
KRISLAI
Plūsta Kriaučius.
Prasikrapšto Akis. 
Kur Ponas Hooveris? 
Da Vienas Judošius.

Rašo A. B.

D. Klinga “Vienybėje” 
plūsta Brooklyno kriaučius ir 
nesisarmatina. O laikraštis jo 
nešvarius melus talpina su pa
sigėrėjimu.

Klinga kriaučiams bando 
primesti boikatavimą lietuvių 

* kontraktorių bankieto, kurio 
pelnas buvo skiriamas vilnie
čiams. Bet kriaučių lokalas, 
kiek mums žinoma, niekur ir 
^niekuomet to bankieto neboi
kotavo. Lokalas visai nė ne
svarstė jokio boikoto.

Tai koks Klingos ir “Vieny
bės” tikslas kriaučius apme
luoti? Turi du tikslu, būtent: 
supjudyti kriaučius vienus 
prieš kitus ir pastatyti kriau
čius vilniečių šelpimo priešais.

Abu tikslai yra labai ne
gražūs.

Katalikų žurnalas “Com
monweal” viešai išėjo prieš 
Dies Komitetą. Girdi, Dieso 

4 Komiteto žygiai ir planai neša 
savyje didelius pavojus katali- 

w kams. Mat, katalikų bažny
čia irgi turi ryšių su užsieniu, 
būtent, su Vatikanu.

Mes seniai taip sakėme. 
Mes nurodėme katalikams pa
vojų. Deja, lietuvių katalikų 
spauda garbina Dies veiklą ir 
siundo jį prieš pažangiąją vi
suomenę, ypač prieš darbinin
kus.

Dies reikalavimas užsiregis
truoti valdžioje ir įregistruoti 
savo narius visoms organizaci
joms, kurios turi ryšių su už
sieniu, stato pavojun ne vien 
katalikus ir komunistus.

O kaip su darbo unijomis? 
» Ar Amerikos Darbo Federaci
ja nepriklauso prie Tarptau
tinės Darbo Federacijos? Ar 
C.I.O. neturi ryšių su Pietinės 
ir Centralinės Amerikos uni
jomis ?

O kaip su socialistais? Ar 
jie neturi ryšių su Antruoju 
Internacionalu ?

Tai matote, kaip pradėjus 
su komunistais Dies apsidirbs 
su visais. Tą jau pamatė ka
talikų žurnalas “Common
weal”, to dar nemato darbo 
unijų biurokratai, Socialistų 
Partijos lyderiai ir kiti pana
šūs elementai, kurie, gelbėda
mi Diesui, pątys sau duobę 
kasą.

Dar taip nesenai zujo po 
visus Amerikos kampus eks- 
prezidentas ponas Hooveris. 
Dabar Norvegija užpulta, šim
tai taikstančių benamių ir be
duonių. Kodėl Hooveris neren
ka aukų norvegų šelpimui?

Dar niekur nematėme, kad 
p. Hooveris būtų viešai pa
smerkęs Vokietijos ir Anglijos 
įsiveržimą Norvegijon.

Kurie pirmiau nematė, da
bar gali pamatyti; kaip ponas 
Hooveris veidmainiavo, kai 
prie širdies prisidėjęs ranką 
kukavo apie Suomijos vargus. 
Jam rūpėjo ne Suomijos žmo- 

• nių vargai, bet įkandimas So
vietų Sąjungai.

Hitlerio ir Chamberlaino 
idėjos Hooveriui patinka. Jų 

į kariniai žygiai, jų teroras 
prieš nekaltus norvegus ir ki
tus žmones, Hooverio nesu- 
griaudena.

Prieš keletą metų New Yor- 
ko transportacijos darbininkų 
unija išmetė laukan Thomas 
Humprey O’Shea, kaipo par
sidavėlį darbdaviams. Dabar 
šitas sutvėrimas atsidūrė Wa
shingtone po Dies Komiteto 
sparnu ir sutras lieja prieš 
unijos prezidentą Quill ir ki
tus vadus,

Visi išmatos, visi judošiai 
gauna Dies Komitete pagarsė- 

* ti. šis laikotarpis bus vienas 
, iš juodžiausių Amerikos isto* 
rijos puslapių.
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M. Dies Reikalauja
Apvalyt CIO Unijas

Nuo "Raudonųjų”
________ E----------------------------------------------------------

Washington. — Martinas 
Dies, pirmininkas kongresi
nės tyrinėjimų komisijos, 
pareikalavo, kad CIO uni
jos iššluotų iš savo tarpo 
visus komunistus, taip pat 
visus tuos, kurie atsisako 
kovot prieš komunistus.

Dies grūmojo, kad jeigu 
CIO neapsivalys nuo komu
nistų ir jų pritarėjų, tai 
“Amerikos žmonės” apsi
dirbsią su pačia CIO.

Dieso komisija pastatė 
prieš CIO ir komunistus 
liudyti Fredą Howe ir ki
tus, kurie buvo išmesti iš 
CIO unijų kaipo neištikimi 
elementai arba šnipai, kaip 
rašo “Daily Worker.”

Tie liudytojai pasakojo, 
kad “komunistai” esą per 
CIO unijas įsigalėję Ame
rikos laivininkystėje, tele
grafų ir radio susisieki
muose; tai, girdi, jie galė
tų, “pagal įsakymus iš Mas
kvos,” patarnaut Amerikos 
priešams laike karo.

' EXTRA!
Didelis Vokiečių Karių 

Sutelkimas Klaipėdoje
Kaunas, bal. 25. — Su

telkta daugybė Vokietijos 
kareivių ir jūreivių Klaipė
dos krašte ir Rytinės Prū
sijos pajūryje.

Berlin, bal. 25.-— Ateina 
valanda, kad Švedija turės 
aiškiai pasakyt, su kuom 
jinai eina išvien, ar su An
glija ar su Vokietija,—grą- 
sinančiai pareiškė vokiečių 
komanda. 

- .. .... .... . ■ ■
Narvike Vokiečiai Atsi

laiko prieš Anglus
Berlin, bal. 25. — Nei an

glai nei norvegai neapsupo 
ir nesuėmė “apie 800” vo
kiečių į šiaurius nuo Narvi- 
ko, kaip kad talkininkai 
buvo paskelbę, bet vokiečiai 
kariauja prieš stiprias prie
šų jėgas 20 mylių į šiaurius 
nuo Narviko, sako vokiečių 
komanda.

Anglų karo laivynas 
smarkiai bombardavo Nar- 
viką, bet vokiečiai išlaiko jį 
savo rankose.

Vokiečiai Gręsia Suvaryt 
Anglus į Jūrą

Stockholm, Švedija,, bal. 
25. — Vokiečiai, žygiuoda
mi nepaprastu smarkumu, 
toliau į šiaurę, užėmė Roe- 
ros ir kelis kitus miestus 
netoli Švedijos rubežiaus. 
Gręsia apsupt anglus iš už
nugario ir suvaryt juos į 
jūrą, kaip .rašo United 
Press, a m e r i k o nų žinių 
agentūra.

ORAS. — Šiltoka.

Nuskandinta Francijos Nai
kintuvas ir Du Talkinin

kų Submarinai
Berlin, bal. 25. — Vokie

čiai praneša, kad jie nus
kandinę vieną Francijos 
naikintuvą ir du talkininkų 
submarinus Skagerrake, jū
ros siaurumoj tarp Danijos 
ir Norvegijos.

London. — Anglai skel
bia, kad jie ir norvegai 
priešorlaivinėmis kanuolė- 
mis nukirtę žemyn 20 vo
kiečių lėktuvų gale praei
tos savaitės.

Vokiečių Valdžia Norvegam
Berlin. — Hitleris pasky

rė nazių laikraštininką Juo
zą Terboveną savo komisio- 
nierium Norvegijai. Tai jis 
bus vyriausias valdovas to
se Norvegijos vietose, ku
rias vokiečiai užkariavo bei 
užkariaus. Terboven.i bus 
atsakingas tik' pačiam Hit
leriui.

Vokiečiai Užėmė Raufossą
V —Berlin. — Pietiniame 

Norvegijos fronte vokiečiai 
sumušė anglus ir norvegus 
tiek Raufoss ir užėmė tą 
miestą, į vakarus nuo Ha- 
maro.

Jugoslavija Žada Su
megs! Diplomatijos 
Ryšius su Sovietais
Belgrad, Jugoslavija. — 

Kai bus padaryta prekybos 
sutartis tarp Jugoslavijos 
ir Sovietų, tuomet Jugosla
vija sumegs diplomatinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga, 
kaip pareiškė jugoslavų vi
ce - ministeris pirmininkas 
Vladimar Macek.

Jugoslavų spauda rašo, 
kad Sovietai nori palaikyt 
taiką Balkanų kraštuose: 
Rumunijoj, Bulgarijoj ir 
Jugoslavijoj, paliekant tų 
šalių rubežius tokius, kokie 
jie dabar yra.

Anglai Nenuskandinę Tri
jų Vokietijos Karo Laivų

Berlin, bal. 25. — Anglai 
tiktai išmislijo, būk jie pa
skandinę ar sužeidę vokie
čių karo- laivus “Gneise- 
nau”, “Scharnhor’st” ir “Lu- 
etzow”, ir keleivinį Vokie
tijos laivą “Bremeną,” — 
sako admirolas Raeder.

Stockholm, Švedija.—Vo
kiečiai turi įvalias sunkių
jų kanuolių ir tankų kare 
prieš anglus ir norvegus. 
Vis daugiau vokiečių ka
riuomenės, ginklų ir amu
nicijos atvyksta į Norvegi
ją

KALTINA ANGLUS UŽ ŽU
DYMĄ nekariškių

Berlin, bal. 25. — Vokie- 
tija smerkia Anglijos lakū
nus, kad jie bombarduoją 
n e k a r i š k i us gyventojus 
Norvegijoje.

Kaunas. — Dėl Europos 
įvykių buvo sustabdyta sta
tyba numatytos trumpų 
bangų radio stoties, išeivi
jai informuoti. Dabar nu
sistatyta šį planą vykdyti.

Uždraudžia Svetimų 
Šalių Atstovam Matyt 
Amerikos Manevrus
Washington. — Gegužės 

mėnesį įvyks dideli Ameri
kos armijos manevrai Loui- 
sianoj ir Texase. Šios ša
lies karo ministerija nu
sprendė neleist kariniams 
svetimų šalių atstovybių 
nariams stebėt tuos manev
rus.

Manevruose bus daroma 
pratimai mechanizuotos ka
riuomenės su naujausiais 
ginklais.

Pa. Senatorius Guffey 
Laimėjo Nominacijas

Philadelphia, Pa. — De
mokratų nominacijose į. 
Jungtinių Valstijų senatą 
Guffey gavo 384,425 balsus, 
o W. A. Jones apie 100,000 
mažiau.

Guffey ir dabar yra se
natorius. Jis senate rėmė 
kai kuriuos darbininkam 
naudingus sumanymus.

Kaunas. — Esamas Lie
tuvos pašto tinklas bus ke
leriopai padidintas, kaimuo
se steigiant 2,000 1 naujų 
pašto punktų.

Žinios iš Lietuvos
Naujas Kariuomenes 

Vadas
Kaunas. — Balandžio 23 

d. Brig. gen. Stasys Rašti
kis pasitraukė iš kariuome
nės vado pareigų. > Nauju 
kariuomenės vadu paskir
tas, iki šiol tas pareigas lai
kinai ėjęs, div. gen. Vincas 
Vitkauskas.

Kaunas. — Balandžio 24 
d. į Lietuvą atvyksta nuo
latinis popiežiaus atstovas 
Lietuvai arkivyskupas Cen- 
tozą.

Skirtingi Pranešimai apie 
Mūšį ties Meiri

London, bal. 25. —Anglai 
skelbia, kad jie “pašėlusiai 
kertasi” su vokiečiais ties 
Meiri, šešios mylios į šiau
rius nuo Steinkjerio.

Berlin, bal. 25. — Vokie
čiai praneša, kad užėmus 
jiem Steinkjerį, paskui vo
kiečiai užėmė svarbias tarp- 
kalnes ir vandens siauru
mas tik su mažu pasiprieši
nimu iš anglų pusės.

ITALAI REIKALAUJA GIR.
RALTARO IR MALTOS

Roma, bal. 25. — Italų 
laikraščiai šaukia, kad turi 
būt pervestas Italijai Gib
raltaras ir Malta.

Malta yra Anglijos valdo
ma sala Viduržemio Jūroje, 
o Gibraltaras — anglų tvir
tovė uoloje prie siauros 
protakos tarp Atlanto Van? 
denyno ir Viduržemio Jū
ros. Italijos spauda smar
kiai užsipuldinėja Angliją 
ir Franci ją.

Vokiečiai Negausių Esa
mo Amerikoj Turto Tų 
Šalių, Kurias Jie Užima

Washington. — Preziden
tas jau uždraudė be vai-, 
d/ios leidimo išvežt iš Am
erikos bonus, šėrus ir pini
gus, kurie priklausė Nor
vegijai ir Danijai.

Dabar kongreso bankinė 
komisija užgyrė sumanymą 
išleist tuo tikslu įstatymą, 
kad vokiečiai negautų pini
gų, bonų, šėrų bei kitų tur
tų, laikomų Amerikoje var
dan tų šalių, kurias vokie
čiai užima ar užims.

Italija Pasiryžus ‘‘Gint 
Savo Reikalus”

Roma. — Pusiau valdiš
kai prąnešama, kad Italija 
pasiruošus “apsaugot” arti
miausius savo reikalus Vi
duržemio Jūroje ir Balka
nuose. Italų spauda kartoja 
persergėj imus talkinin
kams, kad Italija gali prisi
dėt , prie Vokietijos karo 
prieš Angliją ir Franciją.

Italų karo ministerija ra
gina kariuomenę ir visus 
gyventojus laikytis ramiai 
ir su pasiryžimu atlikt sa
vo pareigas.

Angly Valdžia Slopinsianti 
Komunistus

London. — Anglijos mi
nisterial svarsto, kaip su- 
varžyt Komunistų Partiją 
arba visai uždraust ją. Nes 
komunistai varo plačią pro
pagandą prieš karą, veik
dami tarp fabrikų darbi
ninkų ir mainierių.

Stockholm, Švedija.— Le
land Stowe, New Yorko 
Post korespondentas, rašo, 
kad anglų kariuomenė Nor
vegijoj blogai išlavinta, 
prastai ginkluota, ir nega
na jos ten esą. Tai gręsiąs 
anglam pavojus, kad vokie
čiai gali juos ten suvaryt į 
jūrą.

Mina Susprogdino Stam
bu Latvijos Laivą

--------------------- \

Ryga, bal. 25. — Užplau
kęs ant minos, susprogo ir 
nuskendo Latvijos laivas, 
6,000 tonų įtalpos.

London. — Sakoma, kad 
anglai Norvegijoj pasiekę 
Ottą, apie 25 mylios į pietų 
rytus nuo Dombas geležin
kelio stoties.

Vokiečiai Laimėjo 3 
Mūšius prieš Anglus 

ir Norvegus
Jeigu Visi Vokiečiai Kri

minalistai, tai su Kuo 
Anglija Darys Taiką?

London. — Anglų libera
lų laikraštis “Manchester 
Guardian” pašiepia pasako
jimą buvusio Anglijos mi- 
nisterio A. Duff Cooperio, 
kad, girdi, visi vokiečiai esą 
piktadariai, kriminalistai.

Tas laikraštis klausia: 
Tai su kuo mes darysime 
taiką, pasibaigus karui, 
jeigu 80 milionų vokiečių 
visi yra kriminalistais? ir 
kaip talkininkai galėtų su
valdyt tiek kriminalistų ?

Viršenybė Ore
Stockholm, Švedi j a.—V o- 

kiečių oro laivynas rhūšiuo- 
se pasirodė viršesnis už an
glų oro laivyną. Ši/ vokie
čių viršenybė ore padeda 
jiem laimėt mūšius ant že
mės ir paralyžiuoja anglų 
kariuomenės kėlimą į Nor
vegiją.—Taip rašo O. D. 
Toliušis, New Yorko Times 
korespondentas, iš Švedijos.

Kova ore ir ant žemės dėl 
Steinkjerio buvo vedama 
smarkioj sniego audroj; 
prisnigo 15 .pėdų storio 
sniego; bet vokiečiai laimė
jo kovą ir išmušė anglus iš 
to miesto.

Amerikos Prieplaukoje 
Šarvuoja Ginkluotus 

Anglų Laivus
New York. — Du Angli

jos prekiniai laivai Hobo- 
keno prieplaukoj yra ap
traukiami plieniniais šar
vais, turinčiais penkis aš
tuntadalius colio storio (tai 
daugiau kaip pusę colio).

Kad ginkluoti kanuolėmis 
prekiniai - keleiviniai An
glijos laivai atplaukia ir ap
sistoja Amerikos uostuose, 
tatai, sakoma, sutinka su 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymu. Bet šis įstatymas už
draudžia stiprint jėgą gink
luotų svetimų laivų ameri
kiniuose vandenyse bei 
prieplaukose.

V a 1 d iška laivininkystės 
komisija sako, kad Ameri
kos valstybės ministeris 
Hull turės išspręst klausi
mą, ar toks Anglijos laivų 
šarvavimas laužo Amerikos 
bepusiškumą ar ne.

B e p u siškumo įstatymas 
skiria iki tūkstančio dolerių 
pabaudoj ir iki vienų metų 
kalėjimo už stiprinimą sve
timo ginkluoto laivo šioje 
šalyje.

London, bal. 25. — Anglų 
lėktuvai bombardavo vokie
čių užvaldytą Agdenes tvir
tovę. Vokiečių artilerija iš 
tvirtovės ir iš trijų karinių 
laivų atsišaudė.

Anglai nesako, 
ten laimėjo.

katrie

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

Stockholm, Švedija, bal. 
25. — Vokiečiai oro bombo
mis ir kanuolėmis išmušė 
anglus iš Steinkjerio, prie
plaukos miestelio, kuris yra 
50 mylių į šiaurių rytus 
nuo Trondheimo. Anglai 
tapo nuvyti 6 mylias į šiau
rius nuo Steinkjerio.

Vokiečių karo laivai ir 
lėktuvai privertė anglų ka
ro laivus pabėgt iš Trond
heimo įlankos į Nams įlan
ką, iš kurios anglų karo 
laivai negali veikti.

75 Mylios Pirmyn
M e c h a n izuota vokiečių 

kariuomenė per dieną nu
žygiavo 75 mylias į šiaurius 
nuo Koppango ir užėmė 
miestus Tynset ir Roeros 
su geležinkelio stotimis, ry
tiniai - pietinėje Norvegi
jos dalyje, netoli Švedijos 
rubežiaus.

Vokiečių karo laivai iš 
Beistad įlankos ir lėktuvai 
šturmuoja anglus į šiaurius 
nuo Stiklestad.

Sudaužė Geležinkelį
Šiuos žodžius berašant, 

anglai laikosi Melhuse už 
desėtko mylių į pietus nuo 
Trondheimo. Bet jeigu vo
kiečiams seksis žygiavimas 
toliau į šiaurius nuo Roe
ros, tai anglai galės būt ap
supti Melhuse.

Vokiečiai oro bombomis 
supleškino anglam - norve
gam susisiekimą geležinke
liu tarp Aandalsnes ir Dom- 
bas, į pietus nuo Trondhei
mo.

Suardė Prieplauką
Vokiečių orlaiviai suardė 

bei sudegino Namsos prie
plauką, į kurią anglai ir 
francūzai laivais gabeno 
savo kariuomenę. Namsos 
yra į šiaurius nuo Trond
heimo ir nepertoli nuo 
Steinkjerio.
Anglai Negali Įsisteigt Lėk
tuvų Stovyklos Norvegijoje

Vokiečių orlaiviai vis 
neduoda galimybės anglams 
niekur įsteigt savo lėktuvų 
stovyklą Norvegijoj.
100 Anglijos Lėktuvų Bom
bardavo Vokiečių Orlaivių 

Stovyklas
Šimtas anglų lėktuvų, at

skridę iš Anglijos, bombar
davo penkias vokiečių or
laivių stovyklas Norvegijoj, 
Danijoj ir Sylt saloje.

Vokiečių lėktuvai, iš savo 
pusės, bombardavo anglų 
karo laivų stovyklą Scapa 
Flow.

i Vokiečiai Sako, kad Jų Lėk
tuvų Stotys Mažai 

Nukentėjo
Berlin, bal. 25. — Vokie

čiai teigia, kad anglų orlai
viai tik mažai nuostolių pa
darę stovykloms • vokiečių 
lėktuvų.
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niškumą, kurie patąpo Anglijos impe
rialistų lakiejais. ? ’

Hitlerizmą Vokietijoj išauklėjo, jį ap
ginklavo tie patys Anglijos lordai. Pa
galiau, hitlerizmui Vokietijoje padėjo 
įsisteigti ir socialistų lyderiai.

Dabar Hitlerio režimų Vokietijoj tega
li nuversti tik patys Vokietijos žmo
nės, bet ne kitų kraštų kareiviai. Ir 
jie tą anksčiau ar vėliau padarys, tik 
nereikia juos žudyti, kaip daro Anglijos 
ir Franci jos valdytojai, su pagalba so
cialistų !
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‘Ter Klaidą”!....

Iš Švedijos praneša, kad Anglijos 
bombanešiai bombardavo Norvegijos 
sostinę Oslo. Viena bomba krito pačiam 
miesto centre, sako pranešimas, ir ji 
padarė daug nuostolių.

Bet toj pačioj žinioj sakoma: toji 
bomba miestan buvo paleista “per klai
dą.”

