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Metams

. Ruoš kime vasari* 
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Europos žmonės laukia 
pavasario su baime širdyse. 
Kai ledai ištirps iš ežerų ir 
upių, kai žemė sušils ir 
gamta atgys, tai karo lieps
na plėtosis, tie ežerai, tos 
upės pasrus jaunų vyrų 
nekaltu krauju!

Skandinavijos šalys jau 
karo liepsnose. Ir dar tik 
pradžia. Anglai ir francū- 
zai neleis vokiečiams ramiai 
miegoti Norvegijos uostuo
se ir laukuose. Tas visas 
Atlantiko pakraštys tampa 
šio plėšikiško karo arena.

Ir Jungtinės Valstijos 
slenka arčiau prie karo. 
Jau atvirai kalbama, kaip 
bus su Jungtinių Valstijų 
valdžios* ir privatinių kapi
talistų investmentais Skan
dinavijos šalyse. O tie in- 
vestmentai milžiniški — 
apie 221 milionas dolerių. 
Ar mūsų kapitalistai šito 
kapitalo atsižadės be ko
vos?

Vargiai. Jie jau turi savo 
vežiman pasikinkę Roose- 
velto administraciją. Ame
rikos valdininkų ir spaudos 
provokatorišką agitacija už 
talkininkus veda tiesiai į 
Europos karo nasrus.

Berods pabaigoje 1916 
metų prezidento Wilsono 
agentas House pauostinėjo 
po Europos kanceliarijas 
ii- sugrįžęs parodė Ameri
kos investmentams pavojus. 
1917 metų pradžioje jau 
Amerika buvo įtraukta į 
karą.

Dabar iš panašios misijos 
sugrįžo Roosevelto agentas 
Sumner Welles. Ir jau šios 
šalies valdančiuosiuose ra
teliuose sentimentas už ka
rą padidėjo. Istorija pasi
kartoja daug tikriau, negu 
vidutinis pilietis permato.

Rymo Katalikų Susivie
nijimo organas “Garsas” 
visai pamiršo visus savo 
Dievo prisakymus. Jis, pa
vyzdžiui, sapalioja ve ką. 
Girdi, Sovietų Sąjungoje 
ukrainiečių, gudų ir lenkų 
kunigėliai pjaunami kaip 
lietuviškam kaime rudenį 
avinai. Be to, “šimtai len
kų, ukrainiečių ir gudų 
veikėjų jau kritę bolševikų 
teroro aukomis”. (“Garsas,” 
bal. 11.). v

Ar tai gražu taip begė
diškai meluoti? Tiesa, var
dan Dievo gal daug kas pa
teisinama, bet šitoks piktas 
melas prieš Lietuvos gerą
jį didįjį kaimyną, mūsų su
pratimu, turėtų būti bau
džiamas visomis pragaro 
kančiomis. Ir jeigu “Garso” 
redaktorius ponas Zujus ti
kėtų į pomirtinį gyvenimą, 
tai šitaip begėdiškai neme
luotų.

Matyt, vargšas netiki į 
jokį pragarą po mirties. 
Katalikai žmonės turėtų 
apie tai pagalvoti.

Iš viso, klerikalų spaūda 
mažiausia praktikuoja arti
mo meilę. Ji yra taip per
mirkus melu ir kerštu, jog 
atrodo, kad ją redaguoja ne 
žmonės, bet katalikų bažny
čios piešiami velniai iš pek
los. Be piktu seilių išvėmi- 
mo jie negali nė lūpų pra
verti • apie savo politinius 
oponentus.
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IŠ NORVEGIJOS KARO 
i •Anglija Neatkariavo 

Jokių Norvegų Priep
laukų nuo Vokiečių

Vokiečiai Sako: Nebuvo Svarbų Mūšių tarp Angly ir Vo
kiečių Jūroje; Vokiečiai, Girdi, Užvaldę Norvegiją

London, bal. 11. — Angli
jos spauda ir radio ketvir
tadienį pranešė, kad anglų 
karo laivynas atkariavęs 
nuo vokiečių Trondheim, 
B e r g e n ir Kristiansand 
prieplaukų miestus Norve
gijoj ir anglų karo laivai 
prasilaužę per jūros siau
rumą Skagerrak ir prasi- 
grūmę beveik iki pat Nor
vegijos sostinės Oslo, ir jau 
šturmuoją vokiečių laivyną 
angoje į Kattegato jūrinę 
siaurumą.

Vėliau tą pačią dieną 
Anglijos karo laivyno mi- 
nisteris Winston Churchill 
viešai pareiškė:

“Mes (anglai) neatkaria
vome Norvegijos prieplau
kų.”

Berlin, bal. 11. — Anglai 
skelbė, kad siaučiąs didelis 
karo laivynų mūšis tarp an
glų ir vokiečių Skagerrake, 
vakarinėje vandens siauru
moje tarp Baltijos ir Šiau
rinės Jūros. Bet tai yra 
“melas”, sako vokiečių vy
riausybė :

“Tiktai dviejose vietose 
(vakąr) susidūrė vokiečių

Norvegų Karalius At
meta Vokiečių Sukurtų

Valdžių Norvegijoj
Amsterdam, Holandija.— 

Pranešama, kad Vokietijos 
a m b a s adorius Norvegijai 
kreipėsi į Norvegų karalių 
Haakoną ir reikalavo, kad 
karalius užgirtų naująją 
norvegų valdžią, kurią vo
kiečiai įsteigė Oslo mieste, 
Norvegijos sostinėje. Nau
josios valdžios vadu vokie
čiai padarė karininką, ma
jorą Vidkuną Quislingą, 
naziij pritarėją.

Karalius pasikalbėjo su 
savo ministeriais ir atmetė 
vokiečių ambasadoriaus rei
kalavimą.

Karalius Haakon su Talki
ninkais prieš Vokiečius 
London, bal. 11.— Girdėt, 

kad Norvegijos karalius 
Haakon atsišauks į visą ša
lį kariaut išvien su Angli
ja ir Franci j a prieš Vokie
tiją.

Jie myli tik patys save, o 
visus savo artimus kasdien 
juoda smala apšmeruoja. 
Mūsų laimė tik tame, kad 
ta jų smala tiems arti
miems visai neprilimpa. Ja 
apsimurzinę vaikštinėja pa
tys Zujai, Šimučiai ir 
Kneižiai.

lėktuvai su Anglijos karo 
laivais. Mūsų (vokiečių) 
laivai su kariuomene be jo
kių kliūčių plauke per Ska- 
gerrako vandenį, kol mes 
visą Norvegijos padėtį pil
nai paėmėme j savo ran
kas.”

Stockholm, Švedija, bal. 
11. — Norvegijos seimo pir
mininkas C. J. Hambro už- 
reiškė, kad jo valdžia pilnai 
veikia išvien su Anglija 
prieš Vokietiją.

Vokietija Reikalauja 
Pervest Visų Dunojų 
Į Vokiečių Sargybų

Budapest, Vengrija, bal. 
11. — Vengrų valdžia ta
riasi su Italija, kaip Veng
rija turi atsiliept į Vokieti
jos reikalavimus kas liečia 
prižiūrėjimą Dunojaus 
upės.

Vokietija reikalauja, kad 
Vengrija, Jugoslavija, Ru
munija ir Bulgarija leistų 
vokiečiams kontroliuot vi
sus laivus plaukiančius Du
nojum ir duotų teisę Vokie
tijos kariuomenei ir polici
jai sergėt Dunojaus pakraš
čius. Vokietija nori pasiųst 
savo šarvuotus, ginkluotus 
laivukus į Dunojaus upę. 
Vokiečiai sako, tatai Reika
linga, kad apsaugot laivus 
gabenančius Vokietijai 
reikmenis nuo sabotažo iš 
anglų ir francūzų pusės.

Japonai Kariausią prieš 
Ameriką, Jeigu Ji Ka

riaus prieš Vokietiją
Tokio. — Didelis japonų 

laikraštis Hochi spėja, kad 
Jungtinės Valstijos gali 
įsitraukt į Anglijos - Fran
ci jos karą prieš Vokietiją. 
“Tokiame atsitikime Japo
nija būtų priversta numest 
šalin bepusiškumo švarką,” 
išstot karan prieš Ameriką, 
kaip rašo tas laikraštis.

Japonų spauda abelnai 
teisina vokiečius, kad jie 
įsibriovė į Daniją ir Nor
vegiją; sako, jog Anglija 
pirma sulaužė Norvegijos 
bepusiškumą.

Berlin. čia gauta pra
nešimų, kad talkininkų 
agentai rengiasi sprogdint 
visus žibalo šaltinius ir jo 
fabrikus Rumunijoj, idant 
vokiečiai negautų žibalo iš 
tos šalies.

Stockholm, Švedija, bal. 
11. — Pranešama, kad An
glijos karo laivai sumušę 
vokiečių karinius laivus 
Skagerrake, į vakarų-pie- 
tus nuo Oslo, Norvegijos 
sostinės; bet kai kurie vo
kiečių laivai su kareiviais 
pabėgę.

Be patvirtinimo ar pa
tikrinimo eina kalbos, kad 
anglų karo laivynas nus
kandinęs keturis vokiečių 
šarvuotlaivius ir kelis ka- 
reivinius laivus. Buvę ma
tyt šimtai skęstančių vokie
čių.

Visai nieko nesakoma, 
kiek tame jūros mūšyje da
lyvavo Anglijos ir Franci- 
jos karo laivų ar submari- 
nų. Dar praeisią kelios die
nos, kol talkininkai galėsią 
paskelbt vokiečių nuostolius 
tame vadinamame “didžiau
siame” laivynų mūšyje. An
glai nepaduoda nei mažiau
sio savo nuostolio.

Pranešama, kad kariniai 
Norvegijos laivukai pas
kandinę Vokietijos šarvuot
laivį “Emdeną,” bet visai 
nepaduodama, ką ' būtent 
anglų karo laivai paskan
dinę.

ROOSEVELTAS UŽDRAUDĖ 
AMERIKOS LAIVŲ PLAU
KIMĄ PALEI NORVEGIJĄ
Washington, t- Preziden

tas Rooseveltas paskelbė, 
pagal jam duotą teisę Ame
rikos bepusiškumo įstaty
me, kad šios šalies laivam 
uždrausta plaukt jau ir 
Norvegijos vandenimis į 
šiaurę nuo Bergeno ir į 
šiaurinius Sovietų uostus, 
Murmanską ir Archangels
ką.

Pagal prezidento patvar
kymą, Amerikos laivai kol 
kas dar gali plaukt į Ispa
niją, Portugaliją ir pro Gib
raltarą, į Viduržemio Jūrą. 
—Tai ir vienintelis kelias 
iš Amerikos į Lietuvą lieka 
tik pro Gibraltarą ir per 
Italiją. « .

Amerikos valdžia neima 
jokios atsakomybės už 
tuos šios šalies piliečius, 
kurie keliaus uždraustais 
vandeninus.

Šį patvarkymą prez. Roo
seveltas išdavė todėl, kad 
išsivystė karas ir Norvegi
jos srityje.

Beveik Bilionas Dolerių 
Amerikos Karo-Laivynui
Washington. — Senato 

komisija lėšų reikalais už- 
gyrė $967,414,878 per me
tus kariniam Amerikos lai
vynui. $340,000,000 iš tos 
sumos skiriama išleist sta
tymui naujų karinių laivų, 
o tarp jų . ir dviem karo 
didlaiviams, po 45 tūkstan
čius tonų vienas ir kitas.

Spėjama, jog kariniai an
glų bei norvegų laivai su
naikinę vokiečių laivą “An- 
tarės” ir kelis kitus jų lai
vus su kareiviais, bet nei 
anglai nei norvegai nepa
duoda jų vardų.

< LONDON, bal. 11. — Anglų 
komanda pripažįsta, kad vokie
čiai atmušė kartotinas angių 
karo laivų atakas prieš Narvi
lą, svarbiąją šiaurines Norve
gijos prieplauką.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
11. — švedai praneša, kad nor
vegai smarkiai partizaniškai 
kovoją prieš vokiečius į šiau
rius nuo Oslo, Norvegijos sos
tinės. Sakoma, kad norvegai at
kariavę nuo vokiečių Kamarą, 
kur norvegų valdžia buvo pabė
gus iš Oslo, ir atmušę vokiečius 
nuo Elverumo, dabartinio Nor
vegijos valdžios centro.

STOCKHOLM, Švedija. — 
Atsiųsta iš Vokietijos tūkstan
čiai darbininkų ir mechanikų 
statyt tvirtoves ir stiprint vo
kiečių pozicijas Danijos ir Nor
vegijos pajūriuose.

C . ------------------Į---------------

BUCHAREST, Rumunija. — 
Pranešama, kad Sovietai ap- 
drūtiną savo pozicijas Odessoj 
ir palei Rumunijos rubežių.

AMERIKA PARDAVINĖS 
NAUJAUSIUS KARO LĖK
TUVUS TALKININKAMS 

/

Washington.— Jungtinių 
Valstijų vyriausybė davė 
leidimą Lockheed ir Curtiss 
orlaivių kompanijoms par- 
davinėt Anglijai ir Franci- 
jai naujoviškiausius, grei
čiausius karo lėktuvus, ku
rie buvo užsakomi pačios 
Amerikos oro laivynui. Ti
kimasi, jog talkininkai už
sisakys iš Amerikos naujų 
karinių lėktuvų ir jų moto
rų už bilioną dolerių.

Kankinimai Privertė Mergai
tę Prisiimt Žmogžudystes
Los Angeles, Calif. —Čia 

buvo >arėštuota 12 metų 
mergaitė Chloe Davis kai
po žmogžudė, in policija pa
skelbė, kad mergaitė prisi
pažinus, kaip jinai plaktu
ku užmušus savo motiną ir 
tris jaunesnius brolius-sese- 
ris.

Tolesni tyrinėjimai pa
rodė, kad pati vaikų moti
na Lolita Davis užmušė tris 
savo kūdikius, o paskui 
persipjovė sau rankų krau
jagysles ir taip nusižudė 
per kraujo nubėgimą.

Suprantama, jog policija 
tik kankinimais ir gąsdini
mais privertė mergaitę pri
sipažint, būk jinai esanti 
žmogžudė.

--------- ;-----------\-

Kaunas, bal. 8. — Sklan
džiai eina Berlyne derybos 
dėl prekybos tarp Lietuvos 
ir Vokietijos.

Gerai vystosi Lietuvos 
prekyba su Sovietais.

Lietuvą gauna pakanka
mai žibalo ir gazolino.

Francūzų Premjeras 
Ragina Ameriką Ka

ran už Talkininkus
Talkininkai Pasitiki Laimėt Karą, bet Jeigu Jie Pra
kištų, tai, Girdi, Amerika Nukentėtų nuo Vokiečių

Paryžius. — Franci jos 
ministeris pirmininkas Paul 
Reynaud padarė Amerikai 
pareiškimą, kad talkininkai 
tikisi laimėt karą, bet per
sergėjo Jungtines Valsti
jas, kad jos turi būt pasi
ruošusios su karine pagalba 
talkininkam, jeigu pasiro
dytų, kad Vokietija ima 
viršų.

Pasikalbėjime su New 
Yorko Times koresponden
tu, premjeras Reynaud tvir-

“Žmogžudiškas” Vokie
čiu Oro Žygis Anglijoj 
Sužeidęs Vieną Koją...

Kirkwall, Škotija, bal. 11. 
—Anglai sako, kad vokiečių 
lėktuvai “ž m o. g žudiškiau- 
siai” bombardavo ir kul- 
kasvaidžiais apšaudė An
glijos miestelius Kirkwall 
ir Stromness prie Scapa 
Flow įlankos, ir “sunkiai 
sužeidė koją” vienam neka- 
riškiui Anglijos piliečiui.

'Vieni anglų pranešimai 
skelbia, kad jų lėktuvai ir 
prieš orlaivinės kanuolės 
nušovė žemyn du vokiečių 
lėktuvus, o kiti sako—sep
tynis. Teigiama, kad nei 
viena vokiečių bomba ne
kliudė jokio karinio ar pre
kinio anglų laivo.

Kirkwall yra Anglijos 
stotis, į kurią anglai varo 
bepusiškų šalių laivus per
žiūrėt, ar jie neveža kari
nės kontrabandos daiktų.

Anglų Darbietis Atstovas 
Seime Sako, Jau Laikas 
Pradėt Taikos Derybas

London. — Darbietis at
stovas David Kirkwood sei
me pastatė klausimą užsie
niniam Anglijos vice-mi- 
nisteriui Butleriui:

“Argi jau ne laikas būtų 
mums svarstyt, kaip galė
tume pasiekt taiką per de
rybas?”

Rumunai Smerkia Vokiečių 
Įsiveržimą į Skandinaviją
Bucharest, Rumunija. — 

Laikraštis “Curentul,” tu
rintis ryšių su užsienine 
rumunų ministerija, smer
kia vokiečių įsibriovimą į 
Daniją ir Norvegiją. Kai 
kurie kiti rumunų laįkraš- 
čiai dėl to vadina vokiečius 
laužytojais bepusiškumo ir 
tautų laisvės.

ORAS. — Būsią lietaus.

tino, kad jeigu vokiečiai 
laimėtų karą, tai, girdi, jie 
darytų panašius ž y g i us 
prieš Ameriką, kaip šiomis 
dienomis padarė prieš Da
niją ir Norvegiją.

Jis teigė, kad Anglija ir 
Franci j a, ypač su savo ka
ro laivynais, “tarnauja kaip 
pirmoji Amerikos apsigyni
mo linija.”

Francūzų premjeras 
džiaugėsi, kad Amerikos 
pramonė gamina karo reik
menis talkininkams; bet jis 
pastebėjo, kad reikėtų ir 
tiesioginės paramos iš Am
erikos pusės.

Pasak jo, Amerika vis 
dar nesupranta, koks stip
rus talkininkų priešas yra 
Vokietija: o tai galingas, 
desperatiškas priešas, tu
rintis milžinišką daugybę 
vyrų ir galingą karo maši
ną, kaip sakė Reynaud, 
Francijos ministeris pirmi
ninkas.

Dunojuj Susprogo Trys 
Laivai su Žibalu ir 
Grūdais Vokiečiams
Bucharest, Rumunija. — 

Susprogo ir nuskendo Du
nojaus upėje trys laivai, 
kurie gabeno žibalą ir grū
dus Vokietijai. Su laivais « 
žuvo 1,400 tonų žibalo ir 
70 tonų grūdų. Vokiečiai 
nužiūri, kad sprogimus už
taisė talkininkų šnipai.

Dunojus, pakilęs 33 pėdas 
aukščiau paprasto savo ly
gio, užnešė ant krantų ir 
suklampino daugelį Vokie
tijos valčių ir laivų su Ru
munijos grūdais ir žibalu.

Žinios iš Lietuvos
Vilniaus Lenkininkai Pra

deda Susitvarkyt
Vilnius, bal. 8. — Gyveni

mas Vilniuje darosi vis 
tvarkingesnis. Kaskart di
desnius žmonių sluoksnius 
apima noras taikingai ' su
gyvent su Lietuva.

Čionaitinis lenkų laik
raštis “Kurjer Wilenski” 
taip pat pasisakė už ištiki
mybę Lietuvai.

Lenkas arkivyskupas Jal- 
brzykowskis uždraudė baž- * 
nyčiose giedot patriotines 
lenkų giesmes. — ■ • ' I ■ •

Kaunas. — Lietuvoj rim
tai ir ramiai sekami įvykiai 
S k a n d i n avi jos kraštuose 
(Danijoj, Švedijoj, Norve
gijoj). Nematoma priežas
čių, kodėl tais įvykiais ga
lėtų būt paliesta Lietuva, 
Latvija ar Estonija.
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Žinoma, Kad Ne Vieta
“Naujienose” skaitome:
“SLA yra fraternalė organizacija, ir 

joje nešvariems politikierių ‘triksams’ 
ne vieta.”

Sutinkame. Bet kas tuos nešvarius 
“triksus” SLA sėjo ir sėja? Ar ne žmo
gus, kuris parašė cituojamus žodžius? 
Žinoma! Jo iniciatyva buvo uždėtas 
“Tėvynės” redaktoriui cenzūros apinas
ris.

