-' ir~išdži<whitą', kad jis čia
jus buvot is Norvegijos išvy- bu(unie vokiečius sumušę.” kėjų organizacijos, kurios ti nenugalima, ir dabar, kai mė. Sprogo DuPonto dirb 000 veltas prezidento Roo- perdaug nedvoktų.
dirba priešų naudai, o karui
sevelto kailis.
Reikia tačiau pasakyti,
ti. Jus buvot atšaukti ir la
vokiečiai
sumušė anglus tuvėj gaminamas šautu
Laikraščių
reporteriai,
žikilus,
eina
užpuolikui
į
pa

Dabar
žinios
iš
Londono
kad iki šiol da Amerikoje
bai gražu, kad jus paklau
sako, kad Anglijos oro mi galbą. Šitokių gaivalų atsi Norvegijoj, jie pulsią pačią vams parakas. Žmonių au nima, tuojaus nubėgo į Vo nėra susidarius nei viena
sėt disciplinos.
Angliją. Ansaldo esąs įsiti kų daug nebuvo, tik du dar
ekspedicija
“Kai kalbėsitės su žmo nisterija jau nutarusi viso rado ir Olandijoj. Tai dau kinęs, kad Anglijon įsivelė bininkai sužeisti, nes sprog kietijos atstovybę Washing- kidnaperių”
giausia
Hitlerio
garbinto

mis
jėgomis
skubinti
oriaitone.
“
Ką
jus
pasakysit
apie
gitai
misijai
atlikti
Viena;
nėmis, papasakokit jiems,
ti vokiečiams nebusią sun stamoji medžiaga gamina šitą pasiūlymą?” Bet vokie-, kumštininkas iš Texas
jai.
Taigi
paskutinėmis
die

vib
statybą
ir
lakūnų
paTt
val-kaip šauniai jus kovojot—
nomis Olandijos policija ku. Tuomet Anglijai busiąs ma nedidelėse patalpose, čių diplomatai gudrus. Jie tijos prisiuntė “Nevv York
kad sugryžot namo užries įuošimą.
kurios viena nuo kitos yra
pradėjo juos areštuoti. Pa galas.
paleido šitą klausimą juo-l Times’ui” telegramą apsiim
tom vuodegom ir kad vėl
Tokios nuomonės esą ir atskiltos. Netoli stovėję 3 tais. Girdi, tas pasiūlymas į damas nuva2iuot Vokietijon
daryta
visa
eilė
kratų
ir
su

parodysit tokį narsumą, kai Prasidėjo Atakos
vagonai su paraku taipgi
ėmimų Haagoj, Haarleme ir kiti Italijos fašistai.
but paskelbtas 1 ba- jr atsivežti Hitlerį su savim,
reikalas ateis.
užsidegė ir buvo sunaikinti. turėjo
Amsterdame.
Suimta
visa
Vakarų
Fronte.
landžiu.
Tai butų tikras:
nori, kad iš kalno jam
“Atsiminkit šitą: Jus su
Kompanijos viršininkai ma‘ “April fool.
eilė
įtartinų
žmonių,
jų
tar

”
Norvegai Belaisviai ny, kad parakas užsidegė
butų duota $100,000, o liku
mušėt vokiečius—sumušėt
Pereitos sąvaites pabaigo
pe
ir
fašistų
organo
“
Natiosius
juos neturėdami tokių pa je vokiečiai pradėjo smar
Paliekami Namie. šlifuojant jį. Jie nemano, Finai Nepadėsiu erštą.vėliau, kai parveš nacių
nale
Dagblad
”
redaktorius
būklų, kokius jie turėjo... kiai atakuoti francuzų Ma
Žinios iš Oslo sako, kad kad čia butų buvęs koks sa
Tuo pačiu laiku tūlas stu
Jus buvot avangarde (prie žino liniją. Prancūzai prisi- Tonningen. Viena žinia iš
Švedams.
vokiečiai sutiko paimtus ka- botažas.
Haagos
sako,
kad
tarp
sudentas
iš Troy, N. Y., pa
šakinėj sargyboj) ir mes pažįsta, kad tris priešakį- . . -.
. ,
. ,
T. 10 nelaisvėn Norvegijos kaDabar
visi
tikisi,
kad
vo

nes
jų
M»zieiias
priešas
bui
mtujų
esą
>r
komunistų.
J.e
skambino
“Nep York Timanėm, kad mes galėsime
reivius palikti Norvegijoj.' ^^UDĖ ŠVIETIMO
1
«
irgi
pnskaitomi
prie
penk

kiečiai
pulsią
Švediją.
Ko

mes’ui” telefonu ir pareiškė
jums pristatyti kanuolių irįvo jau apsupęs, bet apsupJie busią laikomi vokiečių!
TARYBĄ,
tosios
kolumnos.
”
kia
tuomet
bus
Suomijos
po-,
duosiąs
po $10,000 už Angorlaivių, kurie reikalingi tiems greitai atėjusi pagalpriežiūroj kaip kariuome-! South Pasadena, (’al.—šį zicija? Štai ką apie tai sako lijos premjero Chamberlaikovai su tokia karo masine-: ba ir vokiečiai buvę nuva- į “JLE DE FRANCE” Iš nėn paimti naujokai.
i panedėlį čia buvo iššaudyta Oskari Tokio, buvęs pirmu- no ir Francuzijos premjero
rija, kokią jus turėjot prieš ryti atgal. Vokiečiai vartoją PLAUKĖ SU GINKLAIS,
Žinios sako. kad išskyrus i beveik visa mokyklų taryba. tinis Suomijos premjeras, Į Reynaud kailius, jeigu juos
save. Bet, kaip jus žinot, savo įprastą taktiką: visų;
Dienai brėkštant, 1 gegu 5,000 norvegų, kurie perėjo 1 Keturi asmenys buvo už- o dabar suomių laikraščio j kas perveš Amerikon,
mes nesuspejome.
pirma jie smarkiai bombar
švedijon, ir vieną diviziją, i mušti, o du kiti sunkiai su
Fitchburge,
Jis paaiškino esąs aliantų
Nereikia nei aiškinti, kad duoja priešo pozicijas iš ar žės iš New Yorko uosto ty kuri da pasilieka karo lauke j žeisti. Visus juos sušaudė redaktorius
lomis
išėjo
pagarsėjęs
fran

Mass.
“
Finai
švedams
nepa,
draugas
ir nori tų dviejų
tai yra labai nevykusi kalba. tilerijos. Tas tęsiasi kelias
laisva, visi kiti buvę Norve- į mokytojas Verling Spencer, dės. .Jie bus neitralus, taip: kailių dėl to. kad Anglija ir
cuzų
garlaivis
“
Iie
de
Fran

Kur kas aiškiau ir teisin valandas. Tuomet artilerija
gijos kareiviai esą vokiečių! kuriam jie atsakė tamybą.
giau aliantų nepasisekimą ugnį sulaiko ir pėstininkai ce,” prikrautas pilnutėlis or suimti ir nuginkluoti. Kiek! Iššaudęs savo priešus, jis ir kaip Švedija buvo, kuomet Francuziją galėtu pasirinkti
laivių, kanuolių ir kitų karo
Suomija buvo užpulta,” pa- sau geresnius vadus,
Norvegijoj aiškina patys ka pradeda puolimą.
jų iš viso vokiečiai turi su- pats persišovė.
pabūklų.
Kitąsyk
šitas
lai

įeiškė jisai. Rusija taipgi
' ---------------liai. Vienas anglų armijos
ėmę,
neskelbiama.
Buvusias;
---------------vas
turėjo
puošniai
įrengtus
IŠRADO
BUDĄ LEISTI
nelysianti
į
tą
konfliktą.
Jai
inžinierius, dalyvavęs ir Pa SUŽALOTA SUOMIJA
norvegų
spėkas
sunku
esą
į
ALGŲ-V
ALANDŲ
JSTAkabinetus; išklotas bran
ilgam užteksią tos pamokos,
LIGONIAMS ŠALTĄ
sauliniame Kare, pasakoja
ŠELPIA UŽPULTĄJĄ
apskaičiuoti, nes karui pra- TYMAS LIEKA ČIEgiais
kilimais,
pristatytas
kurią
ji
gavo
Suomijoj.
apie Norvegijos ekspediciją
KRAUJĄ.
LYBĖJ.
NORVEGIJĄ.
puikiais rakandais ir blizgė sidėjus žmonės ėjo būriais
Medžiaginiu požiūriu, ka
štai ką:
Kongresas nutarė šįmet las ir Suomijai pridarė daug
Stokholmo žiniomis, nu jo veidrodžiais. Dabar gi savo šalies ginti.
Maskvos “Pravdai” pra
“Vokiečių artilerijos ir
nesvarstyti
biliaus,
kuriuo
nuostolių, sako Oskari To neša iš Crabarovsko, kad
kulkasvaidžių ugnis čia ne kentėjusi nuo karo Suomija, viskas išlupta ir, vietoj bran RUSAI KALTINA FINUS
buvo
siūloma
pakeisti
algų
gių
baldų,
sukrautos
karo
nežiūrint
didelių
savo
sun

kio. Karas visiems yra nuo- tenai esąs išrastas budas
buvo tokia smarki, kaip pe
“SABOTAŽU.”
ir valandų įstatymas.
mašinos.
Sakoma,
kad
jis
kenybių,
nusiuntė
užpultastolingas,
nes jis žudo žmo- leisti ligoniams šaltą kraują.
reitame kare! bet bombar
jai
savo
kaimynei
Kolegi

nuplaukęs
Kanadon.
kur
Maskvos
“
Pravda
”
kalti

nes
ir
naikina
turtus. Suo Leidžiant šildytą krauja.
davimas iš oro buvo baisus.
ROOSEVELTAS STEN
perduosiąs
savo
krovinį
An

jai
$500,000
paramos
pini

na
suomius
susprogdžius
mija netekusi apie 25 nuo reikia apie 30 minučių lai
Vienoj vietoj mus užpuolė
GIASI SULAIKYT MUS- šimčių savo tautos turtų. Bet ko, pakol jis priru išiama^;
glijos
laivams.
Bet
kiti
spė

elektros
stotis
ir
fabrikus
to

gais,
$200,000
vertės
vaistų
40 orlaivių ir numetė į musų
SOLINJ.
moraliai ji daug laimėjusi. dabar gi operacijos busian
tarpą 400 bombų. Šitokio ir daug kitokių daiktų. Iš ja, kad jis dūmė tiesiai se Suomijos vietose, kurias;
Helsinl
kio
ligoninių
buvo
iš

Francuzijon.
Submarinų
jis
jie
buvo
priversti
atiduoti!
Prezidentas
Rooseveltas
Suomių
tauta šiandien esan- čios daug greitesnės, nes
bombardavimo aš da nebu
vau matęs. Mes beveik netu imtos visos atliekamos lovos nelabai bijosi, nes jis labai Rusijai. Suomiai gi sako,,daro didžiausias pastangas, ti daug vieningesnė ir stip- kraują busią galima imti
rėjom kuo gintis nuo tų ir nusiųstos sužeistiems Nor greitas ir povandeniniai lai kad tuos fabrikus susprogdė kad sulaikius Italiją nuo resnė, negu ji buvo prieš nuo ledo ir tiesiai leisti ligo
vai negaii jo pasivyti.
pačių rusų orlaiviai.
karo.
karą.
niui.
bombų—tik kulkasvaidžiai vegijos gynėjams.
avac
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Anglai Gabena Kareivius iš Australijos.

Polemika ir Kritika
Iš Pokylio Lietuvos Gen.
Konsulato Nevv Yorke.

“LAISVĖS” REDAKTO

RIUS APIE LENINO MO
KINIUS.

1 Rusijos gyventojai šiandien
' stovi taip:
Vidurinę mokyklą yra
lankę nepilni 9 gyventojų
nuošimčiai.
Mokančių skaityt ir rašyt
yra SI nuošimtis, o 19 nuo
šimčių yra visiškų unalfabetų. kurie nemoka nei rašyt,
nei skaitvt.

Pasiklausvkit.
ka rašo
“Laisvės" redaktorius R.
Mizara 105-tam savo laik
raščio numery apie Lenino
mokinius:
"Pereitą penktadieni Xew
Universitete yra buvę tik
Yorke netikėtai užklydau Į
‘milžinišką mitingą.’ kuri su 6 žmonės iš 1000 gyventojų.
Tai oficialiai Sovietų val
šaukė nesenai iš trockistų par
tijos išmesti 'tikrieji revoliu džios paskelbti statistikos
cionieriai.' Buvo apie 200 žmo daviniai.
nių. Kalbėjo išmestieji ‘vadai’
APIE SOCIALISTINI
—Shachtmanas. Abernas ir
DARBININKŲ INTER
Burnhamas. Iš trockistų par
tijos juos išjojo pats Trockis
NACIONALĄ.
su Cannonu.
“Shachtmanas iki šiol buvo
ištikimiausias Trockio agentas
Jungtinėse Valstijose. Jis re
dagavo Trockio raštus, išleis
tus anglų kalboj. Bet dabar jis
Troc-kiui jau nekošer.

"Mano nuostabai, šiame
‘masiniame mitinge’ išmestie
ji paskelbė suorganizavę nau
ją partiją, kurią pavadino
AVorkers Party.' ši partija bus
‘tikroji trockistų partija.' nors
ir be paties Trockio.
“Ten pat patyriau, kad yra
dar viena 'partija.' apie kurią
pasaulis iki šiol nieko nežino
jo—‘Leninist League. USA.'
Pastaroji prakeikia abi trocki
stų ‘partijas.’ prakeikia Sovie
tus. komunistus ir pasisako,
kad tik jai likimas lėmė pasau
lio darbininkus išvaduoti!...
"Shachtmanas gi paskelbė,
kad jis pasaulio darbininkus
išvaduos. Cannon ir Trockis
jam šiandien patapo patys di
džiausi priešai. Iš kitos pusės.
Cannon paskelbė, kad išmes
tieji yra vagys, žulikai. ir
Bronxo buržuazijos agentai...
“šitaip šiandien dalykai pa
sauly dedasi!
“Beje. ten pat sužinojau,
kad Amerikoje taip pat veikė
ir ‘Ketvirtojo Internacionalo
veikiantysis komitetas.' Jis
dabar suskilo.
"Vadinasi. Įvyko tarptauti
nio maštabo skandalas, apie
kuri. deja. pasaulis nieko neži
no! Ir tas faktas sudaro dar
didesni skandalą. Nežinokit
jus man. kad 'Ketvirtasis In
ternacionalas’ suskilo! Nežino
kit jus man. kad 'masinė par
tija' suskilo ir jos vietoj gimė
'tikroji partija.' kuri išlaisvins
ne tik kapitalistinio pasaulio
darbininkus, bet.ir Sovietų Są
jungos !...’’
Tai ve. kas išėjo iš tų
karštagalvių, kurie prakei
kė socialistus ir nuėjo pas
kui Leniną! Pats “Laisvės”
redaktorius jau atranda apie dešimti jų “partijų,” ku
rios piaunasi tarp savęs kaip
katės vienam maiše. Tik jis
klaidingai priskaito prie jų
Amerikos Socialistų Partiją
ir LSS. kurios su Leninu
nieko bendra nėra turėju
sios ir prie šitos kompanijos
visai nepriklauso.
Iš subirėjusio komunistų
judėjimo šiandien turime
kančias “partijas:”
1. Trockistų
Socialist
YVorkere Party.
2. YYorkers Partv.
v
3. Leninist Leatrue.
4. Lovestono komunistų
partiją.
5. Stalino komunistu par
tiją.

Ir. kaip sako pats Mizara.
visi šitie Lenino garbintojai
dabar pravardžiuoja vieni
kitus “vagimis,” “žulikais”
ir “buržuazijos agentais."
RUSIJOS GYVENTOJŲ

STATISTIKA.

šiomis dienomis Sovietų
Rusijoj buvo daroma gy
ventojų statistika, kuri taip
kitko parodė štai ką:
Iš kiekvieno 100 Rusijos
gyventojų, rusų yra 58, o ki
tų tautybių žmonių—42.
Mokslingumo
žvilgsniu
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Apie porą sąvaicių atgal
Lietuvos Gen. Konsulate
buvo surengtas spaudos at
stovams pokylis, supažindi
nimui su brolių Motuzų fil
mą. Kad pokylis Įvyko, tai
čia nieko tokio, nes šiandien
visi rengia balius, o “supraiz parių” turime kas subatvakaris, tai kodėl gi po
nas konsulas negalėtų su
rengti. Bet šis pokylis buvo
surengtas spaudos atsto
vams, todėl norisi tarti žodis
kitas kas tame pokyly daly
vavo.
Paprastai, kada rengiama
filmų ar kokio veikalo premiera, tai sukviečiami išim
tinai tik tos rūšies kritikai,
spaudos atstovai, kurie pas
kui per spaudą ar kitu budu
pareiškia savo nuomonę apie veikalą. Gaila, kad šia
me susirinkime išimtinai tos
rūšies asmenys nedalyvavo.
Tiesa, buvo keturi parinktos
spaudos atstovai iš apie 40
dalyvių, bet tai juk toli gra
žu ne visa musų spaudos re
prezentacija. Vietoje ata
tinkamų propagandistų, da
lyvavo daktarų ir advokatėlių poniutės, dukrelės ir pa
nelės, keli advokatėliai, karčiamninkai — net iš dviejų
valstijų — ir kiti asmenys,
kurie su spauda nieko ben
dra neturi. O tuo tarpu mes
čia vietoje turime: “Naujie
nų,” “Keleivio,” “Sanda
ros” ii- kitų laikraščių at
stovus, porą žurnalų, radio
programų vedėjų (dalyvavo
tik vienas), laivakorčių agentų. turizmo propagan
distų, ekskursijų organiza
torių, kurie kas metas vyks
ta i Lietuvą su ekskursijom,
filmininkų. ir eilę kitų, ku
rie surišti su spauda, su Lie
tuva. Brooklyne yra Spau
dos Kiiubas, kur priklauso
Įvairių pažiūrų žmonės ir jis
būtinai turėjo būt pakvies
tas, bet jis nieko apie tai ne
žinojo. Visi tie spaudos dar
bininkai reklamuoja Lietu
vą per spaudą ir kitais bu
dais; tie žmonės yra susipa
žinę su Lietuva ir jie gali
duoti tinkamos kritikos ir
reklamos filmai ir Lietuvai.
Kodėl jie nebuvo pakviesti?
Atsilankiusiam Į tą “spau
dos” atstovų susirinkimą ir
matant kuri spaudos dalis—
griovė kviesta, tenka net
raudonuoti svetimtaučių akvse, nes dalyvavo Estu ir
Latvių konsulai ir vienas ki
tas svetimtaučių spaudos at