Pagalvokit, gerbiamieji skaitytojai: 
korespondentas, kuris rašė tą žinią, jau 
žino, kad bomba miestan paleista “per 
klaidą.” Kaip jis galėjo tatai sužinoti? 
Jis nieku būdu to sužinoti negalėjo. Čia 
yra tikslus Anglijos imperialistų žygių 
pateisinimas.

Bile žygį Anglija darys,— nepaisant, 
kaip jis būtų bjaurus,—Amerikos spau
da visuomet jį pateisins!

“Turėtą Įeiti Į Istoriją...”

Dr. A. L. Graičiūnask rašo vienam 
laikraštyj, kad Čikagoje, girdi, įsikūrė 
Vilniaus lietuviams šelpti komitetas. Jin 
įeiną net vienuolika asmenų! Ten pat 
dr. Graičiūnas primena:

“Šios pavardės (tų žmonių, kurie su
daro komitetą) turėtų įeiti į mūsų išei
vijos istoriją.”

Ar nereikėtų, daktare, biskelį palauk
ti ir pažiūrėti? Kai komitetas gražiai 
pasidarbuos, tuomet bus galima apie is
torijas kalbėti. O gal daktaras mano, 
kad istorijon reikėtų rašyti ir tie žmo
nės, kurie nieko neveikia, bet bile kada 
apsiima būti visokių komitetų nariais? 
Jeigu taip, tai pas lietuvius tokių žmo
nių vardai galėtų sudaryti jau gan di
delę istoriją.

Padarys Kaupaitę Šventa?

Nesenai Čikagoje mirė lietuvė vienuo
lė, Marija Kaupaitė. Jos laidotuvėse da
lyvavo Čikagos arkivyskupas ir daug 
kunigų.

Dabar vienas “Vilnies” bendradarbis 
rašo:

“Misticizmo ir prietarų kėlimui kuni
gai deda didžiausias pastangas pakėli
mui į šventąsias M. Kaupaitę, plačiai 
tarp katalikų lietuvių žinomą minyšką.

“Kaupaitė numirė pereitą savaitę. Ją 
palaidojo po labai iškilmingų pamaldų. 
Pamaldos įvyko šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyno koplyčioje.

“Motiną Mariją—Kaupaitę kunigai la
bai aukština, esą daug pasidarbavusi 
dangaus dalykam, prisidėdama įsteigi
mui Chicagoj vienuolyno.

“Kunigai kalba, kad stengsis duoti 
prašymus popiežiui, kad Mariją Kaupai
tę pakeltų į šventąsias, kaip Chicagos 
italai išreikalavo padaryti šventąja jų 
tautietę minyšką Cabrini. Kaupaitė ve
dusi panašų gyvenimą, kaip Cabrini.”

Vadinasi, lietuviai katalikai gali su
silaukti savo šventosios. Jau senai jie 
troško gauti bent vieną šventąjį, bet 
Vatikano viršylos vis atsisakė jų pra
šymo klausyti.

Kad padaryti žmogų šventu, reikia 
nemažai pasidarbuoti — gerokai patepti 
visą Vatikano mašineriją. Turim atsi
minti, kad Vatikanas paskiria “velnio 
advokatą,” kuris renka žinias apie kan
didatą į šventuosius,—žinias iš neigia
mos pusės. Jei “velnio advokatas” esti 
gabus ir darbštus, tai jo žodis labai daug 
reiškia ir jis gali užkirsti kelią žmogų 
šventu padaryti.

Taigi ir p-lės Kaupaitės likimas dar 
toli gražu neišspręstas. Pagaliau, nei 
lietuvių tauta, nei darbo žmonės jokios 
naudos neturės iš to, ar mirusioji Kau
paitė bus padaryta šventa ar griešninkė.

Kiek Anglijai Kainuoja Karas?

Prieš Visą Tautą

Buvusis Anglijos laivyno ministeris ir 
esamasis parlamento narys, lordas Al
fred Duff Cooper, paliejo barščius. Per
eitą antradienį, sakydamas kalbą Lon
done, jis pareiškė, kad Anglija kovojanti 
ir turi kovoti ne tik prieš Hitlerio reži
mą, bet prieš visą vokiečių tautą! Girdi, 
vokiečių tauta reikia paklupdyti, tik 
tuomet ji būsianti sukalbama. Esą, vie
no Hitlerio negalima kaltinti už šį karą: 
reikia kaltinti visą vokiečių tautą. Kai 
talkininkai karą laimėsią, tuomet jie tu
rėsią suvesti sąskaitą su vokiečių tauta!

Gal gi ir gerai, kad šitaip atvirai An
glijos lordai kalba. Iki šiol dar nei 
vienas Anglijos politikas taip atvi
rai nepasakė. Kas tik kalbėjo, tai vis 
daugiausiai sakė, būk Anglija kariau
janti tik prieš hitlerinį režimą. Dabar 
pradeda nauji vėjai pūsti: visa vokie
čių tauta esanti kalta!...

Šis lordo Cooperio pareiškimas turėtų 
atidaryti akis visiems tiems žmonėms, 
kurie seka socialistų lyderius, stojančius 
už karą. Socialistai, kaipo labai ištiki
mi Anglijos imperializmo tarnai, sieloja
si, būk šis karas yra vedamas už demo
kratiją, prieš Hitlerį. Na, o žmogus, 
kuris stovi Anglijos politinių ratelių 
viršūnėse, sako, kad šis karas yra ve
damas prieš visą vokiečių tautą, kad ją 
sunaikinti! Kurie daugiau žino?

Ar doras darbininkas, ar doras inte
lektualas gali stovėti už bile kurios nors 
tautos arba rasės sunaikinimą tik todėl, 
kad tas bus naudinga Anglijos imperi
alistams?! Ne, doras darbininkas to pa
daryti negali. ^Tegml tai daro socialistų-r 
lyderiai, kurie yra praradę visokį žmcv
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Anglijai labai daug kainuoja šis ka
ras. Apskaitliuojama, kad nuo 28 iki 
31 milijono dolerių kainuoja kiekviena 
karo diena. Panašiai kainuoja Fran- 
cijai ir Vokietijai. Šis karas, kol kas, 
dar nesuspėjo praryti milijonų žmonių 
gyvasčių, bet jis jau suspėjo sunaikinti 
daug turto ir pinigų. O tas viskas gula 
ant darbo žmonių pečių. Dabar An
glija vėl nutarė per apskritus metus iš
leisti karo reikalams $12,000,000,000 
(dvyliką bilionų dolerių)!

Amerika Pardavė 188 Laivus

Komunistų Internacionalas karo pra
džioj apibūdino Jungtinių Valstijų, An
glijos ir Francijos ginklų ir amunicijos 
fabrikus. Tada buvo žmonių, kurie abe
jojo, ant kiek tas apibūdinimas teisin
gas. Dabar niekam netehka dėl to abe
joti.

Anglijai ir Franci j ai Amerikoj stato 
orlaivius, gamina kanuoles, amuniciją ir 
kitus ginklus. Dar daugiau: Amerika 
paskelbė 300 mylių “saugumo zoną,” į 
kurią draudžiama vokiečių karo lai- 
vams pasirodyti, bet tuo pat kartu An
glijos ir Francijos ginkluoti laivai liuo- 
sai^ plaukioja ir -mūsų šalies prieplauko
se turi tėvišką prieglaudą.

Šiomis dienomis vėl parduoda 18 lai
vų Kanadai, kurie bus naudojami apsau
gojimui Kanados pakraščių. Veik visi 
laivai nedideli, greiti, labai lengvai pri
taikomi apsaugos laivynui.

Nuo karo pradžios Jungt. Valstijų 
laivų kompanijos jau pardavė 188 už
sieniui laivus. Iš to skaičiaus Anglija 
pirko 40 laivų, su 143,000 tonų įtalpos; 

^Kanada pirko 35 laivus su 42,360 tonų 
įtalpos;' Anglijos kolonija, Newfound-

Tai vaizdas tos traukinio katastrofos, kurioje žuvo 30 žmonių; katastrofa Įvy
ko Little Falls, N. Y. Traukinys priklausė New York Central kompanijai.

Pasaka Nuo Dvylikos Paršų

gali pasidaryti

Kraštui Remti 
per savo sekre-

Kaip galima greitai pasi
daryti turtingu?

Amerikoje tuo klausimu 
yra kitokios pasakos. Lietu
voje gi yra geriausia. Sako, 
viskas ko reikia, tai tik 
kiaulės. Įsitaisyk kiaulę; ta 
atves dvyliką paršų, o tie 
paršai vėl atves po dvyli
ka paršų ir taip toliau. Ga
na greitai 
turtingu.

Vilniaus 
Komitetas,
torių K. V-rą (Karolį yai- 
rą - Račkauską) pradėjo 
sekti pasaką nuo dvylikos 
paršų tolyn.

Girdi, Amerikoje yra 
trys lietuviški ■ Susivieniji
mai,’ kurie bendrai turi 40 
tūkstančių narių, ant kurių 
turėtų būt uždėta Vilniaus 
mokesčiai, — taip nedaug, 
tik po 20 centų kas mėne- 
sis. Vairas-Račkauskas ra
šo taip, kaip įstatymą, kon
stituciją:

“Kiekviena organizacija 
prie savo iždo steigia spe
cialų Vilniaus Kraštui Rem
ti Fondą”.

Toliau “lagadnasis” mūsų 
Karolis rašo, kad nariai 
kartu su mėnesiniais mo
kesčiais aukoja tam fon
dui, “kiek kas gali, pvzd. 
nors po 1 litą, t. y. apie 20 
centų.” Tokiu būdu iš tų 
trijų susivienijimų, iš ke
turiasdešimt tūkstančių na
rių Vilniaus Kraštas kas 
mėnesis gautų, esą, “bent 
8,000 dolerių,” t. y. nema
žiau 40,000 litų, o per me
tus—480,000 litų.

Reikia čia pridėt pastabą, 
kad tokia suma, netoli pusė 
miliono litų, eitų Vilniaus 
laimei, ar ųelaimei, kas me
tai, be pertraukos, be galo. 
Paršiukų dauginimosi pa
saka negali statyti ribas, 
nes juk praturėjęs turčius 
atpultų atgal į nusmukusių 
buožių eiles, jeigu jo turtė
jimas apsistotų.

Stebėtis reikia, kad bu
vusis amerikietis, Račkaus
kas, šitaip nusvajojo visuo
se amerikiečių lietuvių laik
raščiuose,. neišskiriant nė 
komunistinių. Rodos, jis tu
rėtų žinoti amerikiečių bū
dą. Jie realistai: jie savo 
aukų niekuomet nevadins 
mėnesiniais mokesčiais; jie 
nesiduos viršininkams už
dėti mėnesinius mokesčius, 
pavadinant juos liuosnorių 
aukomis. Amerikiečiai, ma
tydami gyvą reikalą, girdė-

darni ne pasakorių agitaci
ją, gali sudėti (ir .jau daug 
sykių sudėjo) didelę krūvą 
pinigų. Bet tai buvo ir bus 
tiktai liuosos aukos. Tegul 
kokio nors Susivienijimo 
vadai pabando ant jų uždėt 
tos rūšies specialius mokes
čius—kad ir ketvirtadaliu 
mažesnius, negu tie, kurių 
pageidauja Vilniaus “bied- 
nuomenės” rėmėjai, — pa
matysime, kaip jie smar
kiai protestuos, atsisakys 
nuo tokio šmugeliškai įves
to mokesčio. Jie velytų sau 
iškrikt, savo susivienijimą 
numarinti džiovos liga, o ne 
mėnesinių aukų mokesčius 
mokėt.

Matomai, buvusis ameri
kietis K. Vairas-Račkaus- 
kas jau “sulietuvėjo” tauti
ninkų priespaudoj Lietuvo
je ir pamiršo amerikiečių 
lietuvių dvasią, būdą. Lie
tuvoj jau taip yra: reikia 
aukų,’tai jų tuojaus yra pa
gal komandą. Dvylikos par
šiukų pasakoriams netenka 
ilgai aušinti burnas. Kiek
vienos įstaigos viršininkas 
pasakė: reikia tiek ir tiek, 
pirkite tą ir tą, na, ir po 
jo valdžia esanti valdinin
kai, darbininkai žino, kad 
“reikia”, žino, kad jeigu ne
aukausi, tai darbo ar tarny
bos tau čia nėra.

Taip išplatinta Antano 
Smetonos raštai. Valdinin
kai, mokytojai turėjo pirk
ti tuos nuobodžius, iš pro
greso į atgaleivystės madą 
išėjusius raštus. Taip buvo 
pradėta platinti. Lietuviš
kąją Enciklopediją. Taip 
rinkta aukos, kada Lenki
ja pagrąsino užimti Kauną 
—aukos ginklų fondui.
Taip pirma rinkta aukos 
Vilniaus vadavimui. O žąsų 
aukos!... Viena Amerikos 
lietuvė, pirmą syk atlan
kius Lietuvą 1935 metais, 
sugrįžus pasakojo šitokį at
sitikimą: Skautų sambūry
je ar “iškiloje” vieną vaka
rą, prie laužo šviesos, loš
ta visokios komedijos, pas
kui dainuota. Tos dainos— v 
tai lietuviško džiazo tala
luškos, be jokio senso, be 
melodingumo. Amerikiete 
sako: “Padainuokit, vaiki
nai, kokią nors 
višką dainą; 
Plaukė žąselė 
nėlį”...

Visi skautai
čiai tik dirst,- dirst į viens 
kitą ir šypšosi. Ir gerą va-

tikrai lietu- 
pavyzdžiui: 
per Nemu-

ir jų sve-

land, pirko 2 laivus; Francija pirko 14 
laivų, kurių bendra įtalpa yra 42,900 to- 
nų. . . z . J

Kada šalys,,,kariauja,bent kokis,, 
laivų pardavimas vienai iš kariaujančių

vardą paminėjus, visi kaž 
kaip keistai nusišypso.

1

Taigi Lietuvoje dvylikos 
paršiukų “g e o m e t r iškoji 
progresija” anais' metais 
buvo pavirtus žąsų juoku. 
Žąsų “progresija” vienok 
ėjo į atbulą pusę—į suma
žinimą, ne padauginimą.

Na, kad šitaip galima 
būtų pakreipti Amerikos 
lietuvius, išspausti iš jų 
“mokesčių aukas”, tai kiek
vienas Vilniaus vargdienis 
pasistatytų po puikų palo- 
ciuką...

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Klausimai ir 
Atsakymai

Ar Galima Gauti Amerikos 
Pensijas Užsienyje

landėlę jie nieko nedaina
vo, lyg užsimąstę buvo. Pa
baigus ceremonijas, vienas 
inteligentiškas skautas Am
erikos lietuvei paaiškino, 
kodėl taip atsitiko. Sako, 
kuomet žąsų eksportas stai
ga nutrūko ir valstiečiai 
ėmė siųsti delegacijas į mi
nisterijas, tai buvo įsakyta 
kiekvienam tarnautojui pir
kti po žąsį (rodos, buvo sa
vo laiku minėta laikraščiuo
se, kad turėjo pirkti po dvi 
žąsis. — Rašyto jaus pasta
ba). Tų žąsų daugelis netu
rėjo, kur dėt. Nė parduot, 
nė valgyt negalėjo. Tai dėl 
to žąsys dabar taip nepo-
puliariškos Lietuvoje ir jų

Klausimas
Mano žmona ketina va

žiuoti į Švediją šią vasarą. 
Dabar ji gauna pensiją iš 

į mėnesį, ar ta pen
sija bus mokama jai būnant 
Švedijoj?

Atsakymas
Priguli nuo pensijos. Jei

gu ji gauna pensiją už tar
nystę prie civilės tarnys- * 
tės, tai ta pensija jai bus 
mokama, nepaisant, kur ji 
gyvena. Senatvės pensijas 
tik moka taip ilgai, kaip 
asmenys gyvena toje vals
tijoje, kuri jiems pensiją 
moka. Mums pranešk, ko
kią pensiją žmona 
tik tada galėsime 
tamstos klausimą.

gauna, 
atsakyti

FLIS.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAšKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

BENE CUKRINĖ LIGA
Drauge gydytojau, krei

piuos į jus su klausimu. Man 
iš pradžios pradėjo dešinį šo
ną skaudėt. Dabar pradė
jo ir kairį skaudėt. Ir iš šla
pinamosios vietos negerai at
siduoda ir kaip ir degina iš 
lauko pusės.

dabar pradėjo skaudėt 
ir sprandą ir visus pe- 
Ir po mano galvą lyg 

Arba kada aš 
koks

kojas 
čius.
kas bėgiotų.
valgau, tai lyg koks šaltis 
vaikščioja po mano galvą. Ir 
galva tokia skaudi ir esu labai 
nervuota.

Buvau pas gydytoją. Ėmė 
kraujo, ištyrė. Sako, truputį 
perdaug cukraus. Užgynė vi
sus saldžius daiktus valgyti. 
Nevalgiau jų kelis mėnesius, 
bet nesijaučiu nieko geriau.

Nuėjau pas kitą gydytoją. 
Jis sako, chroniškas 
tizmas. Ir užgynė 
obuolius, apelsinus,

kad 
val- 
val-

reuma- 
valgyt 

visokius 
rūkščius valgius. Ir sako,
negali išgydyt. O saldžius 
gius jis sakė, kad galiu 
gyt.

Tai nežinau, katro geriau 
klausyti. Esu moteris 34 metų 
amžiaus, 5 pėdų ir 2 colių 
ūgio. Turiu dvejetą vaikų: 
mergaitę pusdevintų metų ir 
berniuką puspenktų metų. A- 
petitą turiu gerą ir viduriai 
dirba gerai. Patarkite per 
“Laisvę.” širdingai dėkoju.

ATSAKYMAS
Be asmeninio ištyrimo ne

galima tikrai tarti. Vis dėlto 
antrojo gydytojo, kurs sura
do Jums reumatizmą ir užgy
nė vaisius rūkščius valgyt, at
rodo keistas ir netikslingas 
patarimas. Na, kur jau? Jau

reikia tikrai sukempėjusio, 
“seno zokono” gydytojo, kad 
jis tebemanytų, jog reumatiz
mas paeina nuo rūkščių vaisių, 
ir jog nuo rūkščių vaisių blo
giau esti reumatizmui. Tai at
siduoda nežinystės pelėsiais. 
Reumatizmą ir kitas ligas, 
kaip tik atbulai—vaisiai taiso, 
gydo, palengvina. Ir reun\a- 
tizmas visai nepaeina nuv 
rūkščių vaisių. '

Antra vertus, Jums visai jo
kio reumatizmo veikiausia ir 
nėra, žodis “reumatizmas,’/ 
naujovinio medicinos mokslo 
šviesoje, visai vietos ir pras
mės neturi. Nieko tikro ne
pasako, kaip tik pripažinėjo 
(gydytojo) neišmanymą.

Jūsų požymių aprašymas ge
riau atatinka cukrinei ligai 
(šlapligei, dijabetui). Jums 
pii’mas gydytojas užgynė sal
džius daiktus, bet, sakote, nė
ra geriau. Saldžių daiktų 
Jūs, gal būt, ir nevartojot, 
bet miltinių, krakmolinių val
gių gal pasivalgydavot? O 
tai juk tas pats. Net, jeigu 
Jūs ir krakmolų ir saldimų 
nevartotumėt, tai da ir to ne
pakanka. Jeigu cukrinė liga./ 
gerokai išsivysčiusi, tai dar 
reikia ir insulino leisti su ada
ta į kūną. Insulinas—tai sal
džiosios gilės — kasos (pan- 
kreatinės liaukos) sunka, iš 
tam tikrų tos liaukos narve
lių.

Jūs vely ir vėl pas gydytoją 
nueikite. Tegul jis Jums šla
pimą ištiria. Jei yra cukraus, 
tai jis pamokins, kad ir Jūs 
pati su adata to insulino įsi- 
leistumėt.

Be to, būtinai gaukite. Vi
tamino Bl Complex, capsules. 
Imkite po 3 kapsules 3 kar
tus dienoje, tai po 9 kas die-

pusių yra skaitomas nedraugišku žygiu, 
arba laužymu, bepusiškumo. Bet dabar
tinėj gadynėj Amerikos valdonai nesi- 

,skaito,,3U tokiais tarptautiniais,.įstaty
mais. O tas stumia mūsų šalį į karą.

na, per ištisus mėnesius. Vai
sius ir daržoves galėtute val
gyt, ypač rūkščius vaisius. <
Kai saldžiųjų, tai vely ma- * 
žiau, t. y.f jei Jums įštikro
būtų cukrinė liga.

i
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Kaip Skruzdės Persikelia į “Kitą Pasauli” Romėnų Kunigai Netyčia “Išrado” Muilą
Spaudoje mes esame pri

siskaitę įvairių istorijų apie 
skruzdės. Nekartą skaitėme 
bei girdėjome palyginimus, 
kad jeigu mes turėtume 
skruzdės jėgą, tai telegrafo 
stulpą lengviau nėštume ne
gu botkotį.

O Carveth Wells savo 
knygoje “Light on the į 
Dark Continent” x paduoda 
įdomų dalyką, kaip skruz-; 
dės Afrikoje be tiltų ir lai
vų persikelia per upes, kuo-1 
met jom reikia.

Priežastys, dėl kurių 
skruzdės turi keltis į naują 
vietą, būna ne vienodos. 
Svarbiausiomis priežasti-1 
mis laikoma tai miškų degi
mas, potviniai ir kitos gam-1 
toj permainos.