Niekas tiek daug nešvarios politikos 
Susivienijime nėra pasėjęs, kiek “Nau
jienų” redaktorius. Nuo to laiko, kaip P. 
Grigaitis įstojo į SLA, jis pradėjo virti 
jame smalą. Intrigantas iš jo yra pirmos 
rūšies.

Kas Grigaičio neklauso, tam jis kerši
ja ir keršija nešvariausiais būdais. Ne
paisant, kaip labai Jurgelionis norėjo 
prisitaikyti prie Grigaičio politikos, jis 
jam visvien neįtiko, nes vienu ar kitu 
klausimu jis pavartojo savo protą ir pa
rašė keletą diskusinių straipsnių organi
zacijos reikalais.

SLA nariai gerai suprato intrigantų 
politiką ir štai SLA 36-toj kuopoj (Či
kagoj) nariai uždavė “Tėvynės” cenzo
riui smūgį, neišrinkdami jo delegatu į 
SLA seimą.

Apie Narių Išsibraukimus iš 
Susivienijimų

Amerikos lietuviai turi tris Susivieni
jimus. Ne kartą mes savo spaudoj tu
rėjome progos rašyti apie jų augimą— 
apie pliusus ir minusus. “Vilnies” laidoj 
bal. 9 d. J. G. rašo straipsnį ir suteikia 
kai kurių specifinių davinių apie tai, 
kiek nuo sausio 1 d., 1931 metais, iki 
sausio 1 dienos 1938 metų išsibraukė iš 
visų trijų Susivienijimų narių. J. G. ra
šo:

“New Yorko valstijos apdraudos de
partment raportų knygos rodo, kad 
nuo sausio 1, 1931, iki sausio 1, 1938, 
išsibraukė iš:

“LDS-—3,006; iš SLA—8,875; iš LRK 
SA—4,798.

“Didžiausis skaičius narių, kaip mato
te, išsibraukė iš SLA. Ir tai reikia čia 
pažymėti, kad tokie išsibraukimai buvo 
po taip vadinamo SLA “skilimo” 1930 
metais (1930 m. SLA neteko 3,370 na
rių).

“Tuo pačiu laiku (nuo sausio 1, 1931, 
iki sausio 1, 1938) senieji susivienijimai 
nupuolė sekamu skaičium narių:

“SLA .........................  3,373
“LRKSA........................................ 3,469
“LDS tuo pačiu laiku, kaip tik prie

šingai, gana gražiai paaugo.
“Tai taip dalykai stovi visuose trijuose 

lietuvių susivienijimuose.”
Nesidžiaugiame nei dėl vieno Susivie

nijimo nelaimių. Būtų geriau, jei dau
giau lietuvių priklausytų visiems trims 
Susivienijimams, jei visi augtų (o augi
mui dirvos yra užtenkamai) ir bujotų. 
Būtų labai smagu, jei visi trys Susivie
nijimai klestėtų ir tuo padarytų garbę 
visiems Amerikos lietuviams.

Toliau ten pat J. G. pažymi:
“Abu senieji po ‘biskį’ eina mažyn, o 

naujasis—gražiai auga. Nepraeis dar 10 
metų, LDS bus pralenkęs senuosius su
sivienijimus narių skaičiumi ir visaip ki
taip. Dabar LDS finansiniai yra tvirtes
nis už senuosius susivienijimus; tai pri
pažįsta ir apdraudos departmental.

“Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
yra nepartinė pažangi fraternalė orga
nizacija, kuriai augti ir bujoti dirva ga-
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na plati. Nežiūrint, kaip “Nauj ienų” z re
daktorius ir kiti meluos ir šmeiš šią or
ganizaciją, savo norų jie nepatenkins. 
LDS kaip augo, taip ir augs.”

Ar Paklausys Jų Kurstymų?
Daugiau negu aišku, kad Anglijos ir 

Franci jos valdonai kursto karan Rumu
niją, Turkiją ir Graikiją prieš Vokie
tiją ir Sovietų Sąjungą. Su Vokietija jos 
yra kare, o Sovietų visas laikas neap
kentė ir neapkenčia.

Bet ar paklausys Turkija, Graikija ir 
Rumunija tų gražių pasakų, kurias joms 
sako Anglijos ir Francijos valdonai? 
Rodosi, po tų susmukimų, koki patiko 
Angliją ir Franci ją Lenkijos, Finliandi- 
jos ir Skandinavijos klausimais, jau rei
kėtų kitoms šalims apsimąstyti ir savys- 
toviai vesti savb politiką.

“Švedija Išgelbėtų”
Stambioji spauda rašo, būk Norvegiją 

nuo Vokietijos Švedija galinti išgelbėti; 
Tai, žinoma, nesąmonė. Bet tas parodo, 
kad kapitalistams neapeina mažos tau
tos, kad jie gatavi vieną po kitos aukoti 
ant karo aukuro už Anglijos ir Franci
jos reikalus.

Visa Skandinavija nebuvo galinga ka
ro srityj. Ypatingai po to, kada Švedija, 
Norvegija ir Danija rinko aukas, siuntė 
liuosnorius, ginklus ir amuniciją į Fin- 
liandiją prieš Sovietus. Jos pačios nu
siginklavo, o jau'ir pirma nebuvo kaž
kaip prisirengusios karui.

Danija turėjo apie 11,000 vyrų armi
joj, kokį 100,000 rezervų. Karo technika 
silpna. Nedaugiau 150 karo orlaivių. 
Laivynas menkas. Gyventojų 3,775,000.

Norvegija mobilizavo jėgas po to, kai 
Vokietija paėmė Lenkiją. Manoma, kad 
ji padidino armiją nuo 15,000 iki 75,000 
vyrų ir rezervai sudarė iki 200,000 vyrų. 
Orlaivyne buvo apie 300 lėktuvų. Karo 
laivyne apie 50 laivų ir valčių. Gyventojų 
yra 3,000,000.

Švedija taikos laiku užlaikė 100,000 ar
mijos ir jos rezervai siekia iki 600,000 
pralavintų vyrų. Orlaivyne yra 1,100 la
kūnų ir technikų. Orlaivių ji turėjo iki 
350. Jūrų laivyne yra 10 karo laivų kraš
tams apginti; 3 kruizeriai; 14 naikinto
jų; 30 torpedinių laivų; 6 minų statyto
jų ir 19 submarinų. Švedija yra galin
giausia, bet ir ji turi tik 6,300,000 gy
ventojų. O reikia žinoti, kad ji labai 
daug savo ginklų atidavė Finliandijai 
karui prieš Sovietus. Pusėtinai nusi
ginklavo. Molotovas raportavo, kad Šve
dija perdavė Finliandijai: 84,000 šautu
vų; 575 kulkasvaidžių; virš 300 kamuo
lių; 300,000 rankinių granatų ir 50,000,- 
000 patronų! Tai taip Švedija rėmė Fin- 
liandiją. Reikia suprasti, kad nekažin 
kiek jai pačiai liko ginklų ir dabar iš
stojimas prieš Vokietiją būtų ne kas ki
tas; kaip saužudystė. Taigi, pasakos,‘būk 
Švedija gali išgelbėti Norvegiją, yra nie
kas kitas, kaip tuščios pasakos.

Suomių-Sovietų Ryšiai Atsteigti
Tarp Sovietų Sąjungos ir Suomijos 

(Finliandijos) diplomatiniai ryšiai tapo 
atsteigti. Sovietų Sąjunga paskyrė savo 
atstovu Suomijai Ivan S. Zotovą, kuris 
pirmiau buvo Sovietų atstovu Rygoj, 
Latvijoj. O į jo vietą Latvijon paskir
tas Vladimiras Dereviąnski; kuris pirm 
karo buvo Sovietų atstovu Suomijoje 
Reiškia, atstovai tik pakeisti. r

Tuo pačiu kartu Suomija paskyrė sa
vo atstovu į Maskvą poną Juho K. Pa- 
asikivį, kuris buvo nariu delegacijos pa
daryme taikos. Sovietai sutiko su Pa- 
asikivio paskyrimu.

Sovietai užbaigė 82 mylių ilgio naują 
gelžkelį nuo Petrozavodsko iki Suojaer- 
vio ir tuo būdu sujungė gelžkelius, ku
rie sudaro lanką aplinkui visą Ladogos 
ežerą. Bus pravesta ir kiti keliai, ku
rie tarnaus abiejų šalių prekybos vys
tymui.

Tuščias Raminimasis
Iš Paryžiaus ponas Pierre Salasnier 

rašo, kad Francijos karo laivyno. minis- 
teris Cesar Campinichi daro išvadą, būk 
karo orlaiviai nėra aštrus ginklas prieš 
laivus. Campinichi sako, kad vokiečių or
laiviai atakavo bombomis ir kulkasvai- 
džiais 200 talkininkų laivų ir iš to kiekio 
tik 29 laivus nuskandino.

Mums atrodo, kad tai didelis nuošim

Klaipėdą ir Vilnių Siūlo Lenkijai
Mes jau pirmiau rašėme, 

kad Anglijos ir Francijos 
valdonai, kalbėdami apie 
“tautų laisvę” ir “demo
kratiją”, visai ką kitą mąs
to. Juk jeigu jiems apeitų 
tautų laisvė, tai į pirmiau
siai Anglija ir Franci j a tu
rėjo paliuosuoti milžiniš
kas savo kolonijas, šimtus 
milionų kolonijų gyventojų. 
Jeigu jiems apeitų demo
kratija, tai jie negrūstų 
(Francijoj) parlamento na
rius į kalėjimus. Tie gra
žūs pasipuošimai tik pri
dengimas i m p e r i alistinių 
apetitų.

Kada Roosevelto “taikos” 
atstovas ponas Welles nu
vyko Francijon, pas dabar
tinį premjerą Rey naudą, 
tai ten kambary buvo iška
bintas naujas Europos žem- 
lapis, kokis būtu, jeigu An
glija ir Franci j a laimėtų, 
arba tai buvo parodymas, 
antį kokių sąlygų dabar An
glija ir Franci j a sutiktų 
baigti karą.

Pagal tą žemlapį Vokie
tija veik išdalinama — pa
liekama maža valstybė, vi
siškai nustumta nuo Šiau
rių Jūrų, kur Vokietija su
daro Anglijai pavojų; dide
li jos plotai pavedami Da
nijai, Holandij,ai ir Belgi
jai, už tai, kad jos laikysis 
prielankios politikos Angli
jai ir Francijai. Pati Fran
ci j a pasiims didelius Rhei- 
no upės srityj plotus. Aus
trija būtų atsteigta didelė, 
į kurią įeitų Saksonija ir 
Bavarija ir ji rubežiuotųsi 
net su Franci j a. Čechoslo- 
vakija būtų atsteigta dides
nė, kaip buvo. Bulgarijos 
(kuri dar nekariauna) vi
sas Juodųjų Jūrų pakraštys 
atiduotas Turkijai, už pa
klusnumą Anglijos ir Fran
cijos valdonams. Dabarti
nės Italijos taip pat spar
nai būtų apkarpyti, nes Is- 
trija pervedama Jugosla
vijai, o Triesto prieplauka 
su apylinkėmis Austrijai, 
kaipo išėjimas į Adriatiko 
Jūras. Nuo Sovietų Sąjun
gos atimama visa Užkau- 
kazija (Gruzijos, Armėni
jos ir Azarbaidžano Sovietų 
Respublikos), su Baku žiba
lo šaltinis ir pervedama 
Turkijai. Lenkija atsteigia- 
ma labai didelė, nes jai ne 
tik grąžina Vakarinę Uk
rainą ir Baltarusiją, bet 
dar daugiau prirėžia Sovie
tų žemių, perveda visą Vo
kietijos Rytų Prūsiją ir Po
meraniją, vieton “Lenkų 
.Koridoriaus,” tada Lenkiją

Baltijos Jūros pakraštį. 
Nuo Lietuvos vėl atimamas 
Vilnius ir Vilnija ir perve
dama Lenkijai. Kartu su 
Rytų Prūsija Lenkijai per
vedama ir Klaipėda ir dar 
prirėžiama veik visas Su
valkų kraštas.

Tokia tai būtų Europa, 
jeigu Anglija ir Franci j a 
laimėtų karą. Taip joms ap
eina kitų “tautų laisvė.” Jos 
pavergtų vėl dešimtis mi
lionų kitų tautų žmonių. 
Jos dešimtis milionų žmo
nių pavestų valdyti da
nams, holandams, belgams, 
turkams ir lenkams, už tai, 
kad tie bus karo laiku pa
klusnūs Anglijai ir Franci
jai. Anglai ir francūzai vėl 
atiduotų ukrainiečius, bal
tarusius ir Vilniaus lietu
vius lenkų ponams, pavestų 
lenkų nagaikos demokrati
jai!

Kad Anglija ir Francija 
turi tokius planus, tame 
mes neabejojame. Jų kal
bos, jų darbai senai tą pa>- 
rodė. Dabar kyla klausi
mas: kodėl pasigamino tokį 
žemlapį ?

Atsakymas yra, viena, 
kad parodžius ponui Wel
les, kokiomis sąlygomis lai
kytųsi, arba už ką kariau
na; antra — kad įtikus Da
nijai, Holandijai, Belgijai 
ir Turkijai, kad tas šalis 
daugiau patraukus savo pu
sėn. Ir tas žemlapis tilpo 
ant francūzų “LTlustra- 
tion” žurnalo viršelio.

Bet kada jis pasirodė, tai 
smarkiai supyko Bulgarija, 
o dar daugiau Italija, kurių 
plotus Anglija ir Francija 
kitiems skiria. Kas dėl So
vietų Sąjungos, tai to kraš
to žmonės senai žino, kad 
Anglijos ir Francijos impe
rialistai visas savo bėdas 
bandytų išrišti Sovietų lė
šomis, bet tas nepriguli 
nuo jų norų. Sovietai gy
vuoja ne iš Anglijos ir 
Francijos imperialistų los- 
kos!

Pasirodymas to žemlapio 
iš vienos pusės tarnauja 
Anglijai ir Francijai, bet iš 
kitos nustato prieš jas Bul
gariją, Italiją ir kitas šalis. 
Tai dabar Francijos valdo
nai sako, kad žemlapį klai
dingai nupiešė, tai yra, 
kaltas piešėjas. Bet, var
giai jie įtikins ir vaiką, kad 
čia piešėjo kaičia. Juk žur
nalą “L’Ilustration” vaikai 
neredaguoja, o “mokyti” 
redaktoriai. Vokiečiai įtal
pino pono Welles paveiks
lą, kuris nutrauktas pono

turėtų apie 400 mylių ilgio Reynaudo raštinėj, ir

tija; turi valdyti veik visą 
Eučopą. Apkarpo sparnus 
ir Italijai.

ant sienos matosi tas žem
lapis. Reynaud aiškina, kad 
ten kitas žemlapis, būk ant 
kurio jis Sužimėjęs juodas 
linijas, parodydamas, ką 
Vokietija pavergus ir nori 
pavergti ir todėl tokis keis
tas žemlapis išėjo. Ponas 
Welles ir gi sako, kad jis 
naujo žemlapio “nematė.”

Pagal francūzų aiškini- 
mąsi, tai išeina, kad “kaltas 
piešėjas,” kaltas ir “foto- 
grafistas.” Tegul bus taip. 
Bet kur ir kada Francijos 
ir Anglijos valdonai pareiš
kė, kad jie pripažįsta Va
karinę Ukrainą ir Baltaru
siją Sovietams? Kur ir ka
da jie pareiškė, kąd»jie ne
turi noro sudraskyti Vokie
tiją? Kur ir kada jie pa
reiškė, kad jie neturi noroi 
atimti nuo Lietuvos Vilni
ją ir grąžinti Lenkijai? 
Kur ir kada jie pripažino 
Vilnių ir Vilniją Lietuvai? 
Ar senai jų valdomame 
Tautų Lygos kromelyj buvo 
išstatytas, per Lenkiją, ap
kaltinimas Lietuvai, kad ji 
neturi teisės priimti Vilnių 
ir Vilniją nuo Sovietų? Ar 
Washingtone Lenkijos at
stovas kunigaikštis Jerzy 
Potocki neįteikė Lietuvos 
atstovui protesto prieš Vil
niaus priėmimą? Ar jie ne
kalba apie pagrebimą So
vietų Užkaukazijos? Visa 
tai kalba, kad Anglijos ir 
Francijos planai ata tinka 
tam žemlapiui!

Bet Anglijos valdonai nei 
nesiteisina, kad jų yra to
ki planai, kaip Francijos 
premjero Paul Rey naudo 
raštinėj ir “L’Ilustration” 
žurnale tilpęs žemlapis pa
rodo. Jie išstojo su kontr
ataka prieš Vokietijos im
perialistus išleisdami naują 
žemlapį su antrašte: “Na- 
zių Užkariavimo Planai.” 
Anglijoj išleistas žemlapis 
parodo Vokietijos- valdonų 
užkariavimo planus, kurie 
buvo išdirbti dar prieš 1938 
metus ant dešimts metų, iki 
1948 metų(

Pagal Anglijoj išleistą 
žemlapį, tai Vokietijos val
donai turėjo planus: 1938 
metais užkariauti Austriją 
ir Čechoslovakiją; 1939 me
tais — Lenkiją; 1940 me
tais — Rumuniją, Jugosla
viją ir Bulgariją; 1941 me
tais — Daniją, Holandiją, 
Belgiją, Šveicariją, Sovietų 
Ukrainą ir Šiaurinę Fran
cija; sekamais metais Pa
balti jos šalis, o 1948 metais 
jau Angliją, Švediją, Nor
vegiją ir tt. Pagal tą žem-

Anglijoj skelbiami planai 
nėra jokia naujiena. Tie 
Vokiečių žemlapiai jau bu
vo pasirodę 1938 metais. 
Mes apie juos ne kartą ra
šėme “Laisvėje”. Ir Vokie
tijos fašistai tuos planus 
pravedė gyveniman iki 1939 
metų rudens. Ar dabar jie 
atsidūrę kare, susidūrę su 
galinga Sovietų Sąjungos 
jėga rytuose, vis dar laiko
si tų planų, mes nesiimame 
tvirtinti.

Mums yra žinomi tik to
ki faktai, kad kada Lenkija 
buvo parblokšta, kada ponų 
galia subyrėjo, tai Vokieti
jos valdonai siūle taiką. Jie 
norėjo baigti karą, atstei- 
giant Lenkiją tik lenkų ap
gyventuose plotuose, bet 
pasiūlymą Anglija ir Fran
cija atmetė, pareikšdamos, 
kad jos kariauja už* visos 
Lenkijos atsteigimą.

Jeigu Anglijos ir Franci
jos valdonai būtų priėmę tą 
pasiūlymą, tai karas, krau
jo praliejimas, būtų pasi
baigęs. Bet vieton taikos, 
tai Anglijos ir Francijos 
valdonai stengiasi visą pa
saulį uždegti, įtraukt į ka
rą. Tą nematyti dabar ne
galima. Kada Sovietai- Fin- 
liandija susitaikė, tai Angli
jos ir Francijos valdonai 
apverkė, kad jie neteko ge
riausios progos Skandinavi
jos kraštus įtraukti karan. 
Bet vilties nenustojo, tie
siog gvoltu verčia Norvegi
ją ir Švediją stoti karan. 
Tas pat yra ir Balkanuose, 
ir Artimuose Rytuose.

Lietuva ir kitos mažos 
šalys negali laūkti gero 
nei iš vienos, nei kitos ka
riaujančios pusės. Vieninte
le teisinga Lietuvos politi
ka tai ta, kurios ji dabar 
kartu su Pabalti jos valsty
bėmis laikosi — draugiški 
santykiai ir bendro apsigy
nimo sutartys su Sovietų 
Sąjunga, ši politika apsau
goja Lietuvą, Vilnių ir Vil
niją nuo visų, kas turi vil
ko apetitus tuos kraštus pa
vergti. Kas atstatys savo 
vilko dantis pavergimui 
Lietuvos, Vilniaus ir Vilni
jos, tai gaus per dantis, 
kaip Japonijos imperialis
tai gavo 1939 metais Mon
golijoj.

