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KRISLAI
Suradau Dvi Partijas. 
Tarptautinio Maštabo 

Skandalas!

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

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

į

Pereitą penktadienį New 
Yorke netikėtai užklydau į 
“milžinišką mitingą,” kurį 
sušaukė nesenai iš trockistų 
partijos išmesti “tikrieji revo
liucionieriai.” Buvo apie 200 
žmonių. Kalbėjo išmestieji 
“vadai”—Shachtmanas, Aber- 
nas ir BurnhAmas. Iš trockis
tų partijos juos išjojo pats 
Trockis su Cannonu.

Shachtmanas iki šiol buvo 
ištikimiausias Trockio agen
tas Jungtinėse Valstijose. Jis 
redagavo Trockio
leistus anglų kalboj, 
bar jis

Mano 
siniame 
paskelbė suorganizavę 
partiją, kuri ą 
“Workers Party.” 
bus 
ja,”

League, 
prakeikia 

pra-

yra vagys, žulikai, ir 
buržuazijos agen-

šiandien dalykai pa-

raštus, iš- 
Bet da- 

Trockiui jau nekošer.
—o— 

nuostabai, šiame “ma- 
mitinge” išmestieji 

naują
pavadino

Ši partija 
“tikroji trockistų parti- 
nors ir be paties Trockio.

Ten pat patyriau, kad yra 
dar viena “partija,” apie ku
rią pasaulis iki šiol nieko ne
žinojo — “Leninist 
USA.” Pastaroji
abi trockistij “partijas, 
keikia Sovietus, komunistus ir 
pasisako, kad tik jai likimas 
lėmė pasaulio darbininkus iš
vaduoti ’. . .

Shachtmanas gi paskelbė, 
kad jis pasaulio darbininkus 
išvaduos. Cannon ir Trockis 
jam šiandien patapo patys di
džiausi priešai. Iš kitos pu
sės, Cannon paskelbė, kad iš
mestieji 
Bronxo 
tai. ..

Šitaip
saulyj dedasi! 

—o—
Beje, ten pat sužinojau, kad 

Amerikoje taip pat veikė ir 
“Ketvirtojo Inter nacionalo 
veikiantysis komitetas.” Jis 
dabar suskilo.

Vadinasi, įvyko tarptautinio 
maštabo skandalas, apie kurį, 
deja, pasaulis nieko nežino! 
Ir tas faktas sudaro dar di
desnį skandalą. Nežinokit jūs 
man, kad “Ketvirtasis Inter
nacionalas” suskilo! Nežino
kit jūs man, ,kad “masinė 
partija” suskilo ir jos vietoj 
gimė “tikroji partija,” kuri 
išlaisvins ne tik kapitalistinio 
pasaulio darbininkus, 
Sovietų Sąjungos!...

Socialist

•i.

(2) 
ty. .

bet ir

Taigi dabar paskaitykite, 
kiek yra “partijų”:

Socialist Labor Party.
American Socialist

Workers

Par-

Fe-

Par-

Party.
League, USA.

Workers
Leninist
Lovestoniečių “partija.

(3) Social-Democratic 
deration.

(4) ‘ ’ “ ~
,ty.

(5)
(6)
(7)
(8)
Tiek yra mums žinomų 

“darbininkiškų partijų.” O 
kiek yra tokių, apie kurias 
mes dar nesame nei žodelio 
girdėję?!

Atsiminkit: visų šių “parti
jų*? yra vienas bendras tiks
las: šmeižti Sovietų Sąjungą 
ir pulti komunistus.

Jos gali peštis dėl tam ti
krų dalykų, bet visuomet su
sitaikys ten, kur reikia liežuvį 
iškišti prieš SSSR arba paplūs
ti komunistinį judėjimą.

Tūli laikraštininkai rašo, 
kad Švedijoj Hitlerio agentai 
knibždėte knibžda. Daugiau
siai jų yra “aukštose sferose.” 
Jei vokiečiai pasirįžtų užimti 
Švediją, sako tie laikraštinin
kai, tai jiems būtų taip pat 
lengva, kaip buvo Norvegijoj. 
Švedija, kitais žodžiais, .būtų 
parduota.

Galima su tuo sutikti. Atsi
minkim, Švedija per ilgą lai
ką buvo valdoma socialistų. O 
socialistų valdoma šalis anks
čiau ar vėlįau turi Būti prie-

... .'v. ■

VOKIEČIU ARMIJA ŽYGIUOJA I 
ANDALSNES; ANGLAI REGĄ ‘

Vokiečiai Užginčija,. Kad Norvegai Atgriebę Du Miestelius; 
Vokiečiai Tik už 25 Mylią nuo Andalsnes

Berlin, geg. 2.—Vokie
čiai užginčija, kad norvegų 
kareiviai ir švedai ir suo
miai liuosnoriai atėmę iš 
vokiečių Roeros ir Tynset 
miestelius prie geležinkelio, 
vokiečių užnugaryje. Pro 
tuos miestelius vis daugiau 
vokiečių traukia į vakarus 
prieš talkininkus.