Pirm apleidžiant senąją 
tėvynę, skruzdžių žvalgai 
gana tiksliai išsprendžia, 
kur keltis, kad būtų saugu 
jom gyventi naujoj vietoj. 
Kuomet pirmasis, apžvalgy- 
mo, darbas atliktas, tuomet 
įieško prieplaukos, iš ku
rios turėtų leistis plaukt į 
“naują pasaulį.”

Prieplaukoj susirenka vi
sa skruzdžių giminė ir kim- 
basi į kamuolius tokio dy- i

MOTINA APGYNĖ 
SŪNŲ NUO UTĖLIŲ 
KARO FRONTE

jk

Ne vienas kareivis iš pra
eito pasaulinio karo keikia 
utėles labiau, negu kitokį 
vargą apkasuose.

Paskutiniu laiku Anglijos 
gydytoju žurnalas “Lan
cet” rašė, kad utėlės vra 
pavojingos kareivių sveika
tai ir labai puldo jų ūpą. 
“Lancet” siūlo kai kuriuos 
vaistus prieš kareiviškas 
utėles; bet tie vaistai buvo 
vartojami ir praeitame pa-| 
sauliniame kare, ir neįvei
kė utėlių.

Dabar amerikonų spau
doj atsiliepia į “Lancet’o” 
rašymą kanadietis R. Cl. j 
Rogers, dalyvavęs aname; 
kare. Jis sako, kad tik jo 
motinos receptas paliuosa- 
vo jį nuo utėlių.

Motina jam patarė įsidėt 
medžio quassia drožlių tarp 
drabužiu. Quassia yra kar
tus medis augantis karšto
se šalyse ir vartojamas i 
kaip vaistas.

Tas kareivis per laišką, 
paprašė motinos pasiųst 
jam baltinių iš muslino bei 
kitos retos, plonutės med
žiagos; išvirint tuos balti
nius su quassia medžio 
drožlėmis arba sumirkyt 
quassia skystime, kuris 
gaunamas vaistinėse (ap- 
tiekose); nenugręžt ir ne- 
prosyt tų baltinių, o tik iš
džiovint atvirame ore, ir 
taip jam atsiust.

Užteko jam tokius balti
nius panešiot tik vieną ar 
dvi savaites, ir jis jau vi
siškai pasiliuosavo nuo utė
lių. Mat, quassijos medžia
ga ėmė veikt nuo kūno ši
limos ir nuo prakaito, ir 
taip naikino ne tik utėles, 
bet ir jų kiaušinėlius.

Kas savaitė ar dvi jis 
gaudavo nuo motinos nau
jus taip “sudaktaruotus” 
skalbinius, kurie ir apgynė 
jį nuo ^utėlių iki karo pa
baigos. ............  

džio kaip žmogaus galva ir 
nuo kranto krinta į upę.

Vandeniui nešant, tas 
skruzdžių- kamuolys ritasi. 
Atsidūrusios apatinėj ka
muolio pusėj, po vandeniu 
skruzdės tuo tarpu sulaiko 
kvėpavimą, o viršutinės 
kvėpuoja; kai pastarosios 
patenka po vandeniu, tai 
jos sulaiko kvėpavimą, ir 
taip tas kartojasi, iki pa
siekia kitą šoną upės.

Kas svarbiausia, tai kad 
pirm įpuolimo į upę skruz
džių “inžinieriai” taip pui
kiai išskaičiuoja atstumą 
(arba tolumą), iš kur turi 
leistis plaukti, kad vanduo 
išneštų ant paties upės už
sisukimo.

Taip kamuoliu persikėlus 
į naują vietą, skruzdės ne
siskubina prie darbo: ima 
dvi tris dienas pasilsėti; o 
vėliaus įieško stovyklos. 
Dažnai jų stovyklos būna 
liglaikinės, iki susiranda 
pastovią gyvenimo vietą.

Tos knygos rašytojas pa
stato eilę plausimų apie 
skruzdės, bet jų neatsako, 
palikdamas pačiam skaity
tojui atsakyti. Jis klausia:

Kas skruzdėms pasako, 
kad iš čia reikia keltis? 
Kaip ios žino, kad kitame 
upės šone užtikrintas jom 
gvvenimas? Kas iom pasa
kė, kad reikia sukibti į ka
muolį ir ristis nuo kranto, o 
tokiu būdu nežus nė viena, 
beplaukiant per pavojingą 
upę? Kas jom išmieravo to
kį pažulnumą paimt, kad 
vanduo išneš tiesiai ant 
upės “užsikirtimo” (užsisu
kimo) ? Ar ios protauja? 
Kaip jos tokiam žygiui or
ganizuotos? Ar jos turi sa
vo inžinierius ir p-enerolus?

—Jaunutis.

“NELŪŽTANTIS” 
ZEPPELINAS

Daugelis baliūniniu orlai
viu, vadinamų dirižablių 
sulūžo ore per smarkesnes 
vėtras bei audras. Dabar 
amerikietis L. H. Donnell 
užpatentavo Wash ingtone 
išradimą, kuris, sakoma, ap
saugos baliūninius orlaivius 
nuo tokių nelaimių. Šių or
laiviu rėmai tokie pat, kaip 
ir iki šiol; bet jie aptraukti 
metalinėmis skardomis 
(blekėmis). Tos skardos pa
laikysiančios vietoje plieni
nius rėmus, duosiančius 
jiems kur kas daugiau stip
rumo.

Iki šiol baliūniniai orlai
viai buvo aptraukiami au
dimais taip apdirbtais, kad 
per juos neišeitų laukan du
jos (vandenilio-hydrogeno 
arba heliumo). Dabar audi
mus pavaduos skardos-ble- 
kės.

Goodyear - Zeppelin kor
poracija jau yra pastačius 
bandomąjį baliūninį orlaivį 
pagal šį išradimą; ir teigia, 
kad šitaip pagerintas diri
žablis gali- būt Amerikai 
naudingas kaip karo įran
kis. —J.

Roma. — Anglijos ir 
Franci]os kariuomenė Nor
vegijoj vis kiečiau veikia 
prieš vokiečius, kaip, paga
liau, pripažįsta valdiška 
italų spauda.

PAGERINTAS PRIETAISAS PARODO, 
AR YRA ŽEMEJE ŽIBALO

Lietuvos spauda ne kar
tą rašė, kad matyt ženklų, 
jog gali būt žibalo-aliejaus 
giliai žemėje Rokiškio-Pan- 
delio srityje. Kai kur van
dens paviršius tarpkalnčse 
ten esąs riebaluotas, ir vie
tiniai žmonės jau seniai 
spėja, kad ten gali būt že
mėje “kerosino”. Bet iki 
šiol nebuvo padaryta gilių 
gręžimų, kurie reikalingi, 
norint tikrai sužinot, ar to
se vietose yra požeminių ži
balo šaltinių.

Tatai gal lengviau būtų 
padaryt, pavartojus naują 
amerikiečio G. L. Hasslerio

Ką Mes Žinome apie Arbatą?
Arbata yra vienas la

biausiai pasaulyje paplitu
sių gėrimų, tačiau apie jos 
kilmę ir raidą visuomenė 
mažai težino.'

Arbatos gimtinė yra pie
tų rytų Chinija, kur ji dar 
ir dabar, auga laukiniu pa
vidalu. Jos esama kelių rū
šių. Chinai pradėjo auginti 
arbatžoles jau trečiame 
šimtmetyje po Kristaus, bet 
tik pradedant 9 amžiumi 
jos labiau paplito gėrimo 
tikslams. Arbatžolės buvo 
auginamos dar pirmiau, bet 
jos tada nebuvo naudoja
mos gėrimui gaminti. Jų 
lapai buvo naudojami vais
tams.

Japonijoje, kur arbata 
taip pat laikoma didelėje 
pagarboje, arbatžolės pra
dėtos auginti tik 15 šimtme
tyje, nors ir ten jos jau nuo 
seno buvo žinomos.

Europon arbatžoles pir
mieji atvežė holandai 1610 
m. Dvidešimčiai metų pra
slinkus, arbata Holandijoje 
jau buvo gana plačiai var
tojama. Tuo pat laiku ar
bata pradėta saldyti cuk
rumi, gaunamu iš anglų ko
lonijų.

Tačiau anuo metu arbata 
vis dėlto labai brangiai 
kaštavo, daug brangiau už 
kava ir kakao, taip kad ją 
galėjo gerti tik pasiturin
tieji. Pav. 1815 m. arbatos i 
puodelis Paryžiuje mūsų 
pinigais kaštavo daugiau 
kaip 30 centų.

S v a r biausia arbatžolių 
brangumo priežastis buvo 
aukštas akcyzo mokestis. Iš 
arbatžolių prekybos valsty
bė uždirbdavo didelius pini
gus. Ypač aukštas akcyzo 
mokestis buvo Anglijoje. 
Dėl aukšto mokesčio Ame
rikoje, Bostono mieste, 1773 
m. ivyko atviras “arbatos 
maištas”.

Rusai, tiesioginiai Chini- 
jos kaimynai, susipažino su 
arbata 1638 m. Aplinkybės 
buvo gana juokingos. Tais 
metais Mongolijon su gana 
opia misija buvo išsiųstas 
diplomatas Starkovas, ku
ris. vedė derybas su mongo
lų valdovu Altinchanu. Sė
kmingai baigęs derybas, 
pasiuntinys, atsisveikinda
mas su kunigaikščiu, įteikė 
jam atvežtą dovaną — 100 
sabalo kailių. ' Sujaudintas 
Altinchanas savo eile dova
nojo Starkovui 200 popieri
nių pokelių arbatžolių. Tiek

išradimą, kuris ką tik už
patentuotas Washingtone. 
Tai elektrinis prietaisas, 
kuris parodo, kur žemėje 
yra radiumo medžiagų. Tik
rumoj šis prietaisas yra se
niau išrastas Geigerio, o 
Hassleris dabar jį tik page
rino ir pritaikė tyrinėji
mam, ar yra žemėje žibalo.

Hassleris aiškina, jog ži
balas labai sugeria į save 
dujas-garavimus medžiagų, 
kuriose yra radiumo. Po ži
balo šaltiniais žemėje pa
prastai randama tokių radi- 
jiškų medžiagų. Tad žiba

pačiam Starkovui, tiek vi
siems kitiems rusams ar
batžolės tada buvo dar vi
siškai n e ž i n o m os. Todėl 
Starkovas stengėsi išsisuk
ti nuo tos dovapos, kurią 
vėliau reikėtų tokį ilgą ke
lią gabentis Maskvon. Bet 
mandagumas ir kunigaikš
čio įkalbinėjimas privertė jį 
dovaną priimti. Maskvoje 
arbata buvo paruošta taip, 
kaip pas Mongolijos kuni
gaikštį, ir visiems patiko. 
Ji greit susilaukė didelio 
gerbėjų būrio. Neilgai tru
kus, arbata paplito po visą 
kraštą ir tano pelningu 
prekybos su Mongolija da
lyku.

Be paprastosios arbatos, 
Sibiro tautelėse yra papli
tusi “plytelių” arbata. Įdo
mu, kad pradžioje Mandžū- 
rijos imperatoriai savo 
mongolų kariams algas mo
kėjo arbatžolių plytelėmis, 
kaip chinai gaudavo ryžius. 
Vėliau Mongolijoje ir Daū- 
rijoje arbatžolių plytelės 
tapo mokamąja priemone. 
Tik vėliau arbatos plytelės 
pradėtos naudoti gėrimui

Gydytojų Žurnalas Muša 
Suomijos “Fotografijas”
Amerikos Gydytojų Susi

vienijimo Žurnalas taipgi 
atranda, kad Helsinkio suo
miai klastavo, padirbinėjo 
neva “fotografijas sušalu
sių rusų kareivių.”

Tie suomiai, be kitko, pa
gamino šitokius paveikslus: 
Rusų kareivis kietai suša
lęs, bemesdąmas rankinę 
granatą, taip ir tebestovi 
su iškelta ranką. Kitas su
šalęs rusas guli iškėlęs ko
ją stačiai aukštyn. Dar ki
tas paveikslas perstato visą 
Sovietų kulkasvaidininkų 
batalioną, kurie nuo šalčio 
sustingę taip, jog panašūs į 
akmens stovylas; ir visiems 
jiems taip atsitikę, kada jie 
užtaisinėję kulkasvaidžius 
šaudyt į suomius.

Amerikos Gydytojų Žur
nalas sako, jog žmonės, 
mirdami nuo šalčio, papras
tai pargriūva ir susiriečia. 
Šis ’ amerikonų medicinos 
mokslo žurnalas jiurodo, 
kad Helsinkio suomiai jau 
perdaug gramėzdiškai pa
dirbinėjo paveikslus , apie 
vadinamus sušalusius rusų 
kareivius.”' —p 

las, prisigėręs tokių dujų- 
išgaravimų, jau ir pats juos 
išduoda.

Kiek reikiant giliai įgę- 
žus žemę, į skylę yra nu
leidžiamas tas prietaisas. 
Radiumo rūšies išgaravi- 
mai-dujos, einantieji iš ži
balo, veikia tą elektrinį 
prietaisą, ir jo rodyklė pa
rodo tų dujų veikimą, jei
gu kur netoli yra žibalo 
šaltinis po žeme. Supranta
ma, jog taip pat žemė būna 
pasriuvus žibalu į visas pu
ses aplinkui ir aukštyn..

ir kai kuriems valgiams 
gaminti.

Šios plytelės gaminamos 
iš arbatžolių dulkių, gauna
mų apdirbant arbatžolių 
rūšis, sumaišant jas su ki
tomis žolėmis. Šis mišinys 
specialių presų pagalba su
spaudžiamas, ir gaunamos 
plokščios plytelės.

Ilgą laiką didžioji Euro
pon gabenamų arbatžolių 
dalis ėjo sausumos keliu 
per.Rusiją. Jas gabendavo 
specialūs arbatos karava
nai, bet, išsivysčius laivi- 
ninkystei, jos pradėtos 
transportuoti jūromis. Pra- 
vedus Sibiro geležinkelį, 
juom buvo gabenama dau
giai arbatos.

S v a r blausias arbatžolių 
gamintojas ligi šiol tebėra 
Chinija. Nuo 1820 m. ar
batžolės auga Juodosios 
Jūros pakrantėse, o pasku
tiniu metu jos pradėtos au
ginti ir Kaspijos drėgnuose, 
tropiškuose pakrančiųose.

Chinija ir Japonija pa
čios nepaprastai daug ar-* 
batžolių suvartoja. Rinkon 
kiekvienais metais išmeta 
daugiau kaip 2 milionus to
nų apdirbtų arbatžolių, ir 
visas tas kiekis sunaudoja
mas. Daugiausia arbatos 
išgeria Anglija, toliau seka 
Sovietų Sąjunga ir kiti 
kraštai. 1939 m. Anglijoje 
buvo sunaudota apie 200 
tūkstančių tonų arbatžolių.

Kaip žinoma, arbata jau
dina nervus. Tai pareina 
nuo joje esančio teino ir 
ypatingos kvapios alyvos, 
kuri suteikia arbatai savo
tišką kvapą.

Pavadinimas kilęs iš Chi- 
nijos. Daugumoje valstybių 
arbata vadinajna “čai”, nes 
pačioje Chinijoje ji vadina
si “ča, čai, ta, tai” arba 
“tia”. Portugalai ja vadina 
“te” vardu. Lenkiškas pa
vadinimas “herbata”, kurį 
mes perdirbome į “arbatą”, 
yra kilęs iš lotyniško auga
lo pavadinimo “herbą thea” 
(reiškia, dieviška žolė).

Be chiniškos arbatos, dar 
žinomi ir jos pakaitalai. 
Pietų Afrikoje yra paplitu
sį mete arba paravajiška 
arbata. Ji turi visas tikro
sios arbatos savybes, tik 
kiek silpnesniu laipsniu, nes 
turi tik apie 1 procentą tei
no, tuo tarpu kai arbatžo
lėse jo yra du kartu dau
giau.

(Tąsa' tint 6-to pusi.)

Kiekvienas daiktas turi 
savo pradžios istoriją, taip 
ir muilas. Toks muilas, ko
kį mes šiandien vartojame, 
aišku, kad jis toks nebuvo 
savo gimtadieny j. Užėmė 
ne šimtmečius, bet tūkstan
čius metų, iki jis pasiekė 
šių dienų tobulybės.

Stabmeldžių romėnų ku
nigai senovėje turėjo pri
steigę daugybę aukurų die
vam garbinti. Žmonės ten 
sugabendavo aukas, ir ką 
kunigai nevaliodavo suval- 
gyt, tai degindavo likučius 
ant aukuro, ir savo tarnam 
sakydavo, kad dievai to rei
kalauja.

Bet tirščiau apgyventose 
vietose kaimiečiai privesda
vo tiek gyvulių į šventvie
tes prie aukurų, kad ant 
kalno išaugdavo paskerstų 
gyvulių kalnas. Aišku, kad 
čia prisieidavo sudeginti 
nemažai ir malkų, iki tuos 
gyvulius sudegindavo. Ka
dangi tokie aukurai mažai 
kada užgesdavo, tai neiš
pasakyta smarvė troškin
davo plačias apylinkes.

Vėliau kunigai išgudrėjo 
ir pradėjo tokius aukurus 
steigt ant upių kranto ir 
kuomet aukos sudegdavo, 
tai viską nušluodavo į unę.

Pagonims romėnams pla
čiausiai buvo žinoma au- 
kurvietė tai kalnas Sapno. 
Tą kalną romėnai laikė 
svarbesniu, negu lietuviai 
katalikai Kalvarija.

Kuomet nuo šio kalno su
versdavo malku pelenus su 
gyvuliu riebalais i upę, tai 
upė tiek apsiputodavo, kad 
išmesdavo putas per savo 
krantus.

SUTIRPDO MEDĮ Į 
SKYSTIMĄ

Bile medis dabar galima 
paverst skvsčiu, kaip atra
do McGill Universiteto pro
fesorius Harold Hibbert, 
Kanadoj. Jis įdeda medį į 
tam tikra, sąlydžią patal
pą, prileidžia ją vandenilio 
(hydrogeno) dujų ir me
chaniškais prietaisais taip 
suspaudžia, kad visas medis 
pavirsta balsganu skystimu 
panašiu į vandenį.

Tas skystimas galima 
paskui sukietint ir vartot 
kaip nauja medžiaga įvai
riem daiktam dirbt.

Iš skystimo galima išga- 
rint ir vieną ar kitą me
džiagą atskirai. Pavyzdžiui, 
iš skystos medienos galima 
išskirt medžiagą, vadinamą 
4-n - propylcyclohexanol - 1, 
kuri panaši į nyloną; o iš 
nylono gaminami nauji la
bai stiprūs ir gražūs siūlai 
įvairiem mezginiam ir audi
niam.

Vokiečiai jau praeitame 
kare tirpdė iškasamą anglį 
tokiu pat būdu, kaip dabar 
profesorius Hibbert ištirp
do medį. Ištirpdinta anglį 
jie perdirbdavo į gazoliną. 
Taip vokiečiai ir dabar pa
sigamina žymią dalį reika
lingo jiem gazolino, varto
dami tam prastesnę anglį.

—M.
London. — Nuskendo lai

vas “Girasol,” 648 tonų, su
sikūlęs į kitą anglų laivą 
“Contractor’’, 6,000 tonų.

Tiksliai ar ne, bet romė
nų moterys priėjo išvados, 
kad tokiame putotame van
denyje geriausiai išsiskal
bia drabužiai.

Šie moterų skalbiniai ir 
davė mokslui pagrindą 
spręst, kad medžių pelenų 
šarmas susimaišęs su rieba
lais sudaro gerą valytoją 
ne tik - drabužiam, bet ir 
abelnam valymui. Tai gal 
anglai, norėdami atiduot 
pagarbą kalnui Sappo, pa
vadino muilą “soap”. Seno
vės vokiški anglai, anglo
saksai, vadindavo jį “šape.”

Šiandien gal mažai kam į 
galvą ateina, kad jeigu mes 
neturėtume muilo, tai užsk 
darytų didelės pramonės; 
tuomet negalima būtų iš
dirbti telefonų ir telegrafo 
vielų, gumos, popieros, odų, 
įvairių audimų ir daugybės 
kitų daiktų.

Reikia pastebėt, kad mui
lą vėliausiai pradėjo vartot 
tai karalienės ir turčiai.

—Jaunytis.

SIENŲ MALIAVA IR 
ULTRAVIOLETI
NIAI SPINDULIAI

Vasarą pro atvirą langą 
įeina į kambarį reikalingi 
sveikatai ultra-violetiniai 
spinduliai ne vien tik tie
siai su saulės spinduliais; 
įeina ir atmušamieji nuo 
“padangės”, ultra-violeti
niai spinduliai, nors saulė 
nežiūrėtų stačiai vidun.

Paprastos maliavos ant 
kambario sienų ir lubų su1 
geria didelę daugumą ul- 
tra-violetinių spindulių. Tos 
maliavos nuo sienų ir lubų 
atmuša ir po kambarį pa
sklaido tiktai apie 10 pro
centų ultra-violetiniu spin
dulių patenkančių vidun.

Paprastos sienų ir lubų 
maliavos taip naikina ir 
tuos ultra-violetinius spin
dulius, kurie’gaunami iš va
dinamų saulinių arba “svei- 
katinių” lempų.

Bet dabar išrastav baltos 
maliavos, kurios nuo sienų ' 
ir lubų atmuša iki 72 pro
centų ultra-violetinių spin
dulių ir pasklaido juos po 
kambarį. Šį išradimą pada
rė mokslininkas D. F. Wil- 
cock, besidarbuodamas Cin
cinnati Universiteto labora
torijoj. —N.