Vai. Sūnus.

Anglai ir Francūzai Pasi
rengę Sprogdint Žibalo šal

tinius Rumunijoj

kur lapį, iki 1948 metų, Vokie-

Socialistų mitingas Washingtone, kur įvyko Amerikos Socialistų Partijos suva
žiavimas. Savo kandidatu j prezidentus socialistai nominavo Norman Thomasą.

tis, žinant tą, kad lėktuvų yra kur kas 
daugiau, kaip laivų ir jie daug pigiau 
atsieina pastatyti. Tūkstančiai lėktuvų 
gali padaryti tūkstančius atakų ir su
naikinti šimtus laivų, o tai jau didelis 
smūgis.

Iš antros pusės matosi, kad ponas 
Campinichi neteisingas išvadas darė sa-
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kydamas, kad balandžio pradžioj suma
žėjo vokiečių submarinų atakos ant lai
vų ir būk sumažėjęs vokiečių submarinų 
skaičius. Pasirodo, kad Vokietijos valdo
nai submarinus buvo atšaukę iš jūrų, 
nes jie rengėsi prie atakų ant Danijos 
ir Norvegijoj O čia jiems buvo reika
lingos visos karo jėgos.

Bucharest.— Francūzų ir 
anglų žibalo kompanijos 
jau kuris laikas atgal pa
darė prisirengimus išsprog- 
dint savo žibalo šaltinius ir 
jo perdirbimo fabrikus Ru
munijoj, jeigu tik vokiečiai 
įsiveržtų į Rumuniją. Taip 
jom buvo įsakyta Anglijos 
ir Francijos valdžių.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiamieji: Gal sunau

dosite “Laisvėje” čionai pri
siunčiamą iškarpą iš mūsų 
vietinio laikraščio su klau
simu ir atsakymu. Man at
rodo, kad šis klausimas yra 
gana įdomus.

“Kiek abelnai Amerikoje
taksų sumoka motoristai, 
tai yra, automobilistai?”

Atsakymas
“Automobilių savininkai, 

abelnai paėmus, sumoka vi
sų miestavų, valstijinių ir 
federalių taksų apie 11 nuo-



Dviračio Išradėjas ŽMOGAUS SMAGENYS IR NERVAI
Rašo D r. J. F. Borisas

Spaudos Gimtadienis
siuntė jam pagyrimo raštą, 
o Rusijos caras padovanojo 
gražų žiedą, bet tai buvo 
maža. Iš to gyventi nebuvo 
galima.

Toki dviračiai Anglijoj 
buvo naudojami pašto tar
nybai, o Vokietijoj—išradė
jo tėvynėj—ne. žymus pa
sakų rašytojas net buvo pa
rašęs: “Dviratis, tai juokin
gas dalykas.”

Išradėjas vis labiau skur
do. Jo švarkas suplyšo ir 
susidėvėjo. Bet paskutines 
dvi markes, kurias senas 
girininkas, dar turėjo, su
naudojo savo išradimo pa
tobulinimui.

Kartą į Karlsruhę atsi
lankė anglas ir jis pasity
čiojo iš išradimo. Dreis to 
nepernešė ir anglą sumušė. 
Nuo to laiko Dreis negalė
jo vadintis baronu. Tai bu
vo pabauda už svetimšalio 
sumušima. Visai vargo pri
slėgtas, Dreis 1851 metais 
mirė didžiausiame varge. 
Jo paskutinį dviratį nupir
ko Karlsruhės miestas už 
180 dolerių.

Vokietis Baderi pagami
no dviratį, kurio abu ratai 
buvo visai maži, o vienas 
anglas vietoje medinių stip
rių sugalvojo dėti plieni
nius.

1885 metais anglų veteri- 
: norius (gyvulių gydytojas) 
Dunlopas savo sūnui padir
bo mažą dviratuką. Bet 
jauniklis ne visai juo buvo 
patenkintas ir kartą tarė 
tėvui: '“Tėte, ar tu negali 
ką nors ant rato uždėti, 
kad važiavimas būtų leng
vesnis.”

Tėvas nusišypsojo ir stai
ga surimtėjo. Susimastė. 
Paėmė guminę sodams lais
tyt naudojamą žarną ir ją 
pritvirtino ant ratų. Taip 
tano išrastos padangos (ta
leriai), be kuriu dabar ne- 
navažiuotų ne tik dviračiai, 
bet ir automobiliai. Savo iš
radimą Dunlopas užpaten
tavo. —VI.

Bakterijos Nuodijančios 
Ligų Perus

Žemėje yra bakterijų, 
kurios išdirba nuodus prieš 
pavojingų ligų perus. Skir
tingos žemėje bakterijos 
naikina perus pneumonijos 
(plaučių įdegimo), taipgi ki
tų mirtingųjų ligų perais, 
kaip kad streptokokus, sta
filokokus ir kt.

Šias žmonėms naudingas, 
o ligų perams nuodingas 
bakterijas išskyrė francū- 
zas amerikietis dr. Rene J. 
Dubos ir balandžio 4 d. da
vė apie tai mokslinį prane
šimą 1 suvažiavimui Ameri
kos Gydytojų Kolegijos 
Clevelande.

Vieną puikų vasaros va
karą laike pertraukos po 
Manheimerio teatro sodeli 
Vokietijoj nervingai vaikš
tinėjo mažas; storas vyras. 
Jis dėvėjo juodas siauras 
kelnes ir žalsvą karišką 
fraką su auksinėmis sago
mis. Aplink kaklą švitėjo 
aukšta, kieta apikaklė. 
Nors ta atrodė jam ir la
bai nepatogi, bet mažasis 
vyras nereipdamas į tai dė
mesio buvo linksmai nusi
teikęs ir nuolat šypsojos.

Šis vyras buvo girinin
kas baronas Kari von 
Dreis iš Karlsruhės. Prie 
jo prisiartino iš kažkur pa- 
žįstamas ir užkalbino, 
klausdamas, ar ponas vis 
dar galvojąs apie savo iš
radimą.

“Būtinai apie išradimą. 
Dabar man kaip tik galvon 
atėjo puiki mintis. Juk ge
riau nei būt negali.” “Bet 
ką jūs ši kartą būsite su
galvoję?”, klausinėjo pažįs
tamas. “Aš ketu padirb
dinti vežimėlį dviem ratais. 
Su juo bus galima tris ke
turis kartus greičiau pava
žiuoti negu smarkiai bėgas 
žmogus.” Keistas atrodė 
toks pasakojimas, ir nu
duodamas tuo dalyku susi
domėjęs, jis toliau klausi
nėjo girininką: “Tu r būt, 
vežimėlin įkinkysite porą 
greitų žirgų?”

“Ne, visiškai ne taip! 
Domės: užpakalyj ratas, 
priešakyj ratas, vidury sė
dynė ir rankenos. Ir vis
kas!” “Bet kaip gi visa tai 
judės, mano mielas?” “Pa
prastai. Sėdynę padalysiu 
taip aukštai, kad kojų pė
dos siektų žeme. Su jom ir 
reiks stumtis. O jeigu va
žiuoti pasitaikvs nuo kalno, 
tuomet ir pats vežimėlis 
bėgs.”

Teatro skambutis sus
kambėjo, pranešdamas per
trauką pasibaigus.

Dešimt dienų po to pasi
kalbėjimo Dreiso medinis 
vežimėlis buvo baigtas. Gi
rininkas išdidžiai važiavo 
Karlsruhės gatvėmis. Vai
kai būriu sekė ji iš paskos 
šaukdami: “Ei, jis krypinė- 
ja!” Išgirdę triukšmą, žmo
nės subėgo pasižiūrėti. Bet 
čia kaip tik buvo kalnas ir 
girininkas, pasileidęs nuo 
jo, greit dingo pakalnėje. 
1817 metais Dreis važiavo 
iš Manheimo j Švecingeną. 
Pėsčiam reikdave eiti ketu
rias valandas, o Dreis kelią 
pravažiavo per valandą. 
Žmonės, supratę šito “grei
to” susisiekimo reikšmę, 
pradėjo užsisakinėti pas 
išradėją ir sau po dviratį 
(taip Dreis jį pavadino). 
Tuomet jis kainavo apie 30 
dolerių.

Begamindamas dviračius, 
Dreis padarė, kad sėdynę 
sulig noru galima būtų pa
kelti ar nuleisti. Vėliau pa
dirbo dviratį net dviem as
menims. Kuomet vienas va
žiuodavo, kitas ilsėdavo ir 
taip gan greit buvo galima 
be sustojimo nuvažiuoti di
delius nuotolius. Nors pa
starieji buvo žvmiai bran
gesni, bet išradėjas nuo to 
netapo turtingu. Badeno 
kunigaikštis Leopoldas at

Norvegijos Molybdenas
Vokiečiai užėmė metalo 

molybdeno kasyklas pieti
nėje Norvegijoj, geriausias 
Europoj. Molybdenas yra 
vartojamas kaip priemai
šas gerint plieną orlai
viams, ginklams ir amunici
jai.

Žmogaus smagenys yra 
viena, dalis kūno, kuri su
dėtingiausias ir aukščiau
siai komplikuotas dalykas. 
Žmogaus smagenys suside
da iš celių, kurių skaičius 
gali pasiekti vidutiniai dau
giau negu 10,000,000,000 ce
lių, ir kiekviena iš celių tu
ri savo pareigą atlikti har
moningai. Nervų plušeliai 
susijungia su kūno nervų 
plušeliais. Tik paliesk kur 
nors biskuti kūną, ir tuoj 
praneša apie vykstantį da
lyką, ir jau ragina apsigy
nimo nervus veikti.

h

Apie žmogaus smagenis 
reikėtų duoti bent keletą 
paskaitų, kad supažindinus 
žmones su svarbiausia ir 
aukščiausiai komplikuota 
jų kūno dalimi, šioj gady
nėje proto nesveikumas, 
beprotybė labai platinasi; 
tik į vieną Boston State li
goninę tankiai pasitaiko, 
kad sekmadieni atveža 35 
proto ligonius. Tai yra šiur
pu ir graudu apie tai net 
galvoti. Čionai mes neban
dysime apie įvairias proto 
ligas kalbėti, nes jų yra la
bai daug. Visų pirma mes 
susipažinkim su smageni- 
mis.

Galvos Smagenys dalijasi 
į tris dalis. Pirma dalis— 
smagenu pusrutuliai (du) 
apdengti vingiais ir vago
mis, iš kurių kiekviena tu
ri tam tikrą vardą. Antra 
dalis tai smagenėlės, o tre
čia pailgosios smagenys. 
S m a g e n ų pusrutuliuose 
svarbiausia mums reikšmę 
tuyi ių paviršius, kuris va
dinamas taipgi galvos sma- 
genyno žieve. Galvos sma- 
genvno žievė skirstosi i ke
turias dalis, kurios iš jų 
padėties, kiauše vadinamos 
kaktos dalimi, smilkinio, 
pakaušio ir momens.

Nervų veiksmai.—Fizio
logai spėia, kad nervų dirk- 
snių medžiaga turi labai 
įvairią sudėtį, bet ii gali la
bai greitai būti išdėstyta.

Kad paaiškinus, kas 
darosi su dirksniii medžia
ga, tuo laiku, kada dirksnys 
yra veikimo stovyje, paim
kim pavyzdžiui, paraką. 
Jeigu mes į parako krūve
lę numesim kibirkštį, tai 
parakas užsidegs (degtu
kai yra pądaryti iš para
ko) ir išsiskirstys į jį su
darančias dalis. Kai dirk- 
snis veikia, tai su jo med
žiaga atsitinka beveik tas 
pats, kas ir su paraku.

Fiziologai parodyt dirks- 
nio veikimui paprastai pa
sielgia šiuo būdu. Jie nu
pjauna varlės koją toje 
vietoje, kuri atitinka mūsų 
keliui, palikdami nepaliestą 
tain vadinamą kulšinį dirk- 
snį, sujungtą su blauzdos 
raumenimis, kurie savo su
sitraukimu sukelia varlės 
kpjos judėjimą.

Turint tokį instrumentą, 
mes galime pastebėti, ką 
gali atlikti dirksnis (ner
vas), ką jis veikia. Aišku, 
tam tikslui mes turime jį 
erzinti arba žadinti, o tai 
mes galime padaryti įvai
riais būdais. Mes galime 
dirksnį gnaibyti, paliesti jį 
kuo nors karštu arba šal
tu daiktu bent kelis kartus. 
Tokiuose atvejuose mes ga

lėsime pastebėti, kad dirk
snis susižadina. Apie tai 
mes galime spręsti iš to, 
kad varlės koja, susitraukia 
kiekvieną kartą, kaip susi
žadina dirksnis.

Kadangi dirksnių sužadi
nimas, panašiai į elektros 
srovę, išsiplečia po dirksnį, 
tai būtų galima manyti, jog 
jis yra elektros srovė. Bet 
iš padarytų tyrimų pasiro
do, kad dirksnių sužadini
mas plečiasi greitumu 58 
metrų sekundoje. Todėl ši
toks dirksnių srovės plė
timosi greitumas beveik 
dešimt milionų kartų ma
žesnis, negu elektros srovės 
greitumas. Toks spėlioji
mas todėl ir tapo atmestas.

Greičiausiai galima spė
ti, kad procesas, įvykstantis 
dirksnyje tuomet, kai jis 
yra veikimo stovyje, yra 
daugiau cheminis procesas- 
veikimas. Cheminiai proce
sai ne vienodai veikia, vie
ni labai greitai, kiti labai 
iš valios.

Mums gal būtų įdomu ži
noti kas gi darosi su dirks- 
nio medžiaga tuomet, kai 
yra žadinamas pats dirks
nis? Tam tikra dalis dirks- 
nio medžiagos išsidėsto pa
našiai į paraką, ir tas išsi
dėstymas pereina nuo vie
no dirksnio galo į kitą. Pa
aiškinsim tai sulyginimų. 
Daleiskime, jog mes paėmę 
parako papylėme ji ant sta
lo tokiu būdu kad pasida
rytu ilgas plonas ruožas. 
Paskiau mes numėtėme ki
birkštį į vieną ruožo galą; 
tada parakas, užsidegęs 
vienoje vietoje, perduoda 
ugnį kitai daliai, ta kitai, 
ir taip toliaus, kol užside-

PIEVOS ŽOLĖ TUR
TINGIAUSIAS VI

TAMINŲ ŠALTINIS
Kai nupjauta pievos žolė 

iš palengvo džiovinama 
prieš saulę, tai žolė 
praranda didelę daugu
mą savo vitaminų. Bet 
jeigu žolė sparčiai, dirbti
nai išdžiovinama, joj pasi
lieka daugybė vitaminų. 
Tada 13 svarų šitaip džio
vintos žolės turi daugiau 
vitaminų negu 340 svarų 
šviežių vaisių ir daržovių. 
Tatai ištyrė amerikiečiai 
mokslininkai W. R. Gra
ham, G. H. Kohler ir C. F. 
Schnable ir davė praneši
mą suvažiavimui Amerikos 
Chemikų Draugijos, š. m. 
balandžio 7 d., Cincinnati 
mieste.

Žolė valgyti perdaug ne
gardi; bet smulkiai suma
lus ją, galima primaišyti 
prie įvairių valgių ir be 
raukymosi valgyt, sako tie 
mokslininkai.

Duodant šitaip sparčiai 
džiovintos žolės arba* jos 
miltelių, pranyko žilumas 
pas daugelį gyvuliukų, ir jų 
plaukai atgriebė jauną savo 
spalvą.

Tik vieno iš svarbiausių
jų vitaminu nerandama 
džiovintoj žolėj; tai vitami
no D. Jis yra gaunamas iš 
šviežių vaisių, daržovių, iš 
žuvų aliejaus ir iš saulės 
spindulių. —N. 

ga visas ruožas. Tas pats 
atsitinka ir su ta mūsų kū
no dirksnio medžiaga. Dir
ksnio medžiagos išsidėsty
mas eina nuo vienos dalies 
prie kitos.

Tarp parako sudegimo ir 
dirksnių medžiagos išsidės
tymo yra aiškus panašu
mas; tačiau tarp tų dviejų 
“sudegimų” yra ir daug žy
maus skirtumo. Kai para
kas sudega, tai jis nustoja 
buvęs, jo negalima uždegti 
antru sykiu. Jeigu taip pat 
darytųsi su dirksnių med
žiaga, kaip ir su paraku, tai 
mes galėtume save sužadin
ti, tai yra savo dirksnį, tik
tai vieną kartą savo gyve-, 
nime. Iš dalies tai būtų la
bai gerai, negalėtume būti 
daugiau rūstūs, pikti, ir 
mūsų nervai būtų ramybė
je, mūsų smagenys galėtų 
būti visados sveiki. Dirks
nio medžiaga išsidėstytų, ir 
jau daugiau negalėtume jo 
sužadinti; o visgi ištikrųjų 
mes galime ją susižadinti 
daug kartų net į vieną die
ną.

Tai kodėl taip atsitinka, 
jeigu dirksnio medžiaga iš
sidėsto? Atsitinka todėl, 
kad pamainyti, taip sakant, 
išeikvotai medžiagai, atsi
randa kita. Reikia žinoti, 
jog dirksnis susiduria su 
kraujiniais indais, kad ja
me yra įvairios maitinimo 
medžiagos, kurios atstato 
visa tai, ką sunaikina mūsų 
organizmas.

Kaip tiktai dirksnio me
džiaga išsidėsto, tuojau iš 
kraujo atvyksta į dirksnį 
naujos medžiagos, ir viskas 
vėl naujai susibudavoja vi
sam dirksnių organizme. 
Reikia taipgi suprasti, kad 
dirksnio gyvybe be palio
vos tai miršta, tai gimsta.

Vadinasi, ir mūsų kūne 
daug yra tokių medžiagų, 
kurios gyvena labai trumpą 
gyvenimą.

Gali būti kiekvienam aiš
ku, kad dirksnis veikia tuo 
geriau, kuo gausiau jis yra 
aprūpinamas maitinimo 
medžiaga, lygiai kaip ir vi
sa žmogaus gyvybė.

Čionai mes susipažinome 
su dirksnio siūlo veikimu, 
paėmę jį atskirai, bet mums 
reikia žinoti visos dirksnių 
sistemos veikimas, visų 
dirksnių, kurie yra mūsų 
organizme, o tai užimtų la
bai daug laiko viską išaiš
kinti.

Kiekvienam žmogui turi 
būt aišku, kad didelis ner- 
vavimasis kenkia jo visam 
organizmui; todėl reikia sa
vęs daug nekankinti įvai
riais menkniekiais, nes 
kiekvieno žmogaus gyveni
mas yra pilnas visokių nes
magumų, o ypatingai darbo 
žmogaus.

Kitą kartą mes pakalbė
sime apie protinius gabu
mus.

SUIMTI ANGLIJOS AT
STOVAI DANIJOJ

London. — yokiečiai taip 
staiga užėmė visą Daniją, 
kad nepaspėjo Anglijos at
stovas su padėjėjais pas
prukt iš Copenhageno, Da
nijos sostinės. Vokiečiai 
juos suėmė ir laiko kaip be
laisvius.

Jau pusė tūkstančio me
tų, kai kultūringasis pa
saulis naudojasi spausdinta 
knyga ir laikraščiu; jie yra 
mūsų kasdieninis dvasios 
penas. Mūsų laikais tech
niniai išradimai lenktyniuo- 
ja, o anuomet, prieš 500 
metų, spausdinimo menas 
turėjo plėtotis daug sun
kiau ir vargingiau, ir jo iš
radėjas turėjo patirti dau
giau nemalonumų • negu 
džiaugsmo iš išradimo.

Gutenbergas, kurio tikro
ji pavardė buvo Jonas Gen- 
sfleišas, maža teturėjo nau
dos iš to, kad buvo kilęs iš 
senos Mainco turtingų pirk
lių giminės. Nežiūrint stro
pių tyrinėjimų, apie jo gi
mimą ir jaunystę mažai kas 
tėra žinoma; ir tolesnis jo 
gyvenimas istorijos tyrinė
tojui maža ką pasako. Dar
gi tiksliai nežinoma, ar 
anoji “Ona prie geležinių 
durų,” paskutinė vienos el- 
zasiečių giminės nalikuonė, 
kaltinusi vyskupijos teisme 
Gutenbergą sulaužius su
tuoktuvių pasižadėjimą, tik
rai yra toji “Ennel Guten- 
bergih”, kurią vėliau buvo 
tariama buvus Gutenbergo 
žmona.