(WOR radio ketvirtadie
nį taipgi sakė, jog nepa-

tyirtintas pranešimas, kad 
norvegai būtų užėmę Roe
ros ir Tynsetą.)

Vokiečių armija žygiuo
ja nuo Dombaso į Andals
nes, talkininkų prieplauką 
Norvegijoj; ir
telieka tik 25 mylios pa
siekt Andalsnes. Anglai bė
gą betvarkėje, kaip prane
ša vokiečiai.

vokiečiam

Pirmosios Gegužės ROMBINIS LĖKTUVAS TURI PIRMENY
Maršavimai

Milionas Dolerių už Hit
lerio Sučiupimą, už 
USA Traukimą Karau
Pittsburgh, Pa. — Prezi

dentas Carnegie Instituto 
S. H. Church paskelbė, kad 
50 žmonių Pittsburghe pa
sižadėjo sudėt milioną dole
rių atlyginimo tam ar tiem, 
kurie pagrobs Hitlerį gyvą 
ir nesužeistą; tada Hitleris 
galėtų būt atiduotas Tautų 
Lygos teismui.

“Triksas” Amerikai Traukt 
Į Karą

Washington.—Kai kurie 
Jungtinių Valstijų kongre
so nariai pareiškė, jog mi
liono dolerių siūlymas už 
Hitlerio sučiupimą yra vie
nas iš “triksų”, kuriais no
rima sukurstyti Ameriką į 
karą prieš Vokietiją.

Kongresmanas Hamilton 
Fish sako, jeigu ameriko
nai mėgintų už milioną do
lerių pagrobt Hitlerį, tai 
Vokietija ’ galėtų paskirt 
bent 100 tūkstančių dolerių 
už “kidnapinimą” preziden
to Roosevelto.

Amerikos valstybės mi
nisterija priminė, jog ban
dymas pagrobt Hitlerį gal 
laužytų Amerikos bepusiš- 
kumo įstatymą ir tarptauti
nius įstatus.

Vokiečių ambasadorius 
sako: tai toks kvailas siū
lymas, kad jis galėjo būt 
paskelbtas tik pirma apri- 
liaus, kaip “durnių dieno
je.” j

Vengrai Grūmoja Slovakijai;
Reikalauja Teisių

Budapest,. Vengrija. — 
Užsieninis vengrų ministe
ris gratfas St. Csaky stip
riai įspėjo Slovakiją, kad ji
nai turi liautis persekiojus 
vengrus gyvenančius Slo
vakijoj, o jeigu ne, tai Ven
grija apsidirbsianti su Slo
vakija.

šui parduota.
* —o—

Ir^ kunigai renka / aukas 
‘‘Vilniaus žmonėms šelpti.” 
Bet jie tų aukų' nesiunčia ten, 
kur siunčia visi kiti amerikie
čiai; jie siunčia Lietuvos Ka
talikų Veikimo Centrui!

Išdygs Lietuvoj naujų kl 
bonijų, vienuolynų, bažnyčių, 
Špitolių, bet kokią iš to 
turės alkani Vilniaus 
nes?!

Vokiečiai Suėmė Tūks
tančius Norvegą ir Ne

mažai Amunicijos
Berlin. — Vokiečiai pra

neša, kad jie toliau žygiuo
ja pirmyn Norvegijoj. Tę
siasi kova Trondheimo 
fronte.

Vokiečiai paėmė į nelais
vę 3,500 norvegų kareivių 
ir 200 oficierių į šiaurių 
vakarus nuo Lillehamme- 
rio; sykiu su jais paėmė ir 
40 anglų kareivių.

Tuo žygiu vokiečiai pa
grobė 7 kanuolės, 125 kul
kasvaidžius, daug šautuvų 
ir 250 auto, sunkvežimių.

Kalnuose ties Lom vokie
čiai suėmė 1,200 priešų į 
nelaisvę.

Paterson, N. J
, Svarbios Prakalbos 

šią Subatą
Šį šeštadienį, gegužės 4 

d., čia kalbės Jonas Gašlū
nas, “Tiesos” redaktorius iš 
Brooklyno. Prakalbos įvyks 
Bakanausko svetainėje, 62 
Lafayette St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Prakalbas ren
gia 84-ta kuopa Lietuvių 
Literatūros Draugijos.

Kalbėtojas aiškins, kokia 
dabar pasaulinė padėtis, 
surišdamas šį klausimą su 
Pirmosios Gegužės minėji
mu. Jis taipgi išdėstys, ar 
Lietuva išsilaikys neįvelta į 
šį imperialistinį karą.

• X Gasįūnas yra plačiai 
žinomas, geras, faktiškas 
kalbėtojas.

Visus kviečiame,
Rengėjai.