Washington, bal.-24.—De
mokratas senatorius Clark 
reikalauja statyt į karinį 
teismą admirolą J. K. Taus- 
sigą, kad jis tvirtino sena- 
tinei komisijai laivyno rei
kalais, būk Amerika neiš
vengiamai turėsianti ka
riaut su Japonija.

Stockholm, bal. 24. —Šve
dai nušovė žemyn vieną vo
kiečių lėktuvą, skridusį per 
Švediją. Švedai kraustosi iŠ 
kai kurių prieplaukų, bijo
dami užpuolimo iš vokiečių 
pusės.

Brussels, Belgija. — Bel
gai šaudė į svetimus lėktu
vus, skridusius per Belgiją. 
Spėjama, kad tai buvo vo
kiečių lėktuvui

♦ l
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Roosevelt drags our country to the
still 
and

Ketvirtas pusUpTg

Lively Lithuanians 
Act for Unity
(Reprinted from “The Review,” a 

bi-weekly magazine of Youth 
activities and news.) 
By BILL SENNETT

HICAGO:—Thirty years ago Up
ton Sinclair built his story 

"Jungle” around the character of 
Jurgis, a Lithuanian immigrant em
ployed in a fertilizer plant in the 
stockyards.

Today the sons and daughters of 
Jurgis, numbering about 50,000 in 
Chicago alone, are employed in the 
packinghouses, the steel mills and 
the large mail order houses of this 
city. Though it is true that condi
tions have improved since Jurgis’ 
time, his sons and daughters 
suffer speed-up, unemployment 
insecurity.

a number of its members taking 
serious interest in the problems of 
youth. And at this time especially, 
they are doing their share in 
“Keeping America Out of War."

Recently, the Lithuanian Univers
ity Club indicated the temper of the 
Lithuanian youth when it adopted 
a resolutioiY opposing United States 
entry into war and vigorously con
demned loans to belligerents. Be
cause of this resolution, which was 
expressive of- the desires and aspira
tions of Lithuanian youth, not only 
of Chicago but of the entire country, 
and the world for that matter, they 
were severely attacked. Naujienos, 
purportedly a Socialist daily, gave 
them a bitter tongue-lashing for 
meddling in politics, an echo of Pre
sident: Roosevelt’s charge of 
twaddle.”

mere

that

of their own in such 
as Brighton Park, 

Roseland, Marquette
of Lake (Packingtown) 
In every locality they

young 
three 

These

Coming

youth

declared that 
Coming.” Fol- 
many “Yanks 
buttons were

four groups, including the 
have their newspapers.

America, a fraternal or- 
and the Association of 

Workers. Although exact 
lacking, the youth mem- 
the Association of Lith-

Resentment Against Roosevelt s War 
Policy Growing Throughout Country

BOSTON, Mass.—A rapidly rising wave of determined oppo
sition to Wall Street’s and Roosevelts’s pro-war policies was 
sharply reflected over the week-end in Boston. The resentment 
against America’s involvement in the war is assuming the pro
portions of a tornado.

On Saturday, April 20, 25013------------- --------------------------
youth delegates attending a 
convention of the Young Peoples 
Christian Union of Massachusetts, 
meeting in the First Universalist 
Church of Cambridge, Mass., unani
mously adopted a resolution demand
ing strict neutrality. The resolution 
stated in part:

“Powerful interests are trying to 
involve us in war,” and attacked the 
“stupidity of trying to preserve de
mocracy by supporting nations that 
have been sadly undemocratic in the 
treatment of their own colonial 
people.” The resolution concluded by 
saying: “If we are really interested 
in peace and democracy, we should 
solve our own problems at home; 
unemployment, lack of education, 
preservation of religious and civil li
berties and civil betterment.”

the 
and 
not 

We don’t want to fight

BALTIMORE, Md.—Pleasure, en
tertainment and music will be avail
able to all on April 27. The occa
sion is the “Second Annual Dance” 
held by the Baltimore Lithuanian 
LeaDerS Youth Club.

The Dance will be held this Sat
urday, April 27, at the Lithuanian 
Hall, 853 Hollins Street.

Both American and Lithuanian 
numbers will be furnished by a 
well-known local orchestra.

Admission to the dance is only 
twenty-five cents. Dancing begins

brink of catastrophe, the louder 
cry comes up from the hearts 
minds of the people: “This is 
our war.
and die for Wall Street. The Yanks at 8 p. m. and continues until 1 
are not Coming.” p. m. —Committee.

Pirmyn Chorus of Great Neck Presents 
Its First Operetta, “Nebaigta Kova”

by 
FRANK STULGIS

of letters and clippings is still in 
my files and as soon as time per
mits, we shall delve into them and 
continue to write this column on 
the original theme that this column 
had chosen some time ago when a 
series of columns with the above 
title appeared in the Laisve Youth 
Section a couple of months ago.

I think there are still many per
plexing problems unsolved and these 
problems are controversial due to 
the fact that there are many mis
conceptions and misunderstandings 
among us all. We wish to thank 
those who commented on our pre
vious articles. Time and so many 
new things which came up forced 
us to desist writing this column for 
some time. We hope that soon 
things will become so arranged that 
we shall be in a position to conti
nue this set.

However, there are several mat
ters which came to my attention re
cently and casting all other labors 
aside, we feel that we must com
ment on them. If only to satisfy our 
own blood-pressure.

Nuts!

some time ago, if we accept the 
above definition of surrealism.

For who, including the author, can 
understand the following quotation. 
"After laboring under the presuption 
that zzzzzwhofff55!grblihooie! was 
outmoded, gone with the breezes, 
wwrbf!44% has proven itself kick
ing with unusual dxtbrbr! Jswshhhh.”

Another gem in literary style is 
contained in the following extract, 
which I quote without* Birute’s per
mission:

“ ‘Yes sir,” said Hiram, the dreari
ness and restlessness accompanying 
a cold with two slices of hand picked 
dog biscuit casually ripping off na
tional and international solutions 
where a dill pickle and pfffoppht! 
pfihhhhhooooo !$ 5ghe99kkWoo.”

Well, sir. That is what appeared 
in the column! I swear to it! If 
you would like to check up, get the 
April 23rd issue of the Laisve for 
yourself. Still, these are only TWO 
examples. There are many others 
which would further explain to you 
something that the person not only 
doesn’t know how to explain, but 
doesn’t know about.

Sixteen column-inches in a news
paper, which, if the advertising rate 
would be $1.00 per column-inch 
would run to $16.00, and still no 
self respecting newspaper would 
print it, no matter what the ad
vertising rates were!

In the future, we suggest a pun-

In a recent issue of the LYS 
(Laisve Youtji Section abbreviated) 
we read a column by no less a per

the sonage that Birute Fulton. We read | jshment for writers who hand in 
this piece and all we could say was 
“nuts!” We showed it to about a 
dozen others and all they could say 
was (“nuts!”

or Dorothy Dix, who showed 
girls some tricks in the art of woo
ing. If you wondered what the 
girls did for tricks in Lithuania 
the chorus in their production of the 
operetta Nebaigta Kova will show 
you. The operetta will portray the 
exciting life and struggles the youth 
had in Lithuania. You will find 
that, but perhaps I should not tell 
you everything. The youth of Lith
uania struggle as hard as 
the struggle, for a better 
live in.

After the operetta you 
the excellent orchestra under 
leadership of Geo. Kazakevich 
the tunes as never before.

NECK, L. L, N. Y.—We 
very quite for the past 

but now are going to let 
the great announcement, 

the

stuff like that and for editors who 
pass it. The penalty should be for 
them both to stand next to the 
press with a pair of shears each to 
clip the smelling stuff out of each 
copy just before it is mailed to the 
subscriber.

In The Yanks’ Ranks
About two months ago, 

members of the Association of Lith
uanian Workers held a rally at 
which they heard reports of their 
delegates to the American Youth 
Congress Citizenship Institute. At 
this meeting they adopted a resol
ution-demanding the passage of the 
American Youth Act and in another 
resolution vigorously 
“The Yanks Are Not 
lowing the meeting, 
Are Not 
sold.

Each of 
Socialists,
The Catholics, Socialists and pro
gressives have daily papers, while 
the Nationalists publish a weekly. 
The Vilnis, voice of progressive Lith
uanians, is most alive to the needs 
and role of young people and main
tains a weekly English Section.

Among LithuanianAmericans there 
is a noticeable trend toward form
ing a progressive front, to fight 
against being shoved into war and 
to win jobs for unemployed youth. 
That this movement is under way 
is indicated by the stand taken by 
the Lithuanian University Club 
and the youth section of the As
sociation of Lithuanian Workers. 
Beyond any doubt, the Young Com
munist League, to which more and 
more Lithuanian youth are turning, 
will play an active part in helping 
to unite Lithuanian young people 
with all other youth in the peoples’ 
campaign against war and for jobs.

dele-
Mas- hard 

dates our 
laid 
was

GREAT 
have been 
4 months, 
you in on
Pirmyn Chorus will present 
operetta “Nebaigta Kova.”

Everyone has been working 
to make it a success. All 
had to be cancelled on Tuesdays and
Thursdays for rehearsals (poor 
girls!).

This is the first affair of its kind 
ever to be given by Pirmyn Cho
rus. From all ends it is coming 
along swell, of course with the aid 
of an accompanist, Aldona Žilinskas, 
and our own teacher George Kaza
kevich.

Frank Klaston and Olga Lukaus- 
kas possess the leading roles. We 
also have a cast of 13 more, who 
really show talent.

If you want to enjoy an evening 
of fun and laughter, come to see 
this wonderful three-act operetta.

The place at which the affair 
will be held is 91 Steamboat Road, 
Great Neck, April 28, 1940, is the 
date set, and the time is 5:30 p. m. 
The admission 'lor this will only 
cost you 50c.

Oh! I almost forgot, after the 
operetta there will be dancing 
George Kaye,s orchestra.

Be seeing you on Sunday.
—- F.

we do in 
world to

POLEMICS
when they are good, are interest
ing. A fellow in a rival paper asks 
our editor. "Tell me,” he says 
effect, “what is the difference 
tween Stalin and Hitler?”

For us Lithuanians, it shall
easy to understand. All you 
to remember is that Hitler

Memel (Klaipeda) which right- 
belonged to Lithuania and in-

We thought something was wrong 
with us at first, so we went the 
rounds with the clipping in 
hands, getting every person we 
eyes on to read it and everyone
unanimous and without reservation 
in their opinion that it was “nuts!”

Or perhaps we were all wrong. 
Maybe it was some of this surreal
ist artistic writing. Surrealist art 
is supposed to be something which 
the artist himself, let alone the lay
man, does not understand. In liter
ature, and in column writing, Birute 
has achieved that surrealist touch, 
surpassing even your editor’s “con
versations with a ham sandwich”

will
be

Negro
right-

Man About Town to
, 1

Pittesque Reporters.
Personal but not private

been

be

something snappy is

Dots, Dashes, Blackouts

Birthday Party“let’s

will be held

280 Union Avenue.

to wargo

hundred delegates gather
conference called by the 
Jewish Congress in Bos-

in the Parker House, and

celery leaves 
his vest, then 
and combing 
Chanting his 

Auctioneer” ...

is the
So let 
Yanks

Nazis 
Crow

heard of our 
allow me to

hear 
the 

play

on 
who 
who

Bay 
was

Hitler’s 
602 de
Soviet

Charles Bickford has taken out an 
insurance policy for his collection 
of 212 pipes. The actor has been

P. S. The 
50c for tįie 
the dancing.

45 
and 
the

presi- 
CIO

body 
ball

Zerk
Plans for the 

progressing ve- 
for the outfits

in- 
and 
the

Bukš- 
it or

it
h

in 
bo

bum of a husband goes 
to bed from work while 
adored one, sits in a corn- 
a blackoift... Tish, tish ...

to ease

Please don’t tell anyone,

emblematic of 
play, in this

Frolic 
of Brooklyn’s Gay

Definition:
Talking is something you learn 

to do the first two years of your 
life and spend the rest of your life 
learning not to do.

Let us
get

peach or fudge ? ...

the metal
course...
beer” and 
typical conversa-

hope that you get the best of eve
rything now and in the years to 
come. —M.

thing , of such aIt

young 
recently 
Accord-

•of one 
packed 
gawky

At present 
local movie 
The Grand

ding it, if he
No matter 

always finds 
(Poetic hey?)

has collected 
of autographs 

greatest movie 
political arena 

and

Chicago, The Center

In Chicago, it is estimated 
the foreign and native-born Lithua
nians outnumber even the population 
of Kaunas, Lithuania’s capital city. 
There are 110,000 persons of Lith
uanian extraction living here and 
over 2,000,000 throughout the United 
States.

Lithuanians have established ma
ny colonies 
communities 
Bridgeport, 
Park, Town 
and Cicero.
are organized in one form or ano
ther, usually into fraternal and be
nefit associations.

For Lithuanian-American 
people, there are probably 
outstanding organizations,
are the Knights of Lithuania, a Ca
tholic organization; the Lithuanian 
Alliance of 
ganization; 
Lithuanian 
figures are 
bership of
uanian Workers probably exceeds 
that of all others, numbering ap
proximately 400 in the Chicago dis
trict alone and nearly 3,000 na
tionally. Outside these three organ
izations, Lithuanian-American youth 
are scattered throughout the six 
singing societies or choruses located 
in Chicago. There is likewise an 
organization of Lithuanian students 
known as the Lithuanian University 
Club.

Of all these organizations the As
sociation of Lithuanian Workers is 
the most forward looking with quite

• The stage door entrance 
of the better local theatres 
solid by a group of young 
autograph seekers. The moment the 
victim is sighted, a near riot takes 
place. Hands stretch out autograph 
books, papers and pencils, midst a 
babble of voices that reminds one of 
a monkey cage. Meanwhile, the 
celebrity doffs his hat, edges out a 
toothpaste smile, nods to his stooges 
to break path explaining in the 
meantime that an important appoint
ment makes it impossible to sign 
autographs now...
• In speaking of autographs, the 

brother of Sylvester Chestnut, LDS 
Belvedere President, 
some odd hundreds 
ranging from the 
stars, down to the 
of Senators, Vice-Presidents 
Presidents of the United States.

Not so long ago his exhibits were 
displayed quite prominently in a 
down-town bank window ...

• Just recently I met a fellow 
that has travelled the same course 
on the map, as I. When I was in 
Worcester, Mass., he was there. In 
Boston I also met him. Later while 
in New York I ran across him. Now 
to top U all off, gol 
isn’t in Pittsburgh! 
where one goes, he 
somęone he knows.

• It’s always cheery when you 
run across some individual that has 
travelled the beaten paths of New 
York. Two weeks ago, I had the 
opportunity of meeting a young 
Lith movie operator by the name of 
Stanson (Stansilonis).

Some while back he held the 
position of a movie house manager 

-of the Palace Theatre, 176th St. 
and St. Nicholas Ave. in Washing
ton Sts., in the Bronx, 
he’s doing his bit at a 
house in Hazelwood. 
Theatre, to be specific.

• The Kirstukas,’ two 
Liths on California Ave., 
joined the LDS Belveders.

Self-Instructor

and 
Lithuanian! 

of

by Dr. Kashkevich. 
256 pages. 
Learn to speak 
read in
Order your .copy 
this valuable book. 
$1.25 in advance.

to be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street ' 
-Brooklyny-N. Y.

ing to their story, “if they had 
known there was an LDS in town, 
they would have joined a long time 
ago.” Previously, they would ride 
out to Cleveland and indulge in the 
social life of LDSers there. Won
der why Joe Palton didn’t wise 
them up on the LDS here?

• After quoting the above, it 
bears out the statement that I have 
made innumerable times at Youth 
Council meets. “One way we can 
strengthen and build the LDS in 
Pittsburgh, is to. advertise the fact 
that there is such an organization 
through whatever means possible. 
The Lithuanian newspapers, the 
local newspapers, the Lithuanian ra
dio hour, placards, telling one’s 
friends, and above all, conducting1 
activity of the type that will at
tract the attention of hundreds of 
Lithuanians in this city.”
for a while stop quibbling and 
started.

Pinball machine dotting the 
terior of most every restaurant 
barroom .. . The twitching of 
player’s body as, he tries as though 
through mental telepathy and 
motion,
along the proper

“Beer, good old 
have another” are 
tion around town ... Pittsburgh’s 
“bluetails” take over most places of 
drink and dance and homily discuss 
events in their native tongue. So 
prominent has the language be
come, that an Irishman and a ne
gro whom I’ve met, can converse 
better in Lithuanian than some of 
our youngsters, z Ironic, no? ...

Paul Dargis of Lithuanian Radio 
Hour, Inc., promised a sensation at 
one of his sponsored affairs last 
Sunday. To be sure the program, 
consisting of artists from Cleve
land, had a finger in the creation 
of the sensation, just as Dargis 
promised. Halfway< thru their ditty, 
four of the JHists were met with 
a blackout. The vocal pressure was 
so great that the house blew a 
fuse. The artists, however, finished 
their number in complete darkness...

True love never runs smooth. Not 
so long ago the hubby-to-be court
ed the young damsel at all hours of 
the night. Even when he worked 
nights, he didn’t give a damn about 
^leep as long as he could be near 
her. Now that they are married, 
the big 
straight 
she, the 
er midst

Mischa Auer got his opportunity 
to hunt quail on the last day of the 
hunting season — and was rained 
out. The comedian had been kept 
busy all during the season with his 
role in "Sandy-is a* Lady

Sunday, April 21, 300 Irish 
gates, men and women, from 
sachusetts and New Hampshire, ce
lebrating the 72nd anniversary of 
the Clan-Na-Gael at the Hotel Tou- 
raine, Boston, adopted resolutions 
demanding a policy of strict neutra
lity, while paying tribute to the men 
who were executed at Dublin fol
lowing the Easter rebellion of 1916. 
Congressman Sweeney addressed the 
gathering. He said in part:

“Bloody Europe has its Maginot, 
Siegfried and Mannerheim lines, but 
we have a bread line. That 
only line we have to fear, 
our slogan this time be, ‘The 
Are Not Coming’.”

On Sunday April 21, 700
and white people gathered in the 
Repetory Theatre and heard Mr. 
John P. Davis attack both groups of 
belligerents as imperialistic and cal-.. 
led for keeping America out of war. 
Mr. Davis raised the slogan: “The 
Yanks Are Not Coming” which was 
received with tremendous applause.

Several 
ed at a 
American 
ton, held 
heard speaker after speaker de
nounce the war in Europe as an im
perialist war. Dr. Karl Deutsch of 
Harvard University, addressing the 
conference said:

“England did not go to war when 
democratic Czechoslovakia was in
vaded, but did when the invasion of 
dictatorial Poland upšet the balance 
of power. There can be only one 
world morality. So long as there are 
Jim Crow cars in South Africa „and 
America how can we tell the 
that they should not have Jim 
cars for the Jews in Poland.”

Mr. Edward Jackson, vice 
dent of the Massachusetts 
State Council, who addressed the 
Jewish Conference said: “Since the 
people in the labor group are not 
among the few rhaking profits from 
war, we can say that we are not 
concerned with it. Labor wants no 
part of this war.”

Millions of New Englanders are 
becoming more articulate in their 
outspoken opposition to the second 
imperialist war. The nature of the 
war is being understood by more 
and more workers, farmers and pro
fessionals. The nearer President

but 
there is a girl who comesx to our 
chorus rehearsals every Thursday 
evening all the way from Brooklyn, 
getting all her homework done and 
planning to become a Model after 
completing school. Would you be 
interested in meeting her?

I still know your thoughts 
girls. Then there is a fellow 
also comes from Brooklyn,
works during the day, goes to school 
at evenings, plans to become a doc_v 
tor and comes to sing in Great 
Neck. Would you be interested in 
meeting him and many more people 
just like the two mentioned above?

If you are, the place is A. & J.
Steamboat 
the date.

M-Day Comes 
To General Motors

very 
have 
took 
fully 
corporated into the Third Reich. On
the other hand, Stalin took the 
Vilna Territory from Poland (who 
had stolen it from Lithuania some 
20 years ago) and returned that an
cient Lithuanian city to its 
ful owners.

There, in a nutshell, Mr. 
naitis, you have it. Take
leave it! We also think that the 
average Lithuanian American un
derstands that language, too.

Dear Gene:
I do not know whether or not 

you have heard the latest things 
that are going on in Great Neck. 
Perhaps the thing that is causing all 
the wind is the operetta which the 
Pirmyn Chorus ig sponsoring under 
the direction of Geo. Kazakevich.

You never told me whether or 
not you have heard of Doris Blake

Kosmowskis’s Hall, 91 
Rd., Great Neck, and 
Speaking of dates, I don’t have 
enough to spell the word “date,” but 
the date for the operetta will 1 
April 28, 1940. \

Untill April 18, 1940, 
Your Pal,

Zene Bechis. 
admission price will be 
operetta and 40c for 
A hardy time for all.

Spring Frolic 
Of LDS Builders

BROOKLYN, N. Y.—Last Satur
day was .the birthday of Beatrice 
Kaylock, an Aido Chorus, Aidbal- 
siai and Cavalcades member. After 
singing on station WCNW Saturday 
the girls of the Aidbalsiai piled in
to George K.’s car while the Ijoys 
went by train to Beatie’s house.

I’ll tell how party progressed by 
giving you the high spots:

George K.: Taking 
and pinning them to 
taking out a comb 
them... Felix Yanis: 
famous “Tobacco 
Melvina Sukaskas: Drinking, as ’she 
calls it, champagne (water)/... Al
dona Žilinskas: What’s a pork chop? 
I want more chicken ...