Drg. J. Januškis, buvęs
šiame vaizdely parodytas tamsiais dažais nudažytas laivas su dviem kaminais. Tai didžio
Lietuvos seimo narys, so
ji anglų “Mauretania." kuri nuo karo pradžios ilgą laiką stovėjo Nevv Yorke. Dabar šituo
cialdemokratas, rašydamas
laivu anglai gabena iš Autraiijos kareivius Į Mažąją Aziją ir Afriką. Jie ruošiasi tenai
“Naujoj Gadynėj” apie vi
prieš Italiją.
sokius internacionalus, sa
ko:
Rusai yra pasiėmę dau
jau plečiamas ir dirbtiniu auga 200—500 ožekšnio kru“Vienintelė, rimta tarptau budu. Steigiamos jų planta ntu. Kiek jų yra Lietuvos miš giau Vilniaus krašto miestų
ir miestelių, negu jie atida
tinio proletariato jėga yra ir cijos Meksikoj. Peruvijoj ir kuose. dar nėra nustatyta."
vė
Lietuvai. Nors 1920 metų
lieka Socialistinis Darbininkų Bolivijoj. Anglai turi pri
Prof. Regelis tikisi, kad 1
Internacionalas. Deja. to in steigę gumos plantacijų Af hektaras žemės Lietuvoje sutartimi jie pripažino Lie
ternacionalo veikimas dabarti rikoj, Indijoj ir kitose savo galėtų duoti 6 ar 7 kilogra tuvai visą Vilniaus kraštą,
nio karo akyvaizdoje nėra kolonijose. Gumos sakai bė-, mus gutaperčos. Na, tai dabar tą sutarti sulaužė ir
toks. kokio norėtųsi, bet jis ga iš tų medžių kaip sula iš kaipgi šitokia pramonė ga atėmė iš Lietuvos: Drūk
šius,
Vy džius, Daugėliškį,
nėra nei toks menkas, kaip tai beržų ar klevų. Juos renka lėtų apsimokėti?
Melagėnus,
Švenčionius,
puslaukiniai žmonės, ku
atrodo iš pirmo žvilgsnio.’’
riems labai pigiai atlygina SKAUDUS LIETUVIŲ LI Kamajus, Mikališkį, Ašme
Šiomis dienomis Belgijos ma už darbą. Jie prakerta
ną, Trakelius, Lydą, Marsostinėj buvo susirinkęs ši gumos medžio žievę, Įstato KIMAS PO SOVIETAIS. cinkonius, Rodunę ir visą
Sugriovus
vokiečiamX I eilę kitų miestelių su keliom
to Internacionalo pildoma lataką, o apačioje padeda
Lenkijos
valstybę,
rusai už dešimtim tūkstančių lietu
sis komitetas. Apie jo posė molini puodą. Bematant jis
di drg. Januškis paduoda ši ir pribėga balzganų tirštų ėmė Vilniaus kraštą, kuris vių. Dabar daugumas tų
tokių smulkmenų:
sakų. Paskui tie sakai da buvo po lenkais. Paskui miestelių bus nugriauta ir
sutirštinami
ir dali to krašto su Vilniaus ūkininkų gyvenimas aplink
“Egzekutyvo posėdy Briu daugiau
sely dalyvavo
Francuzijos. džiovinami. Sudžiūvę jie iš ubagynais rusai atidavė Lie juos sunaikintas, kad karo
Anglijos. Belgijos. Švedijos. rodo kaip kokios žievės tuvai. bet didesniąją Vilni metu Sovietų armijai paran
kiau butų šaudyt i užpuo
Norvegijos. Danijos. Holandi- sklypai. Tai taip gaunama jos dali pasilaikė sau.
Na, tai kaipgi patekę So lanti priešą.
jos. Luxemburgo. Vokietijos. gumos žaliava. Šita me
Kodėl Sovietų Rusija ne
Austrijos. Zudetų vokiečių. Is džiaga paskui siunčiama i vietų globon vilniečiai da
panijos. J. A. Valstijų. Lenki gumos fabrikus, kurie tirpi bar gyvena?
galėjo to padalyti savo pu
“Naujienų” koresponden sėj sienos? Ji galėjo, bet
jos. Vengrijos, Gruzijos. Rusi na ją ir daro visokius daik
tas
H. L. rašo, kad jų liki nenorėjo. Ji ruošia savo val
jos. Suomijos. Palestinos. Len tus.
kijos žydų 'Bando' ir vengrų
Gumos sakų galima rasti mas tragiškas. Negana to, stybei apsaugą svetimoj že
emigrantų socialistų atstovai. ir kitokiuose augmenyse, kad jie tapo atskirti nuo sa mėj ir svetimų žmonių lė
Posėdis reikia skaityti, daly kurie
auga
šaltesniuose vo tautos ir tėvynės. Sovietų šom.
pasaulis
vių žvilgsniu, visai pavykusiu. kraštuose. Nabašninkas Edi valdžia dabar da ketina nu
Šitokiu*- dalvku
v
_
griauti
jų
namus,
sulyginti
iki šiol da nebuvo matę
Rusų socialdemokratų ir eserų sonas bandė Jungtinėse Val
atstovai sutiko bendrame po stijose auginti ir gaminti viską su žeme, o gyventojus
PANIKA BELGRADE.
sėdyje su suomių atstovais: gumą, bet bandymai neda iškelti kur nors kitur.
Tas
esą
daroma
militariJugoslavijos sostinėj Bel
vokiečių socialdemokratai su vė pageidaujamų rezultatų,
niais
sumetimais:
sitiko su lenkais, francuzais ir visų pirma dėl to, kad tikrie
grade kažin kas pasakė per
“...visu pasieniu ‘anapus sie radiją savo nuomonę, kad
anglais ir VISI SOCIALIS ji gumos medžiai musų kli
TAI. tiek iš kariaujančių ša mate neauga, o kiti neduo nos’ busianti dešimties kilo karo pavojaus akyvaizdoj
lių. tiek ir iš neitralių. lengvai da pakankamai gumos sa metru pločio juosta be gyven išmintinga butų nereikalin
susikalbėjo dėl tarptautinės kų, kad apsimokėtų darbas. tojų sudaryta, dykuma paver gus miesto gyventojus išsių
situacijos Įvertinimo. Visi vie Antra, čia perbrangųs dar sta. žole apželdinta, nes tai esą sti. Žmonės šitą klaidingai
ningai vertina dabar vykstan bininkai. Praktika parodė, reikalinga saugumo sumeti suprato, buk valdžia jau
gyventojams iš
ti Europos karą. Dėl dabarti kad gumos gamyba apsimo mais toji siena dyka padaryti. liepianti
“Visi gyventojai buk busią miesto bėgti. Kilo panika.
nio karo priežasčių dviejų nuo ka tik atogrąžų (šiltuose)
monių nėra. Taip pat išnyko kraštuose, kur ir darbinin iš tenai iškelti, teksią jiems Miestas nusiramino tik ta
socialistų
tarpe nuomonių kai labai pigus, ir gumos sa gyvas sodybas apleisti ir kitur da, kai valdžia paaiškino,
keltis! Kur? Niekas nieko tik kad miestui nesą jokio pa
skirtumas dėl Sovietų Rusijos kai patys iš medžių bėga.
vojaus.
politikos Įvertinimo. Socialistų
Matyt, Lietuvos moksli ro negali pasakyti!”
‘arpe nebėra bendradarbiavi ninkai šitų faktų nežino, jei
mo su Sovietų Rusija šalinin gu jie užsimanė auginti gu
kų. Tuo žvilgsniu visi seniau mą Lietuvoje, da sakesnia
vestieji ginčai, dabar atpuola me klimate, negu Jungtinė
ir dargi tokios partijos, kaip. se Valstijose. Štai, “Elta".
pavyzdžiui, ispanų socialistų, praneša, kad “žymus Lietu
dabar griežtai atsisako nuo vos botanikos profesorius
bet kokio bendradarbiavime K. Regelis surado, kad tas
ištirkit šį lengvą, žemos kainos mortgičiaus planą
su bolševikais! Vieningumas brangusis
produktas yra
vertinime hitlerinės agresijų randamas ir daugelyje Lie
politikos; vieningumas verti tuvoje augančių žolių ir krū
Jūsų vietos Mutual Savings Bankas pasiū
Mutual Savings Bankos, jus žinot, buvo
nant Stalino karą išprovoka melių.” Skirtumas esąs tik
lo šiuos keturius patogumus:
įsteigtos Massacbusetts Valstijoj šimtas ir
vusią ir vėlesnę agresijų poli tas. kad čia gaunamas gu
dvidešimts penki metai atgal ir dabar su
J. Gausų tankumų—kiekvienas mortgičius
tiką: vieningumas atsisakyme mos nuošimtis esąs “žymiai
daro
stipriausią bankų sistema Suvienyto
sutvarkytas taip. kad tiktų jūsų pa
bendradarbiauti su bolševi mažesnis."
dėčiai.
se Valstijose. Per ilgus metus, šios hankos
kais: vieningumas išreiškiant
Nežiūrint to,
Lietuvos
lošė svarbią rolę išvyst.vdamos veik kiek
2 Mėnesiniais arba bertaininiais n u mokė
užuojautą lenkų ir suomių universiteto botanikos so
vieną
bendrovę šioje valstijoje. Šiandien
ti mais nuošimčių, paskolos, ir taksų,
tautoms.”
das jau pradėjęs daryt eks
pritaikius jūsų įeigoms.
jos turi daugiau pinigų sudėjusios j namų
perimentus su krūmeliu, ku
mortgičius negu bile kita bankų sistema
3 Mortgiėiai pratęsiami ilgesniam laikui.
SVAJOJA APIE GUMOS ris turi karpuotojo ožekšnio
šioj valstijoj. .Ją patyrimai per tokį ilgą
4. Dabartinė žema nuošimčių rata.
GAMYBĄ LIETUVOJE. vardą. Ožekšnis esąs nedi
periodą pagelbsti jums suplanuot namo
delis
kiumas, savaime au
finansavimą.
Ką
reiškia
šie
patogumai
jums
kaipo
na

Guma yra labai svarbi
gąs
tarp
kitų
lapuočių
krū

mų savininkui? Ogi tą—kad jus namo 'fi
medžiaga musų laikais. Ji
Neapsidėkit mortgičiu. kuris netinka
nansavimas gal būt sutvarkytas tiktai
jūsų padėčiai. Apsižiurėkitt—peržiūrėkite
būtinai reikalinga elektros mų Lietuvoje.
jūsų reikalams ir jūsų apiinkyltėms kaip
“Elta” sako:
daug skirtingų planų ir kurie jums geriau
piamonei ir automobilių pa
jums parankiausiai.
tiktų. Tik įsitėmykit tai—Mutual Savings
“Ligi šiol šis krūmas jokios
dangoms. Be to, iš gumos
Bankos mortgiėiai yra pigiausi ir paran
Jūsų vietos Mutual Savings Bankas yra
gaminama neperšlampama ypatingos reikšmės neturėjo,
kiausi kokius tik galima gauti.
vietos įstaiga, kurią tvarko vietos žmonės
avalinė ir drapanos. Iš su bet 1931 m. Sovietu Rusijoje
pažįstą vietos padėtį. Pasinaudokit jų ži
nojimu ir patarimu.
kietintos gumos (gutaper nustatyta, kad jo šaknų žievė
iMutual
turi
ligi
Kr.
gutos,
o
gutaparčos) gaminamos telefono
trubelės. muzikos instrumen čos ligi 23''. Po to prasidėjo
tai, šukos ir begalė kitokių smulkesni šio krūmo tyrinėji
A AtMinai Sai-ings
Hanh Uortgagf is
daiktų. Bet iš kur šita me mai ir dabar, kaip galima sprę
TMI
PttACTICAl WAT
sti
iš
rusu
literatūros,
ožekšnis
džiaga yra gaunama? Iš
S
kv
U'krrt vo#/
fA/s
x#»/
lo tmamr rour Inmt
of sJtCassachusetts
tam tikrų medžių, kurie au auginamas plantacijose ir iš
ga šiltuose kraštuose. Dau jo gaunamas didelis gutaper
Operuojant išimtinai depoziioriu miniai.
I nežilaį Apdrausi 1 pa«.il Mass.iHniset l s
giausia gumos medžių yra čos kiekis. Rusai tvirtina, kad
Įstatus.
nuo
1935
m.
jie
nuo
gutaper
Brazilijoj, Amazonės pa
upiu. Jie tenai auga patys. čos importo atsisakę. Rusijos
Dabar tų medžių auginimą* miškuose viename ha žemės

Pirm Jus Pirksit ar Statysit

SAVINGS
BANKS

stovas. 0 iš musų pusės bu
vo atstovaujama tik klerika
lų srovė: kunigų buvo netik
iš Brooklyno ir N. J., bet net
iš Mass. ir Mic-h. valstijų at
vykusių. Tai jau aiškus ša
liškumas. Rodos, konsulate
to neturėtų būt, nes konsula
tas yra ne klerikalų srovės
kiiubas. bet valstybės Įstai
ga. Į tokius spaudos atstovų
susirinkimus, ypač filmos
reikalu, turėtų būt pakviesti
visi musų spaudos atstovai.
Jei ponas konsulas nori
surengti šiaip sau pramogė
lę. tai nėra reikalo ją vadin
ti visuomenine ir dar spau
dos atstovų: toks pavadini
mas tiktų tik tada, jei butų
atstovaujama visa spauda.
Jei tik vienai srovei baliu
kas, kuris nieko bendra ne
turi su visuomene, tai kam
dar kviesti filmininkus Mo
tuzus demonstruoti tą fil
mą? Juk leidžiant filmą per
prožektorių, ji kožną syki
nustoja tam tikros vertės,
taip pat ir pats prožektorius,
o kam to reikia siaurai gru
pelei žmonių?
Broliai Motuzai turi labai
vykusiai pagamintą filmą;
nereikėtų jos išnaudoti, bet
pagelbėti, kad visuomenė
jų rodomas filmas skaitlin
gai lankytų, nes filmą paga
minti reikia padėti daug
darbo, sveikatos ir pinigo.
Jei buvo noro jiems nuo
širdžiai padėti, reikėjo kvie
sti anksčiau išvardinti spau
dos darbininkai, o jie butų
tinkamai filmininkams Mo
tuzams padėję. Dabar yra
gandų visokių. Dalyvavę
bankiete, ypač poniutės, gi
nasi kaip gardus krupnikėlis buvo. kokiomis gražio
mis dresėmis buvo apsiren
gusios, kaip tiko skrybėlai
tės... Bet paklaustos, kas ro
dė filmas, kokiu tikslu jas
rodė, šešiolikinės nekaltu
mu kukliai atsako: “I don’t
know...” Ir propagandos
tikslui sušauktieji svečiai
pripasakojo tokių dalykų,
kuriems nei tikėti nesinori.
Gal ponas konsulas ma
nė, kad tikrieji musų spau
dos darbininkai, dirbę per
metus Lietuvai, nėra verti tų
vaišių? Tie darbininkai dir
bo ir tais laikais, kada da
bartiniai kai kurie Lietuvos
valdininkai
gal neturėjo
diąsos ar nemokėjo tarti lie
tuvišką žodi: jie, tie musų
laikraštininkai, dirbo už at
laisvinimą tėvynės Lietuvos
gyvendami svetur. Kur logi
ka?
Dar pikčiausia, kad tas
pokylis surengtas tą patį va
karą, kada pasišventę vei
kėjai buvo kitur susirinkę
steigti Vilniui šelpti komite
tą, kurio kai kas. matomai,
nenori.
Visuomenininkas.
KĄ ŽYMUS ŽMONĖS SAKO APIE RELIGIJĄ.

Visi mano vargai, rūpesčiai
ir baimė yra šiame pasauly. 0
jeigu yra kur da kitas pasaulis,
tai teisingas žmogus neturi ko
bijoti. Iš visų nesąmonių, di
džiausia nesąmonė yra religija.

—Partas Rohert Burns.
Jeigu asilas Įsivaizduotų sau
dievą, tai jis butų su ilgom au
sin: ir uodega.—Ambrose Bierce.
Kaip aš. kuris tiek mažai ži
nau anie šitą pasaulį, galiu ką
nors pasakyti apie kitą?—Kon
fucijus.
Kad dievo nėra. tai taip aišku
kaip diena ir matoma kaip sau
lė.—L. Fenerbach.

Religijos miršta tik nuo vie
nos ligos, o ta liga yra žinoji
mas.—John Moslev.
Religija darbininkams—tai
opiumas (protą migdantis nuo
das). Visų kritiku pradžia, tai
religijos kritika.—K. Marksas.
Parinko A. M. Mctelionis.
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į

KAS SKAITO, RA9O
TAS DUONOS NVRAM

Narviko Uostas Norvegijoj.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

kalbėta

kaip

sistematiš-

E

ne ge nedaug mes padedame iš
riau. Delegato vietą siūlo laidų. Vienbalsiai F. M. pa
aiškinimas tapo priimtas.
už stiklelį.
komunistai

elgiasi

Ar čia nereikėtų musų į
kriaučiams susidomėti ir už' Dirbtuvių pirmininkų susi*
rinkimas.
komunistų statomus kandi
datus nebalsuoti. Jie jau
Balandžio 26 buvo kriau
valdė musų lokalą per dau čių dirbtuvių darbininkų
gelį metų ir jokių gerų pa pirmininkų susirinkimas A.
L P. Kliubo name. Dalyva
vyzdžių nepaliko.
Jie jau paleido antį per
“Laisvę,” buk didysis Jonas
LSS 19 kuopos vardu orga
nizuojąs kriaučių lokale ba
taliją. Jonas kaltas, kad
LSS 19 kuopa šaukia savo
simpatikų susirinkimus ir
tariasi su jais apie vietinius
Brooklyno lietuvių reikalus.
Mat, komunistams valia tu-

«

vo 9 dirbtuvių pirmininkai.
Musų delegatas V. Michelsonaš paačiavo dirbtuvių
darbininkų pirmininkams,
kurie su juo per du metu
gražiai kooperavo. Neku
rie čėrmonai išreiškė apgailą, kad drg. V. Michelsonas
negali toliau delegatu buti,
nes delegato tarnyba apru-

NEREIKALINGAS UŽSIPUOLIMAS.
RUMFORD, ME.
j vo Lietuvos Dukteių D-jos
Senas Rumfordietis be' furte,^°įPrak^Ibos- fKalbt
reikalo užsipuolė ant musų j}? tu į® Karsoka^ is LovvelLietuvos Dukterų Choro ir
.• Pajauna jis įsgyie
neant senbernių. Jo korespon- ^US1J§» ^garbino jo
nugalimą"
armiją,
militadencija tilpo 15-tame “KeDidelė, mat garbė,
leivio” numeiy. Iškraipytos į
kad
šalis
su, 175
milionai.'
kuriu žmonių pavar- ----- .
ir kai Kuriu
.-A
••

LSS 19 kuopai nevalia. At
siprašome, gerbiamieji, mes
gyvename Amerikoje, o ne
as Staliną ar Hitlerį ant
urdo, kad reikėtų jūsų
klausti, kas mums valia da
ryti, o kas nevalia. Jeigu
-Joną ar Antaną LSS 19 kp.
įpareigoja, tai jis ir atlieka
tas pareigas. O jeigu tas di
džiojo Jono veikimas gąz
dina mažus “Laisvės” ber
niokus. tai ką mes galime
padaryti, kad jie tokie bai
liai. Susirinkimai bus laiko
mi ir toliau.