Talkininkai Sunaikinę 'Vokie
čių Laivą Kattegate; Kitą 

Laivą Jie Padegę
Goeteborg, Švedija. — Iš 

čia pranešama, kad talki
ninkų kariniai laivai ir lėk
tuvai užpuolė vokiečių lai
vus, kurie su kareiviais ir 
reikmenimis plaukė per 
Kattegatą, jūros siaurumą 
tarp Švedijos ir Danijos. 
Vienas vokiečių’ laivas esąs 
nuskandintas, kitas uždeg
tas.

zmo-

Kaunas.—Vokiečių karei
viniai laivai išplaukė iš 
Klaipėdos, matomai, į Nor
vegiją.

New Yorke Pirmojoj Ge- Pirmąją Gegužės, su taikos 
gūžės demonstravo gatvė- užtikrinimu, ir 
mis 90 tūkstančių žmonių 
po bendro fronto vėliava. 
Bent 150 tūkstančių stebė
jo šią demonstraciją.

Žmonės maršavo gatvė
mis su obalsiais: “Šalin 
Chamberlainą ir Hitlerį iš 
Skandinavijos! Chamber- 
lainas Iškėlė Hitlerį — Jie
du Abu Turi Būt Sumušti! 
Išlaikyt Ameriką nuo Im
perialistinio Karo! Sulaikyt 
Amerikos Unijų Persekioji
mą pagal Shefmano Prieš- 
Trustinį Įstatymą! Už Tai
ką ir Darbą! Už Pilietines 
Teises! Jankiai Neis į Eu
ropos Karą!” ir tt.

Philadelphia, Pa. — Čia 
Pirmoj Gegužės demonstra
vo 25,000 už taiką, už dar
bus bei tinkamas pašalpas 
amerikiečiams, už teisių ly
gybę negram su baltaisiais, 
už civilių teisių išlaikymą 
visiem gyventojam.

Stambios gegužinės de
monstracijos įvyko Chica-’ 
go j ir dąugelyj kitų Ame
rikos miestų.

GEGUŽINĖS DEMONS
TRACIJOS SVETUR

Anglai šaudė Chinus 
Demonstrantus

Singapore.-^-Anglų polici
ja čia šaudė į du šimtus de
monstravusių chinų Pirmo
joj Gegužės, ir taip išblaškė 
demonstrantus.

ANGLŲ DEMONSTRAN
TAI Už TAIKĄ

London.—Gegužinėje de
monstracijoje Londone da
lyvavo 5 tūkstančiai darbi
ninkų ; Lanarkshire, Škoti- 
tijoj, 3,000 mainierių. Pa
matinis obalsis buvo baigt 
imperialistinį karą. Įvyko 
demonstracijos ir dąugelyj 
kitų miestų Anglijoj.

ŠAUNI MEKSIKIEČIŲ 
GEGUŽINĖ ♦

Mexico City. — Pirmojoj 
Gegužės čia gatvėmis mar
šavo 250 tūkstančių darbo 
žmonių, o su jais ir 35 tūk
stančiai darbininkų milici
jos. Maršavimą su užgyri
mu stebėjo pats Meksikos 
prezidėntas Cardenas. Vy
riausias obalsis buvo: “Ša
lin Imperialistų Nagus nuo 
Meksikos!”

PUSANTRO' M ILION O 
ŽMONIŲ DEMONSTRA

VO MASKVOJE
Maskva.—šičia Pirmojoj 

Gegužės maršavo gatvėmis 
pusantro miliono darbo 
žmonių; buvo ir šaunūs pa
radai Raudonosios Armijos 
ir sovietinio orlaivyno.

Maršuotojus stebėjo ir 
sveikino aukštieji Sovietų 
vadai. \

-Apsigynimo komisaras 
Vorošilovas sakė kalbą, kur 
pareiškė, jog tik Sovietų 
Sąjungoj žmonės dabar te
gali w ramiai apvaikščioti

didžiuotis 
socialistiniais savo pasieki
mais.

jugoslavų Studen
tai SVEIKINA SSRS
Belgrad, Jugoslavija. — 

Studentai, maršuodami čia 
Pirmojoj Gegužės, šaukė: 
“Tegyvuoja Sovietų Sąjun
ga!”

Berlin, geg. 2.—Anglų 
kariuomenė Norvegijoj bė
ga galvatrūkčiais, “visiška
me sumišime” nuo Domba- 
so j Andalsnes, į vieną iš tal
kininkų dviejų prieplaukų, 
kaip praneša vokiečių ko- 
mandieriai. Visu frontu 
nuo Oslo iki Trondheimo 
vokiečiai vejasi bėgančius 
anglus, franchžus ir norve
gus, kaip sako vokiečių ko
manda. 1

London, geg. 2.—Anglijos 
ministeris pirmininkas 
Chamberlain sakė seime, 
kad, anglų kariuomenė ge
roje tvarkoje traukiasi at
gal nuo vokiečių Dombas 
fronte Norvegijoj.' Jis pa
juokė vokiečių pranešimus, 
kad jie oro bombomis nu
skandinę tiek daug Angli
jos šarvuotlaivių, naikintu
vų ir kareivinių laivų.