Tony Navickas: After being late 
to the party and having^ everything 
in front of him, yelling, “Beatie, 
how about some service?” ... Bunni 
Shellan (our teacher): Snatching 
things from all the plates. You 
should see Bunni at a party!.... 
Johnnie Gribžs: 
to imy father’s

Mary Brown: 
a job with the 
she pitched the 
the table, never missing! 
kackas: Someone will go home alone 
if I hear anything about a button ...

Beatrice Kaylock (our hostess). 
What kind of cake do you want? 
Strawberry, 
Everybody: All of them!... /

We want to thank Beatie’s mo
ther for a swell dinner and Beatie 
for a swell time. We all sincerely

I won’t challenge the truth of 
this statement but I’m sure I won’t, 
regret the buildup I have been giv
ing to the Builders’ Spring Frolic 
to be held on April 27—at least I 
hope not.

Just in case there breathes a soul 
so dead who has not 
super-gigantic affair, 
enlighten him.

THE Spring 
in the midst 
White Way—at none other than the 
Citizens’ Club, 
Whether your weakness be the Lin 
dy, Waltz, Fox Trot, Conga _ 
Rumba, John Mikalauskas and 
orchestra can accomodate j 
Dancing begins at 8.

You can’t do that 
best suit!...
We think she’ll get 
GiAnts for the way 
bread to all across 

. Joe Su-

OAKLAND, Calif. —. Oppressive 
features of the M-Plan (national 
mobilization for war) have already 
been introduced in all East 
General Motors plants, it 
learned here early this week.

Workers who protested have
advised by a plant superintendent 
that “the best thing you can do is 
to keep your god damn mouths 
shut.”

The company spokesman further 
told them: “We’re going into this 
war on the side of, England.”

Intentions of the management 
were disclosed when spokesmen for 
a grievance committee of United 
Automobile Workers Local 76, pro
tested the posting of a company 
bulletin threatening to fire any 
workers if they “advocate subversive 
doctrines” which “would be inju
rious to—the corporation.”

At the Chevrolet truck plant, Du
rant and East 14th St:, the “sub
versive” notice replaced a framed 
copy of the United States'Consti
tution which the management had 
placed on the bulletin board when 
the UAW began organizing the 
plant.

Identical notices were posted at 
the parts plants and the passenger 
car plant, 73rd Street and Hillside.

Wide indignation prevailed among 
the employees. Jack Montgomery, 
member of the Union grievance com
mittee, wrote out a grievance, stat
ing that the notices “prohibit the 
right of free speech.”

In a conference that followed be
tween Truck Plant' Superintendent 
Jack Brown, the company spokes
man gave the company’s war policy 
straight from the shoulder to Mont
gomery and Clarence Ray, grievance 
committeeman.

“Our opinion is that this notice is 
nothing but part of the plan to take 
us into the war,” the union men 
protested.

“You’re god damned right it is,” 
Superintendent Brown is said to 
have replied. He added:

“It’s my opinion it is just part of 
the M-Plan you hear so much about. 
We’re going into this war on the 
side of England. Why, of course, we 
got to fight for England. We’re cou
sins. If England loses this war, 
there will be no peace in the Atlan
tic and no way to protect the Ca
nadian border.”

The committee then went to the 
General Manager F. Fitzpatrick, of 
all East Bay Chevrolet plants who 
took a position almost as frank as 
Brown’s. He declared, “If anybody 
advocates overthrowing our govern
ment we’re going to fire him.”

The committee was informed that 
accumulating the stokers ever since I any protest against production 
he was a lad. They run the gamut norms would be considered “subver- 
from corn cob to chrome-plated. sive” and cause for discharge.

Peace Poll 
Riddles Allies

SEATTLE.—Results of a poll con
ducted by the Seattle Youth Peace 
Council recently disclosed an over
whelming sentiment to keep Ameri
ca out of the European conflict.

With 1805 answers to a ballot 
on peace in the hands of , the com
mittee, it was disclosed that 1661 
had opposed loans to belligerent na
tions compared with a scant 144 
favorable votes.

Don’t be misled into thinking that 
this is just another dance—it isn’t. 
The committee hąs put their heads 
together, scheming and plotting un
to the wee hours of the morning 
to make this a bang-up success. 
There’ll be fun, laughs, and thrills 
for everybody from 6 to 60. So 
come one, come alj. Spring is our 
Time—so there’ll be flowers, flowers 
and more flowers just to put every
one “in the mood.”

The men will be given a flower 
for their lapel and the girls one to 
grace their golden locks. Just bring 
yourselves and we’ll guarantee you 
the time of your life!

So remember, “ydur dimes for 
happy times,” at the Builders Spring 
Frolic.

I could go on forever, but as 
they say, “Don’t tell all. you know— 
save some for another day.”

—Elenutė.

Opposition to sending men over
seas to fight was expressed by 1697 
while but 99 were agreeable.

To the question “which will help 
most to keep America out of the 
European war?” but 197 pinned 
hopes on Welles Trip to Europe; 
284 signified Roosevelt’s speech to 
.the Youth Congress; 
meeting with Mussolini; 
signated the signing of 
Finnish peace pact.

United States should 
only if it is attacked, according to 
1459 voters; if merchant ships are 
sunk, 102; Philipines are attacked, 
138, and if the Allies appear to be 
losing, 103.

But 102 believed the war is kįeing 
waged for democracy; 1225 said for 
markets, colonies and empires; 79 
for western civilization and 207 
named various other reasons.

An overwhelming majority called 
for a ban on shipment of war ma
terials to Japan; 105 voted to con
tinue the traffic while 1645 turned 
thumbs down on the flow of trade.

by Frank 
“Wilmerdingers.” 

mushball team are 
ry nicely — colors 
have not been selected but you can
leave that to committee to do a 
good job. Al Charnes is all set to 
go this season — last year he played 
on the Wilmerding team that set a 
world’s record for playing the most 
innings in a certain amount of time, 
they played day and night for two 
days withouti sleep or rest. Another 
player signed was ' “Prigger Knez,” 
ace speed ball pitcher who played 
for the championship Greek Catho
lic Team.—“Prigger” ranks with the 
best in the Pittsburgh District with 
such pitchers as “Bullet” Oskin and 
Anderson.

New jackets are also going to be 
purchased
going to be the keynote.

The .Wilmerdingers also welcome 
two new members, namely, Della 
Swazeski and Francis Mesco to the 
club. More names of new members 
are to be released as soon ns their 
applications are approved.

“interclub Party”. Plans are rap
idly being completed for the mam
moth Young Lithuanians’ party to 
be held at the Lithuanian Hall, 
Braddock, Pa. Starting at seven 
o’clock on Sunday, April 28th. In 
a recent talk with the committee, 
the following clubs are going to 

I participate: Young Lith Club of 
Wilmerding, Homestead Lith Club, 
Duquesne Lith Club, Esplen Club, 
Tri-Boro Lith Club of Braddock and 
Youth Lithuanian Club of Pitts
burgh (sponsors of the Lith Radio 
program on KQV).

This party will have a great sign
ificance in that it will bring to
gether the young Lithuanians of 
Western Pennsylvania for a better 
understanding and unity that here
tofore has been lacking. Good eats, 

/lancing (folk and American), songs, 
etc., will be on the program. His
tory in Lith Circles will be written 
after thi affair because this is the

March on May Day 
For Peace and Jobs

first time, t 
scope has been- undertaken. Credit 
for this get together should be giv
en to the Wilmerdingers, who with 
the Braddock Club’s grand coopera
tion will make this affair a big 
success.

“Lith Acquaintance.” Casey Shultz1* 
Wilmerding basketball player, getf 
ting a great hand from speaker 
Paul Shultz (no kin) coach of the 
Turtle Creek Hi School Basketball 
Team for his versatile ball play
ing in past years, at the recent 
YMCA Basketball Banquet-

Ray Kaskin leading the songs at 
the same affair like a real veteran 
—Shultz, Raskin, Cizauskas and 
yours truly were presented with gold 
and silver medals 
their championship 

year’s league—
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Šiurpūs Balsai iš
Rašo

Lietuvos Katorgos
Oi*.

Gardner, Mass.

(Tąsa)
Sumuštasis Gurv. ant rytojaus reika- 

Javo, kad jį apžiūrėtų gydytojas ir sura
šytų apžiūrėjimo protokolą. Pagaliau jį 
iššaukė ir nuvedė, tik ne pas gydytoją, o 
pas felčerį-kareivį.

—Aš reikalauju gydytojo. Jūs gi mane 
sumušė t, todėl jūsų apžiūrėjimas man 
nereikalingas.

—Nutilk, snargliau!—pasipiktino vir- 
šyla ir griebė ligonį už plaukų.

* Bet felčeris jį sulaikė. Matyt, jam at
rodė, kad mušti atėjusį gydytis jo aki
vaizdoj ir dargi ambulatorijoj nepatogu. 
Grąžino jį atgal į kamerą.

Bet neilgam. Nes netrukus šaukia po 
vieną tardyt dėl vakarykščių pirmosios 
gegužės įvykių. Pirmas išeina ŠI., bu
vęs Kauno miesto tarybos darbininkų 
frakcijos atstovas. Mes laukiam jo par
grįžtant, bet jis negrįžta.

Kieme vaikščiodamas Kr. išgirsta dus
lų mušamo žmogaus vaitojimą. Jis sku
ba žinią pranešt kitiems, bet mato: ka
reiviai varo ŠI. sudraskytu, skausmo iš
vagotu veidu. Jis eina sverdėdamas ir 
vaitoja iš skausmo. Kr. sustoja. Jį pa
čiumpa kareiviai ir tempia “tardyt”. Šis 
nelaukdamas kas bus, priešinasi, nesi

duoda vedamas ir rėkia atviram lauke 
kiek gali, kaip kokia pavojaus sirena, į 

4, kurią atsiliepė ir kiti. Kilus pragariš
kam triukšmui stovyklos komendantas 
majoras Rudaitis pro langą sušuko ka
reiviams :

—Palaukit!
Tie sustojo. Komendantas it nieko dė

tas priėjo ir rodydamas nustebusį veidą 
paklausė:

—Kas yra? Ko čia dabar rėkiat, kaip 
proto netekę?

—Aš neisiu,—perkirsdamas kareivio 
raportą pradėjo kalinys.—Vakar mušėt, 
šiandien mušat, rytoj vėl mušit. Eisiu ta
da, jei duosit žodį, kad nemušit.

Komendantas užtikrino ir Kr. nusive
dė į raštinę, kur ant sienų kabojo var
totos rykštės iš, vielų, šikšniniai bizūnai, 
lazdos. Jo nebemušė.

Bet kai atėjo vesti daugiau “tardyt”, 
niekas iš kameros nėjo, kareivius sutiko 
su protestais, vaidindami juos budeliais. 
Už tuos šauksmus kai kurių pavardes 
užsirašė.

—Mes dar jums parodysim, kokie mes 
budeliai,—atsakė karininkas Kirkilą, va
dovavęs užpuolimams ir pasižymėjęs 
žvėries žiaurumu.

Įvykis baigtas. Praeina viena, kita, 
trečia diena. Gautos žaizdos ima gyti, 
išrauti plaukai ataugti. Praeitis po tru
putį imama užmiršti. Bet vieną rytą į 
kamerą ateina viršyla ir skaito penkio- 
liką pavardžių: devynių vyrų ir šešių 
moterų.

—Susirinkit savo daiktus.

lynu, jo rūsiuos buvę paslaptingi urvai, 
tuneliai, vedantieji į įvairias miesto da
lis. Jiėškojom tų tunelių keletą dienųr— 
jokių žymių neaptikom. Laimėjo projek
tas: patiems iš kameros iškasti urvą 
skersai kiemą pro spygliuotas vielas ir 
per jį išlysti. Už stovyklos yra griovys, 
suprojektuotasis'urvas turi į jį įeiti ir 
tada mes galėtume slinkti sargybos ne
pastebimi. Išviso kasti reikia 24 met
rus. Kasant reikės pereiti kelią ir vie
noj vietoj įdubimą. Susidarius stipresnių 
ir tam darbui tinkamų žmonių būriui, 
darbas buvo pradėtas.

Dirbt galima tik naktimis, nes dieną 
reikia saugotis nuo pačių kalinių, kad 
žinia apie ruošiamą pabėgimą nepasklįs- 
tų. Žinot privalo tik tie, kurie dirba. 
Pirmą naktį mes atplėšėm grindis ir at
kasėm pamato akmenis. Antrą naktį 
pradėjom griaut sieną jieškodami, kur 
smulkesni akmenys, nes stambių negali
ma bus paslėpt. Trečią naktį iškėlėm- 
akmenis ir pradėjom kast patį urvą. O 
kiek tokių naktų reikėjo, sunku ir besu- 
skaityti/ Kasėm su pačių padirbtu kas
tuvėliu. -Žemes vertėm į šalia kameros 
buvusį rūsį, dieną stengdavomės jas iš
nešioti ir paslėpti.

Darbininkus kiti kaliniai susitikę daž
nai užkalbindavo:

r—Kas tau yra? Sergi, kad taip blogai 
atrodai ?

—Nieko, praeis,—atsakydavo.
Skylė buvo daroma nedidelė, tokia, 

kad žmogus gulsčias galėtų išlysti ir 
kkd pro pilvą iš apačios būtų galima iš
traukti žemių pripiltą bliūdą. Darbas pa
lengva eina pirmyn, bliūdas po bliūdo 

įvažiuoja su žemėmis. Jį ištraukia prie 
urvo angos stovįs žmogus, laikąs rankoj 
antrąjį virvės galą. Ištuštintas bliūdas 
virvės pagalba grąžinamas atgal į urvą.

Kartą bekasant urvas užgriuvo, dir
bęs ten žmogus buvo prislėgtas žemė
mis ir vos-ne-vos pasisekė jį išgelbėti. 
Todėl vėliau daugelyj urvo vietų teko 
dėti iš šonų ir iš viršaus lentas. Darbas 
buvo sunkus, nes urve negalima apsi- 
gręžt, atgal lysti visada reikia atbulam. 
Pasitarę nusprendėm ties viduriu urvo 
padaryti gerai sutvirtintą vietą, kurioj 
galima būtų apsigręžt. Nutarimas per 
vieną naktį buvo įvykdytas. Išmatuojam 
virvės ilgį, jis rodo mums, kad iškasta 
dešimts metrų.

Bet juo tolyn, juo sunkyn. Dirbti kai 
kurie kasėjai nebegali. Urve taip tvanku, 
kad turintieji silpnesnes širdis turėdavo 
grįžt galo nepasiekę. Reikia j ieškot nau
jų, stipresnių darbininkų, o kiekvienas 
naujas žmogus, sužinojęs pabėgimo pa
slaptį, tą paslaptį vis mažindavo. Po 
dviejų mėnesių urvo ilgis buvo penkioli
ka metrų.

' —Kam?.
A —Važiuosit iš čia.

Darosi aišku—dar ne viskas baigta, 
dar kažkas žada būti negera. Draugai 
krauna savo daiktus ir spėlioja. Juos ga
bena arkliais į Telšius, kur kelioms die
noms praslinkus visa penkiolika buvo pa
statyta prieš karo lauko teismą. Čia jie 
sužinojo, kad pirmą gegužės Varnių kon
centracijos stovykloj buvo ruoštas suki
limas, internuotieji norėjo nuginkluot 
kareivius, agitavo juos prieš karininkus 
ir prieš valdžią. Todėl teismas už šį nu
sikaltimą penkis, jų tarpe ir Ženę Grei- 
fenbergerienę, nuteisė mirtį, o dešimtį 
ilgamečiu sunkiųjų darbų kalėjimu.

» Kai buvo perskaitytas sprendimas, 
Kirkilą atsigrįžęs nuteistųjų pusėn pa
sakė:

—Ar aš nesakiau, kad mes jus pamo- 
1 kysim... * ♦ *

Slenka dienos, savaitės, mėnesiai, me
tai: pirmi, antri, treti. Kas maldauja, 
prašo, nusižemina iki pat' dulkės, pasi
žada—tuos paleidžia, jų vietą užima kiti, 
naujai atvežtieji. Bet mums, tvirtai nu~ 
sistačiusiems nemaldauti, jokių perspek
tyvų išeiti iš stovyklos nėra. Fašizmas ir 
karo stovis kol kas dar nesiruošia žlugti. 
Mes turim patys jieškot išeities, mes tu
rim bėgti. Keturioms moterims pasisekė 
pabėgt iš Zarasų, gal būt, pasiseks ir 
mums. Ėūrelis aktyvo nutarė ruošti pa- 

jb bėgimą. e
* Projektų buvo visokių. Viėni pasako

jo, kad, kai šita stovykla buvo vienuo-

—Leiskite, vyrai, man į tą urvą įlysti, 
pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo, — 
prašė stovykloj buvęs vokiškas doktor 
juris.

—Bet tu esi drūtas ir todėl tau lysti 
bus ne taip lengva, šis kūrinys daugiau 
laibiesiems pritaikintas.

—Nieko, leiskit pabandyt.
Jei jau taip nori, lysk. Įlindo, kaip 

paprastai su signaline virve, kad reika
lui ištikus galima būtų susisieįt. Kiek 
laiko praslinkus, stovėjęs prie urvo an
gos praneša:

—Jis nieko neatsako.
Trukteli virvę vieną kartą, kitą kartą, 

jis nejuda ir virvės trūkčiojimų nepa
kartoja. Reikia lyst kitam ir žiūrėt, kas 
atsitiko. Smalsuolis rastas pusgyvis, tik 
kojos dreba, o pats jau nebejuda. Reikė
jo už kojų atbulą tempt lauk ir čia gai
vint. •

—Na, kas buvo? ■
—Ne pats nežinau. Taip išsigandau, 

kad maniau, jog teks ne tik su laisve, 
bet ir gyvybe atsisveikint, — paaiškino 
daktaras.

Prieš mus iškilo labai rimtas klausi
mas : ar gera kryptim mes kasam ? O gal 
urvas eina ne skersai, o įstrižai kiemo 
ir tada jo ilgis datigiau kaip 24 metrai. 
Bet kaip patikrint? Įlindęs urvan nieko 
negali orientuotis, o kieme stovėdamas 
gali nujausti tik urvo pradžią, o ne jo 
kryptį. Kažko gudraus čia neišgalvosi.

(Bus daugiau)

t

Kas link G. A. Bražinsko iš 
Athol, Mass.

Piktų norų religiniai fanati- 
zuoti žmonės su pagelba melų 
jį buvo padėję į beprotnamį 
ant visados vien tik dėlto, kad 
jis yra progresyvis, laisvos 
idėjos žmogus. Kaip žinoma, 
jų buvo astuonių pasirašyta, 
todėl ne visai lengvas darbas 
buvo išliuosuot. Bet per pasi
darbavimą gerų artimą mylin
čių žmonių, su pagelba ačlvo- 
kato, po 13 mėnesių ir 16 die
nų draugas Bražinskas likb iš- 
liuosuotas.

čia seka vardai tų, kurie 
aukavo tam tikslui: AthoL 
Mass. — po $10, D. Gabrėnas, 
A. Pakarklis, Draugas: po $5 
—D. Jakimavičius, J. Daubo- 
ras, P. Bužiančis; F. Gervic- 
kas—$2; po $1, J. Paliulis, 
Draugas, L. Petronis, S. Pui
dokas; po 50c—J. Jasinskas, 
A. Kenešis.

Gardnerio Liet. A. P. Kliu- 
bas $10,; J. Aukštikalnis $10; 
J. Pranskas $2; po $1 — V. 
Damašauskas, A. Žekonis, Y. 
Granskis, M. Narbutus, V. 
Bartulis, F. Jodaitis, M. šlei
va; L. Prūsaitis $1.50; po 50c 
J. Višniauskas, A. Grubinskas, 
J. Vaitiekus, J. Glebavičius, 
F. .Nešei, A. šlekis, P. Yasins- 
kas, K. Balsevičius, B. Min- 
kiaučis, Y. Karlonas, S. Yaku- 
benas, A. Glebavičius, A. Pu- 
nienė; po 25c A. Puida, P. 
Kuliackas, F. Stasikelis, J. 
Bernadis, K. šlegeris, S. Da- 
gis, S. Rasimavičius.

A. Latvėnas $10, Deery, N. 
H.; A. G. Yatužienė $1, Pal- 
mera, N. J.; A. Kučinskas $2, 
Troy, N. Y.

Hudson, Mass. L.A.P. Kliu- 
bas $10; po $1—V. Vidžiu- 
lis, G. Šidlauskas; po 50c M. 
Kazlauskas, C. Urbonas; po 
25c M. Paradis, J. Yeškevi- 
čius, A. Saulinskas, L. Ale- 
ževski, A. Tamosiunas, F. Ba- 
kaveki, A. Lakovskis, J. Sa- 
banckas, S. Brakly, M. Baron.

Marlboro, Mass. K. Butėnas 
$1; po 50c C. Yakša, F. Kau- 
lekis; A. L. Yakša 25c. T. 
Marcelonis 50c, Maynard, 
Mass.

Worcester, Mass. prisiųsta 
per Mazurką: A. P. Granic- 
kas $1, po 50c F. Mazurka, J. 
Narvaiša; po 25c J. Kazis, L. 
žolimas, J. Palonis, V. Motie- 
jaitis, F. Baris, J. Lauras, J. 
Dokonis, A.‘ Rutkauskas, K. 
Kosulis, J. Sabaliauskas, J. 
Bakšys, B. Kukauskas, P. Ba
nionis, J. Skliutas, D. Jusius, 
R. Mulvida, A. Kaminskas.