Gensfleišas buvo nepa
prastai nagingas žmogus; 
tačiau neturtingas. Dėl pi
niginių reikalu dažnai jam 
tekdavo bylinėtis. Didžios 
dvasios vyro neturtas daž
nai išeidavo naudai i o da
lininku. visų pirma Mainco 
turtuolio Jono Fusto, kuris 
pirmuosius Gutenbergo 
knygų spausdinimo bandy
mus rėmė tik tiek, kiek jie 
teikdavo jam naudos ir kol 
jam Gutenbergo išradingu
mas buvo reikalingas.

1449 m. Gutenbergas su
darė su Fustu nelaiminga 
sutarti, pagal kurią jis už 
800 aukso guldenų paskola 
Fustui ikeitė visus savo iš
rastus ir pasidirbtus bran
giuosius spausdinimo prie
taisus. Šešių procentu pa
lūkanų pareikalavo Fustas 
už šią paskola ir tolimesnį 
apyvartos kapitalą, kuri jis 
teikė Gutenbergui, kol Fus
to žentas, Petras Šeferis,

Stipriausi “Tajeriai” 
Dirbami iš Rayono
Rayon yra dirbtinis šil

kas, gaminamas iš medie
nos. O neperseniai duPon- 
tų de Nemours kompanija 
pabandė iš Rayono siūlų 
padirbti automobiliam “ta- 
jerius”-padangas, ir bandy
mas labai pavyko.

Pasirodo, kad rayono ta- 
jeris atlaiko 80 tūkstančių 
mylių važiavimo, kur pa
prastas guminis tajeris tar
nauja tik trim tūkstančiam 
mylių, kai važiuojama sun
kiai prikrautu automobiliu, 
karštai nuo saulės įkaitusiu 
vieškeliu ir dideliu smarku
mu. Net iš bovelnos siūlų 
pagaminti tajeriai šitokia
me važiavime laiko virš 13 
kartų ilgiau negu guminiai 
tajeriai.

Šie išradimai buvo rapor
tuoti ir svarstomi suvažiavi
me Amerikos Chemikų 
Draugijos Cincinnati mies
te, šiemet balandžio 8 d.

—N. M. 

dar godesnis pinigų gaudy
tojas, pasidarė biznio dali
ninku ir savo uošviui pata
rė reikalauti skolos tuo mo
mentu, kai Gutenburgas iš 
savo išradimo jau turėjo 
apčiuopiamų vaisių.

Jei skolintojai būtų buvę 
kantresni ir padoresni, tai 
Gutenbergas, kaip atpildo 
už savo triūsą, būtų ir ge
resnių dienų susilaukęs; ta
čiau lyg tyčia tuo momen
tu, kai Gutenburgas dailiai 
išpjaustytais spaudmenimis 
rinko savo garsiąją 42 ei
lučių Bibliją, kurios kiek
vienas egzempliorius dabar 
vertinamas auksu, Fustas 
ir šeferis jį apskundė teis
mui.

Gutenbergas dėjo viską, 
ką tiktai turėdamas, kad 
tik skolintojus patenkintų, 
bet šito jiems buvo perma- 
ža. Teismui abu dalininkai 
pateikė savo pačių skolas ir 
piniginius nuostolius, kuris 
priteisė Gutenbergui tuo- 
jaus sumokėti 2,000 aukso 
guldenų Fusto naudai. Ta
tai buvo Gutenbergo krizis, 
nes jis neturėjo nieko.

Pagal sutartį iš Guten
bergo buvo atiteistos jo 
spausdinimo mašinos su 
vertingais psalmių rinki
niais; Fustas ir šeferis da
bar atidarė spaustuvę savo 
vardu.

Ir įvyko taip, kad pirmo
joj išspausdinto j knygoj 
apie Gutenbergą, kaip 
spausdinto ją ir išradėją, 
buvo nutylėta. Šio psalmių 
rinkinio baigiamajame žo
dyje taip pasakyta:

“Čia pateikiamas psalmių 
rinkinys, papuoštas gra
žiais inicialais ir pakanka
mai paryškintas rubrikomis 
(t. y. raudonai išspausdin
tais antgalviais) yra me
niško spausdinimo išradimo 
vaisius, atliktas be jokio 
plunksnos panaudojimo ir 
taip sudarytas bei Dievo 
garbei su nuolankumu pa
skirtas Jono Fusto, Main
co piliečio, ir Petro Šeferio 
iš Gernsheimo, 1457 Vieš
paties metų Dangun žengi
mo šventės išvakarėse.”

Gutenbergas betgi, vėl 
kiek pinigų gavęs ir naujas 
masinas pasidirbęs, bijojo 
savo vardu atidaryti spaus
tuvę, nes ji ir vėl galėjo 

. būti iš jo atimta.
Vienų riaušių metu 1462 

m. Fusto spaustuvė sudegė; 
•čia Gutenbergas įžiūrėjo 
Dievo bausmę, nes nuo tos 
dienos be darbo likę Fusto 
spaustuvės mokiniai išsi
sklaidė po visą pasaulį ir 
nebesirūpino tų dviejų go
džių darbdavių “biznio pa
slapties” saugojimu, bet pa
tys įvairiose vietose įsteigė 
nuosavas spaustuves.

Jonas Gutenbergas* mirė 
1468 m. vasario 14 d., su
vargęs ir apleistas. Tik 
daug vėliau po jo mirties 
istorinė tikrovė pastatė 
Gutenbergo vardą į tinka
mą vietą.

1837 m. Mainco miestas, 
galiausiai, pagerbė tą vy
rą, kuris dvasios peną per 
knygą išnešiojo žmonijai po 
visą pasaulį: pastatė Gu
tenbergui didį paminklą, 
kurį sukūrė garsiojo meni
ninko Torvaldseno geniali 
ranka. —V.
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How Wars Starl:-
$200,000,000
In Scandinavia

In a few short hours the fervent 
hope of Britain was fulfilled: the 
war spread.

Denmark and Norway, who for 
seven months had succeeded in 
keeping out of the war, were finally 
drawn in.

The American newspapers carried 
long columns with black headlines 
on the suddenness of the attack by 
Germany. The editorials were sharp 
in condemnation of the Nazis, and 
encouraging in defense of England’s 
acts which led to Norwegian invol
vement.

But just what does the spreading 
of the war mean to the United 
States?

Since we are Americans, let us 
study what this means to America.

The crocodile tears of the press 
and important, industrialists will 
flow for the people of Denmark and 
Norway. Newspapers will publish 
pictures of peaceful Danish and 
Norwegian hamlets that are now 
under the bloody rule of the Nazi.

No doubt Mr. Hoover, or someone

Cash, Clothes and Women
ACCORDING to the advertising 

blurbs in the Sunday Times, 
there’s a chicken in every pot and 

a mink in every clothes closet.
Just yours for the reading is a 

snooty little dark Eastern mink for 
$525 or a Pasquin coątee in baum 
marten for $1,150 at Jaeckel’s or 
ap April day dress for $145 at 
Bergdorf Goodman. Every ad tells 
us that' we arc the best dressed 
women, hats and shoulders above 
the rest of the world.

Every girl is free to buy whatever 
she wants, that is, if daddy is a 
good provider. Wrapping us up in 
a fuzz of veil ami fairytable, they 
tell us we are all mannequins of 
the latest mode.

----------
But let’s close the Harpers Ba

zaar and Vogue’ and learn the facts 
of life. The average American 
girl buys but one dress a year at 
the expansive throw of six dollars 
and once, just once in five years, 
she gets a new coat which isn’t a 
Paquin coatee in baum marten 
either. Fifty-five dollars is all the 
modern American girl has to spend 
on her clothes each year. And $55 
just about buys a hat for Brenda 
an Cobinh. at Lilly Dache’s.

In looking into milady’s wardrobe 
for the Spring, the experts of the 
U. S. Labor Department found that 
she had little more than a G-string. 
They found the clothes of the na
tion for men and women frayed at 
the edges. We are coming out at 
the bulb and tucker. Out of the $55 
for clothes it was found, a girl 
spends $23 for skirts, sweaters, 
suits and blouses, good practical 
clothes to keep covered up with.

MILLION A YEAR
What seems co be even more re

markable than the fact that the 
average girl can look so well on 
so little, is that five of the best 
dressed women in the world, Ame
rican born, continental bred and 
buttered, spend a million dollars 
each for clothes, furs and jewelry 
annualy.

This year the Duches of Windsor, 
Doris Duke Cromwell, Mrs. Gilbert 
Miller, Harrison Williams and Co
untess Barbara Hutton Augwitz- 
Reventlow were among the select. 
As competition for best-dressed 
grows keener and higher dividends

HUMMING birds sip their drinks 
through their straw-like tongues.

The tongue consists of a hollow 
tube.

The young of the humming birds 
are fastened securely to the nest 
shortly after birth. The mother hum
ming bird weaves the nest wall 
around one foot of the young bird.

Humming birds are unable to 
walk. Theii* feet are constructed for 
pearching purposes only.

Courageous as any member of the 
animal kingdom, the humming bird, 
small though it may be, fears no 
living creature. Humming birds have 
been known to engage in mortal 
combat with eagles.

Male humming birds usually re
main away from the nest after the 
female bird has laid the eggs. The 
mother bird sometime fights off the 
male if he attempts to come near 
the 'nest during the hatching pro
cess.

The smallest species of humming 
bird is about the size of a grasshop
per. Its overall length is 1} inches 
and is found usually in Cuba.

EXTRA! EXTRA!
Brooklyn and Maspeth bowl

ing teams meet this Sunday at 
2 p.m. at the Schumacher al
leys.

else, will start a “Norway Relief 
Fund” and a “Denmark War Aid 
Drive.”

We are going to hear a whole 
lot about the “rights of neutrals 
and small nations” and this thing 
called “aggression”, a word for 
reaching the border first.

EVERY EFFORT WILL BE 
MADE TO BUILD SYMPATHY 
FOR DENMARK, NORWAY AND 
THE ALLIES.

Every effort will be made to 
make Germany a world-conquerer 
that can only be stoped by the blood 
of American soldiers and the dol
lars of the American people.

The newspapers are going to soft- 
pedal all talk on the gangster-team 
nature of the war, on the struggle 
of England, France and Germany 
over the world’s trade routes, mar
kets, colonies and power.

It’s going to be tough to see 
through the gag of “poor Norway” 
and “poor Denmark”. For behind 
the gag lies the truth; that this war 
is not a war for the preservation 
of democratic ideals, that this war 
is a racket, that this war is one 

□ -
arc declared on steel, these women 
spend ever increasing amounts to 
keep themselves tops.

All together. 100,000 women spend 
less on clothes than these five soig
nee sophisticates of Park Avenue, 
Palm Beach and Paris in twelve 
months. Countess Barbara’s clothes 
allowance would keep 10,000 dime 
store girls in average shape.

Breaking down Miss Average 
America’s yearly budget, she has 
just a wisp over a dollar a week to 
keep her appearance up to patch. 
Even the Minimum Wage Board’s 
statistics claim that a minimum 
subsistence clothes budget for an

Aidos & Bangos 
At Elizabeth’s 
LMS-LDS Conc’t

ELIZABETH, N. J. — April is 
noted for its showers, but now and 
then we have some sunshine too. 
Bangos Chorus will help bring a 
goodly slice of it to the L.D.S. and 
L.M.S. Concert which will be given 
Sunday, April 14, in Liberty Hall, 
Elizabeth, N. J. We are all set to 
help make this event memorable 
with our well learned songs. You 
all will help by just being there.

Taking part in the program will 
be the Brooklyn Aido Chorus, Eli
zabeth’s Bangos Chorus, the Brook
lyn String Orchestra and the Aid- 
balsiai Ensemble. A piano solo will 
be given by Aldona Žilinskas. 
Among the singers we will have 
Aldona Klim, Melvina Sukaskas and 
many others.

The program will begin at 6:30 
in the evening and there will be 
dancing after the concert. Admis
sion is 75c. and 50c. For the dance 
alone, 25c.

—Wavelet.

Philly Chorus Member Tells How to 
Interest Friends in Activity of Club

PHILADELPHIA, Pa.—Well, here 
I am again—announcing the second 
Open-House get-together that the 
Lyros Chorus is holding on Friday 
evening, April 12. xSame place— 
735 Fairmount Ave. Same time—
9 o’clock. Siame admission—10c.

But, ah—I hope the people who 
attend our last shin-dig will again 
come to our affair and bring their 
friends along as well. After all, the 
more—the merrier. z

To those who have not attended 
our last Open-House Party, I will 
but briefly repeat the why and 
wherefor of this occasion. For some
time the chorus has tried to attract 
the attention of the young folks by 
giving dances and also attending 
affairs which the older folks gave 
and in which the chorus obligingly 
participated. But it seemed that 
these events were not sufficiently 
interesting to the youth, and thus 
different tactics have had to be ap
plied.

An “Open House Party” really is 
not a party in the sense of the 
word. During this time we wish 
to show you how the chorus mem
bers entertain themselves after the 
chorus rehearsal is over.

From approximately 8:30 to 10:30 
p. m. on Friday evenings, the chorus 
has its rehearsal which is later fol
lowed by dancing, ping-pong, dis
cussions, and other |ines of enter
tainment; plans fpr “House Parties” 
(Party in the real sense this time), 
picnics, dances, skating parties, trips 
to various cities such as Baltimore, 
Md., in June, New York in August, 
and so forth are discussed.

Acquaintances have been 
since the last Open-House get-to

which America wants to stay out 
of.

Germany is just as rotten as 
France and England. The honest 
person cannot defend the war aims 
of Berlin, nor of Paris and London. 
There are no moves to involve us 
on the side of Germany. But every 
day there are acts which involve 
us more and more on the side of 
the Allies. There is the danger.

We want to keep our country out 
of war.

We do not want to be involved 
in the war by a propaganda which 
places all the guilt upon one side 
and calls the other side lily-white.

And so when the barrage of tear
jerking hypocrisies comes, let us 
take them with a grain of salt— 
even more.

They are trying to weaken us, 
to make us sorry for the position of 
Norway and Denmark, to bring us 
into the war.

Let us always remember what 
happened in 1917. Let us profit by 
those mistakes. Let us keep Ame
rica out of war.

The Yanks Are Not Coming!

adult woman should be no less than 
$100 a year if she ever hopes to 
get a job on her appearance. But 
Miss America has to get by on half 
that sum. With less than chicken 
feed for attire, her ingenuity is 
enough to make the brightest deb
utante retire.

The design of her clothes is hom- 
i med in by the dictates of mass 
i production. She sees the living copy 
j of her dress, her coat, her hat on 
, the girl next to her in the subway 
I or across the street. Advance styles 
1 from Paris are of little concern to 
j her. She’ll be wearing a cheesy 
'copy years afterwards.
i That Doris Duke Cromwell spends 
i more than a thousand dollars on a 
tulle with paillettes and then sees

I one of her guests in the exact orig- 
' Inal, doesn’t break Miss America’s 
j heart. How and when she is going 
j to get a new Spring outfit is some
thing to worry about. That sable 

' wrap up for $40,000 and chinchillas 
! are rare at $75,600 is somebody 
I else’s hard luck.

Ma Joad who never sees $55 for | 
| family earnings after a season of 
backbreaking toil, is hardly con- | 
cerned with Bonwit Teller’s loung
ing or hostess gown “fit for every 
occasion,” at $300 a look. Never has 
she heard of hand drawn Chantilly 

i lace panties for $150 or leather 
handbags for $150 a snap. • She 
wouldn’t know what to do with 
wrinkle cream for $25 a jar or per
fume for $60 an ounce.

To the average girl, no dress or 
coat can be worth all the rent, all 
the money it takes to feed the 
family, all the money you work for 
a whole year. To some girls, Mrs. 
Harrison William’s wardrobe may
be a source of envy, to others it 
may be a joke but to most of us I 
it is no laughing matter at all.

“Nothing' to wear” can now be 
^aken literally in this land of sack
cloth’ *and Schiaparelli. The means 
to make Miss America the best 
dressed women in not over the 
rainbow but $55 a year will never 
give her a head start.

gether. Many have now joined our 
chorus clan and are staunch mem
bers. A number have even volun
teered their services to committees.

In the very near .future, the Lyros 
Chorus is going to give a Lithua
nian Mock-Wedding, as it was held 
in the “Old Country.” This coming 
Friday everyone will be given his 
or her part. There will be fun for 
the chorus in producing this skit 
and also for the older folks. To 
some it will be sentimentally beau
tiful, bringing back memories of the 
past’ in Lithuania. There will be 
dancing throughout the evening for 
both young and old.

There is always something new 
occurring on the chorus program. 
So, come out and enjoy yourselves. 
'Observe the people and events that 
take place. Attend rehearsals. The 
songs are easy to sing, and beau
tiful as well.

At first, things may seem a bit 
awkward, but after one or two 
bafflęd remarks are past along I’m 
sure You’ll feel more at ease. Every
one Will do their part in making 
you flel at liberty to join in on 
their irolic. The teacher, Rose, is 
accomodating and will help you with 
the music, reading and pronouncia- 
tion of Lithuanian words. The tunes 
are well known and there is no dull 
repetition of bars and bar notes.

So come one and all and see if' 
what I shy isn’t true. Honesty is 
mv policy, too.

There will be coffee or tea and 
cakes for everyone. Remember the
date. April 12 at 735 Fairmount 

made Ave.
—Tillie Gegnas.

Lowell Holds 
Annual Dance x'

That’s Right you’re Right. The 
Lowell Balso Chorus Junior Mem
bers had a Splash Party and went 
swimming last Wednesday night. 
And did we have fun! From the 
diving acts, etc., it loked like an 
audition night for Billy Rose’s Aqu
acade. Then from swimming we 
dashed to Bowling where compe
tition is keen and “sticker” games 
make every moment a tense one.

Saturday, April 6, the Chorus ran 
a dance in the Club. It was jammed 
and a record crowd swayed and 
danced to the strains of the best 
orchestras in the U. S. The Commit
tee (Stanley P., Vito, John G.) and 
Al. P., Joe Blazonis, Mrs. Chulada, 
Mrs. Koyutis, Mr. Paulenka, Mr. 
Gittzus, and everyone else are he
reby thanked very much for their 
very willing help. Thanks also to 
our visitors from out-of-town. Many 
people commented on the sociability 
at the dance which helps explain 
why everbody had a good time.

But, here’s the really nest news 
yet. Our Chorus’s Annual Dance is 
coming off on April 20 at 361 
Bridge Street (L O. O. F. Hall), 
Lowell. At this dance, the Haverhill 
Laisve Chorus and our Chorus are 
appearing as one huge chorus and 
then participating together on the 
program. Also on the program is a 
verry, verry funny operetta. Then 
comes the dancing (polkas, waltzes, 
fox-trots, jitterbugs, novelty dances) 
up to the deadline. It’s a great 
chance to meet young people from 
Worcester, Boston, Haverhill, Law
rence, New Hampshire, Montello, 
etc., and vicinities. Oh yes,—admis
sion is 25c.

By the way, 'Chorus Practice this 
Sunday is at 5 p. m. at 338 Central 
Street. Hawever, every other Sun
day it is at 2 p. m. After we’re all 
through exercising our vocal and 
other* chords, we usually have a 
bite to eat which is just delish. How 
about coming to our practices?!

Sec you at our Annual Dance, 
April 20.

“TILLIE”.

Pittesque Reporter
by Frank Zerk

RACKET:
While in the process of parking 

my,car on a street near the Lithua
nian Hall in southside I was con
fronted by a shabbily dressed boy 
of about twelve years of age. “Wipe 
your car, mister?” he said, which 
to me was very funny because at 
that particular time it was raining 
cats ami dogs. I told him of this 
fact so he changed his story to 
cleaning the windows to which I in
sisted that would never do either 
because it would get splashed from 
the downpour.