kiau ir geriau vesti socialis
tini veikimą Brooklyne.
Socialistiniam judėjimui
Brooklyne dirva gana plati
bet kol kas šita kryptimi ne
buvo ryžtasi daug dirbti.
Tiesa, suruošdavo vakarie
nę, kokį vasarą išvažiavi
mą ir vienas kitas prakal
Kriaučių lokalo susirin
bas. LSS 19 kuopa supran
kimas.
ta, kad tuo tenkintis toliau
Balandžio 24 d. buvo
negalima. Reikia rūpintis ir
platesniu kuopos veikimu. kriaučių 54 skyriaus susirin
Visų pirma, reikia didinti kimas A. L. P. Kliubo name.
LSS 19 kuopos eiles. Reikia Narių atsilankė daug. Iš virūpintis musų socialistine sų unijos įstaigų buvo rašpauda. Reikia rūpintis soTp0* ai, » kurių pasirodė ne
cialistiniais agitatoriais, ku- kokia ekonominė siuvėjų
ne visur gyvu žodžiu agiagi būklė. Lietuviškų siuvyklų
tuotų už musų idėjas.
AtkoSocialistų idėjos yra dai - i caicio ir uskeviciaus. Kibininkų idėjos. Socialistų tosvisos stovi.
programa yra darbininku! . Pinmtos kelios rezoliuciprograma. Socialistai atsi- i J°s Amalgameitų Unijos
rado ne kieno nors sugalvo- i konvencijai. Viena jų įei
ti ar išrasti; jie atsirado | kalauja sutrumpinimo darklasių kovoje. Prieš socialia-* *?o valandų, kita kalba apie
tus ne šiandien kovoja viso-1 darbo klasifikaciją ir specikie reakcijos elementai; i Akaciją, da kita reikalauja
prieš juos kovojo tie ele- pakėlimo algų. Priimta le
mentai kaip tik gimė Lon- zoliucija ir darbo unijų viedone pirmoji darbininkų P-vbPs klausimu. Dėl rezotarptautinė, arba Pirmas hucijos apie unijos labelius,
Internacionalas 1864 me- kurią pasiūlė rezoliucijų ko
tais. Bet toji tiesa, kurią pa-> misija, kilo abejonių, neaissakė K. Marksas, kad “dar kūmų, argi unija pardavi
bininkų ncpaliuosuos iš ka nėtų unijos labelius (tam
pitalistinės vergijos niekas tikrus unijos ženklus) nekitas, kaip tik jie patys,” unijinėms firmoms, nes toje
pasilieka budinga ir musu rezoliucijoje keliamas pro
laikams. Jeigu taip, tai so, tęstas prieš tokiĮ pardavinėbuvo
cialistų uždavinys turi butJimą. Tuo
’ klausimu
’
............
pasikeista
po
žodį-kitą
ir
to
—verbuoti į savo eiles dar
ji rezoliucija nepriimta.
bininkus.
F. Milašauskas, koncerte
Keliatas musų simpatizarengimo
komisijos vardu
torių nurodinėjo, kaip ko
padarė
pranešimą,
kad
munistai liko akli Hitlerio
agentai. Esą, Suomiją valdė kriaučių jubilėjaus koncer
socialdemokratai, ir komu- tas jau pilnai suruoštas ir įnistai ją užpuolė. Norvegiją Y^ks gegužės 19 dieną Klasir Daniją taipgi valdė so- eiaus parke, Maspethe. Taip
cialdemokratai? Juos už-' Pat F..Milašauskas nurodė,
puolė Hitleris. Norvegai gi- kad kriaučiams koncertas
na savo laisvę, taip kaip kamuos apie o simtus dolesuomiai gynė slvo. Vietoj
Vakarienė konvencijos
pasmerkti užpuolikus, mū delegatams pasitikti, kuri
siškiai komunistai smerkia bus gegužės 21 A. L. P.
užpultuosius, kam jie nepa Kliubo name, 280 Union
avė., kainuos 250 dolerių.
siduoda Hitlerio smurtui.
Taigi koncertas ir bankieSeniau komunistai rašy tas apsieis apie septynius
davo: _ “..................................
hitleriška Vokieti- šimtus dolerių.
Keliatas
19
ja." Dabar jie rašo jau tik; kriaučių pareiškė nepasi“Vokietija.
Būdvardis! tenkinimo, kad daug pini“hitleriška” jau nebevarto- go išmetama. Bet F. M. pa
jamas. Tai parodo, kaip jie aiškino, kad tokie dalykai
susibičiuliavo su hitlerizmu. įvyksta tik sykį i 25 metus
Ant socialdemokratų jie šu- i }r mes turim tuos įvykius
nis kana, bet prieš kruvina- kuo nors atžymėti. Mes atjį Hitlerį ir jo gaują nei vie- į žymime delegatų pasitiki
no blogo žodžio!
mą (suprantama, tik lietuKeliatas moterų nurodi- vjų) koncertu ir bankietu.
nėjo, kad kur tik unijose Nutarėme visiems dainininprie vairo atsistoja komum-j kams, solistams apmokėti,
štai. tai jie tuoj pakelia sau į todėl ir pasidaro nemaža
atlyginimą už štukinį dar- . išlaidų. Bet mes juk užsidėbą. Bet jei nepnklausai ji| j jom mokestį tam reikalui,
susaidei, tai visuomet busi i kad ir mes, lietuviai, pasiatstumtas, busi užpakalyje, rodytume savo
parengiKai kurie pastebėjo, kad mais. Palyginus musų pajasiuvėjų unijos rinkimuose mas iš narių ir išlaidas, tai-

TO NIEKAS NEPEIKIA

.r"

LSS 19 kuopos antras susi* rėti susirinkimus, valia kal
bėtis ir organizuotis, bet
rinkimas eu simpatikais.

Balandžio 22 d. buvo LSS
19 kuopos antras iš eilės so
cialistų su simpatikais susi
rinkimas A. L. P. Kliubo
name. J šį susirinkimą susi
rinko gana gražus būrelis
socialistų simpatikų. Buvo

KAS NIBKO NEVEIKIA

dės. Jis sako, kad John Bar- gyventojų užpuolė Suomiją
this čia nusipirko vaistinę. su ? -\.mi
žmonių n

čia matosi tolimoj Norvegijt s šiaurėj Narviko uostas, per kuri vokiečiai gauna Švedijos
geležį, čia buvo dideli mūšiai. Anglu laivynas bandė išmušt: vokiečius frontine ataka, bet
nepavyko, ir 3.000 vokiečių iki šiol tebesėdi Narvike. Anglai iš kitų pozicijų Norvegijoj
jau pasitraukė, bet Narviką vis dar atakuoja. Hitleris per radiją ragina saviškius laikytis
Narvike; jie busią išgelbėti.

'štikrujų gi aptieką nusipir- apdaužė. Rimtesni žmones
t Jut
il
ko John
Bartašius (Bar- ir
lr jaunimas klausosi
klausosi ir
n sy
s\ptash). Rašydamas apie Le- ?osl 18 tok,!< nesąmonių, bet
wistono jaunimą, jis randa komunaeiai R °Ja n dziatitenai D-rą Bielki, kuomet «lasl- Vį Y, Ul? mY ę
turėtų bųt Dr. V. H. Beeaker i Pasabk«! ?asku! «?s,kalbet.'”
(Beakis)
jas kaip ims girti -komunisŽinoma. su pavardėm ga- į
o keikti ii
Ii pasitaikvt klaidu, kuomet n2e^intl
Kelenj. su Mijos neaiškiai parašytos. Bet, eh,e.lso".u- tai net koktu klauklausimas, kam i,. Senas! ?ytls’Z.lullek,t’?lr<1'-J.ls
18
Rumfordietis
kabinėjasi i JU'ų,.n>elag.vs<-ių pnprie moterų daininin i rašo! Visi jų korespondenir redaktokių, kurios priklauso prie, tai
. . esą ,melagiai
...
Lietuvos Dukterų Draugijos liai me^agiai.
ir dažnai padainuoja? PaŽinoma, rimtas žmogus
vyzdžiui, jis sako: “Svetai-! šitaip nekalbėtų. Juk ir paniukėj yra steičius apie 40 prastas padoi urnas neleipėdų, bet kuomet apie 12' džia savo tavora girti, o kilo
musų moterų sueina padai- peikti. Amerikoje ir įstatynuoti, tai visos jau liesutei-’mai draudžia kitų bizniui
pa.” Čia jau tikra nesamo- kenkti. Bet komunistiškos
davatkos negalvoja.
Jos
nė, o gal ir blogas noras.
prarija kiekvieną savo kal
Žinai. p. Rumfordieti, jei bėtojų žodį.
gu tamsta rastum RumforTaigi tokios korespon
de ar jo apylinkėj tokią mo
terį, kuri turi 3 pėdas ir 4 dencijos, kaip parašė p. Se
colius storio, tai galėtum įsi nas Rumfordietis, kaip tik
taisyti cirką ir su viena to ir duoda šmeižikams pama
kia važinėtis, o tamsta pri to niekinti nekaltą laikrašti.
Net ir šv. Roko Draugystės
skaitė! net 12 tokiu.
susirinkime buvo pakeltas
Kiek man yra tos daini- klausimas, ką turim daryti,
ninkės žinomos ir pažįsta-‘kad musų moterys dainininmos, tai tūlos jų nesveria kės buvo*spaudoje Įžeistos?
nei po 15d svarų. Bet juk Aš paaiškinau, kad spauda
musų chorai, tai ne Holly- čia nekalta, bet kalti koreswoodo artisčių chorai. Mu- pondentai, ir prižadėjau ati
sų choruose dalyvauja
1 • pa• Į taisyti.
—prastos moterys, dainuoja
Skaitytojai tuiėtų žinoti,
paprastas liaudies daineles kad musų lietuviški laikraš
ir paprasta liaudis jų klau čiai negali specialių kores
sosi. Jeigu mums kas pradė pondentų užlaikyti. Kores
tų dainuoti aukštas operų pondencijas jiems rašinėja
arijas, mes jų gal ir nesu patys skaitytojai. Redakci
prastame.
jos visuomet prašo rašyti
Apie musų jaunimą Se- teisybę. Bet jeigu žmogus
nas Rumfordietis sako tiesą, i prirašo kartais nebūtų daly
čiu yra gražaus jaunimo, kų ir nusiunčia i laikrašti,
gerai prasilavinusių mergi- tai ar čia galima kaltinti to
nu ir vaikinų, ir yra mokan- laikraščio redakciją? Ne,
čių gražiai lietuviškai, bet į redakcija čia nekalta. Ji visavo veikimą mes negalim sados nori teisingų žinių.
jų įtraukti. Senesnieji kelio Bet kalti korespondentai,
jiems neužstoja ir už akių kad nesilaiko teisybės. Ir to
neužlenda. Priešingai, tėvai dėl teisinga redakcija visuo
dėjo pinigus, traukė iš Le- met duoda vietos kitai pusei
vvistono chorvedį p. Chužą, korespondento netikslumą
norėjo palaikyti jaunuolių atitaisyti.
chorą, bet niekas iš to neiš
J. Kaulaičia.
ėjo. Tai kam da p. Senas
Rumfordietis pyksta, kad
BALT1MORE, MD.
mamos užlenda jaunoms
Dideli* susidomėjimas
mergaitėms už akių?
Vilnium.
Toliau jis kabinėjasi prie
Balandžio 19 d. Lietuvių
senbernių,
vadina
juos Bendrovės salėje broliai
“Bernardinais” ir siūlo, kad Motuzai
rodė paveikslus
kas pastatytų jiems
prie-ji kaip Lietuvos kariuomenė
x
glaudą. Bet kam tas reika- jngj0 j atgautą Vilnių. Pa
linga? Aš žinau keliatą se žiūrėti paveikslų susirinko
nu
. -.žmonių,
.
- ,kuriu ..daugumas
,
.
apie 500 žmonių. Kiek čia

bežiuota dviem metais. Jis
buvęs mandagus, draugiš
kas ir teisingas delegatas.
Aplankius Chicagą ir
myna. Brolis Ba kanas daug
Tiesa, drg. V. MichelsoPittsburghą.
papasakojo apie SLA rei
nas buvo mandagus, teisin
gas ir draugiškas delegatas,
Dar vieną kitą žodį noriu kalus savo apylinkėje. Tai
bet kai Pildomojoje lokalo tarti iš savo kelionės, iš savo vienas iš tų veikėjų, kurie
taryboje buvo pasiūlyta pa- patyrimo po lietuviškas ko- niekuomet nenuimta, vis
keisti 2 metų aprubežiavi- lonijas. Nesenai aplankiau darbuojasi visuomenės la
mą, tai musų draugučiai didžiulę lietuvių “sostinę” bui.
Dabar tariu visiems Pitts
(turiu minty komunistus) Chicagą, ir tuoj* po to. baburgho
veikėjams, kurie
neturejo jokios pozicijos, landžio 20 dieną, teko apprisidėjo
prie to koncerto
Vieni jų priešinosi, o kiti ty- lankyti kitą didelę lietuvių
parengimo
ir musų priėmi
Įėjo. Kada tą patį klausimą koloniją, tai Pittsburghą.
mo, didelį ir nuoširdų lietu
sekr. Linkus raportavo loPittsburghas man gerai viška
ačiū!
kalo susirinkimui, komums- žinomas, nes aš ten esu gytai nei žodžio. Rodos, V. Venęs ir turiu labai daug ge- Iš musų pačių kolonijos.
Michelsonas ir jo sūnūs Kei- ,-ų draugų,
Gegužės 14 dieną įvyks
stutis padėjo komunistams. ‘Balandžio 21 d. pittsburTai kodėl tuo klausimu to ghiečiai turėjo surengę la ta kandidatu i valdiškas
kia tyla? Aš sakyčiau, dar bai gražų ir įdomų koncer vietas nominacijos. Kandi
nevėlu pakalbėti apie atšau- tą. Na. o to koncerto pro datų yra dėsėtkai. Visi save
kimą to dviejų metų termi- į gramą išpildė vien tik Čle- giria, reklamuoja, kiek katveianao
outent: p. ’as.
Bet ne visi jie renino delegato tarnybai.
velando artistai, būtent:
J.
Krasnickas,
p.
A.
Wilke‘
™:
I
Cuyąhogą
coųnty izDaugiausia laiko pašvęsta
dininko
vietą
lietuviai
tu
pirmos gegužes šventės ap lienė, p. Rašiliutė. p. Kučin
kalbėjimui. Musų lokalas skaitė ir p. Akelis. Buvo ir rėtų balsuoti už John J.
per metų metus švenčia pir man suteikta proga daly- Boyle. Jis yra teisingas žmo
gus.
mą dieną gegužės. Bet visa i vauti šitoj programoj.
Amalgameitų unija jau pra-i Ąš su šeimyna nuvykome
Vandalizmas.
dėjo jos nešvęsti. Šįmet y-; į Pittsburghą viena diena
Nežiūrint kaip policija
patingai pasisakė prieš pir- pirmiau, šeštadienį. Apsimos dienos gegužės šventi-į stojome pas savo senus ir gaudo ir kaip teismai bau
mą. Imta kalbėti, diskusuo- gerus draugus, tai SLA vice džia. vis dėl to yra tokių,
ti, kas mums lietuviams da- prez. Jono Mažuknos šei- kurie savo beždžionišką pri
ryti? Visokių nuomonių bu- mynoj, kur buvome malo- gimtį nori parodyt. Šiomis
dienomis prie miesto mau
vo. Vieni siūlė rezoliucijas. į niai priimti,
kad pasmerkti
Amalga-t Gerai išmiegojus pp. Ma- dynių šitokie gyvuliai išdau
meitų Unijos viršininkus, žuknų palociuje, p-nia Ma- žė 150 langų. Jeigu policijai
kurie pradėjo paneigti dar-j žuknienė pagamino gar- pasiseks vandalus susekti,
bininkų šventę.
i džius pusryčius ir pasistip- iie bus nubausti.
J. Palionis atidengė vi- i rinę pradėjome lankyti kiLietuvių salė rengiasi ge
siems paslaptį, kodėl Amai-) tus savo senus draugus. Begameitų ir ne Amalgameitų matant atėjo ir lietuviškų gužės 12 dieną minėti savo
programų laikas. dvidešimties metų sukaktu
unijos viršininkai pradėjo radijo
trauktis nuo pirmos dienos Pittsburghe yra dvi tokios ves. Tikisi daug publikos.
gegužės. Viena priežastis programos. Vieną duoda
Jonas T. DeRighter-Diesanti ta, kad komunistai jaunieji Pittsburgho lietu
per Pirmos Gegužės šventę viai po vadovyste p. Kapta- raitis vėl kandidatuoja į
Rusijoje rodo karišką galy rausko; jų programa Įvairi, Ohio valstijos legislaturą.
bę. Hitleris per pirmos die bet tęsiasi tik penkiolika Jis jau yra tarnavęs du ter
Jonas Jarus.
nos gegužės šventę rodo tą minučių laiko. Kitą progra minu.
mą
duoda
Povilas
Dalgis.
patį, ką ir Sovietų Rusija.
OAK FOREST, ILL......
Taip, kad iš Pirmos Gegu- Jis tuo užsiima jau per dau
tirtančių kapita- į pirmiaus buvo rodoma pa
zes, iš darbininkų solidaru-1 gelį metų ir turi gero patyIi senelių prieglaudos.
lo.
kui
dagi
važinėjasi ^la- vejk5ių, tai niekad tiek daug
mo šventės, pasidarė milita- i rimo. Jo programos būna
ziais
automobiliais,
o ku-;
ne5u4avo> Tiesa,
Prieglaudoj
mes
čia
turim
rizmo pajėgų demonstravi- gerai sutvarkytos ir Pitts
nems
įeikalinga
pneglauma
t
a
į
paveiksluose tas
mas. Štai, kodėl darbo uni burgho apylinkės lietuviai radiją ir girdim daug viso-,
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Bet yra teisybė, kad komu valandos naudingos mažes lė nuo kėdės, priėjo prie ra selkus vargnliemų. kuriuos ■ j,)na B,ldrį $25 ‘M1
nistai ir fašistai vartoja tą nėms kolonijoms, kurios dijo ir kai spirs—net visa jo
dieną militarinėms paro gyvena toliau nuo lietuvių koja sulindo į radiją! “Kad paskui kiti tm i nianitil.. en-; Balandžio 26 d. čia oxlė
Muėinskas.
doms. Nors ilgai diskusuota, centro. Jie išginta gražių ir koją nulaušiu, bet aš tas beini prieglaudoj užlaikyti. |K(wikshfc!
bet vienbalsiai nutarta lai lietuviškų dainų ir muzikos, bobas nutildysiu,” sako ji-j musu miestui kainuoja P*’1 ■ Kode Aveiliją. Daniją, Estokytis savo seno papročio— ir jie taipgi išgiista įvairių sai. “Jos čia man daugiau! metus apie_-.l.>n, o tiems,,laitviją ir Lietuvą. Iš
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švęsti Pirmąją Gegužės.
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stovi. įdomu buvo matvčių jubilėjaus koncerto tikė to. Apie septintą valandą petai). Čia dirba ir trys lie
tus. kad jie juos išdalytų visi jau traukėme į L. M. D. tuviai : Antanas Leškaus- * Laikas man brangus, taip ti visų Pabaltijo valstijų
kriaučiams. Tie kriaučiai, salę, kuri buvo kone pilnai kas, Jonas Bernotas ir Juo-, pat ir vieta laikrašty, bet^ vaizdus, tik kai kur paveikskurie musų rengiamo kon užpildyta. Koncertu visi bu zas Briedis. Audžia karpe-1 nutariau parašyti ir atitaisy- lai buvo pertamsųs. Rengėcerto tikėtų negavote, tai vo patenkinti. Clevelandie- tus, šalikus ir išdirba viso ti p. Rumfordiecio netikslu- jams ir p. Mučinskui buvo
pamatykite savo dirbtuvės čiai išpildė programą gerai. kius daiktus iš medžio. Iš mus, nes panašus raštai duo- i nesmagu, kad nedaug buvo
čėrmoną; pas jį gausite Suėjome ir su nenuilstančiu uždirbto dolerio seneliams da kai kam pamato patį žiūrėtojų. Mučinskas išvalaikraštį kaltint. Štai pavyz- žiavo be uždarbio,
koncerto tikėtus.
veikėju ir korespondentu duoda 50 centų.
Z. Gapšys.
Sena* Forestietis. dis. Balandžio 13 d. čia buVytautas Katilius. broliu S. Bakanu ir jo šei-
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Balkanai Naujas Karo Laukas?
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Rimšos “Artojo” Reikalu Kaip Gyvena Norvegai