Berlin, geg. 2.—Vokiečiai 
sako, kad anglų kariuome
nė jau bėga iš Andalsnes 
prieplaukos apygardų į lai
vus.

Vokiečių komanda prane
ša, jog jie suėmę tokią 
“daugybę” anglų ir francū- 
zų ginklų ir amu'nicijos, 
kad “sunku ir suskaityti.”

Berlin, geg. 2.—Vokiečiai 
paėmė į nelaisvę kevirtą 
norvegų diviziją: 3,200 ka
reivių, 300 oficierių, 290 ar
klių, tris kalnų kanuolės ir 
85 kulkasvaidžius.

Stockholm, geg. 2.—Neo
ficialiai,, be patvirtinimo 
pranešama, kad anglų kari
niai laivai ir lėktuvai nu
skandinę penkis vokiečių 
kareivinius laivus Kattega-

AR VERTA ŠAUDYT 
PRIEŠŲ BOMBANE- . 
ŠIUS VIRŠ MIESTŲ?

CIacton-On-Sea, Anglija. 
—Anglai -priešorlaivinėmis 
kanuolėmis čia nušovė že
myn bombinį vokiečių lėk
tuvą, prikrautą minų. Lėk
tuvas krisdamas sunaikino 
devynis namus. Iš to kilo 
gaisras, kuri sudegino dar 
virš 40 namų. Viso pasibarė 
5 milionai dolerių medžia
ginių nuostolių. Bent keli 
žmonės liko užmušti ir 160 
ar daugiau sužeista. Su or
laiviu žuvo 4 vokiečių lakū
nai.

ORAS.—Giedra, šalčiau.
I

i

Amerikos Laivyno Ministeris Sako: Turės Būt Pakeisti Nau 
jy Karo Laivų Planai, Kad Apsaugot Juos nuo Oro Bombų

Washington. — Charles 
Edison, Amerikos karo lai
vyno ministeris, pripažino, 
kad bombiniai1 lėktuvai turi 
pirmenybę prieš karo lai
vus. Jog taip yra, tai įro
dė vokiečių lėktuvai prieš 
Anglijos karinius laivus 
Norvegijos vandenyse.

Jeigu bombanešiui lėktu
vui ir sunku nuskandint ka
ro didlaivį, bet bombanešis 
sudaužo priešorlaivines pa

Vokiečiai Nuskandinę 2 
Karinius Angly Laivus 

ir 5 Transportus
Berlin. — Vokiečių ko

manda sako, kad jų lėktu
vai dviem bombom nuskan
dino vieną anglų šarvuoti 
laivį ties Namsos, Norvegi
joj. Tas šarvuotlaivis buvo 
specialiai ginkluotas kanuo- 
lėmis šaudyt vokiečių lėktu
vus.

Be to, vokiečių oro bom
bos sunkiai sužeidė kitą an-* 
glų šarvuotlaivį tos Apačios 
rūšies; nuskandino vieną 
karinį anglų laivą naikintu
vą ir penkis kareivinius an
glų laivus, arba transpor
tus. Penki kiti kareiviniai 
anglų laivai sunkiai sužeis
ti lėktuvų bombomis, kaip 
pranešė vokiečiai gegužės 1 
dieną.

Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Vyriausybė 

ėmėsi kraštą aprūpinti el
ektros energija.

Kaunas.—Vilniaus lietu
viai reikalauja teisių baž
nyčioje. Tuo reikalu įteikė 
memorandumą arkivysku
pui ir siunčia delegaciją pas 
popiežiaus atstovą.

New York. — Postal "te
legraph Comp. Lietuvos 
Gen. Konsulate pastatė te
legrafinį aparatą. Dabar 
savo telegramas ir kabelius 
Generalinis Konsulatas per
duoda ir priima pats.

Švedija Visomis Jėgomis Gin 
sianti Savo Bepusiškumą 

ir Nepriklausomybę
Stockholm, Švedija.—Di

džiame susirinkime atvira
me ore Pirmojoj Gegužės, 
ministeris pirmininkas Al. 
Hansson užreiškė, kad Šve
dija visomis jėgomis gins 
savo bepusiškumą ir nepri
klausomybę. Karo ministe
ris sakė, kad pasaulis ger
bia tik tokią šalį, kuri pa
rodo stiprumą.

. Berlin, geg. 2.—Nazių 
vyriausybė skelbia, kad vo
kiečiai suimą į nelaisvę tiek 
daug . norvegų, ahglų ir 
francūzų Norvegijoje, kad 
sunku juos kur sutalpinti.