Seeing the kid was stuck and 
having no more propositions to offer, 
I came to his rescue l^ offering a 
ten-cent piece for his services, if 
he would watch my gas buggy. 
He readily accepted.

The conclusion to this story is 
that the young boys in Pittsburgh 
are working a racket. You either 
pay up a few cents to have your 
car watched (which they never do) 
or else have on your mind the 
thought of returning to find only 
half a car waiting for you.

So, folks, if a young urchin appro
aches you for a shakedown, use 
your own judgement, and don’t for
get they work in gangs which makes 
it almost compulsory for you to pay.

Calling the law and getting pro
tection is like getting blood out of 
a turnip.

1 “ ■ t"’ ----------------------

W1LMERD1NGERS

In a recent interclub concave 
Braddock, Wilmerding and South
side groups set April 28th as their 
date for a get-together and party 
at the Braddock Lith Hall.

The Wilmerdingers will hold their 
first picnic June 9, so all you clubs 
keep this date open. Details later.

The Wilmers want to thank the 
EspLenDerS- for the grand prepa
rations and time shown at the 
Council meeting held April 5th.

Wife (to husband inquiring why 
they, never have any money):

“It’s the neighbors, dear. They’re 
always doing something we can’t 
afford.”

Goats raised for their milk are 
increasing in the United States. 
Latest reports indicate more than 
5,000,000 goats are being kept for 
that purpose.

EARLIER AND BETTER
New Hired I^ąnd: “Well, boss, 

what time do I have to git to work 
mornings?”

Farmer: “Oh, any time you like. 
Jest so’s it ain’t later’n half past 
four.”

LDS BEGINS TO MAP PLANS AND SET 
PREPARATION FOR SPORTS MEET IN 
N. Y. DURING LAST WEEK OF AUGUST

BROOKLYN, N. Y.—Already having engaged McCarren Park 
grounds for the Track and Field events in which members from
all over the country are expected to participate, the LDS Na
tional Youth Committee is busying itself with preparation for 
the National LDS Sports Meet which will be held in conjunction 
with the Tenth Anniversary®---------- į
Convention during the last
week in August of this year.

Presently the committee is look
ing for a swimming pool suitable for 
the swimming meet planned and has 
made temporary arrangements with 
the management of the Cypress Pool 
in Brooklyn, N. Y. Also, very soon, 
softball diamonds will bo booked for 
the national softball playoffs as soon 
as an estimate is received from the 
branches as to the number of teams 
that will come to New York.

Golf, too, is on the program. Ar
rangements are Under way for re
serving one of the excellent New 
York City golf links for the tour
nament.

A questionnaire is being sent out 
to youth branches and adult 
branches as well with an inquiry as 
to how many of their groups are

Laisves Ball 
On April 21

BROOKLYN, N. Y.—The Lith
uanian Daily “Laisvė” extends an 

I invitation to all its readers and 
I friends to attend the large Ball to 
be held on Sunday, April 21.

The affair, being held to pay the 
cost of a new intertype machine, 
will be held at the centrally located 
and well-known Central Palace Hall 
at 16 Manhattan Ave. in Brooklyn, 
N. Y.

George Kazakevičius’ orchestra of 
six pieces will dish out the Lithua
nian polkas and modern American 
numbers. Music will start at 5 p. m. 
and continue well on into the 
night.

Admission to the affair is 35c. 
from 5 p. m. on. From 1 to 5 in 
the afternoon children and parents 
are admitted free.

, —Co in in.

To Perform 
“Nebaigta Kova”

GREAT NECK, L. I. N. Y.— 
What’s new? Why, haven’t you 
heard? I mean about the superb- 
superb Operetta to be given by the 
Pirmyn Chorus of Great Neck, “Ne
baigta Kova” will be presented.

Date—April 28, 1940.
Place—'91 Steamboat Rd.
Time—5:30.
Price—50c.
Following the operetta there will 

be dancing to George Kay’s orches
tra. We hope to see euc?i and every
one of our out-of-town friends at
tending.

L.D.S. News
G. N. IsLanDerS

They can now be seen practicing 
softball. The girls are now ready 
to compete in bowling against other 
girls’ bowling teams. Those interest
ed may set the date and place, and 
then let us know. We’re ready!
The Latest

The girls went Skating this last 
Wednesday and they had a swell 
time. They should have, coming 
home at an unearthly hour.

A. S. will shortly be seen wearing 
a new powder-blue suit. It’s her ! 
own design, (as usual!).

Tha’s all for now. See you soon— !
—The Two.

“Wrong Address”
MIAMI, Fla. — 'Inere was, it 

seems, a slight case of mistaken 
address.

A customer bought some groce
ries, tendered a $10 check and re
ceived $8 change. As an after
thought he ordered $12, worth more, 
to be delivered C. O. D.

“Where’ll I send it?” asked the 
clerk. .

“To 811 N. W. 75th St.”
The clerk started, then inquired 

gently:
“How long have you lived there?”
“Oh, I just bought the house three 

days ago.”
“The heck you did?” roared the* 

clerk. “That’s where I live!”
The customer fled, but the clerk 

nabbed him on the street and called 
police, who jailed the party of the 
first part on a worthless check 
charge.

expected /to participate in all the 
events, so that suitable arrange- 
mcntsv could be made for all the 
events and all the tournaments.

The deadline set for the question
naires to be sent in is May 1.

From all indications, it seems 
this year’s National Sports Meet will 
be the biggest ever. Hundreds of 
LDS youth are expected to head for 
New York for the LDS Convention, 
National Sport Meet and at the 
same time spend some time at the 
World’s Fair, during Jhe last week 
of August.

The sports committee will be en
larged as time goes on and as ne
cessity arises. At the present time, 
working on the National Sports 
Meet are the Natiopal Sports De
partment and Tom Ycrmal, Tiesa’s 
sports columnist.

Conn. District
Conc’t Sunday

HARTFORD, Conn.—Just a last 
minute reminder to all chorus mem
bers and amigos that the long-wait- 
ed-for Concert of the L.M.S. 4th 
District will be held this Sunday, 
April 14.

ALL the choruses in lhe Connect
icut area are coming down and we 
particularly want you and you to 
be present! The String Orchestra 
has learned some new number, we 
hear, and we’re anxious to hear 
them.

The doors of the hall will open 
at 2 p. m. and the super-super con
cert will begin at 3 p. m. Come 
early so that we won’t have to 
wait. The Hall is located at 420 
Main Street in Hartford, Conn.

We want to be seeing you all!
S. Si.

Racial Hatred 
Divides Workers

Dr. Klincberg summarized evi
dence which bears upon the origin 
of antagonism between poor Whites 
and Negroes. This struggle has 
been fostered by the employer class 
which profits from it by gaining 
cheaper, controlled, labor.

The use of Negroes as competi
tors in the labor market leads to 
reactions of white workers such as

The Commerce Dept. reported 
American private investors had a 
stake of more than $200,000,000 in 
the three Scandinavian countries, 
but refused to guess at the probable 
fate of the investments.

Of the $200,000,000 ,$9’9,000,000 is 
invested in Denmark, $92,000,000 in 
Norway and $26,000,000 in Sweden.

Additional tabulations by the 
Commerce Dept, indicated the ex
tent to which American exports To 
the three countries might be dis
turbed. Since the. outbreak of the 
war last September, the bulk of the 
trade has been handled by foreign 
vessels.
Com para t i ve Fi gur'es

Comparative figures on the value 
'of exports to the three countries 
for the first two months of 1940 
show a sharp increase over the 
same two months of 1939.

1939 1940
Norway ........ $2,955,000 $9,010,000
Denmark .... $3,531,000 $4,764,000 
Sweden .... $10,789,000 $16,844,000

During February alone, exports to 
Denmark totaled $2,900,000, an in
crease of more than $1,000,000 over 
January. Totals for March arc not 
yet available.

Of the $2,900,000 exported to Den
mark in February, nearly 40 per 
cent was in vegetable foodstuffs. 
Other major items included $403,- 
000 in automobiles and $274,000 in 
petroleum products.

Export to Norway increased from 
$4,200,000 in January to $4,700,000 
in February. Vegetable food pro
ducts made up the greater part of 
the exports, with petroleum pro
ducts, semi-manufactured steel and 
aircraft also being shipped in sub- 

I stantial amounts. Similar products 
were sent to Sweden.

Litli-English 
Self-Instructor

Learn to speak and 
read in Lithuanian! 
Order your copy of 
this valuable book.
$1.25 in advance.

to be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

(he exclusion of Negroes from trade 
unions. Thus the Negro has been 

! forced into a dependence upon the 
employer clgss which has easily 
grown into, a kind of alliance, a 
fact which has greatly influenced 
the course of industrial conflict in 
this country. One expression of this 
enforced alliance is the service of 
Negroes as strike-breakers.

Dr. Klineberg shows that the rise 
of industrial unions is breaking
down this distinction between the 
the Negro and white worker; simi
lar changes are developing in asso
ciation ‘ of southern workers, espe
cially agricultural groups. Conse
quently, as one outcome of sharpen
ing industrial conflict,’ the race 
struggle is sometimes emphasized 
by employers, particularly in the 
South, as part of their anti-union 
program.
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(Tąsa)
Šį kartą Abromas koridoriuje su bač

kute iš po krano sėmė vandenį. Kai tik 
sargas įėjo į išeinamąją, jis užsuko kra
ną ir puolė prie izoliuotųjų durų.

—Gavot ką nors ėst?
—Vištą keptą.
—Palikit.
Ir vėl sema vandenį, kaip nieko dėtas. 

Grįžta kameron, o vaizduotėj nuolat 
skraido neregėtas negirdėtas skanėstas 
—višta kepta.

“Turbūt pasigyrė išdykėliai” — mąs
to Abromas ir laukia vakaro. Mus leis į 
išeinamąją ir galimas daiktas rasim pa
likta. Nes į tą pačią išeinamąją iš eilės 
leidžia keletą kamerų.

Kai mes atlikinėjom įvairius gamtos 
ir ne gamtos reikalus Abromas rausėsi 
kampe, kur buvo sudėtos šluotos, skur
liai grindims valyt, kur versdavo iš ka
merų atneštas šiukšles. Jieškojo, rado ir 
parnešė kameron. Ilgai negaišdamas nu
simazgojo rankas, pasįgalando peilį ir 
ėmė dalint į porcijas. Bet rastas paukštis 
nebuvo panašus į vištą ir dar keptą. Jis 
baisiai neskaniai dvokė, mėsa kažkokia 
pajuodusi; aiškiai matyt žalia, nevirta 
ir nekepta.

—Aš nevalgysiu. Smirda,—sako Vin
cas.

—Didelio čia daikto, kad truputį dvo
kia. Dideli ponai visada nušautą zuikį 
pirma pasmardina ir tik tada valgo. O 
gal čia kurapka.

—Ir aš nuo porcijos atsisakau—Pa
reiškė antras.

Bet šeimininkė savo pareigas sąžinin
gai tęsė toliau: paukštį draskė, kapojo. 
Viduj rado žarnas su visais nešvaru
mais. Aišku ir Abromui: višta įtartinos 
doros. Bet kas daryt? Valgomą daiktą 
mesti lauk—kas tai matė? Mėsa galima 
kaip nors nuplaut ir išvirt.

Tuo tarpu atsidaro kameros durys. 
Koridoriuje stovi sargas ir kalinys.

—Vyrai, ar jūs nepaėmėt iš išeinamo
sios mano vanago?—kreipėsi į mus ka
linys.

—Kokio vanago?
—Matot, administracijos leistas, aš da

rau paukščių iškamšas. Kad vanagas ka
meroj negadintų oro ir kiti kaliniai ne
protestuotų, aš jį nuluptą buvau laiki
nai padėjęs į išeinamąją, ten kur skudu
rai sudėti, šalia šluotų. x

Nesusipratimas tapo aiškus. Bet ką 
padarysi; iškamšą teks baigti be formos, 
nes turinys jau porcijom išdalintas ir jo 
nebesuklijuosi.- * * *

gauna laišką. Sėdėjęs su juo vienutėj 
Šveikauskas rašo pirmuosius savo įspū
džius iš laisvės. Lažybas jis pralaimėjęs 
ir savo uždarbio dalį pasiunčiąs maistu.

Šveikauskas kaip ir kiti Plečkaičio 
avantiūros sąmoningi ir nesąmoningi da
lyviai padavė “tautos vadui” malonės 
prašymus, prašė pasigailėti, savo lojalu
mą žadėjo įrodyt ir todėl nė metams ne
praslinkus jie jau buvo laisvėj. Išėjo su 
bausmėmis iki gyvos- galvos. Likom tik 
mes—politinių kalinių kolektyvo nariai, 
kurie laikomės revoliucinės etikos princi
po: nemaldaut iš savo priešų pasigailė
jimo.

Siuntinį Adomas gavo. Dalį jo panoro 
persiųst į gretimą kamerą. Kadangi 
vaikščiot eidavom kiekviena kamera at
skirai perduot teko per išeinamąją, ku
rios krosny aukštai buvo tyčiomis iš vie
los padaryta lentyna. Ten viena kamera 
padėdavo, o kita” atėjusi pasiimdavo. 
Sargas nenorėdamas suodžiais sutept 
rankų po viršų negraibydavo, jis tik ati
daręs dureles pasižiūrėdavo vidun ir, ži
noma, nieko nematydavo.

Įėję išeinamą radom pilną dūmų. Iš 
krosnies pro durelių kraštus veržėsi kaž
kokie palši garai ir malonaus kepsnio 
kvapas.

—Kas ten rūksta! kas dega?—šaukė 
sargas.

Mes šokom aiškint, kad kažkieno įmes
tas taukuotas popieris dega. Pylėm ki
birą vandens ir užgesinom.

Krosnies, pasirodo, būta tiek šiltos, 
kad paliktas šokoladas ėmė tirpt, lašėt 
ant karštų anglių ir pelenų, popieris už
sidegė. Tokiu būdu kilęs gaisras sunai
kino visą mūsų kontrabandą ir Adomo 
į gretimą kamerą siųstą lažybų grobį.

* * *

Hartford, Conn.
Mano gauti įspūdžiai iš Liet. 

(Radio Stoties parengimo 
New Britain, Conn.

Kovo 31 d. Worcester, Mass. 
Aušreles Choras, vadovauja
mas mokytojo Jono Dirvelio, 
išpildė turtingą programą, ku
ri publikai pilnai patiko. Da
lyvių buvo apie 500 ir visi lai
kės tvarkingai.

Radijo vedėjas ponas A. Rė
kus pareiškė keliais žodžiais 
parengimo tikslą ir tuo patim 
sykiu pagarsino keletą paren
gimų, tarp kurių buvo rengia- 
masai LMS 4-to Apskričio me
tinis koncertas, kuris įvyks 
b ai. 14 d., Hartford, Conn.

1-moj dalyj programos per
statė operetę “čigonai.” Ope
retė, susirinkusiems patiko.

Antra dalis buvo koncerti
nė. Pasirodė Aušrelės Choras. 
Jis turi apie 35 dainininkus ir 
visi apsirengę kaip vienas. Jis 
sudainavo nemažai dainų. 
Taipgi buvo iš jų solistų ir du
etų. Dainos klausytojams pa
tiko. »

žinoma, sudainavimas daug 
priklauso nuo choro dirigavi
mo. Aš Dirvelio buvau nema
tęs diriguojant net per 20 me
tų. Bet per tą laikotarpį jis 
pažengęs labai daug savo pro
fesijoje.

Publika susidėjo daugiausia 
iš pažangiosios puses. Taipgi 
nemažai matės menininkų. Tai 
labai gerai, kad jie įdomaująs 
kultūriniais darbais dėl pla
tesnio žinojimo.

Ir taip parengimas su gera 
nuotaika užsibaigė.

Hartfordiškis.

suomet būna pasekmingi.
Šį sykį moterys kliubietės 

parę rengia dėl Lyros Choro 
ir, be abejonės, bus labai pa
sekmingas ir daug naudos bus 
chorui. Visi paremkime mote
rų veikimą.
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Reikalais
Balandžio 7-tą A. L. Kon

greso Ohio Skyriaus Valdyba 
sušaukė draugijų^ delegatų su
sirinkimą dėl apsvarstymo šio 
skyriaus veikimo. Nuo dešim
ties draugijų delegatų atsilan
kė 19. Kai kurie delegatai ne
atsilankė ir valdybos vienas 
narys nedalyvavo.

Kažin kokiais sumetimais 
tie žmonės neįstengia daly
vauti šiame susirinkime ?

Kai kurie delegatai griežtai 
išsišoko reikalauti, kad Kon
greso Ohio Skyrius būtų lik
viduotas. Kiti delegatai nuro
dė Kongreso svarbą palaikyti. 
Po keleto ilgų išsireiškimų, 
nutarta, kad visos draugijos, 
priklausančios prie Kongreso 
skyriaus, apsvarstytų ir duo
tų savo draugijos narių nuta
rimą, už ar prieš.

Todėl sekančiuose draugijų 
susirinkimuose visi nariai da
lyvaukite ir svarstykite Kon
greso reikalus, balsuokite visi 
už Kongreso ir šio skyriaus 
palaikymą.

J. A. V.

Krislas

Penktas puslapis

Taupykite
Vartodami

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BOT GERAS!

TAUPO DARBĄ . . . nėra 
butelių plaut nei už durų 
statyt.

TAUPO PINIGUS... IVjc 
ant kiekvienos perkamos 
kvortos.

EXTRA APSAUGA ŠVA
RAI . . . tikrai ištirta, kad 
pienas išsilaiko šviežias per 
dienas jūsų šaldytuve.

TAUPO VIETĄ . . . jūsų 
šaldytuve.

Borden’s puikiausią pieną

sutaupote daužiau 
1 y2c ant kvortos, 
jum pristatomas 

grynas, smetoningas Bor
den’s pienas j jūsų namus 
naujoje Econo-way Dėžėje. 
Tik pažiūrėkit į vi^us Šiuos

Cleveland, Ohio

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabuži,,

Adomas buvo baustas tik šešis metus, 
o su juo kartu vienutėj sėdėjęs Šveikaus
kas, dabartinis aukštas Pienocentro tar
nautojas, turėjo iki gyvos galvos. Švei
kauskas dažnai* sakydavo:

—Bepigu tau, kai turi vištvagio baus
mę. Atsėdėsi ir išeisi. O aš?

Toks dažnas kartojimas Adomui įgrį- 
so, juo labiau, kad tai buvo ne tik tušti, 
bet ir veidmainyste pridengti žodžiai.

—O tu būk tikras, mane kalėjime ra
dai, kalėjime ir paliksi, nors aš tik šeše
rius esu baustas ir dvejus metus jau at- > 
sėdėjau. Tuo laiku, kurį tau teks kalėt, 
aš noriai pasikeisčiau.

Jiedu smarkiai susiginčijo. Šveikaus
kas pasijuto net įžeistu. Bet Adomas nė 
kiek nesikarščiuodamas tvirtino:

—Tu ir visi kiti taip vadinami social- 
demokratai-plečkaitininkai laikote save 
tik per nesusipratimą čia patekusiais. 
Jūs save laikot demokratais ir todėl rau
dat reikalinga visu griežtumu kovot 
prieš komunistus. O jūsų manymas, kad 
jūs esat drauge ir fašizmo priešai, fa
šizmui nė kiek nekenkia. Manyt gali 
kiek nori, dėl to fašizmas dar niekur ne
griuvo.

Ginčo gale Šveikauskas su Adomu .su
lygo: kuris pirmas išeis laisvėn, pirmo 
savo' uždarbio dalį prisius į kalėjimą 
knygomis, maistu ar kuo kitu.

Neilgai trukus administracija juos iš
skyrė. 1931 metų pradžioj Adomą drau
ge su mumis atgabeno į Šiaulius. Lažy
bos tapo visai užmirštos. Daug ką kali
niai iš nuobodumo prikalba, daug ką su
lygsta. Bet rudenį visai nelauktai jis

Aristokratai
Štai tipas. Vaikšto apsivilkęs ilgu ka

reivišku šineliu, dėvi skrybėlę. Galvos į 
šalis nekraipo. Ir ne nuostabu—jis kari
ninkas. Mokė kareivius, komandavo 
jiems “gulk”, “kelk,” o dabar jis tapyto
jas, nes piešia paveikslus.