Haverhill, Mass, po $1—A. 
P. Dambrauskas, J. Saulėnąs, 
V. šimanavičius; po 50c S. 
Benkus, A. Navickas, V. Rač
kauskas, A. Kazlauskas, J. 
Masevičius, J. Pietkus, S* 
Džingoliavičius, P. Javanskis, 
P. Pečiukonis; po 25c B. Gu- 
mauskas, A. Večkis, M. Mato
nis, P. Jacunskas, J. Eiduko- 
nis, M. Verseckas, J. šlauči- 
kas, P. Galinis, B. Brown, V. 
šlaičiunas.

Dorchester, Mass. J. Buzen- 
čis, $5; po $1 J. Usevičius, J. 
Gustaitis, A. Buivid; po 50c 
M. šinkus, J. Puksevičis,-- V. 
Barevičis, J. Vaznis; po 25c 
C. Petrauskas, V. Yurgal, N. 
Šeiva, R. .Silveria, K. Karlavi- 
čis, J. Geriba, Pakalnis, Gas- 
paraitis, Matulis, N. Kirkliaus- 
kas.

Arlington, Mass, po $1 D. 
A. Dambrauskas, M. Gedvilą, 
Masilionienė, P. Kubiliūnas, F.

Kežis; po 50c C. Yašas, J. Šid
lauskas, J. Stonis; po 25c J. 
Vait, J. Gukis, D. Lerkšienė, 
B. Ciberkis, A. Buivid, B. La- 
zinskienė, J. J. Bakšys, J. Žu
kauskas.

Fitchburg, Mass, po $1 J. 
Baronas, J. Samulenas; po 50 
centų F. Yakštis, J. Ramunis; 
po 25c Jadviga Jhnatovicz,. 
M. J. Pawll, C. Tamulionis, 
J. Bublis.

Brooklyn, N. Y.—J. Vaz- 
nys $2; po $1 A. Vaznys, D. 
Burba, P. Petronis; po 50c— 
M. Subačius, M. Guzančis; po 
25c—J. Ūsas, J. Ksanovič, J. 
Sonisauski, T. Babelis, J. Svo- 
lonis, V. Vargnis.

Su smulkiomis aukomis pa
sidaro $176.99. Išlaidų buvo 
$116.15. Paliko $60.84, kurie 
perduoti G. A. Bražinskui.

Kurie aukavo mažiau 25c, 
tų vardų netalpinam. Ačiū vi
siem už aukas ir pasidarbavi- 
ma. v

Komiteto Narys.

Waterbury, Conn.
Mūsų Naujienos

Seniai matėsi pranešimų iš 
mūsų apielinkės. Jau rodos, 
kad čionais nebėra jokio vei
kimo. Bet taip nėra. Dirbam, 
krutam iš visų pajėgų.

Balandžio mėnesiniame su
sirinkime LDS 49 kuopa nu
tarė surengti prakalbas drau
gui L. Pruseikai, kuris dabar 
važinėja po Mass, valstija. 
Draugas L. P. apsiėmė būti 
Waterbury 18 gegužės, suba- 
toj. Kokią valandą ir kokioj 
vietoj prakalbos įvyks, prane
šime vėliau.

Tame pačiame susirinkime 
išnešėm rezoliucijas savo se
natoriams ir kongresmonams 
savp šteito, kad balsuotų prieš 
anti-ateivinius bilius, kurių 
randas apie -70 įneštų. Taip 
pat pasiuntėm telegramą pre
zidentui Rooseveltui, kad ve
tuotų tuos bilius, kurie yra 
perėję senate ir kongrese. 
Taip pat priimta rezoliucija 
prieš Smitho Bilių, kuris nori 
sudarkyti Wagner Labor Ak
tą.

Taip pat ALDLD 28 kuopa 
balandžio mėnesiniame susi
rinkime išnešė viršminėtas re
zoliucijas prieš tuos pačius 
bilius, taip pat pasiuntė tele
gramą Prezidentui Roosevel
tui. Dar nutarė laikyti disku
sijas 20 balandžio temoj “Ko
kią naudą neša imperialistiški 
karai darbininkų klasei?”

21 balandžio įvyko metinį 
konferencija LDS 5-to apskri
čio Vinco Žiūraičio svetainėj, 
Falls Ave., Oakville, Conn.

Delegatų dalyvavo 24 ir 4 
apskričio valdybos nariai. Da
lyvavo draugas Ormanas iš 
Brooklyn, N. Y. Daug davė 
gerų patarimų ir paaiškinimų 
LDS reikaluose. Buvo išduotas 
raportas delegato S. Meison iš 
konferencijos ateivių, gynimo, 
kuri įvyko 2-3 kovo Washing
ton, D. C.

Konferencija priėmė rezo
liucijas prieš anti-ateivinius bi
lius. Rezoliucijos pasiųstos 
kongresmonams ir senato
riams Conn, valstijos. Taip 
pat rezoliucija prieš Smith Bi
lių. Taipgi rezoliucija Lietu
vos Smetonai, kad paliuosuo- 
tų Lietuvos politinius kalinius, 
ir paaukavo $5 Lietuvos poli
tiniams kaliniams.

Vienas iš Dalyvių.

; /

NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA

Iš Stoties WHOM 1450 Klcs.
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.

Del pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

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

Rinito

•••ir mažiau kaštuoja!

į

Telefonas EVergreen 7-1661E

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
„ (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkama 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokav <nus be jokio mokesčio

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

H

r-ų

JEIGU

NOTARY 
PUBLIC

Penktas puslapis

ORITE taupyt darbą ir 
pinigus, kada tik per

kate smetoningą, gardų 
Borden’s pieną? Tai tegu 
jum pristato Borden’s j na
mus naujoviškoje Econo
way Dėžėje. Štai jos geru
mai :
TAUPO PINIGUS... l%c 
ant kiekvienos perkamos 
kvortos.
TAUPO DARBĄ.. . 
butelių plaut nei už 
statyt.
TAUPO VIETĄ . . . 
šaldytuve.
EXTRA APSAUGA

tikrais

nėra
durų

jūsų

ŠVA
RAI . . . tikrais tyrimais 
jrodyta, kad pienas išsilai- 
ko šviežias per dienas jūsų 
Šaldytuve.

BORDEN’S, TAI TUKi BŪT GERAS!

Telephone
STagg 2-5043

fe

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengto^ dvi koplyčios duo
damos mylimi, .ms pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykinių Drabužių

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.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas J 10 
savaitinių imokėjimų.

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

HENRY NAKINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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Pasaka Nuo Dvylikos Paršų
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

“0 Vilniaus neužmiršk, 
lietuvi.”

Aš tam pritariu. Neuž
miršk.

“Mes be Vilniaus nenu
rimsim ir su Vilnium nenu
rimsim.”

Tam ne visai pritariu.
Tegul jie bent sykį nu

rimsta su savo nerimtais 
paršų ir žąsų juokais!

Despotizmas Lietuvoje 
gali priversti aukauti, gali 
priversti pirkti nereikalin
gą daiktą. Amerikoje jisai 
da, kol kas, negali prie to 
priversti; nes čia da yra 
kiekis demokratizmo.

Taip, despotizmas gali 
žmones priversti aukauti ir 
pirkti daiktus. Despotiz
mas, kaip istoriškai žino
ma, gali priversti žmones 
aukauti ir savo gyvybę ko
voje prieš patį despotizmą.

Bet mes, pažangieji ir 
komunistai, aukaujam liuo- 
sa valia tai ginklų fondan,

tai Vilniaus biednuomenei, 
tai kam kitam, ir visados 
tas aukas sudedam į Lietu
vos despotiškos valdžios ki- 

! šenių, iš kur procentai 
plaukia kaip lėšos naujiems 
politinių “nusikaltėlių” ka
lėjimams ir koncentracijos 
liogeriams. Ten patalpina
mi visi toki, kaip mes, visi 
mūsų idėjos draugai, tei
singi tėvynės mylėtojai, 
darbo liaudies mylėtojai, 
demokratijos draugai.

Apie šitokią padėtį mūsų 
darbininkiškoji spauda jau 
ne sykį parašė kokią nors 
pastabą. A. B. “Laisvės” 
krisluose neseniai kartų žo
dį tarė apie mūsų aukas 
Lietuvai ir mūsų draugus 
Lietuvos kalėjimuose.

Bet išvados dar nėra 
Dar yra proga paršų ir žą
sų filozofams apdėti mus 
aukų mokesčiais—nors po 
20 centu kas mėnesis!

J. B.

sitarimo. Mes visi—visas mū
sų Balso Choras važiuosime į 
Haverhill, Mass., gegužės 5 
d., ir ten Gedemino Kliubo 
svetainėj dainuosime, ir mūsų 
jaunuoliai lowellieciai persta
tys tą pačią gražią operetę: 
“Velnias Statinėj.”

Mes patartam netik lowel- 
liečiam, kurie nedalyvavo dė
lei blogo oro ir nematė to la
bai juokingo perstatymo,-bet 
ir iš kitų kolonijų lietuviams 
važiuoti į Haverhill gegužės 
5, ir dalyvaut tame koncerti
niame vakare. Tai bus gražus 
spektaklis. Ten pamatysite 
Lowellio jaunuolių gabumus 
lošime ir pasiklausysite abie
jų chorų gražaus dainavimo.

Lowellieciai turi padaryti 
taip, kaip Haverhillis: važiuo
ti ne tik choras, bet ir šiaip 
draugai į svečius—dėlei drau
giškos paramos choro naudai. 
Abu chorus mokina žymus ir 
gabus chorų mokytojas Bill

! Petrick—M. Petrukevičių sū- 
I nūs iš Lawrence: Mass.

Mes didžiuojamės turėdami

Baltimore, Md.
Ir Čia Bus Gegužinė Paminėta

Baltimorės miesto Komunis
tų Partija ir Jaunųjų Komu
nistų Lyga ruošiasi kovingai 
atžymėti Darbininkų šventę— 
Pirmąją Gegužės. Tai bus su
šauktas • didelis masinis susi
rinkimas City Hali Plazoj, 
geg. 1 d., tarpe 5 ir 7 vai. va
kare. Kalbėtojais bus Martin
Chancey ir Albert 
berg, taipgi kalbės 
ir Sam Banks.

E. Blum-
C. Taylor

Masinis mitingas šaukiamas 
po obalsiu: “Už darbus, sau
gumą, civiles laisves ir taiką.“

Kalbėtojai, sakoma, plačiai 
nušvies dabartinę situaciją Eu
ropoje ir Jungtinių Valstijų 
darbo žmonių problemas.

Rep.

Hartford, Conn.
LLD 68 kuopa surengė pra

kalbas dėl drg. Z. Janausko. 
Prakalbos įvyko 9 dieną ba
landžio. Oras buvo lietingas, 
tai mažai ir publikos atsilan
kė. Bet kurie buvo, tai užsi
ganėdino, nes draugas Ja- 
nauskas pašakė gerą prakal
bą. Kalbėtojas prisiminė rei
kalą remti darbininkišką 
spaudą ir paprašė paramos 
dėl “Liaudies Balso.” Tai 
draugai sumetė, kiek kuris iš
galėjo.

Aukavo sekamai: po $1 K. 
Vilkas, ž. Yuška ir V. Zal- 
dauskas; po 75c, P. Kazlan; 
po 50c, V. Staugaitis, A. Griš- 
ka, J. Kazlauskas, A. Totere- 
lis ir J. Dagilius; po 25c — 
O. Grigaliūnienė, R. Zimer- 
man, M. Ramoškienė, J. Kai
rys, B. Muleranka ir O. Vi- 
sockienė. Su smulkiomis auko
mis pasidarė $9.50. •

Taipo pat ant vietos buvo 
išrinktas draugas W. Brazaus
kas, kad padėtų ant rytojaus 
pereiti per gerus rėmėjus už
rašyti “Liaudies Balsą.” Taigi, 
10, dieną balandžio ąbu jauni 
vyrai, Brazauskas su Janaus- 
ku, ir leidosi į darbą ir turėjo 
biskį pasekmių.

Paduodu vardus atsinauji
nusių “Balsą“ ir aukavusių 
jam: Diamond Grill atsinau
jino J. Beržinis— atsinaujino 
prenumeratą ir $1 aukavo. J. 
Urban atsinaujino ir aukavo 
50c. K. Mičuta aukavo $1, V. 
Ramanauskas $1, J. Seurusai- 
tienė 50c ir P. Giraitis atsi
naujino.

Taigi, vardan 68 kuopos ta
riame visiem atsinaujinusiems 
ir aukavusiems labai ačiū.

' B. Muleranka.

Kiekvienas apšvietę bran-

Norwood, Mass.
Lietuvių Lavinimosi Ratelio 

Vyrų Grupė, vadovystėj M. 
K. Bolio, smarkiai rengiasi su 
komedija “šliūbinė Iškilmė” ir 
su dainomis. Nes šį šeštadienį, 
bal. 27 d. Montelloj duos gra
žią programą. Po programos 
bus šokiai. Rengia Moterų ap- 
švietos Kliubas , Tautiškam 
Name, Montelloj, 7-tą vai.
vakare.

Reporteris.

Lowell, Mass.
Mūsų Jaunimas ir Jo Veikla

Tik porą metų atgal, mū
sų parengimai būdavo negyvi 
—vien senų žmonių sueigos. 
Būdavo kiekvieną kartą cla- 
lindavomės nusiminimais dėlei 
stokos jaunuomenės mūsų pa
rengimuose. Visai kas kita da
bar, kuomet chorą suorganiza
vome. Kadangi man pačiam 
teko daug tame darbuotis, tai 
dabar nepaprastai esu pasi
tenkinęs, matydamas taip en
ergingai jaunimą besidarbuo
jant mūsų judėjime.

Jau kai kurie iš jų randasi 
ir svarbesnių organizacijų ei
lėse. Kas gi tuomi nesidžiaug
tų ? *

Kas liečia choro veiklą, tai 
reikia pasakyti teisybę, kad 
mūsų jaunimas veiklus ir su
manus. Tą paliudijo ir kon
certo surengimas ir tiek daug 
jaunimo sutraukimas. Patį 
perstatymą mūsų jaunuoliai 
labai gražiai surengė. Bravo, 
Rūta, Alfons, Stanley, Vytaut 
ir Emma! Nors tai buvo pir
mą kartą jūsų toks darbas lie
tuvių kalboje, bet jūs jį at
likote labai' gerai ir pagirti
nai. Jūs gerai patenkinot pu
bliką, už tai jums daug karš
tų katučių paplojo. Ačiū visai 
publikai už tokį skaitlingą at
silankymą ir gausią paramą.

Haverhillis Gerai Pasirodė

Dabar mūsų artimesnėj kai
mynystėj gyvuoja du chorai, 
būtent, mūšų Balso Choras ir 
Haverhillio Laisvės Choras. 
Porą savaičių atgal, tie du 
chorai nusitarė veikti bend
rai ir vieni kitiems gailėti 
įvairiuose klausimuose: daly
vavimu didesniuose parengi
muose, programų pildyme ir 
t. p. Taigi, draugai haverhil- 
liečiai skaitlingai dalyvauda
mi mūsų koncerte ir progra
mos pildyme pagal mūsų susi
tarimą, pasirodė labai pui
kiai : atvažiavo visas choras 
ir šiaip, žmonių. Tai gražiau
sias pavyzdys mums Lowel- 
liečiams.

Jie dalyvavo skaitlingai! 
Tuomi pat ir mes jiems atsi

IksiM
M

M
H

H
i

ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai-
svčs” bendrovės-

mokėkime, arba dar geriau, 
taip, kad mūsų bendras susi-

tikrai būtų vertas su^

jauną, gabų ir draugišką mo
kytoją; už tai mes turime vil
tį link aukštesnio išsilavinimo 
dainavime.

Mes ačiuojame draugui Pe
trikai už jo geras pastangas 
choro mokinime. Rodosi, ne
buvo labai iš ko, bet jis surado 
galimybių ir mūsų chorą visai
gerai pralavino. Dabar tik pa
tys turime stengtis, kad gauti 
daugiau naujų narių—daini
ninkų į chorą. Po koncertui— 
ant rytojaus jau įstojo 2 nau
ji nariai ir dalyvavo pamoko
se. Reikia daugiau, daugiau ir 
dar daugiau.

Kadangi draugas Petriką 
mokina abu 4chorus, Lowell ir
Haverhill, tai šiame koncerte 
abu chorai dainavo kartu; pa
vieniai nedainavo dėlei stokos
laiko. Sudainavo keletą dai
nų. Dainos buvo gražios ir 
gražiai sudainuotos. Po pro-
ginamai buvo šokiai prie ge
ros orkestros.

Kurie norėjote išgirsti mū
sų Balso Chorą dainuojant 
vieną, tai turėsite gerą pro
gą išgirsti šį šeštadienį, bal. 
27 d., kaip 7-tą vai. vakare, 
35 Atterson St., Nashua, N. H. 
Ten mūsų choras dainuos gra
žias dainas ir perstatys tą pa
čią labai juokingą ir gražią 
operetę, šokiams grieš Beer 
Barrel Trio iš Lowell, Mass.

Ačiuojant draugams iš Ha
verhill ir Nashua už jų gra
žų atsilankymą į mūsų kon
certą, kartu atsiprašome ger
biamų svečių už apturėtą ne
smagumą laike betvarkės prie 
atsiėmimo drapanų.

Kitą kartą tas bus griežtai 
vengiama.

Svarbios Prakalbos Ir Kitkas

Ateinantį pirmadienį, ba
landžio 29 d., 7-tą vai. vaka
re pas mus įvyks labai svar
bios prakalbos, kurias rengia 
bendrai L. L. D. 44-ta ir L.D. 
S. 110-ta kuopos, Lietuvių 
Darbininkų Kliubo Svetainėj, 
338 Cehtral St. Kalbės gar
sus kalbėtojas, “Vilnies” re
daktorius, draugas L. Prūsei- 
ka iš Chicagos, III. Labai se
niai tokias prakalbas esame 
beturėję. O kadangi dabar da
lis pasaulio jau pleška impe
rialistiniame kare ir Europos 
padėtis keičiasi su kiekviena 
diena; be to, mums be galo 
svarbu sužinoti, koks likimas 
lies Baltijos kraštą,’ ką gali
ma laukti mūsų pačių šalyje 
—Suvienytose Valstijose ir 
tam panašiai,—tai draugas 
Pruseika ir duos geriausį ana- 
lizą šiais svarbiausiais klausi
mais.

Reikėtų, kad nei vienas lie
tuvis, bei lietuvaitė neišliktų 
negirdėję šių prakalbų. Kas 
tik liuosas nuo darbo būsite 
tą vakarą, dalyvaukite patys 
ir visus kitus kvieskite. Su
naudokite tą vakarą papildy
mui savo žinojimo apie šių 
dienų įvykius.

Puikiausias Įvykis Balso 
Choro Istorijoj

Laisvės” Parengimai Brooklyne

Birželio 9 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

“Laisvės” Parengimai Kituose Miestuose

Liepos 7 July Piknikas
KLASČIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

Lietuvos Žinios

a
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ĮVAIRUMAI

MAYNARD, MASS.

NEW JERSEY

ir gydo-

ko valse. Radziškių km. pri
pažino kaltu, tačiau nubaudė 
tik 1 mt. kalėjimo lygtinai. 
Iki bylos J. Radžiūnas buvo 
policijos priežiūroje.

veždami avižas, tačiau 
buvo 

ir 
dirbti
duktė

i bijojo, 
todėl jį

namuose, kur 
netikra savo

Liūdnas uošvio ir žento nesan
taikos finalas

Seinų apskr. Punsko valsč., 
Radziškių k. gyveno ūkin. Jo
nas Makauskas, kuris plačioje 
apylinkėje buvo žinomas, kaip 
piktas ir labai nesugyvenamas 
žmogus, žemės jis, turėjo apie 
40 ha., žemė buvo gera, tačiau 
vaikai buvo priversti jieškoti 
uždarbių pas kaimynus, nes 
neišsiteko namie. Taip pat ir 
jo žmona gyveno daugiau ties 
Turgalaukiu pas artimuosius, 
negu savo vyro 
visuomet buvo 
saugumu.

Pereitų metų
d., negalėdamas pats su šeima 
apsidirbti laukuose, senis Ma
kauskas pasikvietė iš kaimy
nystės žentą Juozą Radžiūną 
ir dukrą Albiną Radžiūnienę į 
talką. Iki pietų visi dirbo lau
kuose
po pietų J. Radžiūnas 
numatęs susivežti durpes, 
todėl Makauskuos liko 
tik jo žmona, o senio 
Albina.

J. Makauskas labai 
kad nesulytų avižų, 
suerzino tariamas žento sau
valiavimas. Pietų metu jis pra
dėjo keikti ir kolioti visokiais 
žodžiais dukterį, kuri bandė 
užtarti savo vyrą. Pagaliau se'- 
nis tiek įpyko besibardamas, 
kad nustvėrė ant stalo gulėju
sį peilį ir puolė prie dukters. 
Laimei, duktė pažino tėvą ir 
laiku spėjo pasprukti už durų.

Laukuose sutiko ji vyrą, 
grįžtantį iš kaimyno, kur tas 
buvo nuėjęs pasiskolinti ark
lių. žmonos pasakojimas su
jaudino J. Radžiūną, kuris jau 
ne vieną skriaudą buvo paty
ręs iŠ uošvio. Jis greit nutvėrė 
po ranka pasitaikiusį baslį ir 
nuėjo į Makauskus.