»

trankas ir šiaip kanuolės, 
sugadina elektrinius kanuo- 
lių užtaisymus bei šaudymo 
prietaisus, suardo radio, 
bevielinį telegrafą, vairavi
mo prietaisus ir nužudo 
daugjūreivių. Todėl minis- 
teris Edisonas teigia, kad 
turės būt pakeįsti planai 
naujiems Amerikos karo 
laivams, idant apsaugot 
viršinius jų įrengimus nuo 
tokių pavojų.

i

t
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Anglai Bombardavo. Vo
kiečių Orlaivių Stotis; 
Prarado 7 Lėktuvus
London. — 75 Anglijos 

lėktuvai bombardavo per 
keliolika valandų stovyklas 
vokiečių orlaivių Oslo, Sta
vangeryj ir Alborge, Nor
vegijoj ; padarė vokiečiam 
nuostolių.

Oro kovose ten anglai 
nušovė žemyn 3 vokiečių 
lėktuvus, o vokiečiai sunai
kino 7 anglų orlaivius, kaip 
praneša Anglijos orlaivyno 
ministerija.

Nukirsta Žemyn 9 Angly 
Lėktuvai, Sako Vokiečiai
Berlin. — Vokiečiai tei

gia, kad jų lėktuvai ir prieš- 
orlaivinės kanuolės nušovė 
žemyn 8-nis anglų lėktuvus 
iš tų, kurie bombardavo vo
kiečių orlaivių stovyklą 
Stavangeryj, Norvegijoje; 
devintas anglų lėktuvas nu
kirstas ties Oslo orlaivių 
stovykla.

Anot vokiečių, tai anglų 
lėktuvai mažai tepadarę 
nuostolių toms vokiečių or
laivių stovykloms.

Namsos Prieplauka Bombar 
duojama Kas Pusvalandis
Namsos, Norvegija.—Vo

kiečių lėktuvai kas 30 mi
nučių būriais bombarduoja 
Namsos, talkininkų . prie
plauką į šiaurių rytus nuo 
Trondheimo, Norvegijoje. 
Oro bombomis sunaikinta 
keturi penktadaliai viso' 
miesto.

Vokiečių lėktuvai 
kandino karinį anglų
“Bittern”, 1,190 tonų, be
stovint jam prieplaukoje, 
bet užtat anglai nukirto že
myn du priešų lėktuvus.

nus- 
laivą

Anglai Atmušę Vokiečius 
Ties Steinkjeriu

Stockholm, Švedija. — 
Pranešama, kad talkininkai 
atmetę atgal vokiečius ties 
Steinkjeriu, j pietus nuo 
Namsos; nušovę tuziną vo
kiečių.

™ ' *" "• ■" r 1

Berlin, geg. 
čiai užėmė 
Trondheim 
niją.

■

i
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Y

2.—Vokie- 
visą Dombas- 
geležinkelio Ii- *



Penktad., Gegužes 3, 1940
-----r
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*esos vagoną.
^Petras Šar-

ane motinėlė 
it stoties ra
il buvo nuliū-

Graikiją, o 
Dardanelus

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N.’Y., under the 

Act of March 3, 1879.

čius”,

Paveiksle matome Ohio valstijos gyventojų iš smėlio maišų sudarytas -‘tvirtu
mas” nuo potvynio apsisaugoti. «
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Antras puslapis

Laiško autorius patvirtina viską, ką mes 
esame sakę: Lenkijos ponai, didybės ma
nijos apimti, skelbė pasauliui, būk jie (su 
Anglijos ir Franci jos pagalba) Vokieti- 
ją per kelias savaites sukriušinsią. Bet 
išėjo kas kitas. Sumobilizuoti kareiviai 
nenorėjo muštis, nes nematė reikalo. 
Viršūnės gi Lenkiją pardavė, pačios pa- 
bėgdamos į Rumuniją. Kai Raudonoji 
Armija pasirodė, kareiviai tuojau sviedė 
ginklus šalin ir pasidavė, nes jie žino
jo, kad Raudonoji Armija yra jų draugė, 
jų laisvinto ja. Na, o tikėtoji Anglijos 
ir Francijos pagalba “pavėlavo”.

Šitaip žuvo imperialistinė ponų val
doma Lenkijos valstybė!

f4
MIIta.Jh" »

“Sprzedali Polskę, Sprzedali!.. ”
“Vilnis” išspausdino įdomų laišką vil

niečio K. Veličkos. Laiško autorius pa
eina iš Dukšo apylinkės, Vilnijos. Jis, 
matyt, yra prasilavinęs vyras ir buvo 
lenkų sumobolizuotas į Lenkijos kariuo
menę kariauti.