O buvo geri ir gražūs laikai, kada jis 
dėvėjo su blizgučiais uniformą, žvangi
no prie šono kardą, didžiavosi ir kaip 
pridera geram karininkui svajojo apie 
generolo laipsnį. Gyvenimas atrodė tarsi 
vynuogių sodas su skaisčiomis sodininkė
mis, mylėk jas ir džiaukis.

Bet štai kas per nelaimė. Vieną ma
lonų’ rytą po malonios ir linksmos nak
ties jis joja keliu ir mato: jauna mer
gaitė kaž kur eina ryšulėliu nešina.

—Ei, mergše! Palauk, kur eini?
Mergaitė sustojo ir kaip laukan išmes

ta nereikalinga katė pakėlė akis:
—Į miestą einu.
—O ką ten veiksi?
—Einu į kalėjimą mamos aplankyti. „
—Aha, į kalėjimą,—nusijuokė karinin

kas,—vadinas, ji bolševike ir tu tokia.
Ir tuo pačiu akimirksniu, paleidęs ke

letą šūvių nujojo toliau. Gi mergaitė kė
lėsi nuo vieškelio, mėgino pasiimt moti
nai nešamą ryšulėlį. Mėgino vieną, antrą 
kartą ir pagaliau trečią. Bet šį kartą 
parkrisdama panėrė veidą į smiltis ir 
mirė.

Kai radę žmonės ją pakėlė, ant žemės 
paliko kraujo klanas ir maisto ryšulėlis.

Šis tipas čia atstovauja didžiausius 
patrijotus. Jo pavardė—Čiurlionis.

—Tada aš buvau girtas,—aiškinosi 
leitenantas Čiurlionis teisme.* * *

Kiekvieną rytmetį paliai mūsų langus 
švilpauja’ pralotas Olšauskas. Pasivaikš
čiot leidžia jį vieną atskirai virtuvės 
kieme arba ligoninės verandoj. Jis švil
pauja rodos visai linksmai, tarsi visai ne 
jis, o kas nors kitas pasmaugė jo meilu
žę Ustinijanskienę ir į aną pasaulį pa
siuntė jo sugyventą sūnų Algirdą. Bet 
kodėl gi jam-nešvilpaut, jeigu už dvigu
bą žmogžudystę teismas jam paskyrė tik 
6 metus ir už didelius nuopelnus “tau
tai” ir valstybei bausmę trečdaliu suma
žino, paskum išimties keliu priskaitė 
laiką iki teismo atsėdėtą taip, kad įsiti
kinęs jog savieji savųjų neužmiršta, gali 

i ir visai nuoširdžiai pašvilpaut.
(Bus daugiau)

Pare Dėl Lyros Choro
Balandžio 28 dieną Ame

rikos Lietuvių Moterų Kliubas 
rengia didelę parę dėl/Lyros 
Choro. Parengimas įvyks Liet. 
Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79th St. Moterų Kliubas gerai 
gyvuoja ir jų pąrengimai vi

Kovo 26 d., “Laisvės” re
dakciniam straipsnyj rašoma, 
jog suomiai, kraustydamiesi iš 
Mango pussalio, išsinešė Mi
kės II-jo paveikslą. ’

Bet ne tik kad buvusių Ru
sijos carų paveikslai buvo ger
biami Suomijoj. Ir dabar Hel- 
sinkyj, aikštėje priešais St. 
Nicholas liuteronų bažnyčia, 
stovi bronzinė stovyla, buvu
sio Rusijos caro Aleksandro 
II-jo. Jei kas netiki, lai pa
siima “The National Geogra
phic Magazine,” Feb., 1940. 
Jį leidžia N. Geographic So
ciety Hubbard Memorial Hall, 
Washington, D. C.

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas J 10 
savaitinių (mokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Metinis Koncertas-Balius
RENGIA CONNECTICUT L. M. S. APSKRITYS

Sekmadienį, Balandžio 14 April
ODD FELLOWS HALL 420 Main St. HARTFORD

"G: - 
ir/-;

Choras Daina, iš New Haven, Conn., vadovaujamas Kunčaites.

Programą išpildys Choras Daina, iš New Haven, Conn., po vadovyste Kunčaites; Vilijos Choras, iš 
Waterbury, Conn., po vadovyste K. Strižausko; Aido Choras, iš Torrington, Conn., po vadovyste B. 
Rasimavičiutės; Laisves Choras, iš Hartford, Conn., po vadovyste B. Ramanauskaitės ir Laisves Sty
gų Orkestrą, iš Hartfordo, po vadovyste V. Visockio. Taipgi bus ir solistų.

\Todėl Brangūs Broliai ir Sesutės, vietiniai ir iš apylinkės, būkite mūsų metiniame koncerte, o 
mes jus pilnai patenkinsime. Jūsų atsilankymas priduos daugiau energijos dirbti dėl pakėlimo lietuvių 
tautos kultūriniame darbe.

PO KONCERTO BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Durys bus atdaros 2 vai. po pietų. Pradžia 2:30 vai. po pietų.

Įžanga iš anksto 45c. Prie durų 50c. Kviečia Komisija.
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Nėra Teisybės
Kaip daug neteisybės pa

saulyje, kiek daug liejama 
ašarų ir vis dėl duonos kąs
nio! Nėra buržuazinės šalies, 
kur galėtum nerast bedarbių, 
badaujančių. Tas yra Lietu
voje, taip pat ir šioj laimės 
vadinamoje šalyje — Ameri
koje. Netrūksta niekur varg
šų, materialiniai neaprūpintų 
žmonių.

Man teko Lietuvoje matyti 
daug atsitikimų su žmonėmis, 
kurie darbui nėra jau tikę. 
Sunku vargšui žmogui gyven
ti pasaulyje. Jo nieks nemy
li, neapkenčia. Bėga ištolo 
nuo jo, kaip nuo raupuotojo. 
Skaudu jo širdžiai. Sunku ir 
man buvo praeiti pro šalį to
kio žmogaus. O kiek daug 
rasime Lietuvoje tokių žmo
nių (ypač dabar Vilniaus 
krašte). Sunku yra apskait- 
liuoti ir nustatyti tikslų be
darbių, alkstančių žmonių 
skaičių. Yra surašyti sąrašai 
bedarbių, yra duodamos pa
šalpos jiems. Bet argi visi 
jas gauna ? Argi visi būna 
tie laimingieji, kurie papuo
la sąrašan ? Kiek daug žmo
nių nepatenka sąrašan, pasi
lieka vieni, atstumti, be prie
glaudos, tuščiu skilviu, sušalę. 
Todėl yra ir sunku paduoti 
tikslią skaitlinę varguomenės, 
nes ne visi būna užregistruo
ti knygosna.

Kiti žmonės labai paviršu
tiniai svarsto, galvoja. Jie sa
ko: “Lietuvoje labai rūpinasi 
valdžia neturtingom šeimom, 
bedarbiais. Taip, rūpinasi. 
Tikrai rūpinasi, nesakysiu, 
kad ne. Yra įstaigų, kaip, 
pav., “žmogaus socialės glo
bos draugija.“ Bet ne visiems 
tenka ta laimė—gauti menką 
pašalpą, tuos pietus, nuo ku
rių vargšams žmoneliams vi
durius skauda. Valgantieji te- 
nais sako : “Turiu valgyt tą 
jovalą, kad ir vidurius skau
da, — nesinori gyvam į žemę 
lysti.”

Pažinau vieną žmogų, ku
ris ten valgydavo. Kaip jis 
skųsdavosi, tiesiog gaila žiū
rėti į jį... Jis sakydavo: 
“Nėra tvarkos, galėtų geriaus 
duoti valgyti, išvirti kaip rei
kiant, o ne taip, kad paduo
da nedavirtą ar prisvilusią 
sriubą. Jie suka, suka visi 
kaip galėdami nuo mūs varg
šų.” Akyse pasirodydavo aša
ros, taip kalbant apie gerada
rius.

Ką jie gauna valgyt: sriu
bos ir mėsos šmotelį per visą 
dieną. Tuom valgiu turi pa- 
sitenkint. Ne visi dar ir tą 
gauna. Kiek vargo jie turi, 
pakol gauna kokią nors pa
šalpą. Prisieina nuo Aino- 
šiaus pas Kaifošių vaikštinėt. 
Laukt ilgas valandas, pakol 
prieis kokį gerbiamą valdinin
ką ir tas teiksis išklausyt jo 
nepakenčiamą padėtį. Jei ge
ram ūpe bus, ar pristatys ko
kią nors rekomendaciją nuo 
vėl kokio nors “didžiai ger
biamo žmogaus,“ tai dar , ir 
gauna šiokią tokią pašalpą. 
Kai kas gauna pašalpos iki 
20 litų per mėnesį be valgio. 
Jei esi ir vienas žmogus, už 
tuos pinigus tiesiog neįmano
ma pragyventi. Privalai gy
venti pusbadžiai, ardyt svei
katą ir šiaip jau nekokią ją 
esamą.

Dar blogiaus atsitinka, jeigu 
tokiam senukui pasitaiko su
sirgti. Ligoninės atsisako pri
imti, nes nėra vilties jiems pa
sveikt. šeimininkai kambaryj 
taipgi nenori laikyti sergan
čio, kad kartais vaikų neuž- 
krėtus, ir tt. Tiesiog apverk
tinoje padėtyje atsiduria žmo
nės. Per didelius vargus, skan- 

*dalus įprašo tokį vargšą ar į 
socialės apsaugos ligoninę, ar 
kurion nors prieglaudon. Ir 
ten neilgai tenka jam gyven
ti: vietoj gydymo, kad pa
sveikus, tai leidžia vaistus po 
oda, kad greičiau numirtų.

Šimtais miršta žmonių vien 
tik dėl stokos geresnio prižiū
rėjimo—maisto.

Kas kaltas? Tai tie sotieji. 
Gerai yra sakoma posakyje:

* z /

“Sotus alkano neužjaučia.“ 
Taip tai ir yra gyvenime. Ka
pitalistai niekad neatjaučia 
neturtingų žmonių. Jie dar 
kaip įmanydami suka ir tą, 
ką jie gauna nuo vyriausybės 
dėl jų išlaikymo.

Pavyzdžiui, Kaune, Žalia
kalnyje randasi šv/ Antano 
bažnyčia, valdoma klebono 
žilvio. * Prie jos yra įsteigta 
senelių ir taip pat merginų 
be darbo esančių prieglauda. 
Miesto savivaldybė moka 
kleb. žilviui į dieną už kiek
vieną senelį, kuris yra atsiųs
tas su miesto žinia tenais. 
Dargi taip pasitaiko, kad kiti 
žmonės turi namus, žemės 
sklypus, prikalbėti klebono 
ž. aprašo jam ir eina ton 
prieglaudon gyventi. šiems 
biskutį geriaus, turi didesnę 
laisvę, o dar ir patys turėda
mi prie dūšios kokį centą da1- 
siperka maisto. Bet su šiais 
prisiųstais miesto savivaldybės 
seneliais yra daug blogiaus. 
Skundžiasi dėl maisto, dėl 
žiauraus elgimosi su jais.

Vieną dieną išbėgus iš prie
glaudos senelė užėjo į prie
šais esančią krautuvę. Nusi
pirko pieno ir tenais gėrė už- 
sikąsdama pyrago. Atėjo dau- 
giaus moterų (pirkėjų) krau
tuvėm (Kaip tik ir man teko 
būti liudininkei šio viso įvy
kio.) Pradėjom mes teirautis 
senelės, kodėl ji čion atėjo 
valgyt, ar ji neprivalgo prie- 
g 1 a u d o j e ? Ji šluostydamos 
varvančias akis pasakojo 
mums, kaip yra blogas mais
tas, pieną maišo su vandeniu, 
duoną atveža “Paramos“ ke
pykla seną kareivišką, taip 
kad jiems neįmanoma su
kramtyti duona ir tt. Prasidė
jo ginčai tarp mūs, vienos už
stojo ją, peikė blogą tvarką, 
—kitos ginčino, kad prieglau
doj yra gera priežiūra.

Užsibaigus tam ginčui, buvo 
nutarta eiti apžiūrėti prie
glaudos virtuvę. Ir ką ten ra
dot apskretusius katilus, juo
dą košę, sriubą nebaltinta. 
Susidarė nesmagi padėtis 
prieglaudos prižiūrėtojui kleb. 
žilviui. Bet jiems tas įprasta.

Kuomet buvo švenčiama 
bažnyčia, tai lankėsi ir prezi
dentas Smetona jo prieglau
doj. Prieš tai visą savaitę 
moterys tvarkė patalpas: 
niovė langus, duris ir tt., kad 
S. matytų, kokia tvarka yra 
pas juos gera. Tai tik taip 
būna prieš kokių nors gerbti
nų svečių atsilankymą, o vė
liaus vėl grįžtama į kasdieni
nę paprastą betvarkę.

Negana viso dar to. Nuėjau 
sekmadienį bažnyčion mišiom. 
Viduryje mišių iš sakvklos sa
kė pamokslą kun. Griauslys. 
Niekad nesitikėjau išgirsti, ką 
jis pradėjo kalbėt. Jis pasako
jo visą tą nuotykį, buvusį 
krautuvėlėje su ta senele (ge
rai buvo painformuotas apie 
visą mūsų pasikalbėjima, at
siranda kas praneša). Jis sa
kė: “Yra tokių žmonių, kurie 
patiki seneliams. Ir vėliaus 
sudaro mums nemalonumo. 
Turėtų jie dėkoti, kad mes 
užlaikėm, duodam ‘valgyt, o 
ne skųstis ir tt.“ Tai tau ir 
pamokslas. Vietoj ką nors ge
ro patart, jis išplūdo senelius 
ir jų užtarytojus. Taip man ir 
norėjos jam atsakyt, kad ne 
vietoj nagrinėja tokius klau
simus. Bet visgi, nei kun. 
Griauslys, nei kleb. žilvis jų 
už dyką nelaiko: jiems vra 
mokama iš valdiško iždo kas 
dieną už išlaikymą. Taipgi 
yra daromos gatvėse rinklia
vos, kur surenkama nemaža 
pinigų. O kur visa tai? Ne
žinia kur padingsta. šeimi
ninkės nutraukia maistą nuo 
senelių, naudojasi pačios juo- 
mi.

Teko matyt, kaip viena tar
naitė M. nešdavosi kas vaka
rą didelę puodynę pieno a r 
sriubos (geresnės, negu 
aniems duodamos). Nekaltinu 
tos tarnaitės; jai yra vaikai, 
reikia tąip pat duot valgyt. 
Bet atitraukt geresnį valgį 
įuo senelių taip pat yra ne

gražu, išeitų kaip vagystė — 
už ka žmones nubaudžia, čia 
lieka jie nenubausti ir dar tik 
daugiaus gerbiami. (Nors po 
to skandalo pradėjo truputį 
geriaus jais rūpintis. Vis rei
kia jiems į pašonę stuksėt, 
kad matytų, ką daro, ir ne
leist taip daryt.)

Tokia tvarka labai negera. 
Ypač atsiliepia biednuome- 

i nei. Nuo vargšų viską atima, 
kad tik dar daugiaus savo ki
šenes pripildžius. Reikia dau
giaus tvarkos. Reikia pakeist 
tą visą. Alkstančius pamai- 
tint, trokštančius pagirdyt, tik 
ne taip, kaip kunigai, kad da
ro. Geresnės tvarkos Lietuvoj 
iškovot didžiausias reikalas 
yra.

Kapitalizmas smaugia vi
sus, kaip tas smauglys apsi
vyniojo žmones, pakol uždu
sina visai. Neturim leist, kad 
žūtų mūsų tautiečiai. Nenu- 
leiskim rankų ir nesakykim: 
“Tegu jie sau žinos, apseis be 
manęs.“ To neturi būt. Jei 
vienas kitas sakys taip, tai 
nieko neišeis iš to. Kuo dau
giau žmonės susiburs į vieną 
grupę, kuo daugiau jiems no
rai bus aiškesni... tuo grei
čiau pasieksim viršūnę, ku
rioj spinduliuoja mūsų viltis, 
viso pasaulio darbininkijos 
auštanti aušra. Nesnauskim, 
nes visur esam reikalingi.

Čionais taip pat vargsta 
žmonės, skriaudžia, išnaudoja 
kaip galėdami kapitalistai. 
Jie žiūri tik savo gerovės, žiū
ri, kad nežūtų jų pinigėliai, 
kurioj nors valstybėj sukišti. 
Užmiršta rūpintis savo šalių 
savais žmonėmis. Traukia juos 
į karą, kad išgelbėjus kapita
lus. žiūrėkim blaivai. Prieš 
ką mes turim kariauti? Prieš 
savo brolius. O dėl ko? Dėl 
turčių kapitalų, šalin karas!
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Pranešimas iš 
Francijos

žinodami, kad Kazimieras 
Bilauskas turėjo Amerikoje ir 
Lietuvoje brolių ir seserų bei 
šiaip giminių ir pažįstamų, 
šiuomi pranešame apie jo tra- 
gingą žuvimą. Kovo 8 dieną, 
1940 m., Bilauskas rastas ka
nale prigėręs. Jau buvo išbu
vęs vandenyje apie mėnesį lai
ko. Tapo palaidotas kovo 9 
dieną miesto kaštais.

Kazimieras Bilauskas buvo 
kilęs Lietuvoje iš Šeduvos 
valsčiaus, Gimbagalės kaimo, 
žuvo sulaukęs tik 43 metus 
amžiaus, pačiam gražume sa
vo gyvenimo.

Už šitą Bilausko tragingą 
mirtį galima kaltinti dabarti
nę sistemą ir taipgi jį patį. Jis 
jokiu būdu negalėjo nugalėti 
alkoholizmą. Tas perlaužė jo 
fizines jėgas ir dvasinę atspa
rą. Dažnai patekdavo į poli
cijos rankas ir į teismą. Jau 
apie metai laiko buvo priteis
tas išdeportavimui iš Franci
jos, bet policija vis pailginda
vo buvimą kelius kartus ir 
taip užėjo karas.

Per paskutinį metą Bilaus
kas neturėjo nuolatinio huto, 
prieglaudą surasdavo pas sa
vo draugus, tokius pat girtuo
klius lenkus. Nors* su lietu
viais susieidavo, bet sarmaty- 
davosi dėl savo apsileidimo. 
Darbininkiškoms -idėjoms pri-

Tai turi būti visų obalsis-šūkis. 
Užtenka jau ir taip pralieto 
kraujo, užtenka. Tegu žūsta 
geriau kapitalai, bet ne mili- 
oninis skaičius darbininkų. 
Nėra dėl ko kovot, kovokim 
geriau už savo būvį. B. S. 

jausdavo, bet jokio pastovumo 
neparodė.

A. Lastauskas, 
Montlucon, Francija.

Newark, N. J.
Balandžio 3 d. įvyko viešas 

susirinkimas, sušauktas LDLD 
5 kuopos, kuriame kalbėjo ,Z. 
Janauskas, “Liaudies Balso“ 
redaktorius iš Kanados. Kal
bėjo dviem temom: iš kana
diečių gyvenimo ir apie da
bartinę pasaulinę politiką. 
Nupiešė dabartinį Kanados 
lietuvių darbininkų gyvenimą, 
kuris prie dabartinio karo sto
vio žymiai pablogėjo. Nežiū-' 
rint sunkių aplinkybių, jie pa- 
sirįžę veikti. Bet kad išlaikyti 
“Liaudies Balsą“ tokiu, kokiu 
jis dabar yra, jiem reikalinga 
finansinė parama daugiau, ne
gu kada nors.

Visi, kurie dalyvavo, nuo
širdžiai tai atjautė ir gausiai 
aukavo. LDLD 5 kuopa auka
vo $5; Dr. J. J. Kaškiaučius' 
$5; po $1, G. Žukauskas, J. 
ir M. Paukštaičiai, K. Stelmo- 
kienė, S. Burokas, P. Tamo
šauskas, J. Dulinskas, J. Ben- 
dokas, W. Tiliunas, J. Žilins
kas ir J. Stanionis; po 50c, 
K. Onuškis, V. J. Kasparas, 
D. Gaubas, G. A. Jamison; 
G. Miškeliunas aukavo 20c,»N. 
N. 10c. Viso surinkta $22.30.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū.