Uošvis dar sėdėjo už stalo, 
kai J. Radžiūnas įėjo į pirkią 
ir paklausė jį, už ką jis norėjo 
papjauti jo žmoną, o , savo 
dukterį. Senis Makauskas ne
buvo įpratęs, kad su juo kas 
taip šnekėtų, jis griebė nuo 
stalo peilį ir šoko prie žento. 
Bet žentas buvo staigesnis. 
Lazda švystelėjo virš senio, ir 
jis sudribo ant grindų. Antras, 
trečias smūgis kliuvo jau gu
linčiam uošviui. Tik po pus
valandžio J. Makauskas atga
vo sąmonę, bet nekalbėjo. 
Tuoj pat buvo pakinkyti ark
liai ir jis išvežtas į Marijam
polės ligoninę, tačiau kelionėj 
mirė vežime.

Kovo 15 d. Marijampolės 
apyg. teismas sprendė šitą by
lą. J. Radžiūnas prisipažino 
užmušęs savo uošvį, tačiau 
tvirtino nusikaltimą padaręs, 
būdamas labai susijaudinęs.

Liudytojais buvo pakviestos

dvi J. Makausko dukters: Al
bina Radžiūnienė ir Makaus
kaitė Marė, velionies žmona, 
o J. Radžiūno uošvė Makaus
kienė ir kt. įvykį matę žmo
nės. Teisme visi liudytojai 
tvirtino, kad Makauskas buvo 
žiaurus, nesugyvenamo būdo 
žmogus, kuris ne tik mušdavo 
savo vaikus, žmoną, bet net 
savo samdinius. Vieną samdi
nį J. Makauskas dar prieš 
Did. karą peršovė. Senutė Ma
kauskienė pasakojo, kad vy
ras ją ne tik sumušęs su gele
žiniais grandiniais, ne tik 
dažnai daužydavęs, bet kartą 
net papjauti ją norėjęs. Geri 
paskui važiavę žmonės išgel
bėjo moteriškę. J. Radžiūno 
uošvis jau seniai nekentė, nes 
jis susituokė be jo leidimo su 
dukteria Albina. Kodėl J. Ma
kauskas trukdęs tas vestuves, 
Makauskienė nežinanti, tik ai
šku, kad turtas ar neturtas 
vaidmens nevaidinęs, nes Ma
kauskų ir Radžiūnų namai 

[vienodai dideli.
1 Apyg. teismas Juozą Rad
žiūną, gyv. Seinų apskr. Puns-

Praha. —DNB praneša, kad 
protektorato vidaus reikalų 
ministerija paskelbė aplink
raštį, liečiantį protektorato į- 
staigų kambarių papuošimą. 
Aplinkraštyje sakoma: “Sim
boliu, kuris Čekijos Moravijos

(Tąsa nuo 3 pusi.)
Prie arbatžolių, kurios 

yra palyginti brangus pro
duktas, dažnai primaišoma 
“kaporinės arbatos” lapų, 
kurie su tikrąja arbata nie
ko bendro neturi. Kaukaze 
arbata gaminama iš “Kau- 
kaziškų mėlynių”, kuri par- 
d a v i n ėjama “kaukaziškos 
arbatos” vardu, nors ji ne
turi įokių arbatos savybių. 
Chinijoje arbatžolių pakai
talai gaminami iš vyšnių, 
soforos ir kitų augalų lapų. 
Tuos pakaitalus vartodami, 
chinai jdidesnius kiekius ar
batos gali išvežt pardavi
mui.

.Lietuvoje plačiai vartoja
ma liepžiedžių arbata, ku
riai priskiriamos 
mosios savybės.

Karo sąlygos 
kraštų privertė
vartojimą siaurinti.

daugelyje 
arbatos

Ar Jūsų laikrodžiai 
gerai eina?

Jeigu turite sugedusį sieninį laik
rodį, kišeninį ar riešinj,—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 Avenue 

Queens Village, L. I.

Penkiad., Balandžio 26, 1940

protektorato padėtį tinkamai 
atvaizduotų didžiosios Vokie*4 
tijos rėmuose, vyriausybės ma
nymu, vokiečių Reicho kanc
lerio ir vado Adolfo Hitlerio 
atvaizdas turi būti kabinamas 
greta protektorato prezidento 
Hachos paveikslo tokia tvar
ka, kad Čekijos Moravijos 
prezidento atvaizdas kabotų. į 
kairę pusę nuo Hitlerio at
vaizdo.”

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

Tiesa, kad mūsų Lowellio 
Lietuvių Balso choras dar vis 
skaitosi jaunutis. JCovo 28 die-

.z \. ib. -; <. - , •. ' A

Telephone: EVergrfeen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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.

savo su- 
kur buvo 
operetė:

na šių metų suėjo lygiai 2 
metai, kaip gyvuoja. Aišku, 
tokioje trumpoje praeityje ir 
negalėjo būti kažin kiek tų 
parengimų, bet* jų yra buvę 
ne visai mažai. Turėta ir ne
visai mažų parengimų su ge- 
'rais pasisekimais, kas davė 
chorui galimybių lavintis dai
nose ir siektis prie dar geres
nių parengimų.

Taigi, šiais metais mūsų 
Balsas savo metiniam paren
gime balandžio 20 dieną su
mušė praeities rekordus pui
kiausiu pasisekimu 
rengtam koncerte, 
perstatyta mažoji 
“Velnias Statinėje.1

Oras buvo labai bjaurus, li
jo ir snigo visą dieną ir vaka
rą. Išrodė, kad nieks neno
rės ir nosies iškišti iš ndmų, 
tačiau patys nusistebėjome,, 
kuomet Odd Fellow; Hall sve
tainė persipildė žmonėmis. 
Ypatingai turėjome labai 
daug gražaus jaunimo. Nors 
turėjome daug ir išlaidų, kas 
neišvengtina rengiant gerose 
svetainėse. Tačiaus galima 
drąsiai sakyti, ir pelno liks 
nemažiau $50.00. Pagal mū
sų koloniją ir tokiame prasta
me ore, mes rokuojame pui
kiu pasisekimu. Tikietas buvo 
25 centai.,

J. M. Karsonas.

DR. 1 J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964 

t

680 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. Ji v

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

<D

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

SO COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 6-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

ln.itfetaA.
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Bostono ir Apielinkes Žinios
Lietuvių Radio Korp.

Programos
Šeštadienio, April 27 pro

grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9:00, bus 
sekanti:

1. Dr. Emilija Rudokiutė iš 
So. Bostono duos paskaitą 
apie akis.

2. Dainininkė ir pianistė 
Antrinett Ročiutė iš Stoughto- 
no.

Sekmadienio, April 28 pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte bus sekanti:

1. Longino Buinio, Jr. Ca
valiers orkestrą iš Cambridge.

2. šešios Birutės iš Bostono, 
vad. Valentinai Minkienei.

3. Smuikininkas Longinas 
Buinis, Jr. iš Cambridge.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Nepaprastai Plintąs Prieškari
nis Judėjimas

Didžiojo Bostono žmonės 
pradeda rimtai abejoti prezi
dento Roosevelto nuoširdumu, 
kai jis kalba neva prieš Ame
rikos įsitraukimą į karą. Jie 
mato, kad prezidento darbai 
vis arčiau ir arčiau šią šalį 
tempia į europines imperialis
tų pinkles ir skerdynę.

Balandžio 20 dieną įvyko 
suvažiavimas Young Peoples 
Christian Union of Massachu
setts. Dalyvavo 250 delegatų, 
jaunų žmonių. Jie vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kurioje, 
tarp kitko sakoma, kad “ga
lingi interesai bando įtraukti 
mus į karą” ir kad “kvaila 
bandyti išlaikyti demokratiją 
Šioje šalyje remiant tas tau
tas, kurios pačios begailestin- 
gai nedemokratiškai elgiasi su 
savo kolonijų žmonėmis.” čia 
aiškiai rodoma pirštu į Ang
liją, kuri po savo letena lai
ko šimtus milionų kolonijų 
žmonių. < >

Rezoliucija baigiasi šiuo 
reikšmingu pasakymu: “Jeigu 
mes tikrai esame susirūpinę 
demokratija ir taika, tai mes 
turime išrišti savo problemas 
namie: nedarbo problemą, 
problemą stokos apšvietos, 
problemą išlaikymo, religinių 
ir civilinių laisvių ir civilės ge
rovės.”

Balandžio 21 dieną buvo 
laikoma airių tautybės žmo
nių konvencija paminėjimui 
Clan-na-Gael 72 metų sukak
ties. Tai buvo skaitlinga kon
vencija, dalyvavo 300 atsto
vų. Delegatai susirinko iš 
Mass, ir New Hampshire vals
tijų. Konvencija priėmė rezo
liuciją, kurioje griežtai reika
laujama šios šalies laikytis 
griežto neutrališkumo reikale 
dabartinio imperialistinio ka
ro.

šioje konvencijoje kalbėjo 
kongresmanas Sweeney. Tarp 
kitko, jis pasakė: “Kruvinoji 
Europa turi savo Maginot, 
Siegfried ir Mannerheim tvir
tovių linijas,, bet mes tu'rime 
duonos liniją. Ir tai vienintelė 
linija, kurios mes turime bijo
ti. Tad lai mūsų šūkis esti: 
“Yanks are not coming!”

moralas. Kaip ilgai randasi 
negrų atskyrimas ir persekio
jimas Pietų Amerikoje ir 
Jungtinėse Valstijose, kaip 
mes galime sakyti naziams, 
kad Lenkijoje nebūtų atskyri
mas žydų ?”

Kalbėjo C. I. O. Mass, vals
tijos tarybos vice-prezidentas 
Edward Jackson. Jis pasakė: 
“Kadangi darbo žmonės ne
priklauso prie tos saujalės, 
kurie daro pelnus iš karo, mes 
galime pareikšti, kad mes ne
norime karo. Darbininkai ne
nori dalyvauti šiame kare.”

Visi šitie sąjūdžiai aiškiai 
parodo, kad Naujosios Angli
jos žmonės, ypač Bostono, yra 
nusistatę prieš Amerikos įsi
traukimą į karą. Tiktai rei
kia, kad šitie atskiri prieška
riniai judėjimai susilietų, su
vienytų į vieną galingą masi
nį judėjimą. Toks apvienytas 
judėjimas sudarytų tokią spė
ką, su kuria turėtų skaitytis ir 
prezidentas Rooseveltas ir visi 
politikieriai. Rep.

Cleveland, Ohio
Pranešimai apie parengimus ir 
piknikus Cleveland© lietuvių 

organizacijoms
Parengimas Lyros Choro pa

gerbimui bal. 28 d., Lietuvių 
Darbininkų Svetainėje, 920 E. 
79th St. Rengia Amerikos Lie
tuvių Moterų Kliubas. Visi da
lyvaukite ir praleiskite links
mai laiką su lyriečiais.

Dalyvaukite Pirmoje Gegu
žės, masiniame liaudies susi
rinkime, Public Auditoriume, 
Music Hall, ant E. 6-tos gat
vės ir St. Clair Ave. Pasiklau
sykite geros kultūringos pro
gramos, kaip tai, muzikos ir 
visokių tautų chorų gražių 
dainų.

Taipgi išgirskite žymų ta
lentingą kalbėtoją drg. W. W. 
Weinstone iš New Yorko mie-- 
sto, už darbininkų klapsės rei
kalus ir kad Suvienytų ValstL 
jų valdžia neįsiveltų į šį im
perialistų -torių-nazių pragaiš
tingą Amerikos liaudžiai, ant-

ra karą. Pakelkite protestus 
prieš šias ^varginančias impe
rialistų, kapitalistų užmačias! 
Lai gyvuoja ramybė, progre- 
syviška demokratija ir darbas 
visiems darbininkams šiame 
mūsų pasaulyje!

Taipgi kalbės ir vietinis, vi
siems lietuviams gerai žino
mas drg. Andrew Onda. Pra
džia 8 vai. vakare. Įžanga: iš 
anksto 25c, prie durių 35c.

Viso pasaulio darbininkai 
apvaikščioja šią prakilniai 
malonią, ideališką darbininkų 
gegužės šventę, tai mes, lietu
viai, taipgi neatsilikime nuo 
apvaikščiojimo šios garbingos 
šventės.

Visi Cleveland© ir apylinkių 
lietuviai atsilankykite ir daly
vaukite kuoskaitlingiausiai.

Paskutinis didelis parengimas 
šio sezono!

Rengia ALDLD 22 kuopa, 
gegulės (May) 11 d., sukato
je, Lietuvių Darbininkų Sve
tainėje, 920 E. 79th St. Pra
džia 7 :30 vai. vakare. Bus ge
ra kokiams orkestrą ir kitokių 
pamarginimų.

Gerbiama Cleveland© lietu
vių visuomene! šis parengi
mas yra rengiamas, kad su
kelti pinigų parėmimui Lietu
vos politinių kalinių, kurie yra 
pūdomi ir kankinami Lietuvos, 
Smetonos valdžios, bastilijose.

Jiems yra labai reikalingaz 
pagelba, kad jų gyvastis pa
laikyti. Už tad, gi, visi šiame 
parengime dalyvaukite ir link
smai laiką praleisite ir tokiu 
būdu paremsite savo prakil
nius brolius Lietuvoje.

Piknikų Kalendorius
Gegužės (May) 26 d., ne

dėlioję, pirmutinis pavasarinis 
piknikas Lyros Choro bus pas 
J. M. Mačiutus, jųjų farmos 
darže, prie Green road.

Birželio (June) 23 d., nedė
lioję, L. K. kuopos piknikas 
taipgi atsibus Mačiutų darže.

Liepos (July) 28 d., nedė-- 
lioje, atsibus spaudos pikni
kas, taipgi Mačiutų ūkės dar
že.

Gerbiami Cleveland© ir 
apylinkių lietuviai, įsitėmykite 
šiuos didžiausius ir svarbiau
sius piknikus.

M. Valentą.

ŠYPSENOS
Kavalerijoj

Jaunas kareivis: Ar ži
not ką, vyrai, šiandien mes 
kiekvienas gausim po pui
kų žirgą su balnu!

Senas kareivis: Vargšai 
arkliukai, jie dar nežino, 
kad šiandien jie kiekvienas 
gaus po kelmą ant balno.

Koks Skirtumas
Kareivis po pamokos 

klausia draugą:,
—Kaip tu manai, kuo 

žmogus skiriasi nuo bežd
žionės?

. —Aš manau tuo,—atsakė 
draugas, — kad žmogus ga
li kalbėti, o beždžionė ne. 
Jeigu beždžionė galėtų pa
sakyti, pavyzdžiui: “Aš esu 
beždžionė,” tai tuomet ji 
būtų žmogus.

" PRANEŠIMAI Iš KITUR
EASTON, PA.

LLD 13 kuopa rengia draugišką 
vakarėlį ir šokius šeštadienį, balan
džio 27 d. I. W. O. Svetainėje, (bu
vusiame Piliečių Kliubo Name) už
pakaly 634 Ferry St.

Kviečiame visus iš arti ir toliau 
dalyvauti ir pasilinksminti, nes bus 
smagi muzika, šalto alaus ir už
kandžių. Artinantics šiltam orui, tai 
bus bene vienas iš paskutinių paren
gimų po stogu, tad pasinaudokite 
proga smagiai laiką praleisti, nes 
piknikai dar negreit bus galima su
rengti. Prasidės nuo 7:30 vai. vaka
re ir trauksis iki vėlumos. Tikieto 
kaina 50 centų ypatai, už kurį gau
site jo vertę su kaupu. — Visus 
kviečia Rengėjai. (100-101)

ALK NEW JERSEY APSKRI
ČIO PIKNIKAS

Sekmadienį, geg. 26 d., Saur’s Vil
lage Barn, High Mt. Rd., No. Hale
don, N. J., prie Patersono, įvyks 
A.L.K. New Jersey Valst. Apskr. 
piknikas. Pradžia 12 vai. dieną. 
Įžanga 25c. Prašome visuomenes 
įsitėmyti dieną ir dalyvauti šiame 
piknike. Kitose laidose bus dau
giau aprašyta. — Kom.

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, 28 d. balandžio, Mo

terų Kliubas rengia parę Lyros Cho
rui už gerą pasidarbavimą ir palink
sminimą Clcvelaftdo publiką. Įžanga 
15c Lyros Choro nariams įžanga ir 
valgis veltui. Šokiai bus prie geros 
orkestros. Kviečiame visus dalyvauti. 
— Moterų Komitetas. (100-101)

PHILADELPHIA, PA.
Visuotinas Organizacijų Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 28 d. balan-

džio, 2:30 vai. po pietų, 735 Fair-' Rengėjos žada prikepti lietuviškų 
mount Ave., įvyks visuotinas mūsų pyragų ir prigaminti kitokių skanių 
darbininkiškų organizacijų susirinki- valgių. Bus ir gerų gėrimų. Kviečia
mas, į kurį kviečiam atsilankyti ir me vietinius ir iš apielinkes daly- 
mūsų judėjimo simpatikus.

Atsiminkit, kad pirmos dienos ge
gužės šventės apvaikščiojimas jau 
čia pat. Tai bus svarbios demonstra
cijos po visą pasaulį, atkreiptos prieš 
dabartinį imperialistinį karą ir už 
taiką; prieš nedarbą, už žmoniškes
nį gyvenimą. "Laisvės” piknikas 
Baltimorės apielinkėj artinasi. Po 
susirinkimui įvyks diskusijos apie 
dabartinį karą ir šios šalies kylan
čią reakciją, kaipo įrankį įtraukimo 
šios šalies į karą. — Veik. Komit. 
Sekr. A. J. S. (99-101)

vauti šiame baliuje. (98-100)

PA.
ant pietų, 

vai. dieną,

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-tos kuopos jaunimo skyrius 

rengia išvažiavimą į Burholme Park, 
sekmadienį, balandžio 28 d., 1940 m. 
Bus visokių valgių, gėrimų, sporto ir 
įvairių žaislų. Dalyvaukite kartu su 
jaunimu ir mes užtikriname visiems 
"good time.” Jei tik nešnigs ar ne! 
lis, tai išvažiavimas įvyks. Visus,! 
jaunus ir suaugusius kviečia — Iš-; 
važiavimo Komisija. (99-100) i

pa- 
dar 
bus 
tik

ir abelnai iš Pittsburgh apielinkės. 
Širdingai esate kviečiami ir būsit 
gražiai priimti. Tik nepamirškite 
vietos ir laiko. Kaip 2 vai., o vieta 
visiem gerai žinoma, — LDS' 160 
kuopos name, 1320 Medley St. — Vi
sus kviečia Rengimo Komisija.

(99-100)

GUEAT NECK, N. Y.
sekmadienį, bal. (April) 28 d., 
perstatyta operetė Nebaigta

Šį 
bus 
Kova, parašyta Seno Vinco. Puikūs 
vaizdai iš liaudies sąjūdžio 1905 m. 
revoliucijos Lietuvoje. Daug gražių 
liaudies dainų, šokių ir kalbų. Per
statys Pirmyn Choras, vadovaujant 
Geo. Kazakevičiui. Įžanga 50c.

Po perstatymo bus šokiai; gros 
Geo. Kazakevičiaus Orkestrą. Bus 

(97-100)

PITTSBURGH,
Nuoširdus pakvietimas 

28 d. balandžio kaip 2 
1320 Medley St., North Side, Pitts
burgh.' Bus labai skanūs pietūs su 
programa ir- šokiais. Pietus rengia 
Moterų Apšvietos Kliubas. Mes 
pratę rengt vakarienes, o pietus 
niekuomet neturėjome, tai dabar 
surengti pietūs. Tikietų kaina
50 centų. Skaniai pavalgę, galėsim 
linksmai pasišokti. Tik nevėluokite, 
nes apie 2 vai. tai kaip tik geras 
laikas valgyt pietus. Bus gera proga 
svečiam atsilankyt ir iš priemiesčių gerų valgių ir gėrimų.

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Politinio Są-, 

ryšio mėnesinis susirinkimas atsi
bus balandžio 26 d., penktadienio, 
vakare, pusė po septynių, Piliečių 
Kliubo svetainėje, 12 Vernon St.' 
Visi draugijų atstovai malonėkit da-' 
lyvauti. — Raštininkas.

(99-100)

WORCESTER, MASS.
LLD 155 Moterų kuopos rankdar-; 

bių balius bus šį penktadienį, bal. i 
(April) 26 d. Kurios dalyvavote; 
rankdarbių vakare, prašome daly-, 
vauti ir baliuje. Balius bus Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St. (99-101) i

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengiamas vakarė

lis įvyks šeštadienį, bal. (April) 27, 
bus pas W. A. Zinkevičius, 12922 
Watterson Ave., 7:30 vai. vak.; 
įžangos dovana, auka 10c. Gera 
zika šokiams. (99-101)

WORCESTER. MASS.

prie 
mu-

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 28 bal. (April), Lietu
vių salėje, 29 Endicott St., pradžia 
11 vai. ryte. Visų narių prašome da-[ 
iyvauti susirinkime, nes yra svarbių 
dalykų aptarimui. — Sekr. J. M.; 
Lukas. (99-101)

ELIZABETH, N. J.
Sekm. 28 d. balandžio (April) į 

įvyks L. Darb. Susiv. 33 kuopos' 
package vakarėlis. Katros moterys ’ 
ateidamos atneš ką nors, tom įžanga' 
veltui. Atsibus LDP Kliubo, 408 
Court St., 7.30 vai. vak. Bus muzi-į 
ka, smagiai praleisite laiką. Ir iš 
apielinkes kviečiam atsilankyti. — 
Įžanga 25c. — Komisija. (98-100) :

W. PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kuopa rengia balių, įvyks : 

sekmadienį, 28 d. bal. (April), pas 
dd. Rubius, 2619 So. 76th St. Muzi
ka nuo 2 vai. dieną. Rengęjos: H.' 
Mathuc, O Bartašienė ir V. Fergie-' 
nė. — Prot. rašt. B. Pctroniūtė.