Štai, kaip K. Velička važiavo Lenkijos, 
ginti:

“Prieš saulės tekėjimą atsikėliau, apsi- 
skutau ir išsirengiau. Motiną palikau iš
verktam akimis. Atsigryžęs pažiūrėjau 
j savo namus, žiūriu pilni langai akių, 
kurios mane išlydi. Eidamas į stoti pra
dėjau dainuoti: “Siuntė i 
į jūreles vandenėlio...” ? 
dau daug draugų, kurie v 
dę. Kada atėjo traukinys,\ tai mūsų vi
sas būrys suėjom į pirmos 
Jonas Šarka, Petrošiunas 
ka visi prigulėjom 85 pulk? pėstininkų. 
Ir vėl aš uždainavau: Ot atėjo laikai ir 
gadynė, rauda visos gaspadinės, kad vy
rai važiuoja kariauti už Lenkiją... Dau
gelis iš publikos nusijuokė, o kiti mane 
kvailiu pavadino. Sakė: Važiuoja ant 
smerties ir dar durnus kavalkus krečia. 
Aš ir vėl: Ot atėjo laikai, kad apdris
kę ir basi važiuojam pirmos klesos trau- 
kinyj ir dar be tikieto... Ir vėl visi nu
sikvatojo...

“Iš Švenčionėlių įsėdo mūsų vagonan 
dvi ponios ir lenkų karininkas su dideliu 
pilvu. Bevažiuojant ponia klausia kari
ninko: Ponas Koronzai, man svarbu ži
not, kaip ilgai karas tęsis. Karininkas pa
mąstęs ir atsidusęs sako: “Ilgiausiai iki 
trijų mėnesių; mes juos (vokiečius) 
greitai sumušim. Nes jeigu Lenkija vo
kiečių nesumuš, tai jokia kita valstybė 
jų nesumuš.” Į tuos jo žodžius atsilie
piau: p. Koronzai, mes taip pat važiuo-

* jam į karą ir trokštam kuogreičiausiai 
karą baigti ir sveiki namon pargryžti. 
Bet ar pasiseks? Vokiečiai turi gyven
tojų apie 70 milionų, o mes tik pusę tiek. 
Jų teknika, aš manau, yra neblogesnė 
už mūsų. Tai kokiu būdu mes juos nuga
lėsime?

—Ot kokiu būdu,—mums atsako kari-' 
ninkas: pas juos maža benzino ir maisto 
—įvyks pas juos revoliucija. O mes: 
Lenkija, Francija ir Anglija, tai per po
rą savaičių juos sutriuškinsime.”
v Po trumpo laiko K. Velička atsidūrė 

Lvove, Vakarų Ukraine j. Jis pasako, 
kaip lenkai mušė vokiečius:

“Mūsų kareiviai daugelyj vietų būda
vo tol kariauja, kol vadas ant kalnie- 
riaus sėdi, o kaip pasitraukia kur, tai ir 

? bėga.
“Lwove prie Ukrainų gimnazijos bu

vo padaryta nauji kapai, kur užmuštuo
sius kareivius laidojo. Kasė duobes 20 
metrų ilgio ir tris pločio. Užkasdavo, kai 
veik pilną kareiviais pririnkdavo—be 
kunigo, be grabo ir tik apatiniuose mar
škiniuose.

“Čia mes Lwove prabuvom iki rugsė
jo 22 d. Diena po dienos laukėme, kada 
mus užmuš. Rugsėjo 22 d. po pietų visus 
mus surinko krūvon, šaudymai buvo ap
tilę. Mieste buvo didelis judėsis. Visur

* buvo girdėti: “Sprzedali Polskę, sprze
dali...” Matėm: policininkai visur eina 
pulkais,, nuliūdę, ginklų sudėti.

“Tik žiūrime koki tai kareiviai joja 
pištalietus išstatę ir sako:

“Brasai ružia!” Matom, tai Sovietai... 
Ginklus nusviedėm... ”

Šios trumpos K. Veličkos laiško iš
traukos nusako taisą Lenkijos tragediją:*

Italija ir Karas
Italija vis dar neutralė, bet kiekvienas 

supranta, kad ji tik užima laukimo po
ziciją. Paskutinėmis dienomis pasirodė 
ženklai, kad Italija greitai gali mestis 
karan.

Franci joj mano, kad Italija baigė savo 
tvirtumas ant Franci jos sienų ir dabar 
jau gali pulti Jugoslaviją, kad ją užka
riavus ir Adriatiko Jūras pavertus “Ita
lijos ežeru.” Kiti mano, kad, jeigu Ita
lija puls Jugoslaviją, tai ji puls Graiki
ją ir Turkiją, kad paėmus 
nuo Turkijos atėmus nors 
ir Azijos kraštą.

Londone labai susirūpino, 
gali statyti savo spėkas prieš Franci ją, 
kada Vokietija puls Holandiją Belgi
ją. Jeigu Italija užpultų Fr^čiją iš pie
tų, o jos legionai iš Ispanijos, tuo kartu 
Vokietija per Belgiją, tai mano, kad 
Francija gali būti parblokšta ir tada vie
na Anglija pasilikus taip pat turėtų karą 
pralaimėti.