V. J.. Casper.

Daugiau Paramos

Ant rytojaus draugė Žu
kauskienė labai daug padėjo 
ir automobilium pavežiodama 
supažindino su Newarke* ir 
apylinkėje gyvenančiais pro

gresyviais lietuviais, kurie 
“Liaudies Balso“ paramai pa
aukavo sekančiai: Po $1 A.
Viniks, K. Juodeška, U. Mi- 
kionienė, F. Makreckas, W. 
Morkus, A. Bilevičius, J. Ka
minskas, J. Mikšis, B. Darži- 
nauskas, V. Boreika. Po 25c: 
P. Caspar, O. A. Palson, S. 
Yurewitz, J. Kairis, B. Kalvai
tis, P. W. Skeberdis, P. Kur
tinaitis užsirašė laikraštį. Po 
to draugė Žukauskienė nuvežė 
Janauską į Elizabeth.

Tuo būdu “Liaudies Balsui“ 
paramos New ark e viso labo 
sukelta $44.80.

Už tokią stiprią kanadiečių 
laikraščiui suteiktą paramą vi
siems aukavusiems 
didelis kreditas.

priklauso

Z. Janauskas.

KONCERTAS
Rengia L.D.S. 3-čias ir L.M.S. 3-čias Apskričiai

Sekmadienį, 14-tą d., Balandžio-April
LIBERTY HALL

269—2nd Street Elizabeth, N. J.

Prasidės 6:30 vai. vakare

PROGRAME DALYVAUJA:
Aido Choras, Bangos Choras, Stygų Orkestrą, Ensemblis 

Aidbalsiai, Aid. Klimaitė, Aid. Žilinskaitė piano solo.

Bet štai kaip “tik cento” 
Vertė Elektros gali padėt 
jum pavaišint

rbatinius sand vi- 
elektrinio keplntuvo per 
(gana tuzinui žmonių.) 

1Svlrs kava Jūsų elektriniame

- -

gandas, 44 minutes radio

jj apkepins skanius
čius ant jūsų

15 minučių

• Arba puikiai
kavos '-----  -

• Arba nurudins
minučių.

• Arba teiks per S v
tokių muzikų. .

nes elektros kainos ėjo žemyn, žemyn, žemyn.
vidutinę kainą Ryvenamiem namam

jie būtų sumokėję 19W 
• tavo sunaudojamos clektios ii

Įžanga 75c.,. 50c. Šokiams 25c.

PO KONCERTO ŠOKIAI
Kviečiame visus dalyvauti šiame pavasario parengime, 

išgirsti puikų koncertą ir linksmai praleisti vakarą

L.D.S. ir L.M.S. RENGIMO KOMISIJA.

Penktadienis, Balandžio 12,194$

Holandija Rengiasi Gint 
Savo Bepušiškumą

Haga, Holandija. — Ro
landų vyriausybė sustabdė 
kareivių ir jūreivių paleidi- 
nejimus namo paviešėt. Mi- 
nisterių kabinetas atlaikė 
du slaptus posėdžius, svars
tydamas apgynimą Holan- 
dijos kaip bepusiško krašto. 
Holandų .didmiesčiuose val
diški namai ir kitos svar
bios įstaigos apstatytos ne
paprasta sargyba. Daroma 
kariniai prisirengimai pa
sieniuose.

Garsinkite savo biznį dien-



Penktadienis, Balandžio 12,1940 d s i

Bostono ir Apielinkes Žinios Athol, Mass.
Lietuvių Radio Korp. pro

gramos:
šeštadienio, April 13 d. pro

grama per stotį W0RL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9:00 vai. 
ryte bus sekanti :

1. —žinios.
2. —Muzika ir dainos.
Sekmadienio, April 14 d. 

programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:

1. —Armonistai Vladas Vo- 
lusenavičius iš Needham, ir 
Petras Aitutis iš So. Bostono.

2. —Dainininkė Akvilė Siau- 
riutė iš Dorchesterio.

3. —Dainininkas Steponas
Kontautas, Jr. iš So. Bostono.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Žydai Smarkiai Užprotestavo 
Prieš Karą

Balandžio 6 d. per Bostono 
sodą (Boston Common) per- 
maršavo būrys žydų veteranų 
ir pridengė trimis vainikais 
jūreivių ir kareivių paminklą. 
Prie paminklo pasakė trumpą, 
bet reikšmingą kalbą koman- 
dierius Edgar II. Burman:

“Mes, žydų tautybės kariai, 
kurie kovėmės Europos karo 

* lauke 1917-1918 m., reikalau
jame visos Amerikos vienin
gumo, kad išlaikyti taiką ir 
pasilikti neutraliais.

“Mūsų dabartinis neutralu
mas turi, būti tikras neutralu
mas. Mes turime nepamiršti 
tos pamokos, kokią mes gavo
me pereitam kare. Turime būt 
sargais, kad mus neįveltų į 
Europos karą ir turime būti 
sargai, jog brolis prieš brolį 
nekariautų ir amerikietis prieš 
amerikietį.“

“Keleivis“ Meluoja
“Keleivio“ No. 14, Vietinė

se žiniose sakoma: “Paėmė 
Komunistų Partijos knygas su

narių vardais ir išvežė į 
Washingtoną.“

Šiuomi informuoju lietuviš
ką visuomenę, kad nieko pa
našaus neįvyko. Buvo atvažia
vę du Dieso agentai iš Wash
ington© ir pasiėmė visai be
vertės literatūros iš distrikto 
raštinės ir išsivežė, bet nei 
vieno nario antrašo negavo.

šiuo sykiu tik sausu melu 
“Keleivio“ redaktoriui prisiei
na apsilaižyti.

z Prakalbos Pavyko
Balandžio 7 d., pas mus 

kalbėjo drg. IZ. Janauskas iš 
Kanados, žmonių neperdau- 
giausia prisirinko, bet visi li
kosi patenkinti prakalbomis. 
Drg. Janauskas kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmu atveju supa
žindino mus su draugų kana
diečių būkle ir jų kovomis, o 
antroj dalyj savo kalbos per
bėgo Europos politiką ir karą. 
Reikia pasakyti, kad drg. Ja
nauskas labai rimtai ir nuo
sekliai riša gana sunkias pro
blemas. Taipgi jis labai trum
poj, aiškioj formoj perstatė 
“Liaudies Balso“ ekonominę 
būklę, duodamas suprasti, kad 
mūsų finansinė pagalba jiems 
labai reikalinga.

Aukų surinko šešiolika do
lerių.

Jaunutis.

“Liaudies Balsui“ Aukavusių 
Vardai

žeimis ir Petriškevičius au
kojo po $2; po $1 aukojo 
Dambrauskas, Kiežienė, Niu- 
kienė, Sukis ir Naujokaitis; po 
50 centų, Kvietkas, Alikonis, 
Usevičius, Vitskauskas, Vili- 
mukas ir Jarutis; Tamošaus
kienė aukojo 30 centų ir Ku
dirka 25 centus. Viso su smul
kiomis aukomis surinkta $16.

Visiems aukotojams ačiū.
Rengėjai.

Laisvoji Sakykla
Laiškas Plymouth© Laisvų 

Kapų Viršininkams
Kadangi “Laisvė“ yra ka

pų organas, tad aš ir krei
piuosi į ją.

Man esant nariu šių kapų 
nuo daugelio metų, ir turint 
savo lotą, mano troškimas 
matyt, kad ir lietuviai turėtų 
savo kapus gražius ir su gera 
tvarka.

Nuo susitvėrimo šių kapų 
iki 1922 metų mažai buvome 
nužengę pirmyn. Buvome ne
skaitlingi ir nariais, ir nebuvo 
pinigų. Vėliau, gaunant dau
giau narių, pradėjome kilt. 
Ypač prisidėjus Pittstono 

* apylinkei. Bet kad ir nariais 
augome, įplaukos augo, ta- 
čiaus skolos nesimažino (mat, 
tokia valia buvo viršininkų). 
Teisybė, algos viršininkų pa
kilo.

Tad, 1935 metais perrinko
me visą valdybą, įdėjome ke
letą naujų narių ir viekas at
rodė bus gerai. } Naujas iždi
ninkas tuoj prądėjo atmokėt 
skolas, o sulaukus pavasario, 
kapai buvo gražinami, keliai 
pilami raudonais pelenais ir 
t. toliau.

Pribuvus “Decoration Day”, 
4 net buvo malonu pasižvalgyt 

po kapus.
Bet tas viskas nepatiko po

rai užsispyrėlių, kurie buvo 
tik iš vardo laisvi, kuriem tik 

* jų privatiškas biznis iš kapų 
rūpėjo.

Jie nusitarė valdyt kapus 
per spėką, tai yra, neduot 
knygų naujam sekretoriui, o 
susirinkę ant pusmetinio susi
rinkimo, radome duris salės 
uždarytas.

Bet kaip yra su kapais da
bar? I*o keturių suvirš' metų 
tos betvarkės, viskas apleista, 
panašu į tą pat farmą, kuri 
buvo prieš 25 metus. Kartais 
randi karves besiganant, tai 
vaikus bolę daužant, visur be- 

4 tvarkė. Na, ir kas kaltas? Ogi 
nesugebėjo tų, kurie nori 
per prievartą valdyt, taip sa
kant, nė patys kaulą graužia.

nė kitam duoda.
Vyručiai, ar tai jūs toki 

laisvamaniai? Aišku, jum ne
rūpi nė tie laisvi kapai, nė 
laisvų žmonių gerovė, kur jūs 
savo šeimos mirusius narius 
laidojote ant tokių kapų. . .

Jūs uždėjote narius naujais 
•mokesčiais, tai yra, už leidi
mą statyt paminklą. Kada 
mes tą nutarėm ? Dabar vietoj 
gaut naujų narių, tai senesni 
nariai jieško pirkiko, kad par
duot savo lotą, nes ta jūsų be
tvarkė įsipyko visiems.

Tad aš kviečiu visus prie 
vienybės, tikrus, laisvę mylin
čius narius, šalin tie, kurie pi
nigus neša advokatam, kad 
bylą laimėjus, idant ^ateityje 
galėtų turėt privatišką naudą. 
Prie darbo, laisvos idėjos 
draugai! Dirbkime visi iš vie
no, o katrie negalime dirbti, 
tai duokime progą tiem dirbti, 
kurie gali ir nori.

Mūsų dienos jau suskaity
tos, tad ar negeriau būtų pa
likt apie save švarią atmintį, 
kaipo buvusių ’tikrų laisva
manių ir pasidarbavusių dėlei 
savo ir kitų laisvės?

Pagalvokite gerai!
Jūsų bendradarbis ir buvęs 

d raugas,
Jonas G. Allen,

165 So. Sherman St., 
Wilkesbarre, Pa.

Vilnius. Prieš Velykas Vil
niaus Apygardos žemės Tvar
kymo įstaiga žemės reformos 
reikalams nusavino dar 13 
dvarų, bendro ploto 3,040 ha. 
Naujai nusavintieji dvarai yra 
Eišiškių, Jašūnų, Kaltinėnų, 
Maišiogalos ir Trakų vals
čiuose. Vilniaus miesto ribo
se nusavintas 152 ha. Pinku- 
so Graubardo dvariukas, kurs 
bus išparceliuotas sklypais. 
Pilsudskio ir Želigovskio dva
rai, esą be savininkų, paimti 
valstybės globon. Taip pat 
valst. globon bus paimami ir 
kiti ūkiai, kurie neturi savi
ninkų.

Pranešimas apie Jurgio Bra
žinsko Paliuosavimą iš Gard

ner Ligoninės
G. Bražinskas buvo įdėtas į 

beprotnamį per jo moterį, jo
sios brolius ir pašalines ypa- 
tas. Buvo sudaryti prieš jį 
kriminališki rekordai ir tikė
tasi supūdyti toje įstaigoje. 
Bet pasidarbavus geros valios 
žmonėms, Bražinskas tapo iš
imtas iš beprotnamio kovo 6 
dieną, 1940 m. Jį pasiėmė jo 
pusbrolis Napalijonas Januš
ka į Boston, Mass.

Komitetas išėmimui Bražin
sko susidėjo iš šių ypatų:

Iš Athol, Mass.: Dominin
kas Gabrėnas, Stasys Petronis 
ir kiti.

Iš Gardner, Mass.: A. Auk
štikalnis, kuris daugiausia 
darbavosi.

Iš Boston, Mass.: N. Januš
ka, J. Buzevičius ir Dam
brauskas ir kiti.

Joseph Dubar.

Pittston, Pa.
Porą mėnesių atgalios sude

gė italų Romos katalikų baž
nyčia. Daugelis juokavo: “Kas 
čia tokio’, sudegė sena medinė, 
tai jos vietoj bus nauja, graži 
ir mūrinė.“ Taip dabar ir kū- 
nijasi. Vietoj mažiukės, senos 
medinės, bus nauja, moderniš
ka iš plytų ir plieno bažny
čia.

Bet pirmiau, negu pradės 
statyt tą naują bažnyčią, tai 
nuo kiekvieno mainierio atlai
ko vienos dienos uždarbį, o jei 
kuris nenorėtų duot dienos už
darbį, tai liepia neštis įrankius 
ir eit namo. Kadangi Pittsto
no apylinkėj beveik visi kon- 
traktoriai yra italai, kurie yra 
paėmę iš didelių kompanijų 
kasyklas, tad darbininkai, bi
jodami netekt visai darbo, bi
jo priešintis, nors ir taip vos 
gauna tik apie 3 dienas dirbt 
į savaitę.

Na, bet kas kaltas? Jei mai- 
nieriai turėtų tvirtą uniją, ir 
dalyvautų mintinguose, tai to
kių per prievartą kolektų ne
būtų.

Biznieriai ir profesionalai 
taipgi nėra liuosi nuo šių ko
lektų, bet juos negali priverst.

A. Gražiškis.

Kaunas. Kovo 21 d., oras 
Lietuvoje buvo visiškai pana
šus į viduržiemio orą, visur 
gilus sniegas, pučia Svarbus 
šiauryčių vėjas, temperatūra 
dienomis kiek pakyla, bet 
naktimis siekia 15 iki 18 
laipsnių žemiau nulio, pusto 
ir keliai tebėra daugiausiai 
nepravažiuojami. Iš visų žerų- 
klų atrodo, kad šiemet į Ve
lykas bus važiuojama rogė
mis ir kailiniuose.

14 d. balandžio, 2:30 vai. po pietų, 
Y. M. H. A. Svetainėje. Būtinai visi 
nariai dalyvaukite, nes labai svar
bu. Taipogi atsiveskite ir naujų na
rių, dabar vajaus laikas ir nauji na
riai priimami be įstojimo ir tik su 
$1.00 metinės mokesties. Po susirin
kimui bus svarbios diskusijos rinki
mų klausimu. Kviečiami ir ne nariai 
dalyvauti. — V. J. S. Sekr.

(88-89)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, bal. 14 d., 2:30 vai. po 
pietų, 62 Lafayette St. Prašome na
rių pribūti laiku ir atsivesti ir nau
jų narių. —J. Bimba, sekr.

(88-89)

BALTIMORE, MD.
LDS rengia koncertą ir šokius, 

kartu su Rusų ir Ukrainų IWO kuo
pom. Įvyks sekmadienį, balandžio 14 
d., Liet. Svet., Hollins ir Parkins St. 
Užprašome Baltimorės lietuvius da
lyvauti/ —Kom. (88-89)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

bal. 14 d., pas M. Norbutą, 210 
Hazle St. Pradžia 10 vai. ryto 
Kviečiame narius skaitlingai daly
vauti. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių. —Valdyba. (88-89)

vengti taksų už pataisymus senų na
mų, kas dabartiniu laiku yra ir turi 
būt veikiama namų savininkų apsau
gai ir naudai. Tik nepatingėkite at
silankyti. — J. P. Mačiulis, pirm.

(87-88)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, bal. 12 d. Liet. Svet., 

29 Endicott St. Lietu Kompart. kuo
pa rengia kortų vakarą. Kviečiame 
draugus dalyvauti, linksmai laiką 
praleisti. — Pradžia 8 v. v. (88-89)

ROCHESTER, N. Y.
DLK Gedemino Draugija rengia , 

padėkavonės balių, sekmadienį, bal. 
14 d. Kviečiame Gedemino Draugijos 
narius ir nares dalyvauti šiame pa
rengime. Taipgi kviečiame LDP 
Kliuba, L. S. ir Dukterų Drg. ir 
Darb. Susivienijimo 11 kp. narius 
dalyvauti. — M. Švediene. (88-89)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 13 d. balandžio, 8 v. 

v., 735 Fairmount Ave., įvyks labai 
svarbus susirinkimas lietuvių, rusų 
ir ukrainų. S. Darcy duos labai svar
bų raportą. Lietuviai skaitlingai da
lyvaukite. — A. J. S. (88-89)

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

' Didžiojo New Yorko lietuvių na
mų savininkų organizacijos susirin
kimas įvyks penkiadienį, balandžio 
12 d., 8 vai. vakaro, grab. Shalins- 
Šalinsko įstaigoj, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N; Y.

Visi namų savininkai, nariai ir no
rintieji priklausyti prie namų sav. 
organizacijos, esate kviečiami daly
vauti minėtam susirinkime, kuriame 
išgirsite svarbių ir naudingų prane
šimų. Mūsų legalis patarėjas adv. Cl. 
Vokctaitis paaiškins naujus Legisla
tures nutarimus ir atsakinės į narių 
paklausimus. But nurodyta, kaip iš

Septintas puslapis

PHILADELPHIA, PA.
Parsiduoda namai nepaprastai že

momis kainomis: 1224 Ogden St., 
$600.00; 1024 Melon St., $925.00 ir 
1212 Melon St., $925.00. Kreipkitės 
pas Samuel A. Baron, 157 W. Girard 
Ave., Phila., Pa.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS Clement Vokietaitis
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUŽ1 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

LIETUVIS ADVOKATAS
50 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

NEWARK, N. J.
Penktadienį, balandžio 12 d., įvyks 

Am. Liet. Kongreso N. J. Apskr. 
Kom. posėdis. Visi Komiteto nariai 
prašomi dalyvauti. 8 vai. vak., 180 
New York Ave. Visa pikniko me
džiaga jau gatava ir tik reikia pla-1 
tinti tikietus. Todėl prašome narius 
dalyvauti susirinkime. — G. A. Ja
mison, sekr. (87-88)

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, balandžio 14 d., įvyks 

LDS 7 kp. susirinkimas, 2 vai. p. p., 
Progresyvių Kliubo Svet., 325 E. 
Market St. Visi nariai dalyvaukite,^ 
nes bus išduota raportas LDS 10-to. 
Apskr. Konferencijos, kuri įvyko 31 
d. kovo, Shenandoah. Konferencijoj 
buvo padaryta svarbių tarimų, ku
riuos turės išpildyt kuopos. — O., 
Zdanienė, Sekr. (86-88)

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, Šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių, 
Brolelių, Džingelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. I 
Geros Trajankos 60c. pakelis.
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS i
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

DIDŽIAUSIASK0KIJ0S ES4TE 
pi p if f MVQ MAT^DIDŽI^ r IKKllN I □ 8 KUBIŠKV PĖDŲ

ELECTRIC
Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu.
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DfiŽUTfiS PLIENINĖS. 
NERŪDIJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

NEPAPRASTA Nl'OLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar galite pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 ku. pėd. dy
džio,. 1940 model už

$114.75
CHARLES D’ORAZIO & SON

LICENSED DEALER OF
REX COLE, INC.

PRANEŠIMAI E KITUR
CLEVELAND, OHIO

LDS 44 kp. rengia linksmas va
karuškas, j kurias kviečiame visus 
narius ir pašalinius dalyvauti ir linkt 
smai laiką praleisti. įvyks J še V 
tądien j, balandžio 13 d., Liet. Darb. 
Svct., 920 E. 79th St. Šokiai prasi
dės 8 v. v. įžanga 20c. — Rengėjai.