Lietuviu Dailės Draugu! bas, $50: Šv. Jurgio Dr-ja.i
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Ka rui Su Italija.
Maskvoje.
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ft, era-' daįktų. Miesto gatvės plačios, švarios ir niai. Aukštai kalnuose žaliuoja pievos, ant
Kaiu kitais metais, taip ir
Bet neužtenka to, kad nizacijų^Jturios dar neatsiNusiuntė Mussoliniui ulti
dailiai grįstos. Namai erdvus, šviesus. Gat jų viišunių ošia gojeliai, nuo uolų gi krin
matumą ir paskyrė laiką
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vėmis laksto elektros tramvajai, naktį žiba ta ir šniokščia vandens kriokliai, toli taš
atsakymui.
tė Maskvoje buvo paversta ėmė Rimšos “Artoją.” Da prisidėti kiek išgali ir neati- elektros šviesa, visur vandens trauktuvai, kydami savo baltas putas, žemiau daubo
Paskutinėmis
dienomis militarizmo paradu. Kuo reikia Rimšai užmokėti už dėliojant prisiųsti savo au po žemėmis įtaisyta kanalizacija—praves se bėga upeliai, išsiliedami ežerais; ant
pradėjo darytis visai aišku, met viso pasaulio susipratęs jo triūsą. Jam brangiai kai- kas. Čekius ir monev orde tos dūdos, kuriomis išteka už miesto visi upelių sukasi ūžia savo ratais malūnai,
kad Italija įuošiasi i karą. proletariatas smerkė karus navo “Artoją” nuliedinti ir rius reikia rašyt vaidu Dr nešvarumai, užtręšdami aplinkui daržus. lentpiuvės. Ne vienas krioklys sumaningų
atvežti Amerikon. Atlygini- .Juozas L. Pašakarnis, iždižmonių naudojamas įvairioms mašinoms
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suomenę prieš aliantus. Fa skraidė karo orlaiviai. Per
tone. $25: SLA. antras ap- cester, Mass. šis darbas nė svetimam danų jungui viešpataujant, antšistai pradėto reikalauti net
Naktimis kaltais užklysta į piemenų sto
garsiakalbius Sovietų vadai skritys iš Mass., $100: Ran- ra vieno žmogaus ar kelių rame gi renkasi žmonių atstovai— -stortinuždrausti Italijoj platinti
vyklą gauruotas svečias—norvegų meška,
popiežiaus organą, kuris ne sakė prakalbas ir smerkė dolpho ir Stoughtono apie- bet visos musų visuomenės, gas ir sprendžia šalies reikalus.
bet jo ir mergaitės neišsigąsta, ir pačios
linkės
Ūkininkų
Sąjunga.
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prašome
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karą.
Steponas Mmkus,
jau žemdirbiai. Tiesa, žemė ir čia labai kalnuose paklydėlį keleivį. Jį pavalgydi
Kai alijantai pajuto, kad kė prieš kruvinąjį Hitlerio daros Moterų Kliubas iš So.
L. D. D. K-to pirm. kieta, akmenuota, bet šviesus ir pažangus na. pienu pagirdo, pernakvojus gi jam, iš
Italijos fašistai įuošiasi Hit imperializmą, kuris sunaiki Bostono. $5: Mass. Suv. Pi
norvegai moka ją taip išdirbti ir gerai nu lydi, kelią parodo klaidžiais kalnų taHitlerio vėliava ant moleriui į talka, tai ir jie nuta no jau kelias demokratines liečių Kliubai, $25: So. Botręšti. kad derliai esti daug didesni, negu kiukais.
stono Lietuvių Piliečių Kliukyklos.
rė nesnausti. Pereitą savaitę
gaunama Lietuvoje.
valstybes.
Vasaros metu kalnų jaunimas susirenbas, $50: SLA 43 ko. iš So.
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jie jau atšaukė visus savo
Bostono. S10: šv. Juozapo . Ąuburadale miestely, ne
Visa tik bėda norvegų, kad jie nedaug i ka kartu ir šviesiomis vasaros naktimis
prekybos laivus iš Vidurže
Tarp kitų. kalbėjo komi Dt-ia iš Nervton Lpper toli nuo Bostono, irer eitą neturi
dirbamos žemės: didžioji Norvegijos dainuoja, žaidžia, pasakas seka, ir laikas
mio juros ir pradėjo kon- saras Vorošilovas. Užsiminė Falls.So: So. Bostono San- deldrenro ryta žmones pa
dalis
stovi užimta kalnų, eženi, pelkių. bčya jiems nejučiomis.
centirot: tenai karo laivy apie raudonos ai mijos žygį darus 7-ta kuopa. SIU.
ant mokyklos stiebo Gal tik 3 nuošimčiai žemės čia gali būti
ną. J Aleksandrijos uostą,
Ligi pat rudens gano jis taip savo bandą
1
įskeltą Hitlerio vėliavą su ukiui sunaudotos. Dėl to, nors didžiuma
prieš demokratinę Suomijos
Vidui žemio juroj, susirinko
kalnuose.
Tik pradėjus pirmajam sniegui
Iš AVoicestt-iio apylinkės nacių svastika. Ėmė 3 vadaugybė Prancūzijos ir An respubliką. Bet girtis čia ne aukavo -ekančios organiza- landas laiko, iki policija ją norvegų yra valstiečiai (du trečdaliu jų pustyti kalnų takus, jie leidžiasi su savo
buvo kuo. Rusija atėmė
užsiima žemės darbu), bet savo duona banda nuo kalnų žemyn i daubas, kur jų
glijos karo laivų. To nega
iš Suomijos dalį. jos žemių. cijos. Lietuvių Piliečių Kliu- nuplėšė.
Norvegija išmisti negali, ir jos tenka kas namiškiai jau pabaigė vasaros darbus ir
na. Anodija ši panedėli nu
Tai juk imperializmas. To
met iš svetur pirktis.
šiurti ė M essobniui ultimatu
‘ rengiasi žiemai.
dėl apie tai Varošilovas ir
mą. 'skalaudama, kad jis
Norvegijoje nėra didelių dvarų; čia
Nejauku ir neramu žiemą toli atsiskviunekalbėjo. Jis tik pasakė,
paaiškintu savo uoziciią at
viešpatauja
smulkieji
ūkininkai.
Būdami
šiame vienasėdy, bet ir čia knygos ir laik
kad “šituo žygiu musų rau
virai. ar jis laikvsis neitraludarbštus ir sumaningi, norvegai didina že raščiai neleidžia nuobodauti; su pačiūžo
donoji armiia įsigijo naujų
lumo. ar mano kariauti? At
mės plotus — sausina pelkes, plėšia kirti mis ir ledžingomis nesunku nusileisti nuo
patyrimų.” Kitaip pasakius,
sakymas turi būt duotas ne
mus, ir vis tolyn į šiaurę plečia savo javų kainų j linksmus kaimus, kur taip vaišingavo gerą lekciją.
vėliau
kaip 16 gegužės
laukus. Savo ūkyje jie naudojasi visais pa gai priima kiekvieną svečią. Mediniuose
diena.
žangiaisiais įrankiais, vartoja visokias paprastai dviejų aukštų namuose visuo
ŠTAI JUMS NAUJAS 1940
dirbtines trąšas, dedasi į įvairius ūkio bu met šilta, švara ir jauku. Didelėje krosny
PUIKI DOVANA
lelius, veisia daug gyvulių, kuriems patai je kūrenasi ugnis. Visa šeimyna susirinku
ŠVEDIJOJ SUSEKTAS
MOTINŲ DIENOJ
so erdviu kučiu su cementu lietomis arin si aplink stalą — vienas balsu skaito, moBOMBININKU SĄ
« Mav 12. liMo l
dimis ir nuotaka mėšlams, čia visur jau telyS verpia ar mezga, vyrai piaustinėja ar
MOKSLAS.
EASY WASHER
priimtas ir gerai išmėgintas dauglaikis drožia.
Londono žiniomis, Švedi

Kodėl neturėt šįmet
TIKRO SMAGUMO?

A/js ę L

jos sostinei Stokholme susekta< sverimų airentų są
mokslas bombomis iš-progdinti susisiekimą Vienuose
namuose rasta 1 <»<» bombų.

$795
845

Coupe, tik
naujas Sedan
(F. O. B. Factory)

TRAUKINIO KATAS
TROFA FRANCUZIJOJ.
Pereita savaitę Francuziioj nėr tilta ilvžo faukinys
ir 21 asnr'o buvo užmuštas,
«• 25 sužeisti. Nelaimės prie
žastis b’-vo potvini > susilp
nintas tiltas.

iASY OUAIUNTCES YHATI

NORVECdJOS KARA
LIUS SLAPSTOSI.

ŠIRDIS Jl’sę KARO YRA INŽINAS.

Nash inžinas yra tikra tvirtovė, todėl jo atsparumas
neapsakomai ištvermingas, jam lygaus nėra. l»e to jis
ekonomiškas, su galionu gazo nuvažiuoji iki 23 mylių,
aliejaus vartoja irgi mažai, todėl “amžius’’ jus karo il
gas ir investmentas pastovus.
Išvažiavus su Nash kelionėn, nertik bijot blogų kelių,
nė kalnų. Artinanties vakarui, nereik skubėti į artymiausia miestelį apsirūpinti nakvyne. Jus galite puikiausiai
išmiegot lovoje, kuri yra Įrengta Nash kare.
Yra tiek daug naujenybių, kad viską išaiškint užimtų
labai daug vietos, todėl geriausiai pamatykit Nash savo
akimis ir pabandykite pasivažinėt. tuomet suprasit tik
rąją Nash vertę.

Stokholmo žiniomis, Norveuiįo< karalių* Haakon te
bėra da Norvegiioj. .Jis slap
stosi nuo v ik iečių.
Adv. Z. Šalnienė išrinkta
republikonų konvencijon.
šių metu 21 birželio die
ną Philadelphijoj suririnks
republikonų konvencija, ku
ri turės nastatyti reųublikonų partijom kandidatą atei
nantiems prezidento rinki
mams ir išdirbti platforma,
kuria ši partija eis i rinki
mus. Bostone republikonai
išrinko ton konvencijon ad
vokatę Zuzaną Šalnienę. Ji
atstovais
šiuos Bostono
ap\ linkės miestus: Allstona. Brightoną. \Vellesley,
We-t«mą. VValthamą. Watertovną. Brookline ir be
veik visą (’ambridge.
“Ki»'k as galėjau patirti,
tai aš bu* u vienintelė, o gal
ir pirmutine, lietuvė repub
likonų konvencijoj iš Massachusett.'
jo.-.’
sako

p. šaloio’H
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KAM REIKALINGAS MAŽESNIS KARAS
This EASY is buil; to star.a up fot
yeots to eone. Those iecture#
thc‘ counf lor ruggedness —
ability to -*ash cleen. iast and
eently vear in. year out — are
FULL EASY OUALITY'. . . ider.tical in construction with the
highest • priced EASY ntode's.
Compare the price .. yo j CAN T
corr.pare the VALUE.1
' IOOK WHAT TOU OIT!

Big. fantiiy size all-white lub.’. »
Kew StreantKned Sup^r-Safety
VVr.nger . . . Spee^y Washing
Ag;tator .T. Eletime Motor, f

ROLAND KETVIRTIS
and COMPANY
312 Bro«dway,
So. Boston. Mass.

'• *

PAMATYKIT
NAUJĄ 1940

Willys

CoUfiC

^4Q5

(F. O. I*. Factory)

JEIGU JŪSŲ KARAS NEKLAUSO, ATVAŽIUOKITE.
MES SUTAISYSIM. TAISOME VISOKIŲ IšDIRBYSČIŲ. Kožnam darbui yra gerai prityręs mechanikas.

Darbą užtikriname. Sulankstytus sparnus ištaisom kaip
naujus. Kam reikia GAŽOI.INO. prisipilkit pas mus.

Boston Stmet Garace
PETRAS PILVINIS

KASH SALES & SERVICE

119 BOSTON STREET,
Tek GEN 92<Mi

SOUTH BOSTON.
Nainf COL <M»57.

skaito, kurie ju daugiau pelno duos, t- v.
Nėra Norvegrjoj vyriškio, kuris ncrnokuiie bus labiau reikalaujami. Čia jiems Ket« k<!kl,L> ,.n?rs ?lĮ1??°h,7 h t iJS
pagelbi dažniausiai laikiniai.
/
S

Sunkiausia yra noivegams su pašaru biniams yra įtaisyta daugybė sankrovų, jo
žiemos laiku. Gerų laukų ir pievų jie maža se amatininkai lengvai gali išleisti savo
turi, šienauti gi tenka dažniausiai pakriū dirbinius.
tėmis, iš kur šienas reikia ant savo pečių
Samdininkai, kaip ir Lietuvoje, gyvena
sunešioti arba
virvėmis
nuleidinėti.
Kitur
. ..
a . .
i bendrai su savo šeimininkais, valgo už vien* patiems piovejams tenka ant virvių pa-. no ?ęai0 dirba kartu ir miega vienose triosikabmus plauti sienas, nes kitaip sunku bose gu šeimininko vaikais. Tik stambesPrieltL
nieji ūkininkai laiko juos skyrium, liet ir
Trūkstant šieno dažnai maišoma su juo iie gerbia darbininkus ir stengiasi su jais
medžiu lapai, kuriuos norvegu valstiečiai žmoniškai ir mandagiai apsieti, nes norve_____ 2___________________ , gų darbininkas skriausti ar žeminti save
nesiduos. Jis visa tinkamai padalys, nicSAVO “MOKYTOJAMS.”
i kuomet neapvils, jam ramiausiai galima į! tikėti dideli pinigai.
Bekeliaujant kai sutemo:
Basos kojos—akmenai...
Darbininkai čia samdomi dažniausiai
rašytais kontraktais. Darbo laikas trunka
Klabinau aš duris namo,
į ne daugiau, kaip 9—10 valandų per die
O jie miega ir gana!
ną: už ligos laiką alga neišskaitoma, dar
Ei, miegaliai! Ko nekylat?
' aprūpinama gydymo pagalba ir priežiūra.
Noriu žaizdas aptaisyt.
Blogiausiai, rods. gyvena Noi’vegijoje
Ko bešaukiant neprabylat.
bežemiai
valstiečiai, kurie kitų nuomoja
Ko nenorit pamatyt?...
žemę. Nuomos mokesnis čia nustatytas įstatymais, ir savininkas negali jos, kelti
štai, jau švinta, o jus miegat.
j nuožiūra. Vis dėlto nuomininkai — tai bėTiek kelionės padariau...
diniausias sluoksnis, ir jųjų svajonė — už
Kodėl lovą jus pamėgot?
dirbti kiek pinigų, kad savo žemės sklypą
Kilkit, kilkit, bus geriau!
įsigijus. Iš jų tat susidaro didžiausias nuo
šimtis Norvegijos išeivių į Ameriką ir į ki
šauk bešaukąs, o jie miega!
tas šalis, kur žemė pigesnė ir geresnė.
Laikas eiti jau toliau...
Daug žmonių Noivegijoje turi darbo
Vėl sukaupęs savo jėgą,
Atsidusęs da giliau—
miškuose ir pramonėj. Žiloje senovėje, vi
sas Norvegijos kraštas buvo miškuose pas
Ei, miegaliai! Ko nekylat?
kendęs. Bet juos ten be tvarkos b* gailesčio
Noriu žaizdas aptaisyt...
kirto, ištisus plotus degino, kad pasidarius
Ko bešaukiant neprabylat,
sau lauko. Taigi, tų miškų nė pusės dabar
Ko nenorit pamatyt?
nebeliko, užtat jie dabar branginami ir įstatymais saugomi. Kirsti galima tik taisy
Ir taip šaukiant—negirdėt jų.
klingai, kad nenuplikinus visai laukų; vi
Ar pavirto akmenais?...
sur vedamas miško ūkis, sėjami ar auklė
Ar jie miega?... Abejoju...
jami medžiai, yra net tam tikros miško me
O gal juokias su anais?!
džių auginimo draugijos.
(Pu:, dauginu)
Miškų D-kas
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KELEIVIS. SO. BOSTON.

r Įvairios

Žinios. [

Aukos Vilniaus Lie
tuviams Šelpti.

Trijų Milionų Tiltas Per Juros Įlankų

PAJIESKOJIMAI

čia matosi statomas per Narra
gansetto įlanką tiltas ties Jamestotfnu, R. I. Jis kainuos
$3,000.000 ir birželio mėnesy
busiąs jau gatavas.

Gen. Liet. Konsulo New
Yorke pakvitavimos Nr. 33.

Skysto Oro Bomba ir 70 Ožkų.
“Keleivy” anądien buvo
rašyta, kad Baltimorėj bu
sią susprogdinta 70 gyvų
ožkų naujai bombai išban
dyti. Kokių rezultatų tie
bandymai davė, spaudoje
nebuvo paskelbta. Matyt,
tas laikoma karine paslap
timi.
Bet jeigu jau nežinomas
ožkų likimas, tai ne pro šalį
bus pakalbėti nors apie tą
bombą.
Kaip jau buvo “Keleivy”
pasakyta, tą bombą išrado
aeronautikos
inžinierius
Lester Bariow (ištark: Bar
iau). Jis padarė ją iš susky
stinto oxygeno su karbono
priemaiša, lietuviškiau pa
sakius — iš skysto deguonio ir anglies.
Gerai, sakysit, bet kas yra
tas deguonis arba oxygenas? Iš kur jis gaunamas?
Šis klausimas čia kaip tik
vietoje ir reikia jį paaiš
kinti.
Mūsiškė žemė yra apsup
ta oro sluogsniu. kurį pa
prastai vadiname atmosfe
ra. Apie 21 atmosferos nuo
šimtį sudaro oxygenas arba
deguonis. Tai yra toks ele
mentas, kuris palaiko gyvy
bę ir degimą. Be oxygeno
ugnis negali degti. Pramo-

Penktas Puslapiu

Winnipege surinkta Ka!
nados
pinigais $10.75. Pri
lingą oro bangų spaudimą
siuntė
K.
Beniušis. Iškeltus į
riešinga linkme. Viskas,
prie
__ , dar nebuvo pilniai su- Jungtinių Valstijų pinigus,
kas
naikinta pirmo spaudimo,
.
tikrai neišlaikys antro smuBirutes Ratelis is Bingh•Q
J
;.amtono prisiuntė per K. L.
Senatorius Reynolds ma- Aimaną $o.75.
.
no, kad Jungtinės Valstijos R.ŠV.-iJuozapo paiapųa iš
šiuo nauju išradimu įgijo
$9.13.
,
galingą ginklą taikos nau- . ^DS 8 kuopa iš Washdai. Amerika šių bombų aP61
Mittchel$22.00.
gresijos tikslams tikrai neLietuvos Dienos Pasauli
panaudos, gi atvirkščiai anėj
New Yorko Parodoj ko
gresoriams teks rimtai apsi
mitetas
$116.84.
galvoti. ar apsimokėtų pri
SLA 236 kuopa iš Toron-į
versti Ameriką panau doti
to,
Ont., per M. F. Jokubyšias bombas jų kailiui.
nienę $36.93.
ic DAv-ri-v-i*. C A
šv- P»*ano D-ja iš Great

Ajrota Čemauskaitė-Tamašauskicnė. pajieškau pusbrolio Antano t'ernausko, Šiaulių apskričio, Klovainių
parapijos, Bešonių kaimo. J Amerika
atvyko prieš didyjį karų, iljrą laiką
gyveno Chicagoje, <litbo kaip karpen.
teris ar kontraktorius prie namų sta
tybos. Prašau atsišaukti, arba kurie
žinote kur jis randasi, malonėkite
pranešti. Busiu labai dėkinga.
<0
Agota Tamašauskas
It. R. 2, La Sallete, Ont.. Canada.