Italijoj reiškiasi sujudimas, kuris ro
do, kad ji gali greit karan įstoti. Atėjo 
žinių, kad Roma yra įsakius savo lai
vams grįžti iš užsienio prieplaukų. Ro
moj, Milane, Florencijoj ir eilėj kitų mie
stų buvo stambios fašistų demonstraci
jos prieš Angliją. Italijos spauda atvirai 
rašo prieš Angliją ir Franciją. Mussoli- 
nis tvirtina armiją.

Tūli mano, kad todėl Jugoslavijos val
donai, kurie per 22 metu neturėjo ryšių 
su Sovietų Sąjunga, pirą dėjo pr'ėkybos 
derybas su Sovietais, kad gavu jos užta
rimą. Sako, kad ir Vengrija, kuri taip 
pat laikėsi priešsovietinės politikos, įieš
ko "užtarimų Sovietų šalyj.

Mums atrodo, kad greitoj ateityj 
gali būti Balkanai ir Artimi Rytai įs
tumti karan. Iš vienos pusės Anglija ir 
Francija laikosi politikos, kad visas ša
lis, kurios dar yra neutralės, įbraukus 
savo pusėn karan prieš Vokietiją, o tū
las išstūmus karan ir prieš Sovietų Są
jungą. Iš antros pusės galima suprasti, 
kad tarpe Italijos ir Vokietijos yra su
tartis Balkanų klausimu, kad Mussolinis 
tik laukia progos užpult ant Jugoslavi
jos, Graikijos ir Turkijos, o kartu ir 
ant Anglijos ir Franci jos kolonijų Af
rikoj ir Azijoj.

Sunkiai Pasiduoda
karo Norvegijoj, 
Vokietija užėmė- 
iš kurių ji galės 
priešus. Kapitalis- 

reiškė tą, ko ji

I

Broliai, Jungtinių 
Valstijų Lietuviai!

Iš mūšy kenčiančios bendros tėvynės Lietuvos, iš Dimitravo priverčiamojo darbo įstai
gos, mes politiniai kaliniai, septyniasdešimt  s vienas žmogus, vyrai ir moterys, kreipia
mės į jus, broliai lietuviai, prašydami skubios pagalbos mūšy sunkioje kovoje už mūšy 
gyvenimo sąlygų pagerinimą.

Mūsų, kankinamų Dimit
ravo priverčiamojo d. įstai
goje, būklė labai sunki ir ji 
vis labiau sunkėja. Fašisti
nė taip vadinama “vienin
gojo darbo” vyriausybė 
naudoja visas teroro prie
mones, norėdama mus mo
rališkai ir fiziškai sunai
kinti. Dimitravo priverčia
mojo darbo įstaiga, tai fa
šistinės Lietuvos buržuazi
jos moderniškos inkvizici
jos įstaiga.

Nesiseka fašistiniams bu
deliams mus moraliai pa
laužtų beta už tai fiziškai 
mes silpnajam, nykstam.

Įstaigos viršininkas Dob- 
rodziejunas mus verčia 
dirbti ilgai ir sunkiai. Mes 
dirbam nuo 7 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro. Be to, rytais 
dar turime 'arklius valyti, 
mokytis rikiuotės, o vaka
rais bulves skusti. Tokiu 
būdu, į dieną turim dirbti 
13—14 vai.

Dirbti turim sunkiai: 
skaldom akmenis, raunam 
kelmus, kasam molį... Ne 
tik sunkiai, bet ir greitai 
reikia dirbti. Sustosi pavar
gęs kiek pasilsėti, tuojau ir 
pasipila keiksmai, grąsini- 
mai.

Sunkiai ir ilgai dirbdami, 
mes gauname labai blogą 
maistą, kuris savo kokybe 
neprilygsta net kalėjimuose 
duodamam maistui. Pagrin
dinis čia maistą^—pusiau 
žalia duona i 
kruopos. Kartais dar duo
da pasmirdusių kopūstų ar
ba kiaulėms skirtų burokų. 
Rytais gi gauname tik juo
dos duonos ir nebaltintos 
kavos.

Iš laisvės maisto gavimas 
labai ir labai suvaržytas. 
Vienas žmogus iš laisvės te
gali gauti tik vieną siunti
nį į menesį, kurio brutto 
svoris neturi būti didesnis, 
kaip 6 kg. Vįetoje pirktis 
maisto už savo pinigus vi
sai' negalima.

Todėl mes kenčiame nuo
latinį badą, kaš kart vis la
biau mūsų fizinės jėgos iš
sisemia.

ebaltintos

Nuo pirmų dienų 
mes pareiškėm, kad 
strategines pozicijas, 
skaudžiai mušti savo 
tinę spauda daugiau 
trokšta, o.ne faktus.