(88-89)

HARRISON-KEARNY, n. j.
LLD 136 kp. rengia svarbias pra

kalbas, sekmadieni, balandžio 14 d., 
L. P. Kliubo Svet., 134 Schuyler 
Ave. Kalbės LDS Centro Sekretorius 
J. Siurba iš Brooklyno ir delegatė 
F. Šimkienė, kuri nesenai sugrįžo jš 
Washingtono. Bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Pradžia 4 vai. po pietų, 
įžanga veltui. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės skaitlingai dalyvauti.

(88-89)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. parengimas įvyks 

sekmadienį, bal. 14 d., 7 vai. vak. 
Liet. Am. Piliečių Kl. Svet., 376 
Broadway. Bus skanių• valgių ir gė
rimų. Galėsite laimėti gražių daly
kėlių tik už vieną centą. Kviečia
me visus dalyvauti ir linksmai pra
leisti vakarą. (88-89)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 14 d., YMHA 
Svetainėje, kampas Ferry ii’ Wal
nut Sts. 12:30 vai. po pietų. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptari
mui. Prašome nesivėlinti. — Sekre
torius.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y.
EVergreen 4-8734

nuo $1.50 augštyn

ir
DaimontaT

Mel svi-balti
perfekto

$29.75

SPECIAL RATES PER WEEK

Fontanlntų plunksnų 
Ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuotL

GENTS* DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

Managed by

RHEA TEITELBAUM

L E R
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
Tel. Stagg 2-2178

JEW
701 GRAND STREET 

Bet. Graham &
Įsteigta 1892

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
E

NEW- JERSEY LIETUVIŲ 
RADIO PROGRAMA 

Iš Stoties WHOM 1450 Klės.
Kiekvieną sekmadienį 9-tą valandą iš ryto.
Visados būna graži dainų programa ir orkestrą.

Girdima New Jersey, Pennsylvanijos valstijose ir plačiai Didžiojo 
New Yorko apielinkėje.

Dėl pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

JUOZAS RATKUS
309 HARRISON AVE. HARRISON, N. J.

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

Inside Phonfe 
EVcrgreen 4-6485

Office Phone 
EVergrcen 8-1090

FLUSHING
Russian & Turkish Ballis, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži Rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą.

Lietuvių Literatūros Draugijos 13 
kp. susirinkimas įvyks sekmadienį,

OPEN DAY AND NIGHT

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming ■ Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba- karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavmus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

. N

Telefonas EVergreen 7-1661
rm ww m m m m mm mmmm minmmt mmmmmmmmm
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NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
* (BIELIAUSKAS)

LA1SNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kainą.
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Žinios
Miesto. Planavimo Komisija 

reikalavo $350,000 pastatyt vė
žio ligai tirt-gydyt .kliniką.

Šokiams gros G. Ka-' rugpjūčio 11 d. Prašome kitų drau-

Kailiasiuvią Gynėjas Boudin 
Pareiškė, Jog Ta Byla 

Buvo Sufrėmuota
Padarydamas sutrauką 8- 

nių savaičių bylos kailiasiuvių 
unijos vadų teisme, Louis B. 
Boudin, vyriausis kaltinamųjų 
patarėjas, trečiadienį, pareiš
kė “džiūrei,” kad valdžios 
(prokuroro) pusėje byla esan
ti “gydyta” ir paremta ant 
kreivų liūdymų ir suktybės 
nuo pradžios iki galo.

Boudin buvo pertraukinėja- 
mas ir pirm baigiant dviejų 
valandų sutrauką ūmai sulai
kytas per teisėją William 
Bondy. Tačiau ir tuo apribotu 
laiku jis sugebėjo iš per 8 sa
vaites pasakotų liūdymų, ku
rių prirašyta 4,000 puslapių, 
išravėt pačius svarbiuosius 
punktus, iškelt aikštėn 
muotojus.

Boudin reikalavo bylą 
mest, bet teisėjas Bondy jo ne
palaikė. Ketvirtadienis paskir
ta kitu trijų gynėjų kalboms 
ir, galop, prokuroro paskuti
niam žodžiui, o penktadienį 
byla perduodama “džiūrei.”

Šį Sekmadienį, Ba
landžio 14-tą

Newark® Choras Los 
Juokingą Operetę

Iš Brooklyn© į Elizabeth, 
N. J., vyksta Aido Choras, 
Liet. Stygų Orkestrą ir Aid- 
balsiai, nes ten įvyks puikus 
koncertas Liberty Hali, 269 
2nd St.

Aido Choras vyksta busu— 
busas išeis nuo “Laisvės” sve
tainės sekmadienį, 6 vai. va
karo. Manoma, kad norin
tiems vykti busu kartu su ai- 
diečiais dar galės būti buse 
vietos. Pašaliniams bus© bi
lietas į abi puses 75c. Į kon
certą bilietai 75c ir 50c, tik 
šokiams 25c. Stygų Orkestrą 
vyksta automobiliais.

New Jersey lietuviai turės 
girdeti-matyti puikų 

koncertą, nes visi programos 
pildytojai yra gerai prisiren
gę. Todėl visus užkviečia — 

LMS ir LDS Apskričiai.

f re- progą

Šaunusis newarkiečių lietu
vių choras Sietynas,.vadovauk 
jamas B. L. šalinaitės, ruošia
si su vaidint nepaprastai juo
kingą operetę “Kuprotas Ože
lis” ir tam vaidinimui yra su- 
verbavęs geriausias meniškas 
spėkas, taipgi jau padėjęs 
tiek energiško darbo, kad už- 
tikrint atsilankiusiems nepa
prastą dvasinį pasitenkinimą. 
Kaip jau dabar numatoma, su
vaidins puikiai.

Vaidylom vadovauja artis* 
tas Jonas Valentis, o muzikai 
—Bronė Šalinaitė. Vaidins ge
rai žinomi artėtai-mėgę j ai: 
Stelmokaitė, Žukauskas, Stoč- 
kienė, Kaškiaučius, Sukackas.

Perstatymas įvyks balan
džio 21-mą, 7 v.v., Lietuvių 
Svetainėj, 180 New York 
Ave., Newarke.

Pasmerkė Francijos Komu
nistą, Seimo Atstovą, Įkalini

mą; Reikalavo Išlaisvint
Trečiadienio popietį prie 

Francijos konsulato, 51st St. 
ir 5th Avė., N. Y., susirinko; 
1,500 darbininkų protestuoti 
prieš persekiojimą komunistų 
Francijoj ir reikalauti, kad 44 
įkalinti seimo atstovai būtų 
paliuosuoti.

Amerikonai reakcininkai, 
asmenyje p. Martin Dies, taip- * 
gi susilaukė iš demonstrantų 
“vilko saliuto,” kada Robertui 
Minor, vos tik užbaigus pra
kalbą demonstracijoj, 
pašaukimas pas Dieso 
tetą, Washington’e. ■

Pusėj 5-tos vai. 
de Fontndūvelle, 
konsulą, atsilankė

PRAMOGOS
SO. BROOKLYN, N. Y.

Sekmadieni, balandžio 14 d. įvyks 
metinis balius. Italian Educational 
Center, 657 —5th Ave., kampas 
19th St. Liaudies Teatro nariai su
vaidins dvi komedijas. “Kontrolis” ir

“Į Ameriką.
zakevičiaus orkestrą. Duetą dainuos 
P. Grabauskas ir A. Velička. Vaidi
nimas prasidės 4-tą vai. Šokiai 7 vai. 
vak. Jžanga 50c. Kviečiame visuo 
mene dalyvauti. — LDS 50 kp.

(88-89)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės piknikai 

šiemet bus šiomis dienomis: Birže- 
lio-June 29-tą, Dexter Parke ir

įteikta 
Komi-

grafą

Hathaway Teisme
Generally Sesijų Teisme, New 

Yorke, pereitą ketvirtadienį vėl 
atnaujinta bylą prieš Clarence 
Hathaway, angliško darbininkų 
dienraščio “Daily Worker” vy
riaus} redaktorių, keturių me
tų senumo skundu, būk laikraš
tis aprašant Walterio Liggett 
žudystę, 1936 m., Minnesotoj, 
“kriminališkai įžeidęs.”

Hathaway pareiškė, kad ta 
byla esanti ‘tik pripuolamai į- 
žeidimo byla,’ kad ‘tai yra by
la įvelianti laisvę spaudos, ir 
dar daugiau—ji paliečia mūsų 
laisvę remt darbo ir progresy
vius politinius judėjimus.’

Hathaway sako, kad didžiau
sia tų keturių straipsnių kaičia 
buvo tame, jog rėmė FaiTnerių 
Darbo Partijos Minnesotoj 
kampaniją už išrinkimą jos 
žangaus kandidato Floyd B. 
šono į gubernatorius.

pa-
01-

gijų čia nurodytose dienose nieko ne
rengti ir kviečiame dalyvauti mūsų " 
piknikuose. -— J. Aimonas.

Liet. Am. Piliečių Piknikas bus 
liepos (July) 27-tą, Klaščiaus Clin
ton Parke, Maspeth. Tikimės, kad 
kitos organizacijos tą dieną nieko 
nerengs ir dalyvaus Kliubo piknike, 
tad dėkuojame iš anksto. — J. Ai
manas. (88-89)

Malioriai Pasižadėjo 
Maršuot Parade

Maliortų Brolijos Lokalas 
848, AF of L, didele didžiu
ma balsų pasisakė dalyvaut 
Bendros Gegužinės Komitete, 
taipgi nubalsavo prašyt Dis- 
trikto Tarybos leist maliorių 
benui maršuot Pirmos Gegu
žės parade.

Tarimas pravestas po to, 
kaip Lokalo pirmininkas L. J. 
Stevens, kuris taipgi yrą ir 

> Distrikto 9-to Tarybos sekre
toriumi, buvo patvarkęs, kad 
įnešimo dalyvaut gegužinėj 
negalį būti, kadangi Lokalo 
Pild. Taryba kadaise buvus 
pasisakius, jog Labor Day es
anti vienintelė oficialė darbi
ninkų šventė.

Pasaulinė Paroda iki šiol lė- 
šavus $54,721,238. įplaukų tu
rėjus $31,149,487.

Queens nuosava Miesto 
būsianti užbaigta būdavot 
lių 1-mą. Lėšuos $1,500,000.

Sale 
spa-

Orlaiviai Turėjo Grįžt 
dėl Blogo Oro

pirmadienį, lietui pi- 
Kalifornijos atskridęs 
tarpe kurio 14-kos 
buvo žymus judžių

Orlaiviais važiavimas grei
tas, bet išsėdimas ne visada— 
priklauso nuo oro. Pavyzdin, 
pereitą 
lant, iš 
orlaivis, 
keleivių
žvaigždė Henry Fonda, nega
lėjo nusileisti. Orlaivis išskrai- 
dė virš LaGuardia Orporto iš
tisas valandas, bet galimybių 
nusileist nebuvo. Skrido New
ark© orportan, bet ir ten ne
geriau rado. Tada jam įsakyta 
grįžt į Cove Valley, kuris bu
vęs vienintelis portas tarp 
New Yorko ir Pittsburgh© su 
galimybėmis nusileist. Tad tas 
orlaivis, turėjęs nusileist New 
Yorke 4 :34 po pietų, nusilei
do Cove Valley, netoli Altoo
na, Pa., apie 10 vai. vakaro, 
laimingai perskridus 
Keleiviai New Yorkan 
luos 14 valandų.

Kitas orlaivis skrido į 
deną nusileist, du, po 
skraidymo virš orporto, 
liau prisitaikė progą nusileisti, 
bet vos neapsivertė.

Dėl blogo oro sulaikyta 13 
išskridimų ir 12 atskrendančių 
iš kitur.

kalnus.
pavė-

Cam- 
ilgo 

paga-

Sunkiau Bus Gaut Auto 
Vairuotojo Leidimą

Pakvietimas
LDS 13 ir ALDLD 185 kuo

pos kviečia visus atsilankyti į 
Kaimynų Balių, kuris įvyks šį 
šeštadienį, 13 d. balandžio, 
Logan Inn svetainėj, kampas 
Atlantic Avė. ir Logan St. 
Pradžia 7:30 vai, vakare. Bus 
gera muzika, atsilankiusieji 
gaus užkandžių ir alaus. Įžan- 

tik 75 centai. Nepraleiskit 
progą — atsilankykite.

Rengėjai.

ga 
šią

Pagavo Blogdari
f

išlipant
Bronxe,

autoistas

Bolem’ų šeimai 
gatvekario, 
žiuojantis

iš 
prava- 

sunkiai 
užgavo du jų vaikus. Palikęs
žmoną globot sužeistus ir ki
tus du vaikus, Bolem užšokę 
ant kitos mašinos palaipos, 
paprašė aną vytis, ir už kelių 
blokų pagavo.

Užgyrė BMT-IRT Liniją 
Apjungimą

Miesto važiuotę .kontroliuo
janti Tranzito Taryba pereitą 
antradienį vienbalsiai užgyrė 
planą perimt BMT ir IRT lini
jas miesto nuosavybėn, 
perims su birželio 1-ma, 
mėnesiu vėliau.

BMT
IRT—

pas
Francijos, 
Amerikos 

komunistų delegacija, vado
vaujama Roberto Minor, par
tijos Nac. Komiteto nario, ir 
įteikė protestą, kurį konsulas 
žadėjo perduoti savo valdžiai.

I Rašytame proteste / pareiš
kiama darbininkų pasipiktini
mas “slaptu teismu ir žiauriu 
nuteisimu (nuo 4 iki 5 metų 
kalėjimo) 44-rių komunistų 
Francijos parlamento narių.” 
Jame sakoma:

“Mes amerikiečiai žinome, 
kad jie (44 atstovai) atsto
vauja ne tik mases darbo 
žmonių savo šalyje, bet ir tai
ką mylinčius žmones visame 
pasaulyje. . .

“Nejaugi 200-tų šeimynų 
Francijoj tapo kriminališka 
būt laisvės ir taikos čampio- 
nais ?

“Niekas, kam brangi laisvė 
Amerikoj, negali tylėti, kada 
taikos čampionai Francijoj 
persekiojami.”

Protestas įteiktas varde K. 
P. Nacionalio ir Valstijinio 
Komitetų.

Apart Minoro, kalbėjo Isa- 
dore Begun, Sadie Van Veen, 
Timothy Holmes, Victoria Ma
zie, jaunuolė.

Demonstrantų iškabose bu
vo stipriai pareikštas demo
kratiškai nusiteikusių ameri
kiečių sentimentas: “Reynaud 
ir Daladier Pamėgdžioja Hit
lerį ir Goeringą!” “Reynaud ir 
Dies — Priešai Demokratijos 
ir Taikos!” “Paliuosuokit 15,- 
000 Anti-nazių iš Francijos 
Koncentracijų!” “Paliuosuokit 
44 Komunistus Atstovus!” Ir 

! daugelis kitų panašių obalsių 
■ matėsi. N.

pradės

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

šulyg sutarties išanksto.

Tel. SOuth 8-1551

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

DR. ADAM V. WALMUS
• DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberlai

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. '

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ii* 436 Grand St. Tej jry. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Ar Jūsų laikrodžiai 
gerai eina?

Jeigu turite sugedus} sieninį laik
rodį, kišeninį ar riešln^—kreipki
tės pas mane.
Taipgi parduodu visokius laikro

džius, laikrodėlius ir įvai
riausius žiedus.

Gausit už PIGIAU negu kitur.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenufe

Queens Village, L. I.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y- 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
Mfne

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas dirbti ukė- 

je prie smulkių darbų, nors būtų ir 
nedirbės ant ūkės, bile tik sveikas ir 
nesenesnis 50 m. amžiaus. Prašome 
atsišaukti sekamu antrašu. — Jos 
Dasinevich, Hubbardsville, N. Y.

(87-89)

H g

f <

Gaminam valgius 1) 
turime Ameriko* 
išdirbimo ir impor- 

, vi

Su birželio 1-ma 
griaut Fulton St., Fifth Ave. ir 
Broadway Ferry aukštąsias li
nijas.

BMT vertybių savininkai 
mainais gaus $175,000,000, o 
IRT — $151,000,000 miesto va
žiuotės bondsų, nešančių 
nuošimčius palūkanų.

Cjjl tuo tų degtinių,
™ ■ cnlrhi uvmi išokių vynų ir 

gero alaus.(Liquors
JOSEPH ZEID AT

Savininkas
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Jieškantieji leidimo vairuot 
automobilius dabar gaus kny
gutę su 100 klausimų, liečian
čių įvairias važiuotės saugumo 
sritis. Aplikantas turės juos 
visus išsistudijuoti namie pirm 
atvyksiant bandymams ir jo 
bus paklausta 10 bile kurių 
klausimų.

Aplikantų egzaminieriams 
taipgi statoma aukštesni rei
kalavimai, jiems įsteigta klasė 
80 Centre St., N. Y.

3
FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

I

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line 
Tel.: Glenmore 5-6191

r-r

Kaip su Sveikata?
Sulaikė Fabrikantą

Gabiems Mokiniams Klasės

viso-

tę

Sveikino Demonstraciją

kaltina-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

IWim WI RA Ml RARA RA RA RA

priskai- 
žudeikų

Drg. P. Tomelis, Maspeth. — 
Tuo pat klausimu jau tilpo kito 
d. korespondencija, tad jūsiške 
netilps. AČiu už rašinėjimą.

stu- 
dar

gabieji, 
studen- 

aukštes- 
klases. ir impor- 

degtinės ir 
geriausių

BROOKLYN, N. Y.
Tel, Evergreen 4-9508

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
,ir daržovių—virtų ir žalių.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Monroe Rubinstein, dalinin
kas Standard Dress Co., 3901 
14th Ave., sulaikytas . po 
$100,000 kaucijos kaipo ma*- 
terialis liudininkas, “turįs ry
šių su gengsteriais.”

Rubinstein, gyvenąs 1839 
Ocean Parkway, sulaikytas 
kaipo turįs žinių apie nudėji- 
mą Morris’o Diamond, miltų ir 
kepyklų produktų išvežiotojų 
unijos Lokalo 138-to biznio 
agento, kovojusio prieš raketą 
toj industrijoj. Unijisto Dia
mond žudystė, kiek dabar ži
noma, buvusi 21-ma, 
tomą kontraktuotų 
gaujai.

Rubinstein taip pat
mas gavęs dalininko vietą mi- 
nėtoj firmoj “ne dėl savo biz- 
niškų kabumų, bet dėl ryšių 
su gengsteriais,” kaip sakoma 
prokuroro Dwyer padėjėjo 
Lee paruoštame Rubinsteino 
ikaltinime

Mokyklų viršininkas Dr. 
Harold G. Campbell sako, kad 
su ateinančio rudens terminu 
bus įsteigtos specialės “ga
biems mokiniams klasės,” ku- 
riosna bus perkeliami 
kitus pralenkiantieji 
tai vieton jų kėlimo į 
nes mišrių studentų
Manoma, kad mokinimasis su 
kitais aukštesnių gabumų 
dentais jiems pagelbėsiąs 
aukščiau siektis.

Atrodo, kad pavasario oras 
nieku negeresnis sveikatai, 
jeigu jį spręst sulyg susirgimų 
plaučių uždegimais — ta liga 
pereitą savaitę Brooklyne su
sirgo 164. Taipgi padaugėję 
susirgimai kokliušiu. Po ma
žiau susirgo influenza ir skar
latina.

Per savaitę mirė nuo
kių priežasčių 520, iš tų auto 
nelaimėse žuvo du, viso šiais 
metais 64-ri.

Gimė 794. Pernai tą savai- 
buvo 857 gimimai.

Newyorkieciu taikos de
monstraciją, pereitą šeštadie
nį, gavo sveikinimus nuo J. V. 
senatoriaus Gerald P. Nye, 
nuo kongresmanų Lee E. Gse- 
yer ir James M. Fitzpatrick, 
nuo jūreivių ant laivų Wash
ington ir Swift Arrow; ir nuo 
Tom Mooney, kuris dabar il
sisi ligoninėje po operacijos.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius-Under taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka- ' 
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Rūgšti rugiųė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N.
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