APSI VEDIMAI.
Koriu susipažinti su dora mergina,
ar našle apsivedimo tikslu, nuo :;i» iki
10 įitetų amžiaus. Esu jau pabuvęs
vaikinas.
.1. B.
c.»»
31 Grove st.,
Brooklyn. N*. Y.

I

Pajieškau apsivedimui draugės, aš
esu linksmaus budo. 6 pėdų. sveriu
170 svarų, turiu gerą darbą ir pasi
turintis iš kurio galėtumėm du pra
gyvent amžių ir bė jokio darbo. Geis
tina, kad draugė butų linksmaus bu
do. amžiaus nuo 30 iki 38 metų. Kuri
norėtų gerą, linksmą gyvenimą, malonėPitc prisiųst ir savo paveikslą.
, Rašykite sekančiu adresu: Al. T. <O
I 253 Broadvvay, So. Boston. Alass.

PVOPOIJTIKA^JAPONIj'' Neck' N Y $1° 35
APONŲ
Brooklyno Lietuvių KonATZVILGIU.
traktorių Sąryšis per S. M.

Kaip žinia, iš pat pradžių i Kalvelį $550.00.
popiežius rėmė japonų ag- i Baltimorės lietuvių salės G. A. BRAŽINSKAS IŠLAISVINTAS,
____ „_____
resiją Kinijoj, nes japonai į bendrovė $25.00.
sakėsi einą “komunizmo! L. Esunas iš WashingtoGARDNER, MASS.
kils, A. Navickas. V. Račkausnaikinti” Kinijoj; bet kai' no $5.00.
-kas.
A. Kazlauskas. J. MaseviPiktų noru religiniai fanati
Viso............ $788.54
pasirodė, kad japonų užim-į
žuoli žmonės su pagelto melu «««• J' 1>ic<kus- s- UžingoliaviBuvo........... 11,544.97 jį buvo palieję į beprotnamį i,us- P- ^'anskis, I*. Pečiukotose vietose katalikų misio-į
nieriams nėra apsaugos, po
nis; po 25c B. Gumauskas, A.
Bendrai ... $12 333.97:'isados vien tik dėlto, kad
,laloni8 p/j^
piežius savo politiką pakei
tta
Vvr
auJ*
yra
progrcsyvis,
laisvos.
___
. J
Ši
suma
pervesta
Vyriau
,
tė. Dabar Vatikano sekreto
kas. J. Eidukonis.
M. Verseckas,
Komitetui
Vilniaus
idė
.)°
s
žmogus.
Kaip
žinoma,
riatas užsienio reikalams. šiam
Jg
Šlaučikas,
P.
Galinis, B.
jų buvo astuonių pasirašyta,
praneša, kad popiežius nu-i Kraštui Remti,
_____ _
todėl ne visai lengvas darbas Brown, V. šlaiėiunas.
taręs jau remti Kinijos Čian
Kai-šeko valdžią, kuri ka Aukos Vilniaus Geležiniam buvo išliuosuot. Bet per pasi- Dorckester. Mass. J. Buzevi
darbavimą gerų artimą mylin- ėjus $5; po $1 J. Usevičius, J
riauja prieš japonus. PopieFondui.
čių žmonių,

komunistų ir nacių

Pajieškau apsivedimui rimtos ir
doros merginos. n> > 24— 3o m. am1 žiaus; aš esu vaikinas, 30 metu. ne
blogai atrodau, turiu pastovų darbą.
Prašau susipažinti per laišką ir laiš
ku prisiųsti savo fotografiją, kurią
pareika’avus sugražinsiu. B. O. <0
211 Alt. Royal st.. U., Ap. 1.
Alontreal, Canada.

SĄMOKSLAS MEKSIKOJ?
Iš Meksikos pranešama,
kad
kati tenai
tenai susektas
susektas komunisKomums

Gerai Patyręs Šiaučius

Pasidarytų puikų gyvenimą gerai
ištlirbtoj kolonijoj. Vietą gali pirkti
ar pasirar.davoti prieinama kaina.
Klauskit informacijų. Parankiausia
tų ir nacių sąmokslas ispip kad atsišauktu iš artimu kolonijų.
Al. L. B.
(Oi
vokuoti tuiiutę. kad tuo bu- 1308 AVestminster
E., hetroit, Alicb.

du nukreipti Jungtinių Vaistijų dėmėsi „J
nuo Europos
karo.
----------------

KĄ ŽIEMA PADARĖ
ESTIJOJ.
Eltos pranešimu, per bu-

su pagelba advo- Gustaitis, A. Buivid; po 50c M
ir 16 dienų Sinkus, J. Puksevičius. V.'^trėl

50 Akerių Farma.

Parsiduoda arba mainyčiau ant na
mo. Yra budinkai ir įrengimai, bau
giau informacijų klauskite laišku.
Wm. Meškauskas
i 1 t
K. E. 1>. 1,
Cony, Pa.
Pigiai Parsiduoda

pSSSml?

šalčiai sunaikino 3,500,000 kės lietuviai, kurie norėtų Įsigyt sau
liko išliuo- vicius, J. Vaznis; po 25c C. Pet vaismedžiu.
Per tuos Šal- Pat°jrų ir drūtą namą, štai gera pro-

rauskas,

V. Yurgal, N. šeiva.

paraka jis dedamas saliet- isekas ^kraięs jiems apNuo 1940 metų pradžios čia seka vardai tų, kurie R- Silveris, K. Karlavičius, J.
ra pavidale. Bet oaygeną!
kal ‘.u° tarpu japonų į gauta $19.59.
aukavo tam tikslui: Athol, Geriba, Pakalnis, Gasparaitis.
Viso V. G. F. $136.42.
galima ir suskystinti. Škysl yz‘m,ose vl,.ti:s<;.Luzn,,'j':i-'
____
Mass. — po $10. D. Gabrėnas, Matulis, N. Kirkliauskas.
tas okygenas. įmaišytas
! V^įįapl Lietuvos Generalinis Kon-1 A Pakarklis, Draugas; |x, $5
Arlington, Mass. po $1 I). A.
tam tikroj proporcijoj su r
*u«*g<*G •*
«*<»* į sulatas
------------------------------visiems aukojusiems.; _ D jakjmavičius, J Daubo- Dambrauskas. M. Gedvilą, MaY
“
seserys.
”
i aukų
skystu karbonu (anglimi),!
aunu rinkėjams
imKejams ir
i. šiaip
šiaip priP*]- i ras, P. Busiančius; F. Gervic- siIioniehė p Kubiliuna« F Keturi baisingą sprogimo jėgą. į
sidejusiems nuoširdžiai de_ « 2.
«i t paimik
KUN. COUGHLIN TIK
iaJ
Kas
P° -’1’
lallulks> žis; po 50c C. Yašas. J. šidlausTaigi iš šitų dviejų skysčių RASIS “KRIŲŠČIONiy ! v_Knnimlatn
ųdresMS- Cnn .Draugas’ k Petronfa. S. Puido- kas j Stonig;
j Vait
inžinierius Barlovv ir pada
-ulate^Gene%l of'uthuaX ;^as;
“ J' Jasinskas’ A J- Gukis, D. Lerkšienė, B. CiFRONTO” VADAS.
rė minėtąją “skysto oro”
IR
75tb Ct Kovv York’ Kenesls'
~
'
berkis, Al Buivid, B. LazinskieKrikščionių Fronto” te-> 16 West 75th st., New York> •
bombą.
Gardnerio Liet. A. P. Kliubas nė, J. J. Bakšys, J. Žukauskas.
Kalbėdamas apie bombos roiistų byloj New Yorke pa-1 N. Y.
Fitchburjff Mass.
S1 j.
efektingumą inž. Bariow aiškėjo įdomių dalykų. Pa- Redakcijos pastaba: Kon- $10; J. Aukštikalnis $10; J.
Pranskas
$2;
po
$1
V.
Dar
y
nas
j
Samulėmis;
po
50c F.
paaiškino, kad tokia bomba sirodė. kad šitai konspirato- sulatas prisiunčia smulkias
galinti sudaryti žymiai dau- rių gaujai lyderius skirdavo • aukų atskaitas, paduoda- mašauskas. A. Žekonis, Y. Yakštis> j. RamUnis; po 25c
giau žalos, negu didesnis ne kas kitas, bet pats kun. mas kiekvieno aukavusio Granskis, M. Narbutas, V. Bar- jadviga jhnatovicz. M. J.
skaičius dabar naudojamų Coughlin, žinomas radijo a- asmens vaidą ir pavardę, tūlis, F. Jodaitis, M. šleiva; L. Pawll ę Tamulionis, J. Bublis.
normalinių ekspliozyvinių gitatorius. Taip jis paskyrė i bet gaila, kad dėl vietossto- Prūsaitis $1.50; po 50c. J. Vis-į
bombų. Jeigu tokia bomba to fašistiškai-krikščioniško kos mes negalime savo są- niauskas, A. Girtibinskas. J. Vai-1 Brooklyn, N. V — J. V aznys
pataikytų į didelio karo lai- “fronto” direktorium Johna vaitrašty visų vardų ir pa-į bekus, J. Glet»vičius. F.Nešei, i $2;
• P®po $1 A.
- Vaznys. D. Burba.
vo denį, tai ten nieks gvvas F. Cassidv, kuris dabar sėdi valdžių skelbti, todėl pa-i A-šlekis, P. Yasinskas, K.Bal-. • e ronis, po •> <_
. . >unoičlilrtn
"
k-altinamnin
įsiinU
Va»4n
!
duodam
tik
šaltinius,
iš
kur
sevičius.
B.
Minkiaučius,
Y
.
zanos;
po
2oc
—
J.
Lsas,
J.
neišliktų.
kaltinamųjų suole kariu su i duodam tik šaltinius, iš kur
Karkinas, S. Yakubenas, A. Gle- Ksanovič, J. Sonisauski. T. Ba
Inž. Barlow sako, kad vo-: kitais “frontininkais.”
aukos yra gaunamos.
panašaus
principo
.n.a
..as.a....Ka„
.
ass,.,v
---------------toviėius. A. Punienė; po 26c. A-ibclis. J. Svolonis. V. Vargnis.
kiečiai panašaus principo
Šitą paslaptį, kad Cassidy
Puida. P. Kuliackas, F. Stasike- j Su smulkiomis aukomis pasiKADA
JI
BUVO
BE

bombą yra išbandę vienoje Xra t° kunigo paskirtas, iš-'
lis, J. Bernadis, K. šlcgcris. S.; daro $176.99. Išlaidu buvo
PROTĖ?
savo atakoje i Barcelonos davė teisme John A. Vie-J
i
S. Rasimavičius.
i $116.15. Paliko $60.84, kurie
miestą. Ta bomba sunaiki- brosk. vienas iš kaltinamu- Į Netoh Bostono Salisbuiy j Dagis.
A Latv€nas $10 Oeerv. N. i Parduoti G. A. Bražinskui,
no visą, kas buvo gyvo dide- jŲmiestely, buvo toks atsitikiA G Yatužien_
pa,me.
Kuric aukavo mažiau 25c. tų
lėj to miesto aikštėj. Ta pati .
---------------mas. Viena senmerge turėjo ra, N . . . Kučinskas
vardų
netalpinam. Ačiū visiem
vokiečiu bomba sugriovė da UŽIMTOJ BALTGUDIJOJ $16,000. Sužinojo apie tai ra’
‘ J ’ A Kuc,nskas s-’
už aukas ir pasidarbavimą.
keliatą milžiniškų namų. IR UKRAINOJ JAU PRA- ; Romos kataliku bažnyčios Trov. N. Y.
Komiteto Narvs.
kurie buvo netoli tos aikšSIDĖJO ŠAUDYMAS.
Hudson. Mass. L. A. P. Kliukunigai ir prikaltojo ją tuos
.Tie namai griuvo kaip
Associated Press praneša ‘pinigus užrašyti jiems. Ji j bas $10; po $1 — V. Vidžiulis.
LAWRENCE, MASS.
žaisliukai, nors bomba pati jg Maskvos, kad bolševikų į-i ėmė ir užrašė, padarė testą-j G. Šidlauskas; po 50c M. KazKlaidų pataisymas.
jų visiškai nepalietė.
steigti teismai užimtoj Balt- mentą. Pagal įstatymus. tęs- ' lauskas. C. Urbonas; po 25c M.
Senatorius Robert Rev- gudrioj ir Ukrainoj jau pra-' tamentas gali būt pakeistas i Paradis, J. Yeškevičius. A.
Keleivio” 16-tam nume-

w.

.

‘ .

.v

. -

llUOStoliai

Mvs rekomenduojame ta narna
tuviui dėho. kad mes patys jį bu-

AAA

cius taip pat išmirė 25,000
aviliu«•...*
bičių. Šalčiu.padarvti

Siekia

Estijoj

to OOO OOO L-t'dvnn

EO,OVV.OOV KI OI1U.

ELIZABETH, N. J.

saujo
. «"*•«.
ir Arą graz.tn
sudėjom uz
medžiagą.
sodelis apie namą. Parduosiu pigiau
negu už puse. kiek kainavo jį pabntiavot. Parduosiu dėlto, kati dviejų
šeimynų. Apžiūrėt galima kiekviena
.'iena. Adresas: Belair Road
llo„
Aalley A ie\\ avė- BAl.IIMORE.

-i-i rsitrio
r
4.
“iKEL
KELEIVĮ galima gaut pa- z. Gapsys.
• '•
vieniais numeriais, sekančioje
PARDAVIMUI
victoj:
Mrs. V. Petkus, 227 First ai. į Parsiduoda Mėsos ir Valgomųjų
Ji užlaiko-Saldainių
užlaiko- Saldainių ir kitokių isdirtta >r is metų. bet dėl tėvo
z . . mirties tunu parduoti bizni už Įtik-i
smulkmenų krautuvę.
prieinamą pasiūlymą. Kurie norite į

Petronėlė Lamsargiene

pasinaudoti gera biznio proga, kreip
kitės tuojau šiuo adresu:
(<>)
Ieva Lowren.

Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie
turite kokius nesveikumus, kreipki
tės pas mane: duosiu gerą patarimą
ir busit patenkinti.
(28)
PET. LAMSARGIENE
1814 S. \Vater SL.. Philadelpbia. Pa.

H ERE YVE ARE

YOURS
FOR YEARS
r.y

2U Spriice st.,

Parsiduoda Graži Farma

:>» akeriai. juodžemis, viskas gerai
užderi, geri budinkai, 8 ruimų stuba.
moderniški įtaisymai. 2 sodai, gali
ma augint vištas arba įrengt “taver
ną.” Mes turėjom per 4 metus smul
kiu daiktų krautuvę ir viskas gerai
sekėsi, dalia r savininkas serga ir pri, versti tą puikią vietą apleist. Tik 25
, mylios nuo Cbieagos. į Aurorą (> my
lios, į Batavia pusantros mylios. Yra
400 vištukų. 11 paršingų kiaulių,
karvės. 2 arkliai, naujas traktorius
ir kitos reikalingos mašinos. Tikrai
pe’ninga vieta. Klauskite <’. D.. (*.»
R. 1, Box 257.
BATAVIA, U-L.

STANLEY l’ATRl S

Itooks Supplied B>
PEGASUS rUB. t <).
67 Mest 44-th Street.
NEW YORK
(In English)

“KELEIVIO” KA
LENIBIRIUS

Woreesler, Mass

TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda farma. 126 akeriai det tingos žemės. 20 dirbamos, gali du
kart daugiau padaryt, sveikas klima
tas ir vanduo. 4 šaltiniai, šulinys. 2
ruimų stubelka ir klėtis. 2 skiepai,
barnė, vištininkai. fanuos įrankiai,
traktorius. 2 arkliai, vištos ir kalaku
tai. Viskas už 81,8uų įr da 2 prezentai aliejaus. Esu pavienis, per sunku.
Ni reikalingai malonėkit nerašinėt.
JOHN RiSKUS.
liox 181,
Milner. Volo.

PANAIKINKIT
PLEISKANAS ir

Sustiprinkit
PLAUKES
Vokietijo? aviacijos hpani
joje išbandytą.
Tas senatorius yra kom
petentingas asmuo kalbėti
apie šios rūšies bombas, nes
jis ne tik dalyvavo Barlovv
bombos
eksperimentuose,
bet taipgi buvo Ispanijos

mą (tuštumą)
kimo sudaromas spaudimas
yra daug kartų stipresnis už
normalinių
sprogstamuių
medžiagų padarinius. Joks
bangos. Namų sienos griuva, arba būna išjuilinamos.
Tačiau staiga sudaryto vakuumo pritrauktas oras tuojau smarkiai vėl atstumiamas, tilo sudarydamas ga-

kai ir keturi Rovno kalėįi- kurie ir be to nežino kur sa $1; po 50c. C. Yakša, F. Kaulemo valdininkai.
vo turtų dėti. Taigi ji nuėjo kis; A. L. Yakša 25c, T. Mar---------------pas advokatą ir tą testa celonis 50c. Maynard, Mass.
KU KLUX KLANO LYDĖ- mentą panaikino, padaly
Worccster, Mass. A. P. GraRIS NUTEISTAS KALĖ- dama kitą dokumentą, ku
nickas
$1. po 50c F. Mazurka,
riuo
užrašė
savo
pinigus
vie

JIMAN.
J.
Narvaiša;
p<» 25c. J. Kazis, L.
nai neturiingai savo drauPereitą sąva tę Alantos gei.
j žalimas, J. Palonis, V. Moticjaimieste. Georgijos va’stijoj,
ITnhųv šitn spnmprirp mi- ! tis. F. Baris. J. Lauras. J. Doko

*i 1 4.

t
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•

•

i

tUVetU OUt J. ollHlVlS* O kui VIO

dėkoiama mokytoiams Ve- Prašome adresuoti taip: nesiųskite 25 centus, o mes prirysi2
liekoms, turėtų būt Več- “Keleivis,” 253 Broaduay,
ALEXANDER’S CO.
So.
Boston,
Mass.
kiams.
412 YV. BROAI»WAY.
Šiaip jau viskas tvarkoj.
80 BOSTON. M \SS.
T. Šimkonienė.

BOMBA SUNAIKINO
VESTUVES.