Operetė - 'Nebaigta Kova1
SCENON SUVAIDINS PIRMYN CHORAS

Sekmad., Balandžio 28 April, 1940
A. ir J. KASMOCIŲ SVETAINĖJE 91 STEAMBOAT RD.’ ‘

Great Neck, N. Y.

Durys bus atdaros 4:30 va!., lošimas prasidės 5:30 v. v.
ŠOKIAMS GROS G. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT

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

Shop, Sleeping Accomodations.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

I RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

Motinos Dienai Pyragas

Balandžio 21 dieną buvo su
šauktas masinis susirinkimas 
—negrų ir baltveidžių. Kalbė
jo John P. Davis, Nacionalio 
Negrų Kongresė pildomasis 
sekretorius. Susirinkime daly
vavo apie septyni šimtai žmo
nių.

Ponas Davis taipgi paleido 
į žmones šūkį: “The Yanks 
are not coining!” O susirin
kus publika šitą šūkį priėmė 
dideliu entuziazmu.

Tą pačią dieną įvyko Ame
rikos Žydų Kongreso konfe
rencija. Dalyvavo keli šimtai 
delegatų. Buvo visa eilė kal
bėtojų. Visi jie pasmerkė ka
rą ir visi reikalavo Amerikos 
nesikišti į karą. Harvardo 
Universiteto profesorius Dr. 
Karl Deutsch pasakė:

“Anglija nėjo į karą, kuo
met buvo užpulta demokrati
nė čechoslovakija. Bet Angli
ja ėjo į karą, kuomet diktato- 
rinė Lenkija sugriovė spėkų 
lygsvarą. Gali būti tik vienas

Pirmyn Choras, po vadovyste Geo. Kazakevičiaus.

Gerbiamieji! Pirmyn Choras po vadovyste Geo. Kazakevičiaus, suvaidins Operetę “'Nebaigta Kova.” 
Tai bus dar pirmas toks lošimas su dainom greatneck iečių istorijoj. Veikalą parašė Senas Vincas, muziką 
dainom pagamino Elena Retikevičiūtė. Melodrama, trijų veiksmų, paimta iš 1905-6 m. Revoliucijos laikų 
Lietuvoj. Veikalas-Operetė yra su komiškom, meiliškom ir revoliucijinėm Lietuvos jaunimo dainom. Ųabai 
žingeidus perstatymas. Kiekvienas vietinis ir iš apylinkės kolonijos lietuvis turėtų šią operetę pamatyti'. Po 
lošimų bus šokiai prie geros, orkestros. Tad netik suaugusiems bet ir jaunimui užteks smagumo iš šio pa
rengimo. t ,

Kviečia PIRMYN CHORAS. £ ĮŽANGA 50c ASMENIUI f BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ.
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Pavaišinkite motiną ir visą šeimą šiuom skaniu pyragu 
Motinos Dienoje. Varpo keptuvė jums iškeps skaniau
sią pyragą. Užsisakykite dabar.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi 
kimas 
Apple 
Bunke 
Apple
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svorį ir kainas. 
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svorį ir kainas.

kepama roliai ir bandukės. Puilviadsias pasirin- 
skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, 

Cake, Cheese Cake Coffee Cake, Butter Cake, 
ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Turnovers ir Jelly Rolls.

VARPAS BAKERY, 36-40 St, Street, Brooklyn N. Y.
mt mt mt mt vu mt mi mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt mi mt mt mt vw

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame {vairius 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+ir, 436 Grand St. joit ev. 7-8451 - Brpoklyn, N- Y.

, --- -- ----------------------—........ ....... ........................ .
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Neu YorkiP^rtifc/ Žinioss
Nustatykit Laikrodžius »
Balandžio 28-tą prasideda 

dienos šviesos taupymo laikas, 
laikrodžiai pasukami viena

Pil. Kliubo Nariams *
Biznio skyriaus susirinki

mas įvyks penkt. vakarą, bal. 
26-tą, 7:30 v., savoj svetainėj,

Pirmą1 Gegužės Visi 
į Demonstracijas!

Lietuviai Darbininkai!
Gegužės Pirmoji, tai yra tarptautinė darbo žmonių šventė. 

Pirmą Gegužės visame pasaulyj darbo žmonės eina į gatves 
demonstruoti už savo klasės reikalus ir laiko masinius susi
rinkimus. Pirmosios Gegužės šventė buvo pradėta švęsti Ame
rikoj, o dabar viso pasaulio darbininkai tą dieną reiškia savo 
solidarumą.

Šiemet, kada liepsnoja Antras Imperialistinis Pasaulinis 
Karas, kada vėl dešimtys milionų jaunų vyrų pastatyta po 
ginklu, kada jie suvaryti j karo laukus žudytis už turčių 
reikalus, kada ištisoms šalims grūmoja sunaikinimo pavojus, 
dar daugiau reikia parodyti klasinio susipratimo ir dar su 
didesne energija žygiuoti gatvėmis.

Ir Amerikos kapitalistų klasė yra susiinteresavus įvelti mū
sų šalį į pragaištingą karo katastrofą. Ir Amerikos imperia
listai ruošia pražudyti milionus darbo jaunuolių. Jiems dar 
negana, kad jie jau dabar darosi didžiausius pelnus iš karo, 
iŠ žmonių mirties, kraujo ir ištisų šalių sunaikinimo.

Amerikos gyventojų obalsiai yra:
Kovon už taiką, darbus ir civiles teises!
Sulaikykime reakciją! šalin reakcijos rankas nuo organi

zacijų !
Amerikiečiai nevažiuos į karo laukus!
Vienybės tarpe visų darbo žmonių, nepaisant jų tautybės, 

rasės ir įsitikinimų!
Ir daugelis kitų. Po šiais obalsiais mes turime maršuoti 

Pirmą Gegužės Amerikoj. Kartu neturime užmiršti ir Lietu
vos. Lietuvos tautinę laisvę užtikrino Sovietų Sąjungos sutar
tis su Lietuva, bet Lietuvos valdonai šimtus geriausių mūsų 
brolių ir sesučių laiko kalėjimuose.

New Yorke, kaip kitados, taip ir šiemet, bus didžiausios 
darbo žmonių demonstracijos iš viso kapitalistinio pasaulio. 
New Yorko darbininkai, darbininkės, jaunuoliai ir visi sąži
niški piliečiai moka įvertinti Pirmosios Gegužės šventę. Mes 
pasitikime, kad kaip kitais metais, taip ir šiemet šimtai tūk
stančių New Yorko darbo žmonių žygiuos gatvėmis, o milio- 
nai tam pritars. Mes tikri, kad tūkstančiai lietuvių dalyvaus 
Gegužinės paminėjime.

Pirmosios Gegužės demonstracijos įvyks trečiadienį, gegu
žės 1 dieną. Jų pradžia—1 valandą po pietų, nuo 56th St. 
ir 8th Avė.

Lietuviai, kurie nemaršuos su unijomis, turi susirinkti su 
kitų tautų ir kultūros organizacijų nariais nevėliau 3:15 po 
pietų, ant 38th St., tarpe 8th ir 9th Ave., New Yorke. Marša- 
vijmas iš ten prasidės lygiai 4:30 po pietų.

Lietuviai, kurie gyvena Williamsburgh miesto dalyj, sek- 
mingesniam nuvažiavimui, yra kviečiami susirinkti nevėliau, 
kaip 2:30 vai. po pietų, ant kampo Stagg St. ir Union Avė., 
prie Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo.

Draugės ir Draugai! Parodykime savo klasinį susipratkną 
ir tarptautinį solidarumą! Visi ir visos į demonstracijas .Pir
mą Gegužės! žygiuokime kartu su kitų tautų darbo žrrtonė- 
mis! Kovokime už taiką, laisvę, garbingas Amerikos revoliu
cines tradicijas, prieš karo organizatorius ir reakciją! Pirmą 
Gegužės — į gatves!

Lietuvių Komitetas.

PROTESTO MITINGAS 
GRAŽIAI PAVYKO

Kviečiame Svečiuosna!

NAUJOJI BROLIŲ MOTUZŲ FILMĄ 
-ŽYGIS Į VILNIŲ

Pereitą trečiadienį generali
niam Lietuvos konsulate buvo 
pademonstruota nauja filmą, 
kurią filmininkai broliai Mo
tuzai nesenai parsigabeno iš 
Lietuvos. Filmą padalinta į du 
skyrius: pirmasis vaizduoja 
Lietuvos architektūrą, — seną 
ir naująją. Senobinė architek
tūra — daugiausiai bažnyčios, 
statytos kun. Vytauto laikais 

> arba kiek vėliau; viena žydų 
sinagoga ir viena totorių me
četė. Modemiškoji architek
tūra — šių dienų statyti pa
statai prekybai, pramonei, 
kultūros įstaigoms. Parodyta 
kiek tiek kelių tiesimas, gele
žinkelių judėjimas; tiltai, sta
tyti Lietuvos nepriklausomy
bės laikais.

Svarbiausioji filmos dalis— 
antroji — tai vaizdai iš Lietu
vos kariuomenės žygio į Vil
nių pereito spalio mėn. pabai
goj. Tai ištikrųjų įdomus vaiz
das ir jis turi didelės istorinės 
reikšmės, čia parodoma Lietu
vos delegacijos žygis į Mask
vą sutarčiai daryti; buvusios 
demarkacijos linijos — tarp 
Vilnijos ir Lietuvos — panai
kinimas, Lietuvos kariuome
nės žygis Vilniun; parodoma 
visa eilė veidų ir veidelių Vil
niaus ir Vilnijos gyventojų ir 
tt.

Žygio į Vilnių metu oras pa
sitaikė labai prastas, taigi ir 
filmininkams buvo sunkus dar
bas. Bet viskas rodo, kad jie 
jį atliko sąžiningai.

ši filmą yra istorinė, nes į 
Vilnių žygiavimas Lietuvos

kariuomenės tebėra tik vienas.
Gen. Lietuvos konsulas p. 

J. Budrys sukvietė filmai pa
matyti vietinės spaudos atsto
vus, . kai kuriuos visuomeninin
kus; ir kt. Taipgi dalyvavo Es
tijos konsulas p. Kaiv, su žmo
na, ir Latvijos konsulas p. Ši- 
lers, su žmona.

Po filmos parodymo p. kon
sulas su žmona susirinkusiuo
sius gražiai ir svetingai pavai
šino.

Rp.

Mokyklos Nukentės 
Daugiausia

Mokytojų Unijos 5-to Loka- 
lo, AF of L, nariai vėl pikie- 
tavo Miesto Salę pereitą an
tradienį, kada sužinojo, jog 
Sąmatų Taryba ruošiasi svar
styt ir, manoma, užgirt majo
ro pasiūlymus nukapot pasky
ras švietimo reikalams.

Majoras pirmiau buvo sa
kęs, kad paskyros neliesian- 
čios pastovių mokytojų darbų. 
Bet pikietai savo iškabose nu
rodinėjo, kad tūliems išdirbu
siems net nuo 5 iki 10 metų 
gręsia atleidimas iš darbo, jei 
nukapojimas paskyrų praeitų 
taip, kaip siūlė majoras.

švietimo Tarybai skiriama 
$7,000,000 mažiau, negu ji 
reikalavo. Vakarinėms pradi
nėms mokykloms nukapotų 
$55,000. Vakarinėms aukštes
nėms — $200,000. Apylinkių 
ir pasilinksminimų centrai 
gautų tik pusę skaičiaus dabar 
turimų mokytojų.

į.-

Tarptautinio Darbi ninku 
Ordino (darbininkų palaipi
nės ir apdraudos organizaci
jos) New Yorko Komiteto 
rengtasis mitingas protestui 
prieš Dies atakas ant tos or
ganizacijos vadų išėjo labai 
pasekmingai. Virš 5,000 pu
blikos pripildė didžiąją Man- 
hattan Center salę, N. Y.

Nuo LDS ir kitų lietuvių or
ganizacijų kalbėjo Vytautas 
Zablackas, nuo miegamų va-, 
gonų porterių unijos — B. F. 
McLaurin, nuo vietos jūrinin
kų — Howard Mackenzie ir 
nuo Nac. Jūr. Unijos — Jo
seph Curran. Taipgi kalbėjo 
paties Tarp. Darb. Ordino žy
mūs veikėjai William Weiner, 
nac. prezidentas, ir Max Be- 
dacht, generalis sekretorius. 
Pirmininkavo Dave Green, šio 
apskričio sekretorius.
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Paskutinis Pakvietimas
šį sekmadienį, balandžio 

28 d., bus nepaprasta diena 
Great Necko ir apylinkės lie
tuviam, nes pirmą sykį šioje 
apylinkėje bus suvaidinta ope
retė “Nebaigta Kova,” trijų 
veiksmų melodrama, paimta iš 
1905-6 metų revoliucijos Lie
tuvoje.

Apie operetę tiek galima 
pasakyti, kad tai yra puikus 
meno ir dailės kūrinys, ir 
džiaugsis tie, kurie turės pro
gą matyti ją lošiant. Pirmyn 
Choras padėjo daug darbo, 
pašventė daug energijos ir lai
ko prirengimui ir perstatymui 
šios operetės ir dėlei abelno 
parengimo pasekmingumo. žo
džiu sakant, mes darėme vis
ką, ką tik galėjome, kad šį 
parengimą padaryti vienu iš 
puikiausių. Ir iškalno galima 
sakyti, kad publika bus užga
nėdinta su kaupu netiktai 
operetės perstatymu ir gera 
orkestrą šokiams, bet ir abel- 
na šio parengimo draugiška, 
linksma nuotaika, kuri visados 
pas choristus viešpatauja. To
dėl mes širdingai kviečiame 
visus, kaip Great Necko, taip 
pat ir apylinkės lietuvių vi
suomenę atsilankyti ant šio 
taip nepaprastai svarbaus pa- 
rengimo-perstatymo.

O ypatingai mes trokštame 
matyti daug svečių ir mūsų 
gerų draugų iš didžiųjų kai
myniškų miestų, kaip tai: 
Brooklyno, Maspetho, Rich
mond Hill, ir tt. Gražų būrį 
svečių turėsime ir iš New 
Jersės valstijos. Jūsų visų da
lyvavimas bus aukštai įkainuo
jamas ir mes tikime, kad jūs 
mūsų prašymą išpildysite.

Perstatymas įvyks A. J. 
Kasmočių svet., 91 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. Loši
mas prasidės 5:30 vai. vaka
re. Prašome visų būti į pa
skirtą laiką. Įžanga 50c ypa- 
tai. Vien tiktai šokiams 40c.

P. Bečys.

Organizacijoms
Lietuvių, latvių, estų ir suo

mių org. atstovų svarbus pasi
tarimas įvyks šį vakarą,, bal. 
26-tą,, 8 v., Irving Plaza, E. 
15th St. ir Irving PI., N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu viduramžio žmogaus į pusi- 

ninkus-par(ner i Bar ir Grill biznį. 
Reikalinga, kad būtų šios šalies pi
lietis. Biznis geras, senai laikosi šio
je vietoje, galima daryti puikų pra
gyvenimą dviem partneriam. Įneši
mo reikalinga $700.00. Kreipkitės 
J. B., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (100-102)

PRAMOGOS
ATLETŲ, JCLIUBO P ARĖ

12 d. geg.-May, Lietuvių Atletų 
Kliubas turės vakarienę ir šokius. 
Įžanga $1.00. Vakarienė 6 vai, va
karo. Po vakarienei bus šokiai. Pra
šome kitų organizacijų tą dieną nie
ko nerėngti ir kviečiame dalyvauti 
mūsų parengime. — Billy Walton, 
Mgr. (100-102)

Paskutinis užkvietimas atei
ti į linksmą balių, balandžio 
27-tą. Balius bus. Piliečių Kliu- 
be, 280 Union Avė. Prasidės 
8-ta valanda.

Nemanykite, kad šis balius 
bus tik vien jaunuoliams, ne, 
bus daug įvairumų, ir kas tik 
ateis bus gražiai priimtas, ir 
turės linksmą laiką. LDS Jau
nuolių kuopa (Builders) ren
gia šį balių sukelt finansų pa
gelbėjimui mūsų “baseball 
teamui” nusipirkti uniformų, 
taipgi LDS suvažiavimo reika
lams. Tad, jei ateisite į šį ba
lių, netik praleisite smagiai 
vakarą, bet ir pagelbėsite 
mums sukelti finansų.

Orkestrą bus Jono Mika
lausko, kuri grojo per “Lais
vės” bazarą ir visiem patiko. 
Girdėjome daug kalbant, kad 
“Negalime pasėdėt, kada Mi
kalausko orkestrą uždrožia 
polką, rodosi iš kėdės traukia 
šokti.”

Ateikite visi, įžanga tik 40c. 
Nepamirškite, šį šeštadienį, 
balandžio 27-tą.

M. S.

SUSTREIKAVO TAKSIŲ
VAIRUOTOJAI

u z-

Išėjo apie 
apie 95 
dirbančių 

Vadovauja

Trečiadienio popietį 
streikuota Parmelee ir Termi
nai taksių firmos.
6,000 darbininkų, 
nuošimčiai visų 
toms firmoms.
Transporto Darbininkų Unija, 
CIO.

Streiko prieita po ilgų dery
bų, savininkam atsisakius pa
kelt algas virš 421/2 nuošim
čių įplaukų ; užtikrint darbo 
saugumą; duot vakacijas su 
alga, apdraudą mirties nuoti 
kiuose, ir uždaros šapos sąly
gas.

Dėl darbininko mirtinai su- 
sižeidimo darbe ir dėl nemo
kėjimo kompensacijos duok
lių, T. Cowley, kontraktorius, 
įkaitintas žudystėje.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Lietuviški Judžiai J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

Broliai Motuzai šiomis die
nomis rodo vėliausius Lietuvoj 
imtus spalvotus paveikslus.

Balandžio 264'ą, penktadie
nį, 7 :30 vai. vak., rodys Buzę- 
lio Crescent Palace salėj, 
Crescent St. ir Atlantic Ave., 
East New Yorke.

Vėliau bus rodomi Pil. Kliu- 
be, Williamsburge, ir kitur 
apylinkėse.

Nelauktas “Budėtojas”
P-]ę M: Kaplan,' 20 m., 99 

Herkimer St., pabudus nakčia 
ir pamačius prie lovos sėdint 
nežinomą vyriškį su peiliu 
rankoj. Jis įsakęs .tylėt, bet ji 
suspigus'. Įsibriovėlis ją sumu
šęs, tačiau išbėgęs. Kaimynų 
pašaukta policija jį suėmus 
netolimam tarpnamyj.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du gražūs kamba

riai. Galite savo rakandus turėti ar
ba rasite ten. Pageidaujama, kad at
sišauktų lietuviai. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po seka
mu antrašu: 101-56 — 115th St., 
Richmond Hill. Galima privažiuoti 
Fulton Line-BMT. Išlipkite ant 115 
St. stoties. (100-102)

Pasirandavoja 3 kambariai, garu 
šildomi, karštas-šaltas vanduo, elek
tra, gasas ir kiti parankūs įtaisymai. 
Taipgi yra ir garadžius. Atskiras 
įėjimas. Jeigu gyventojai norėtų, ga
lima ir įtalpinti Refrigerator. Renda 
prieinama. Prašome kreiptis sekan
čiu antrašu: Burdulis, 171-26 — 144 
Ave., Spring Garden, L. I., N. Y.

(100-102)

Pasirandavoja 2 pavieniai forni- 
šiuoti kambariai, ir garadžius. Taipgi 
parsiduoda geras karas. Atsišaukite. 
Geo. Doleris, 107-48 116th St.,
Richmond Hill, N. Y.

(98-100)_________
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BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujor Sts. * 
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberial

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Wne, Gaminam valgius b 

turime Amerikoi 
išdirbimo ir Impor- 

į)ll tuotų degtinių, vi- 
11 šoklų vynų ir 

gero alaus.Hiquors
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių! ir pavienių- 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lus ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

--------------- dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

r pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Stočių BMT Line
Tei.: Glenmore 5-6191

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

.namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadorlškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

* ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir Uaržovlų—virtų ir Žalių.

valanda pirmyn šeštadienio 280 Union Ave., Brooklyne.
Direktoriai.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

• Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

161 NO. 6th STREET šventądieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

1
Dr. A. PETRIKĄ

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare(DANTŲ GYDYTOJAS)

Penktadieniais uždaryta
221 SO. 4th ST.

Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
OFISO VALANDOS: 

9 ryto iki 9 vakaro, ir
DANTŲ GYDYTOJAS sulyg sutarties išanksto.

705 Fourth Avenue Tel. SOuth 8-1551

AIOTHER’j
• Mes patariame šiuos daiktus dovanom Motinos Dienai

J your old Watch
Z 1$ WO'dk. HWHJUA, ŽIEDAI

TRADE IT IN FOR A 1

I7JEWEL

Bulovą
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

Daugybė kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

ROBERT 
LIPTON

J E W E L E R 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graham & Manhattan Aves.

Tel. Stagg 2-2173 
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą
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DIDŽIAUSIAS™1 J0S ™E
DipiziNrvC ® DIDŽIŲJŲ 
r IKKllN I □ 8 KUBIŠKŲ PĖDU

GENERAL ELECTRIC

Didelė H ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys!

tmts the wy/

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 PLIENINES. 
NERUDftJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas. Šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūr 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.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y.
EVergreen 4-8784