Iš Turkijos pranešama,
kad Istanbulo mieste per
vestuves nuotakos namuose
sprogo bomba, kuri 10 verHaverhill. Mass. po $1 — A. tuvmnkų užmušė, o 20 jų su
P. Dambrauskas, J. Saulėnas, žeidė. Namas buvęs visai
V’. Simanavičius; po 50c S. Ben- sugriautas.
tel is buvusi išėjus iš proto
NEKOŠERNAS KANDI
Ir teismas pripažino, kad ji
DATAS.”
turėjo būt beprotė, jeigu
pažadėtus kunigams piniSLA rinkimu karštis
ten pa-

Kiti, gi sako, kad jei ta
moteris ištiki uju yra kada
noi's buvusi beprotė, tai tik
tada, kada ji darė pirmutinį testamentą, užrašydama
Dr A, L, Graičhm«». savu pinigus kunigams,

mas gal atslūgs ir bus galima ramiai tlirbti kūrybinį
darbą.
Nekošemas kandidatas į
SLA daktarus kvotėjus,

inmRaMBaaacKMtuuoooecMM*:

VIRĖJA

Karas Europoje
Jei

norite žinoti apie karą ir

Kaina $1.00.

Reikalaukite:

"Naujienos* yra pirmas ir didžiausias lietuvių

dienrsitis Amerikoje.

“Naujienas*

Užsiraukite

iiandien.

Naujienų

prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi-

Chicagoje

ir

Europoje —

$8JXk

žlouey Orderj ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

“KELEIVIS”,

253 W. BR0ADWAY,

kitus pasaulio

įvykiui, tai skaitykite “Naujienas,*

cagų), >5.00.

Knyga apie valgių gaminimą. Knygoje randasi 340
receptų, 224 puslapiai. Moksliniai aiškinama maisto rū
šis. kiek kuri iŠ valgomų daiktų turi vitaminu, kaip su
taisyti maista. kad iis nevien tik butų skanus, bet turėtų
l»alansuotą vitaminu kokybę.
Knygą sutaisė K. Petrikicnė. išleido A. L. D. L. D.
Moterų Skvrius.

kartokite Alcxander\s Castilc Olivę
UVartokite
Zoc« Ojj Shampoo ir Stiprinantį Tonika,

^kcllt^tojdnib *

ScripaJj.’umai Jcupcjf

P—umum

SO. BOSTON, MASS.

/

'•*•»

Beitu Poslapi#.

KELEIVIS. SO. BOSTON.

I REDAKCIJOS
DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.
ATSAKYMAI Neperšlapamas mišinys
nuo to nebūna geresnė; su

Moterims Pasiskaityt

A. D. — Roentgeno spin-į
audeklui.
ja tik lengviau pirkėją ap
dūliai yra tie patys spindu- i Neperšlapamas audeklas gauti.
liai, kuriuos amerikiečiai!
gali but reikalingas viso
vadina “X-ray” vardu. Jie kioms uždangoms, valtims Wintondale Anglių
vartojami dažnai medicino
je. Jais apšviestas kūnas apmušti, stogams dengti ii Kasykla Atsidarė.
persišviečia kiaurai.
Jie taip toliau. Mišinių tam tik
yra visokių, bet geriau Šią sąvaitę turėjo grįžti dar
pasidaro leidžiant elektros slui
sis
receptas
toks:
ban 500 angliakasių.
srovę per tam tikrą lempą.
Pakasto
(raw
linseed
oil)
Bet kas jie yra. fizikos mok
Wintondale
miestelyje.
slas iki šiol da neišaiškino, 1 galionas.
Pennsylvanijos
valstijoj,
ko
Vaško 2 svarai.
kaip neišaiškinta ir pačios
vo
14
dieną
užsidarė
anglių
Baltojo švino
(vvhitc
elektros paslaptis. Todėl ir
kasykla, išmesdama iš dar
prof. Roentgen, kuriam da lead) 1 svaras.
bo
apie 500 angliakasių. Iki
Kalifunijos (rosin) 12
rant eksperimentus su elekt
šiol
maineriai nedirbo. Bet
ra teko netyčia tuos spindu uncijų.
šią
sąvaitę
jie jau ketino
Viską suvirini krūvoj ii
lius pastebėti, pavadino juos
grįžti
darban.
Už sugaištąjį
“X-spinduliais,” nes raidė į karštą užtepti makolu ant laiką jiems turi but išmokė
X matematikoj reiškia neži-į audeklo. Bet prieš tepant ta pilna alga — $10,000 tuo
nomą daiktą. Šiandien tie į audeklą reikia šlapia kem jaus, o likusius vėliau, atspinduliai vartojami Įvai- j pine suvilgyt iš apačios. Ši skaitant tam reikalui po 10
riausiems tikslams. Jų pa-i tokiu audeklu galima išmuš centų nuo kiekvieno tono iš
galba daktarai pamato su ti bet kokia kiaurą skrynią, kastos anglies ir tuos pini
laužytus kaulus žmogaus baksą ar bačką vandeniui gus išdalinant kiekvieno
kūne. apžiūri dantų šaknis, laikyt, tik reikia aptepti tuo mėnesio pabaigoj.
pamato votis viduriuose ir mišiniu visus sudurimus ii
Kadangi angliakasiai čia
kitokias ligas. Daugelis ligų tas vietas, kur sukalamos vi gyvena kompanijos stubose.
tais spinduliais ir gydoma. nys.
tai už nedirbtąjį laiką nuo
Roentgeno spinduliai labai!
ma kompanijai nemokama.
plačiai vartojami ir indust-; Kaip lenkti paipas kad
Taip pat nemokama už van
„ nesukluptų.
■ rijoje. Jais tiriamas visokiųį
denį ir elektrą.
medžiagų sąstatas ir koky- Į Žalvario, vario ir kitokio
Tokį planą darbui pradėt
bė. Paštas vartoja juos įtar-' minkšto metalo paipas gali išdirbo vietinis angliakasių
tiniems siuntiniams peržiu-; ma lankstyti kaip norint ir unijos lokalas ir su juo suti
i rėti. Net šveicariškus surius i jos niekados per lenkiamą ko kompanija, jos skolinin
: perkant vartojami Roentge-1 ją vietą nesuklups (nesusi kai ir jį užgyrė balsų di
no spinduliai, kurie parodoi plos). jeigu prieš lenkiant džiuma ' unijos lokalo susi
• skyles sūrio viduje, visai jo ■ pripilsite jas sutirpytu švi rinkimas. Dabar šį planą
! neplovus. Tų spindulių pa- Į nu. Paskui paipą įkaitinus turi užtvirtinti tik federali
i galba peržiūrimi ir oisteriai, I švinas lengvai išsilieja. Vie nis teismas Pittsburghe. Ka
kad neparduoti katrų su1 toj švino būna vartojamas dangi niekas šitam planui
perlais. Fanieros fabrikua- į ir smėlis. Vienas paipos ga nesipriešina, tai manoma,
į se jais peršviečiami medžio! las užkalamas, per kitą pri kad teismas jį užtvirtins.
rąstai, kad jų vidury nebūtų; pilama smėlio ir paskui tas
Taip sakoma iškarpose iš
šakų ar supuvusių vietų. Tų užkalamas mediniu kamš angliškų laikraščių, kurių
spindulių pagalba automo čiu. Tada paipą galima len “Keleivio” redakcijai pri
biliu inžinieriai gali matvt kti ant medinio daikto. Bet siuntė iš Wintondale, Pa.,
kaip spark-plugo kibirkštys smėlis nevisuomet išlaiko vienas skaitytojas. Bet iš tų
: veikia motoro vidury, kaip paipos apvalumą, švinas iš iškarpų neaišku, dėl ko kal
jos uždega gazoliną, ir tt. į laiko geriau.
bamoji kasykla buvo užsi
Nors X-spinduliai peršvie
darius. Galima tik dasipročia kiaurai daugelį medžią-' Politūra automobiliams.
tėti, kad kompanija negalė
gų, jie tačiau nėra papras-i
jo užsimokėti savo skalų ir
tos šviesos spinduliai. Jų ne-; Politūra (polish) automo skolininkai paskyrė jai regalima nei perlaužti, nei at-i biliams ir namų baldams syveri, nes iškarpose kalba
mesti, nei nukreipti į šalį.1 parsiduoda kartais po 50 ir ma apie resyven ir apie
kaip tai galima padaryti su 75 centus už paintę. tuo tar bondholderių komitetą.
paprastos šviesos spindu pu pačiam galima jos pasi
Bet vieno laikraščio ediliais. Jie eina tiktai tiesiu; dalyti už 2 ar 3 centus.
tcrialas smarkiai atakuoja
keliu ir kiaurai per me-’ štai formulė:
Nupirk 2*2 uncijų pai kasyklos kompaniją dėl jos
džiagą.
nios sakų miltelių (angliš elgėsio su darbininkais, ir
C. Leknickui. — Patartu-' kai : povvdered Camauba meta tamsų šešėlį ant Unit
me tamstai šiuo reikalu: vvax), supilk į 1 galioną ke- ed Mine Workers distrikto
kreiptis pas kurį nors lietuvį rosino ir pašildyk, kad sakai prezidento Marko, kuris ap
leidęs vietinį unijos lokalą.
gydytoją Chicagoje. Tas ištirptų.
Jis
turėjęs kasyklos kompa
daktaras, kurio straipsnį
tamsta skaitei “Keleivy,” i Biznieriai, kurie gamina nijos prezidentą savo ran
politūrą pardavimui, įdeda koj ir galėjęs patupdyti jį
gyvena Lietuvoje.
į ją kvepalų ir dažų. kad tu kalėjiman, tačiau paleidęs
PIRŠLYS SUVADžIOTOJAS.
rėtų malonų kvapą ir gra 1 jį be atsakomybės. Laikraš
Vieno veiksnio Komedija. Pa:„sė j
bet politūra tis čia mato sąmokslą.
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika- i žiai išrodytų.

ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHElSONDENfi.

tikrai padalytų laiminga ir
linksma.
Visgi, nežiūrint tūlų mo
Vėl pavasaris, ir vėl “Mo
tinų
klaidų bei trukumų, jos
tinų Dienos” šventė, ši me
yra musų motinos ir. kaipo
tą ii pripuola gegužės 12 d.,
tokios, neturėtų būti savo
nes ji visuomet yra švenčia
vaiku pamirštos “Motinu
ma antrą gegužės mėnesio
’ Dienoj.”
sekmadieni, švęsti “Motinų
Kas esate tiek laimingi,
Dieną” sumanė panelė Au
kad dar turite gyvą savo
na Jarvis. iš Philadelphijos.
mamytę, jei tik galite, tą
kuri, tur but. savo motinėlę
dieną būtinai nueikite ją
karštai mylėjo. Sumanymas
aplankyti, ir nepamirškite
iššaukė dideli pritarimą ir
nunešti jai kokią nors dova
190S metų gegužės 10 dieną
nėlę.
Philadelphijos miestas ofi
Kas asmeniškai aplanky
cialiai šventė “Motinų Die ti negali, lai savo motulei
ną.” šios šventės mintis pli
nusiunčia paštu dovaną, ar
to taip smarkiai, kad 1914
ba tegul ją pasveikina tele
metų gegužės 10 d. prezi grama ar telefonu, arba te
dentas AYilsonas jau ap
gul nors laišką parašo.
skelbė “Motinų Dieną” kai
Motina yra geriausia vai
po visos šalies oficialę šven
kų drauge ir užtarėja. Jos
tę. kurioj viešai pagerbia meilės ir pasišventimo nie
mos visos motinos. Pager
kas negali išmatuoti nei apbiamos netik gyvos, bet ii
kainuoti. Ji yra amžina ir
ros. kurios jau yra mirusios.
begalinė !
Jei jūsų motinėlė jau minis,
Todėl ir mes šia proga
tai 12 d. gegužės jus nėšio- per ši “Keleivio" skyrių
sit prisisegę baltą gėlę, o jei sveikinam visas motinas ir
ji tebėra dar gyva. tai rau linkime joms praleisti savo
doną.
šventę kuolaimingiausia ir
Dabar klausimas, ar ištie ; linksmiausia
!
sų visos motinos yra vertos i
tokios pagarbos? Rodos, GARDNERIO MOTERŲ
kad ne, nes pasauly yra mo
VEIKLA.
tinų ir “motinų.” vienok
manoma, kad bent didžiu
Gardner. Mass.—Gegužės
ma iš jų yra geros, doros ir 9 diena ivvks musu Lietuviu
tikrai savo kūdikiam pasi- Moterų Kliubo susirinki
šventusios moterys.
mas. Kadangi šis susirinki
Žinoma, yra ir tokių mo mas pripuola prieš pat kon
tinų. kurios nekuomet netu certą. tai pageidaujama,
rėjo būti motinoms ir palei kad atsilankytų kuo dau
sti visai nekaltas aukas į. ši giausia moterų, nes reikės
pasauli. Vienok yra laimė, daug svarbių dalykų ap
kad tokių motinų yra ne tarti.
Gegužės 12 d. Moterų
daug. Taipgi yra ir tokių
motinų, kurios mano, kad Kliubas rengia didelį kon
jų vaikai turi but joms visą certą “Motinos Dienai” pa
Koncertas įvyks
amžių dėkingi vien už tai. žymėti.
kad jos atvedė juos į šį pa Miller’s Opera House, Pine
sauli. Jos klysta. Vaikus jos st., kaip 2:30 popiet.
Gardnerio moterys deda
gimdė ne dėl jų gerovės,
pastangų,
kad koncertas bu
bet dėl to. kad jau taip yra
gamtos sutvarkyta ir mote tų originalus netik daino
riai tas yra prigimta ir natū mis. bet ir kostiumais. Pro
ralu. Jai kreditas ir garbė gramoj dalyvaus pagarsėjęs
priklauso ne dėlto, kad ji y- Naujosios Anglijos daini
ra motina, bet dėl to, kad ji ninkas Ig. Kubiliūnas su ar
gerai ir atsakančiai tą savo tistais iš Bostono.
Po koncerto. Lietuvių Pi
užduotį atliko, kad gražius,
liečių
Kliubo svetainėj bus
sveikus ir protingus vaikus
vakarienė. Gardnerio ir apy
išauklėjo.
Reikia atminti, jog vaikai linkės lietuviai prašomi ne
mus neprašė, kad juos gim praleisti šios progos. L. J. E.
dytume. Mes tai padarę iš
savo valios, turime žiūrėti ir QUEBEC PROVINCIJOJ
saugoti juos tol, kol jie už MOTERYS IŠKOVOJO
augs: ir dar užaugus jiems
BALSAVIMO TEISĘ.
turime būti geras pavyzdis.
IR VĖL “MOTINU
DIENA.”

Neužtenka kad tik tėvai
gėrėtųsi ir džiaugtųsi savo
vaikais: reikia būti dar ii
įtokiais tėvais ir motinomis,
kad musų vaikai galėtų
džiaugtis ir didžiuotis turė
dami tokius tėvus’.
Šiandien yra dar daug to
kių motinų, kurių vaikai tu
ri rausti iš gėdos. Vistiek.
kad jos ir myli savo vaikus,
ir trokšta jiems visokio ge
ro. vienok jos nesistengia
suvaldyti savo silpnybių,
jos girtuokliauja, po saiiunus ir kliubus trankosi, na
mų. vaikų maža težiūri. Ne
tik jų namai nevalyti, ne
švarus, bet ir jos pačios ap
sileidusius. apsipašusios, su
nusmukusiom pančiakom ir
nepraustais veidais girtos
vaikščioja. Tokios motinos
negali pvkti. jei vaikai jas
pamirš "Motinų Dienoj.”
Antra, yra motinų, kurios
visą amžių sunkiai dirbo,
lupinosi ir kaip tik Įmany
damos, sulyg savo išgalės ii
supratimo, stengėsi kuogeriausiaj išauginti ir išmo
kinti savo vaikus, bet nežiū
rint visų jų pastangų, šian
dien jos yra nusivylusios, ir
man tokių motinų labai gai
la. Tokiai motinai geriausia
dovana ir atminimas "Moti
nų Dienoj” butų tas, kad jos
vaikai prižadėtų mesti blo

gus papročius, blogus drau
gus ir užsiėmimus.

Tas ia

Nors kitos Kanados pro
vincijos senai iau yra pripažinusios moterims teisę bal
suoti, bet Quebec’o provin
cija buvo iki šiol atsilikusi.
Moterys čia be paliovos ko
vojo ir reikalavo ^au teisių
dalyvauti valdžios rinki
muose. ir galų gale tą kovą
laimėjo. Pereitą sąvaitę tos
provincijos seimas (legislaturai nutarė tą teisę joms
pripažinti, o karaliaus genei algubernatorius šitą nuta
rimą užtvirtino. Taigi dabar
ir Quebec’o provincijos motervs galės dalyvauti baisavintuose kartu su vyrais.
Jungtinių Valstijų mote
rys turi balsavimo teisę jau
nuo 1920 metų. Šįmet čia
bus jau šešti prezidento lin
kimai. kuriuose dalyvaus
motei'vs.
riKĖJIMV ISTORIJA.
Parašė P. I). Chantepie <1le ia Sau-aye. Teologijos profesorių
Verti
ietuvių kalbon J. I-aukis. išnvira d‘
lėlio formato, lOSf. pul> - ■ nugvbi
taveikslų visokiu tikėjimu •e vu, die
.•sičių, relikvijų, bazny; i .
• ntin.v:hi ir tt. Gražiais tvirtai
ų»-:arai>
s7jh
"hieago. 1014. Kaina

vUNlGŲ CELIBATAS.
—Išaiškinta kunigu nepa tvslės ijuolimas. Šių knyga tur. i į,visk;. ■
orija, pasekmės ir ju .:••• ‘skus nu
yti kiekvienas vvras, tev;.. i jaun:
;aitis. kurie geidžia, kad j
uoterjs
ik.tterjs ir m v J i mosios jn•!>:;.)UltŲ
okia kunigų globa Paraše K-.ii. Ge>>
Towsend Eox, D. D., sulietuvino
Ferdinand de Sarnigįtia. . .----- 25."Salomėja", «rb» kaip buvo nukirst*
«v. Jonui ealaa. Drama vienam*
akie, parašyta garsaus angių rašti•inko. Vertėta kiekvienam per
skaityti................................................ 2Se

ONA MICIUTĖ?
MOTULĖS PASAKA.
Sekė pasaką motulė
Apie raitelius šauniuosius,
Kurie jojo tėvų žemėn,
Sakė—meile ją vaduosira.

Jojo, ėjo daugel metų.
Per užburtus kalnus kopė,
Nešė saulę, nešė laisvę,
Nešė šventą žodį, opų.

Tėvų žemė šaukės meilės,
Ten gaili rasa nekrito.
Ten iškelta ranka maldai'
Nenulinko ligi ryto.

Ašaros tą vilgė žemę,
Kurioj šventos pėdos liko
Protėvių, sūnų kilniųjų.
Kur užmigo garbės laikas.
—Musų mieste, šventas mieste,
Kada vartus tu atversi,
Savo raiteliams šauniesiems,
Kada skelbsi naują garsą? —
Plaukė raudos, plaukė gūdžios,
Kaip Neries užburtos vilnys.
Kaip žalių pašlaičių vėjas,
Širdys ilgesio jau pilnos.
Sekant pasaką, motulės
Ir galva baltai pražydo,
O sesutės melsvos akys
Vyto, tartum, liūdnas žiedas.

Jau norėjo baigt motulė
Apie vadą—didį vyrą,
Jau norėjo pasakyti.
Kad tie kariai kalnuos mirė.

Sudrebėjo sriaunios upės,
Žalią girią laužė vėjas.
Žiuri, stebis motinėlė—
Kariai pasakos artėja.
Kelias sūnus jos išvargę,
Atidaro miesto vartus...
Ir ant lupų motinėlės
Miršta žodžiai liūdni, kartus.
Ona Miciutė.
O, MOTIN..
(Vert imas.)

O, motin mano, motin mieliausia!
Kam mane mažą įaip glomonėjai?
Kam numylėjai meile giliausia,
Kam savo jautria širdžia penėjai?...

las. Dalyvauja 2 moterys ir <> vyrai. !
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Paraše Ben. Rumšas. Juokin- .
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
’2 moterys. Abu veikalėliai vienoje
knygutėje. Kaina ........................ 25c. ;

Kam gi reikėjo glaus prie krutinės,
, Lepint ir kaltint, bučiuoti?...
Kam gi reikėjo dainas gimtinės
Verkiantį mokint jautriai dainuoti?':..
30:

:>

_ ____________ -

PAPARČIO ŽIEDAS IR KElURlOS
RITOS APYSAKOS:
(1) Neužsitikintis Vyras: (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į visokius prietarus,
burtus ir tt. Kaina ....................... lRc.

s-e

O, motin mano! Liūdnas man svietas.
Skausmuose skęstu, ilgiuos aš vienas...
Spaudžia nelaimių retežis kietas;
Kad nors galėčiau baigti šias dienas...
Motin, neverki liūdnai ir gailiai!...
Laimė, kad nyksta skurdas miglotas;
Nusišypsojus glausk mane meiliai,—
Būvis už grabo gėlėmis klotas.

TOJUJE

Jovaras.
LEWISTONO MOTERYS

Komitetas, kuris rūpinosi
šiuo parengimu, susidėjo iš
šių narių:
Pii-m. Valerija Rudokie
Levviston, Me. — Balan
nė,
Marijona Paušienė, Ona
džio 20, Lietuvos Dukterų
Bironienė,
Salomėja Šilei
Draugija
buvo surengus
“Vagių balių” švento Balt- kienė. Uršulė Vaitonienė,
lamiejaus svetainėj. Baliuje; Jieva Naujokienė, Marijona
buvo priruošta įvairių ran Tamošiūnienė, Elzbieta Bikos darbų ir valgymų. Sve kulčienė, Valerija Chužienė.
čiai tykojo tuos gerus daik Marijona Varaneckienė, Atus pavogti, bet sargybos melija Krapavickienė, Juzė
buvo labai daug ir sugauta: Lauciuvienė, Ona Apšėgie“vagis” tuiėjo užsimokėti nė, Zofija Krukienė. Agota
pilną kainą už tą daiktą, ku šemeklienė, Marijona Dau
lį ji? kėsinosi pačiupti. Visa. nienė, Agota Breitmozerieai ] adarė daug juoko ir di nė ir Lidija Zakarauskienė.
TURĖJO “VAGIŲ BA
LIŲ.”

delį Judėjimą per visą vakaą. Be to, buvo lietuviški ir
; merikoniški šokiai. Žmo
nių atsilankė daug ir visi
; magiai praleido laiką.
Levvistono moterų drau
gijoj yra veiklių narių, ku
rios išgalvoja vi: ką nor:
naujo.

o
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Gegužės 4 d. Jaunimo
Choras statė operetę ir šo
kius toj pačioj salėj. Chorą
Vadovauja Ignas Chužas. o,
jam padeda jo moteris, Va
lerija Chužienė. Kaip visuo
met, taip ir dabar choristai
publiką patenkino.

LJETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą
SUTAISĖ DR. D. PILKA. Lietavių Kalbos Mokytojas prie

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION
KAINA $1.00.

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave„ Boston. Mass.

I

SIELOS
BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

ILGUS METUS
Keras senas BImc Ribbnn nustatė
malto gerumą—VISADA duo
dant jums pilnus 3 svarus pasi
žymėjusio malto sveikumu, nau
dingumu ir ypatybe. Blue Ribhon
Maltas užtikrina jums tokias
pat aukštos ypatybės pasekmes
VISADA.

BLUE RIBBON
MALT
Ameruas Bigypst Seller

DARBO VALANDAS.

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

...

•%•

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1225.
Kiekvienas turėti) papuošti aav* knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkus tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia
siųst "Money Orderiu." Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus marką.

‘‘KELEIVIS”

253 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.

M. D-tė.
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Septintas Puslapis.

KELEIVIŠKO. BOSTON.
LIETUVOJE TIESIAMI
SEPTYNI SVARBUS
KELIAI.

VANDŽIOGALOS KLE* RADUS 7,000 LITŲ, TAR
NAITĖ TUOJ GAVO
BONAS PALAIKO LEN
VYRĄ.
KIŠKĄ RAUGĄ.

Vandžiogalos
klebonas
kun. Gabrys, matyt, yra la
bai susirūpinęs sparčiai
nykstančia lenkų kalba
Vandžiogalos
apylinkėje.
Pasikvietęs internuotą len
ką kunigą, siunčia ji j kai
mus “kalėdoti.” Bažnyčio
je vėl liepia parapijiečiams
giedoti lenkiškai. Nebesako
lietuviškų pamokslų, tik len
kiškus. Velykų pirmų dieną
pasveikino parapijiečius ir
pasakė pamokslą tik lenkiš
kai. Matyt, klebonas Gab
rys skaitosi tik su kelių, čia
gyvenančių, dvarininkų už
gaidais.
Žinoma, šio viso pasek
mės jau matosi: suagituoti
jaunuoliai bėga nuo lietu
viškų pamaldi! ir dedasi
prie lenkiško giedojimo;
klebonijos šeimyna jau pra
deda šaipytis iš lietuviškai
giedančių bažnyčioje; len
kuojantieji renka parašus,
kad vėl butų sugrąžintos
bažnyčioje lentiškos pa
maldos.
“PALEMONO” GARVE
ŽIUKAS SUDEGINO
ŪKININKO TVARTUS.

“Palemono” plytinė iš ge
ležinkelių valdybos turi išsi
nuomavus garvežiuką ir ša
ką moliui vežioti.
Vieną syki nuo garvežiu
ko kibirkščių užsidegė pa
kelės eglaitės, o nuo eglai
čių ūkininko tvartas. Gais
ras ūkininkui padarė 6,800
litu«■ nuostoliu,
*. kuriu4- ukininkas teismo keliu ir jieškojo.
Apylinkės teismas “Pale
mono” inž. Gaigą ir garve
žiuko mašinistą išteisino ir
ūkininko jieškinj atmetė.
Buvo paduota apeliacija
apygardos teismui, kuris
apylinkės teismo sprendimą
panaikino, inž. Gaigą ir ma
šinistą nubaudė po 100 litų
ir iš “Palemono” b-vės ūki
ninkui atiteisė 6,800 litų
nuostoliu.
SIŪLĖ “MUŽIKUI” DU
LITUS UŽ PABUČIAVI
MĄ Į RANKĄ.

Panevėžy, viename res
torane vaišinosi keli pilie
čiai. Ten buvęs pil. Juozas
Jeremičius. laikąs save len
ku, itkišo piliečiui žižui
ranką, tardamas: “Esi mu
žikas, pabučiuok ponui į
ranką ir gausi du litu!” Be
to. Jeremičius pradėjo įžei
dinėti lietuvių tautą, saky
ti, kad pavasarį lenkai lie
tuvius išvarysią iš Vilniaus
ir lietuviai bučiuosią lenkų
rankas.
Dėl Jeremičiaus kalbų
buvo padalytas tardymas ir
jis patrauktas tieson.
Rūmų prokuratūra Jeremičiui kaltinamąjį aktą jau
surašė. Byla bus sprendžia
ma gegužės mėnesy.

Prieš kurį laiką Emilija
Jacunskienė, Kauno sena
miesty tarnavo pas Romus.
Vieną dieną pas Romus at
ėjo į svečius giminaitė, jau
sena moteris, 7,000 litų ne
šina. Leisdamasi keltu že
myn giminaitė pinigus pa
metė. Ją lydėjusi tarnaitė
pinigus rado ir pasisavino.
Kadangi nukentėjusioji
Javarkovskienė tikrai neži
nojo, kur pinigus pametus,
tai ji ilgai jieškojo, klausi
nėjo, jtardinėjo. Pagaliau
padavė skundą kriminalinei
policijai.
Policija atkreipė dėmesio
i buvusią Romų tarnaitę
kuri ūmai metė tarnybą, iš
tekėjo už laiškanešio, o jos
vyras ėmęs plačiau gyventi.
Tardoma
Jacunskienė
prisipažino pinigus radus,
bet jau išleidusi. 2,000 litų
davus vyrui pasogos. už
1,500 litų nupirkus baldų,
1,000 litų vertuvėms išlei
dus. kelis šimtus litų drau
gams ir draugėms išskolinus ir tt.
Jacunskienė buvo patrau
kta tieson, bet apylinkės
teismas pripažino kalta tik
už nepranešimą policijai ir
paliko nebaustą.
Adv. S. Zimonas, nuken
tėjusios Įgaliotinis ir krimi
nalinės policijos viršininkas
apylinkės teismo sprendi
mą spskundė
apygardos
teismui.
Apygardos teismas apy
linkės teismo sprendimą
panaikino, Jacunskienę pri
pažino kalta už radinio pa
sisavinimą, nubaudė vienu
mėnesiu kalėjimo ir atiteisė
civilinį jieškinj.
ŠIAULIUOSE RENGIAMI
STATYBOS AMATININ
KŲ IR KROSNININKŲ
KURSAI.

Namų ukiui gerų statybos
amatininkų ir krosnininkų
vis dar trūksta, o miesto šios
rūšies amatininkai ūkinin
kams yra sunkiai prieinami.
Del to ir statyba kaimuose
buvo lėta. Žemės ūkio rū
mai, visa tat turėdami ome
nyje ir norėdami kaimams
paruošti gei-ų ir pigių ama
tininkų. suruošė Šiauliuose
atskilus kursus statybos a
matininkams ir krosnininkams.
LIETUVOJE BUS BAU
DŽIAMI “ŠUNADVOKA
ČIAI.”

Lietuvos teisingumo mini
steris Tamošaitis pranešė
spaudai, kad valdžia ruošia
įstatymą, kuriuo bus įvestos
aštresnės bausmės už kai
kuriuos prasikaltinus. Tarp
kitų, busią baudžiami ir
“šunadvokačiai,” kurie ima
iš žmonių pinigus, o nemo
ka tinkamai patarnauti.
Jeigu jau taip, tai rei
kėtų įvesti bausmę ir ku
nigams. kurie ima iš žmonių
VALDŽIA PALAIKO
KLERIKALIZMO
einigus už “dangaus kara
lystę,” bet negali nei vieno
VERGIJĄ.
tenai nugabenti. Juk tai di
Kretingos apskričio, Mo džiausis žmonių apgaudinė
sėdžio gyventojas Kazys jimas, kokį tik galima įsi
Bružas buvo padavęs Švieti vaizduoti.
mo ministeriui prašymą,
kad jo vaikus atleistų nuo NELAIMINGI ĮVYKIAI
tikybos pamokų. Prašymas ZARASŲ APYLINKĖJ.
atmestas.
Suvėnų kaime pas vieną
Na, tai kaip Lietuvos rusą buvo vakaruškos, ku
žmonės gali pasiliuosuoti iš riose susipyko Zenkovas su
klerikalizmo vergijos, jeigu Maskalenka. Vakaruškoms
pati valdžia tą vergiją pa pasibaigus, Zenkovas palaiko? __________
ėmė kirvį ir perskėlė MasVILKAVIŠKIO SUIMTIEZarasų mieste J. Leonavi
JI LAIKOMI KARVIŲ
čiaus žmona kėsinosi nusi
TVARTE.

Vilkaviškio arešto namai
yra perdirbti iš Kisiniškių
dvaro karnų tvarto. Jie bai
siai dvokia, drėgni, net ir
gyvuliams vargiai tiktų.

f

žudyti ii- suvarė į save du re
volverio šuviu. Jos gyvybė
pavojuje.
Kovo 21 dieną persigėręs
alkoholio Zarasuose mirė
Kaveckas.

!

Nušautajam Longui Paminklas.

Šįmet Lietuvoje bus tie
siami septyni svarbus keliai, i
Pirmiausia bus baigtas Darbėnų-šventosios geležinke
lis. Trakų geležinkelis stato
mas darbo talkų budu. Bus
pradėt? piimieji Kazlų-Rudos—Šakių
geležinkelių
darbai. Taip pat numato
mas atnaujinti Alytaus—
Varėnos geležinkelis. Iš
plentų pii miausia pažymėti
nas Kauno—Vilniaus plen
tas, prie kurio statybos taip
pat bus
organizuojamos
darbo talkos. Tarp Rietavo
ir šventosios, Kretingą ap
lenkiant iš dešinės pusės,
suprojektuotas naujas plen
tas susisiekimui su Švento
sios uostu. Taip pat šįmet
numatytas baigti Aukštai
čių plentas, kuris Kauną
jungs su Biržais.

SUGRYŽO 81 LIETUVIS 18 VOKIEČIŲ NELAISVĖS.
Daug Vilniaus krašto liei tuvių, kurie tarnavo lenkų
armijoj, pateko i vokiečių
, nelaisvę, šiomis dienomis
81 jų jau sugryžo Vilniun.
Vienas belaisvis papasako
jo savo pergyventus vargus
i šitaip:
“Tarnavau Pamario lenkų brigadoje. Nuo pat pirmujų karo dienų dalyvavau
kautynėse. Daug vokiečiai
užmušė, daug vilniečių pa-

tų musų štalago... Paskutini
kartą vokietis karininkas
paklausė, gal kas noris pasi
likti. Atsakymo nebuvo. Pa
sienyje iškratė, kas vežėsi
pinigų
(mokėdavo po 5
markes per menesį), tuos
paėmė. Parsivežiau rašteli,
kuris duoda teisę iš Vokietijos reikalauti uždirbtų 1.55
markės. Kybartuose mus sutiko karininkas, kuris pranešė. kad mes laisvi, kad galim vykti ir eiti kur norim.
Užgiedojome tautos himną
ir musų užgrūdintos ir iš
kentėjusios širdys neišlaikė
—pasruvome ašaromis, šau
liai mums surengė pietus,
kokius mes senai buvome
užmiršę. Atgavome laisvę ir
grįžtame į laisvą tėviškę.
Mes dėkingi ir vokiečiam.*,
kurie mums esamose sąly
gose buvo geri ir humaniški.
Iš jų galėjome išmokti drau
smės ir griežto gvyenimo
budo. Sugrįžome ne visi.
Dalis paliko, grįš vėliau.
Dalis išmėtyta po Vokietiją,
sunku surasti adresą. Mano
grįžimo leidimas parašytas
vasario 19 d., bet tik šiandien išvydau tėviškės lau-

tys lenkai iššaudė. Mato.
kad atsilieka, ir šauna vieto
je. Ir aš jau buvau Įtartas.
Buvau pastatytas prie muro.
' Penkios minutės beliko ligi
mirties. Bet tuo metu atvai žiavo aukštas karininkas ir
i paleido. Pradėjome traukj tis, bėgome i Varšuvą, bet
i kelias buvo atkirstas. Dau’ gelis
paskendo
Visloje.
Rugsėjo 18 d. netekome
SOVIETAI SUTIKO PRA
laisvės.”
LEISTI 7,000 LIETUVOS
Jo kalba lėta ir netvirta,
ŽYDŲ PER ODESĄ.
kaip sunkiai dirbusio ir alSusitarta, kad per Sovie
į kano žmogaus, nežymiai
tų Sąjungos uostą Juodojo
į dreba rankos, o stovėdamas
je juroje, Odesą, galės iš Louisianoj buvo kitąsyk pagarsėjęs diktatorius Huev Long. i jieško į ką nors atsiremti.
Lietuvos emigruoti į Palesti Jis gavo kulipką kakton ir tas užbaigė jo skandalingą kariną iki 7,000 atbėgėlių žydų. jerą. Dabar jo šalininkai stato jam paminklą už $50,000. > Po ilgo keliavimo, pagai liau
traukiniais
belaisviai
Taip pat su vokiečių komi Šis vaizdelis parodo jau baigiamuosius darbus.
,
.
.. - T> i
buvę
nugabenti
uz
Berlyno f kus sija susitarta dėl priėmimo
į kilimo vietas buv. Lenkijo VILNIAUS KRAŠTE YRA ŠANČIUOSE PASISTATĖ ' i belaisvių stovyklą Stalage
Atlikus formalumus, išsiųsti DAVATKŲ GAOZiNKOS ir k.toj
180 DIRBTUVIŲ.
200 TONŲ LAIVĄ.
je apie 1,600 internuotų len
linksmos dainos. Apart juokingu “I>aį
Vestfalija
prie
lauko....
dar- vatkų
_7.
..
Gadzinkos” telpa 30 įvairių
kų kareivių ir 3.900 atbėgė
Surinktais
duomenimis
“Elta” praneša, kad Lie- bu. “Vieną dieną
diena vokiečių
v<
i juokingu dainų, eilių, parodijų ir tt.
lių. Į Vokietiją jau yra išvy Vilniuje ir visoje atgautoje tuvos laivininkystės bendro- kareivis pranešė, kad reikė-;
kę apie 2.000 asmenų. Arti Rytų Lietuvoje pramonės į- ve “‘Lietuvos
T ietuvos Baltijos Lloy- šią vykti i vieną miestelį už ■ laida. 48 pusi.’................ įoc.
miausiomis dienomis išvyk moniu skaičius vra maž- das” baigė statydintis Šan- Karaliaučiaus, kur yra besta dar keli transportai.
daug toks pat, koks buvo čiu dirbtuvėse ir nuleido į laisvių stovykla. Sakė, iš ten
Klaipėdos krašte, būtent vandenį naują modernų lai- busiąs paleistas Lietuvon, PAGARSINIMAI
GYDYS NUO PASIU
per 180. Tačiau Vilniaus va “Ūdrą,” 40 metrų ilgio. Netikėjau, nors nepaprastai
‘KELEIVY’
TIMO.
krašto dirbtuvės yra mažes su dviem motorais po 75 ar- nudžiugau. Mano naujame
Norint,
kad pagarsinimas tilptų
Vilnius.—Čia įsteigta Pa- nės, todėl ir darbininkų klio jėgų. Laive yra dvi pa-į dalinyje buvo apię 800 vilGREIT.
reikia priduoti
garsinimą
steuro stotis, kurioje gydo skaičius jose siekia tik 7,100. talpos: viena gabalinėms niečių. Dar keturios savaiadmin istracijon nevėliau PANEDELlO VAKARO. Siunčiant per paš
mi žmonės pasiutusių šunų' prieš~ 10,250 dirbusių Klai_ prekėms ir kiaušiniams vež- ‘ tės praėjo tokio gyvenimo.į tą.
reikia pasiust Iš anksto, kad pa
aprieti. Kaip žinoma, karo: pėdos krašte.
siektų mus ne vėliau kaip panedėti, kita su ledaine, tinkama Kasdien
penkiems žmoly.
Vėliau gauti
garsinimai į tos
metu atsirado Vilniaus sri- ’
---------------sviestui, bekonams ir žu- nėms buvo duodama trvs
savaitės numerį
nespėjama pataityje šunų pasiutimo epide- ’ PARDAVĖ ŠLIUPAITĖS- vims vežti. Statybai sunau- i svarai duonos. 20 žmonių i pint.
mija, kuri ligi šiol dar nebu
Norint, kad garsinimas nesuslYČIENĖS SKLYPĄ.
dota apie 60 tonų geležies. , vta ir vakara pol8 litru katrukdytų.
sykiu
su
pagarsinimu
vo išnykusi. Prie lenkų Vil
Kainavo apie 30 tūkstančių Vos, 0 vidurdieni sriubos,
reikia siųsti ir mokestį.
“
Lietuvos
Žinios
”
prane

niuje tokios stoties nebuvo, .
litų. Laivas galės vežti 200 Mėsą visai užmiršome. MieDRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
ar kitokį parengimą, trumpą prane
kas gyventojams nelaimės ša, kad šiomis dienomis tonų prekių ir vilkti baido godavom
lentų naruose.
patalpinam už $1.00. Už didės*
atvejuose sudalydavo dide Kaune buvo parduota už kus su 600 iki 800 tonų pre , Kad butų šilčiau, sugulda šimą
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
skolas
visa
eilė
sklypų,
ku

lių sunkumų pasiekti tokią
kiu.
vome dviese. Prieš tris dieUž pa jieškojimus darbininkų, par
stotį Varšuvoje. Dabar Lie rių tarpe buvęs ir Ipatijus
davimus Ir kitokius smulkius prane.
i
nas atėjo žinia, kad esame
Yčienės
(Šliupaitės)
skly

Šimus, kaina 2c. už žodį.
Stambes
tuvoje bus dvi Pasteuro sto
SUĖJO 60 METŲ D-RO ; paleidžiami. Nei vienas jau
niam raidėm antgalvis—15c. extra.
pas.
tys: Vilniuje ir Kaune.
“Keleivio’
prenumeratoriams už
Vulfo Frankelio ir Sima- ŠLIUPO DARBUOTEI. • nebeturėjome vilties sugrįž- pa;Ieško
jimus giminių ir draugų, kai
i
ti.
Mums
butų
buvę
papras

no Švarco sklypai taipgi
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieškoSimet, žymiam musų tau ta, jei nuo sienos butų grąžiKAIP GYVENA LINKU
jimo kaina 50c.
parduoti
už
skolas.
los
atgimimo
veteranui,
vie-|
VOS SKURDŽIAI.
Norint
pajieškot
su
paveikslu.
iš pirmųjų aušrininkų, . Jggryventa
;i„,ven,a ka(
ka.|j niekas
niakaa neben(,h„_ J reikia pasiųst fotografiją ir klaust
kad
niekas
Linkuvos miestely, Šiau KAUNO MIESTUI SUKA nam te
kainos.
Dr.
Šliupui —sukanka
psii 1)1 <itO“
x Jonui«•••
—
. • Į afėj paveikti. ▲A
*. yylių apskrity, yra du dideli
KO 910 METŲ.
“KELEIVIS,”
253 BROADVVAY,
60 metų, kaip jis eme varyti, me gu
Nebuvo dienamai,
kuriuose gyvena
SO. BOSTON. MASS.
Kauno miestas buvo įkur Lietuvos tautiškąjį barą.
nos. kad mirtis neaplankydaug neturtingų gyventojų.
tas
1030
metais,
taigi
dabar
Jie yra pigus, nes visuomet
labai drėgni. Dabar klaiku Jam sukako jau 910 metų. ŽODYNĖLIS
žiūrėti, kaip tie vargdieniai Šiandien Kaunas turi 10.000 LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa
basi braido, nors visur ledas nam^ ir 140,000 gyventojų, i 18.000 žodžių. Labai parankus turėt
i kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine
ir sniegas, o kitaip išeiti ne- NAM1T niifTio**
1 skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir
galima, nes aplinkui gilus N*MV DAKTARA’
v
geresnio kišeninio žodynėlio lietuviu
kalboje nėra. (Jaunamas “Keleivy.”
vanduo, o kambariuose irgi si SS
Kaina ............................................ $1.00
Vanduo.
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius

AR ROMOS

AMERIKOJ PIRKTAS
LAIVAS “DENNY” BU
SIĄS PAVADINTAS
“TRAKAIS.”

“Elta” praneša, kad Lie
tuvos laivininkystės
bendro
. , .
.
vės nupirktas Amerikoje
1.800 tonų laivas “Denny,”
kuris dabąr stovi Bostono
uoste, manoma perkrikštyti
“Traku” vardu.
UTENOJ MĖGINTA ĮTAI
SYTI ŽYDŲ POGROMAS.

Kovo 28 d. keliatas išsigėrusių Utenoje mėgino su
sikabinti su žydais. Policija
incidentą likvidavo neblai
vius uždarydama daboklėn
ir surašydama protokolus.
Vienas sulaikytųjų savo po
elgį aiškina Aluntoje paleis
tų gandų atgarsiais.
LIETUVOJE AUGINS
TABAKĄ.

Valstybinis tabako fabri
kas Vilniuje plėsdamas sa
vo įmonę užsakė naujas ma
šinas gaminti cigaretams.
Iki šiol fabrikas gamino tik
papirosus. Fabriko direkto
rius yra išvykęs į Sovietų
Sąjungą naujų tabako ža
liavų užpirkti. Nuo šių metų
bus ir Lietuvoje užvedamos
gerų tabako rusių planta
eijos.

vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mą Daktaras yra vienas iš reikalin
giausią knygą' kiekvienam lietuviui.
Jsigykit tuoj. Didelė knyga, anie
300 puslapią. Kaina
Audeklo viršeliais ................... $2.50

INKVIZICIJA. Parašė N. Gusev.
Puiki naudinga knyga, aprašyta
kataliku bažnyčios siautimas ir pradžia reformos. Su daugeliu puikių
paveikslų. 215 nusi.......................$1.00

Uruguay’aus Metu vių Darbnunką
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai
džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo«e ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas:
N. BANGA
C. Paraguav No. 1480,
MONTEVTDFO. TTRUGUAY.

PAŽANGIEJI AMERIKOS
LIETUVIAI!
LIETUVOS LIAUDIS IR JAUNUOMENĖ NORI ŠVIES
TIS. JUS GALITE JIEMS TAME DAUG PADĖTI.
Švietimo tikslui yra įsteigtas ir leidžiamas Rimtas Moks
lo, Literatūros ir Visuomenės Mėnesinis Iliustruotas žur
nalas KULTŪRA.
“KULTŪRĄ” REDAGUOJA PASIŽYMĖJĘ MOKSLI
NINKAI. Bendradarbiauja įžymiausieji Lietuvos rašyto
jai, veikėjai, todėl “Kultūros” turinys yra rimtas. įdomus
ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai—išrašykite savo giminėms ir pa
žįstamiems Lietuvoje žurnalą “KULTŪRĄ arba IŠSIRA
ŠYKITE JĮ PATYS. “KULTŪROJ” rasite daug raitų, ku
rie įdomus perskaityti ir Amerikoje gyvenantiems.
Be to. “KULTŪROS” žurnalas laiks nuo laiko duoda pil
nai užsimokėjusiems skaitytojams nepaprastai vertingų
dovanų.
“KULTŪROS” metinė kaina nepaprastai pigi.
Lietuvoje: Metams tik 16 litų; Pusmečiui — 8 litai.
Amerikoje: Metams $4; Pusei metų $2.
Ad»

ŽURNALAS “KULTŪRA”
ŠIAULIAI, Tilius <at. 153, Lithuaaia.

piezius y™
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
aaaipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamsinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
gas vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO" KNYGYNE
BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

. «. « » s * ••**»•*••««
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Aštuntas Puslapis.

No. 19. Gegužės 8 d., 1940 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Vietinės Žinios
Artisto Dobužinskio kurinių
paroda.

Buvo puikios socialistų
prakalbos.

Pereito nedėldienio vaka
rą South Bostono lietuviai
socialistai buvo surengę pra
kalbas
Pirmos
Gegužės
šventei pažymėt. Publikos
prisirinko tiek, kad netilpo į
Lietuvių salę. Kalbėjo adv.
F. J. Bagočius ir Dr. D. Pil
ka. Abudu pasakė labai ge
ras kalbas ir publika buvo
}abai tuo patenkinta.
Socialistai turi gerą var
dą musų visuomenėj ir žmo
Patalpa parodai gautu nės mėgsta jų prakalbas, nes
International Institute, 190 iie kalba rimtai ir teisingai.
Beacon st.. —ten pat. kui
buvo Petro Rimšos skulptū Lietuvių Aviacijos Dienaros paroda. Dobužinskio kuGegužės 26, Brocktono
lybos paroda atsidarys se Aerodrome A. L. S. Sanda
kantį sekmadienį, gegužės ros apskritys rengia aviaci
12 d.. 2 valandą popiet, ir jos dieną. Programą išpil
tęsis iki gegužės 19 dienos. dys P. Šaltenis ir kiti žymes
Paprastomis sąvaitės dieno ni aero kliubo nariai iš Nevv
mis International Institutas Yorko.
bus atdaras nuo 9 vai. ryto
J. M. Tumavičienė.
iki 5 valandos vakaro: šeštądienį. nuo 5 iki 10 vakare,
o sekmadieniais—nuo 2 va
landos po pietų iki 9 valan
dos vakaro.
Artistas Dobužinskis yra
gimęs Rusijoj, bet kilęs iš
senos lietuvių šeimynos ir
jis yra Lietuvos pilietis. Jis
na plačiai keliavęs ir visur
studijavęs senovišką archi
tektūrą. Via plačiai žino
mas kaip talentingas scenerijų piešėjas. Ir Nevv Yor
kan jis buvo pakviestas iš
Lietuvos vienam teatrui scenerijas nupiešti. Jo piešti
Lietuvos vaizdai yra ypatin
gai įdomus lietuviams.
Taigi parodos komitetas
prašo visus lietuvius, kam
CREDIT TERMS
tik leidžia aplinkybės, atsi
lankyti aukščiau nurodyto
mis valandomis Į Interna
tional Institutą, susipažinti
su artistu ir pažiūrėti jo ku
rinių. Įžanga nemokama.

Nesenai Bostonan yra at
vykęs artistas Alatislavas
Bobužinskis. kuris turi su
savim atsivežęs daug pieštų
Lietuvos vaizdų, todėl gimė
mintis suruošti tų paveiksiu
paiodą. Tam tikslui susida
rė iš vietos lietuvių komite
tas. kurio gai bės pirminin
ku yra Lietuvos konsulas
adv. Shallna. o pirmininku
—\Vm. A. Amsie.

Medforde automobilis už- Motinų Dienos ApvaikščioMaklene policija suėmė
mušė tūlą Atkinsoną, kuris jimo Programa Žinyčioj.
banditą, kuris buvo užpuo
Policija suėmė Stasį Ur- ^jo keliu namo. Nelaimė atNedėlioj.
May-Gegužės lęs gazolino pilstytuvę ir re
nedėldienio
banavičiuką, 17 metų amPareito
12 d., 11:00 vai. ryte, Dr. revolveriu savininkui gra
žiaus vaikėzą, kuris gyvena vakar3Veišlis, tik atvykęs iš Lietu- sindamas reikalavo pinigų.
South Bostone pne 165
Massaehusetts
valstijoj vos, praneš žinių apie Lietu
PAJIEŠKAU DARBO
\Vest Bioadv.ay. ir rado pas pereitą sąvaitę automobilių vos dabartinę padėtį. Ryto
Prie
plaukų taisymo. Galėčiau l>ut
jį $200 veitės auksinių daik nelaimėse žuvo 12 gyvybių. ceremonijos bus pamargin ir partnierka—turiu biskj pinigų. Tur
būt Bostone arba arti Bostono. Kreip
tos giesmėmis.
tų. kurie buvo pavogti vieną
kitės;
S. A.
<»>
CASPER’S BEAUTY
naktį tiiiuose Mattapano
Motinų Dienoje kitos pro 253 Broadway. So. Boston, Mass.
SALON
namuose. Klausinėjamas ji
gramos įvyks 7:00 vai. va-1
Moteris
sai prisipažino padaręs apie
kare. šias programas išpil-1 PrieReikalinga
r. I
namų darbo, gali būt ir našlė,
25 įsilaužimus per 4 pasta
dys Eilėn Niaurienė ir jos bet nepersiskyrus ir ne senesnė 55
metų amžiaus. Kreipkitės ypatiškai
ruosius mėnesius. Vogtus
vyras. Helen Rąpšienė, Ži ar
laišku.
Jos. Kubilius,
daiktus
i;s. parduodavęs
nyčios vaikų choras ir kiti. i 195 1‘erry st., Stoughton, Mass.
trim South Bostono žmo
Taipgi vakare kalbės Dr. i ——..
“
Veišlis ir dr. Sukackienė, i Perwkele Naujon Vieton
nėm. Policija suėmė ir juos.
Urbanavičiukas prisipažino
padares 25 Įsilaužimus.

Advokatas

»

j

▼

Vienoda Šiluma j
Jūsų Namuose •

J
Ar reikalinga jums varginti? ]
i ;>« i ilgus žiemos šalčius su angli- *
♦ mis •• kyšt nesmagumus pavasa J
J r.
n rudens drėgnose dienose?,
i Paklausykit kaip lengva to iš-1
J v< i.gli.
,
Jdėsim į .iusu Boilerį ga-,
* rantuotų ( III. B( R NERI -u Ian -»
J

,
t
J
i

•
J
,
:
J

ku. gatavai šiid>t. Tik reikės pa-J
spaust guz.ka. Galite gaut ant •’ ,
im tų išmokėjimo ir nereikės pra-•
dėt mokei iki Oktoberio menesio. J
Nelaukit rude.:s, tada indėjimas,
ius br;.:ig«-sn:s. Klauskite dabar t
Jusų lietuvis Plumberis ir Gas J
fitteris.
,
CHARLES J. KAY
J
< KL('IN:-KAS)
!

šeštadieny, gegužės 11.
programa per stotį W()RL.
920 k. nuo $:30 ryte (Daylight Saving Time): (1) ži
nios; (2) dainos ir muzika.
Sekmadieny, gegužės 12.
programa prasidės nuo 9:30
ryto. Motinų Dienos progra
ma: (1) \Vally Jason or
kestrą iš So. Bostono; (2)
dainininkė Adelina Lušiutė
iš So. Bostono: (3) Volentina Minkienė. pianistė.
Steponas Minkus.

sų ateiti ir pagerbti

Motinų i
Dieną Lietuvių Žinyčioje.

Moterų Ratelis ir
2 A. L. D. L. kuopa.

Rengia

.4. J. NAMAKSY

ŽILIEMS PLAUKAMS PRITAI
KOME NATŪRALŲ SPALVĄ, ir
taipgi ant tokiu plauku padarome
PERMANENT \VAYE' su speeiališku tam aliejum. Darbą garan
tuojant.
83a L Street
SOUTH BOSTON.
Tel. 4643

Real Estate & Insurance
411 W. BROADVVAY.
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. So. Boston 0948
RES. 251 CHESTNUT AVĖ,
Jamaica, Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

Nedėliomia ir šventadieniais
19 iki 12 ryta.
278 HARVARD STREET
kamp. lnman aL arti Central aks.
CAMBRIDGE. MAS8.
Telefonas 21345
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po piety,
nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET.
LAMRENCE, MASS.

CBSARAM ZINTZ.

TEL. KlRkland 55:10.

TeL U ni»ėraity

MM

Dr. Susan
Glodienes-Curry

LATVYS LAISNIUOTAS
KARPENTERIS.
Statom naujus ir
taisom senus na

LIETUVE DENTISTI
VALANDOS: »-« ir 7-0.

mus. Musų kai
na prieinamiau
sią. Visoks dar
bas garantuotas.
PadaTom reikaj lingus planus pataisymams. Klauski; te musų kainos ir pamatysite skirtui mų. Matyt geriausia vakarais.
J. J. KIRSIS
32 Hawthorne Avė..
ARLINGTON. MASS.
I
Tel. ARL 5537-J

678 Massaehusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO)
CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specialistas Vyriškų ir Moterišką
Ligų, taipgi Kraujo ir Odoa.
Valandos: nuo 10 ild 12 dien*.
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVĖ..
BOSTON, MASS.
Tel. Commonoealtk 4570.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

FOR THE BREDE AND GRADUATE

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

a/~ Roland Ketvirtis & Co

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.
Seredomis:

Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
{Tel. 28624
CREDIT TERMS

Gyv. 31132

\DrJoseph A.Gaidis
!

OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 iki 12
nuo 2 iki 6,
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
ir susitarus.
į
AKIŲ DAKTARAS
Į Ištaiso defektuotas akis ir tinkaj mu laiku sugrąžinu šviesą. Išegl zaminuoju ir priskiriu akiniu*.

į

114 Summer Street,
LAVVRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2171
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadie*.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p.
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro,
šventadieniais: 10 iki 12 dieną.

3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.
Te!. Boulevard 8483
N
NAOMI

ELIZAUTM
17

$2973

$2475

MISS AMIRKA
,7 į«wal*
$337$

DOllY

MADISON

LAOY BUIOVA

17

17

43975

^295

MATAU!

34930

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI.
(Insured
Movers)

20

d ia manai

»85°°

Perkraustom
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

yo*
AIMANOM

13 |awats

*24”

WIW8TOW
IS |twe9s

S8MATOR
17 |awalt
2337S

AMBASSADOR
21 (awati
2397*

AMIRKAN SABU
21 |awato
>49M

BAY V1EW
MOTOR SERVICE
Telephone

©

SOUth
f
Boston
___________________ 1058

ROLAND KETVIRTIS & C0.

STUIIEBAKER AUTOMOBILIŲ
IR TROKŲ AGENTŪRA.
Kainom Stebėtinai l*igi«».
Dideli pagerinimai ir
Hydraulic Brekaia.

312 Broadway

South Boston, Mass.
EDMUND I.. KETVIRTIS. Mgr.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ
IšDIRBYSClŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

□

Tel. SOI th Boston 4649

▼lėta: II
Taiaimo ir demoastravi
1 HAMUN STREBT

BoSlo.N
lel. ><»I

(REPtYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandoa: 2-4 ir C-t

GIBTS

322 0orche*t«.i Street
SOI iii

Dr. John Repshis

Lietuvių Radio Programos.

Dariaus-Girėno Dienoj bus
choru kontestas.

“Keleivy" jau buvo rašy
ta. kad šių metų birželio 2 d.
Brocktono fėrų darže yra
rengiama
Dariaus-Girėno
Diena. Dabar mus da prašo
pranešti, kad per tas iškil
mes busiąs ir Chorų Kontes
tas. kuris prasidės 2 valandą
popiet. Geriausia pasižymė
jusiam choiui esanti skiria
ma $50.00 dovana, o ant
ram geriausia pasižymėju
siam —$25.00.
Kiekvienas
choras, stojas i kontestą. tu
rės sudainuoti vieną komisi
jos nurodytą dainą ir dvi sa
vo pasirinkimo dainas.
Konteste dalyvauti yra
kviečiami visi chorai.
K«miesto teisėjai esą pa
kviesti muzikas p. Burke,
Metropolitan Operos artistė
dainininkė p-lė Ona Katkauskaitė ir kompozitorius
Juozas Žilevičius. Pastara
sis jau apsiėmęs.
Norintieji šiame konteste
dalyvauti chorai gali plates
nių informacijų gauti iš Da
riaus-Girėno dienos choi'ų
kontesto komisijos, kuriai
i eikia rašyti šiuo adresu:
P. O. B<».\ 36, South Boston.
Mass.

Tel. TRObridge CttO

Ksmp. East BIgkth 8U
e--1-- i
_ ■___ e
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