Ilgai buvo rašyta, būk Anglijos laivy
nas sumušė vokiečius Skagerrak siauru
moj, nukirto juos nuo . Norvegijos ir 
Norvegijoj būk vokiečių armija turė
sianti žūti. Vėliau daug rašė apie tai, 
būk anglai prasiveržė net į Baltijos jū
ras ir jas užminavo. Visa tai buvo pasa
kos. Vokiečiai pilnai viešpatauja Balti
jos jūroj, jie veža savo armiją, kanuo- 
les ir tankus per Kattegat ir Skagerrak 
perlajas į Norvegiją. Ten nėra nei An
glijos karo laivų, nei minų. O tas sutei
kia Vokietijai ir pirmenybę kare Norve
gijoj, nes jos armija ne vien kiekiu kiek
vieną dieną auga, bet turi moderniškus 
ginklus, ko neturi Anglijos, Francijos ir 
Norvegijos armijos.

“New .York'Times” veik kiekvieną die
ną rašė redakcinius straipsnius Norve
gijoj karo klausimu. Ir visas laikas dės
tė, kad anglai-francūzai suvarys vokie
čius į ožio ragą. Tik balandžio 29’dieną, 
po 2Q dienų karo, redakcijos straipsny j 
pareiškė, kad reikia skaitytis su faktais,.., 
o jie yra: . '.

Vokiečiai, pagelba orlaivių, atmušė ang
lus nuo Skagerrak siaurumos irtas gal 
tas1 įrodymu, kad orlaiviai1’jau *nugali iL,,paskuLnaujai’išsodintas jėgas,,kada dar ,

Su mumis įstaigos admi
nistracija elgiasi labai žiau
riai. Jos akyse mes esame 
ne žmonės, bet kažkokie 
bjaurūs gyvuliai, kuriuos 
reikia naikinti, žudyti.

Kiekvienas mūsų žings
nis lydimas administracijos 
pajuokos ir pasityčiojimo 
žodžių. Mus daužo "'“bana
nais”, grūda į karcerį. Mes 
negirdim kitokių žodžių, 

“žydbernis”, “svola- 
“chuliganas”, “duo

siu į snukį”, “sušaudyti” ir 
pan. Lygiai taip elgiasi ir 
su moterimis. 1 Degtinės, 
kumščio ir "-visokie' padug
nių “herojai” sudaro įstai
gos administraciją, kurios 
sauvaliavimui ir smurtui 
jokio galo, jokių ribų nėra. 
Niekas jos nekontroliuoja, 
jokie teisiniai nuostatai ne
varžo, o vidaus reikalų mi- 
nisteris Skučas dar net ją 
pagiria, paskatina. Todėl ji 
čia—“caras ir dievas” ir 
dėl to daro, kas tik jai (pa- 
tinka.

Mūsų tarpe retai kuris 
jaučiasi sveikas. Bent 70% 
mūsų jau ligoniai, čia jo
kio rimto gydymo nėra. 
Džiovininkus, reumatikus, 
sergančius inkstų, pūslės, 
širdies, vidurių ligomis, net 
Kretingos apskr. gydytojas 
išvadina “simuliantais”. 
Sveiki maišomės su užkre
čiamomis ligomis sergan
čiais, katatu gyvenam, val
gom, prausiamės, tad ligom 
plisti kelias atviras. Ir da
bar nė vienas mūsų nedrįs8- 
tume tvirtinti, kaįl tn£sęr- 
game kokia venerinę a^.'kL 
ta liga. ;Net iš laisves grū
do į čia venerikus, džiovi
ninkus, raišus, vienaakius ir 
su kitokiais trūkumais 
žmones.

Visas teroro žiaurybes 
mes turim pergyventi. Mes 
nesame tikri ir dėl savo gy
vybės. Mūsų gyvybė pri
klauso nuo sadistinės admi
nistracijos nepažabotų už
gaidų. Pasiskųsti niekam 
negalim, nes esame atskirti, 
izoliuoti nuo viso šalia įs
taigos tekančio gyvenimo.

Esame paversti bevaliais, 
bebalsiais fašistinės vergi
jos gyvuliais.

Tokiose sąlygose gyven
dami, mes patys savo jėgo
mis labai sunkiai tegalim 
vesti kovą už geresnes sa
vo gyvenimo sąlygas. Į 
kiekvieną mūsų rimtesnį iš
stojimą įstaigos adminis
tracija atsakys dar griežte
snėmis teroro priemonėmis, 
net kulkomis. Juk net bu v. 
vidaus reikalų ministerio 
budelio Čapliko patvirtinto
se “vidaus tvarkos taisyklė
se” yra toks paragrafas: 
“kiekvienas atiduotųjų į 
priverčiamojo darbo įstai
gą pasipriešinimas, išstoji
mas bus tramdomas jėga ir 
ginklu.”

Todėl mes ir kreipiamės į 
jus, broliai, Amerikos lietu
viai. Visi mes esame vienos

mūsų motinos Lietuvos vai
kai, visi ešame lygiai suin- 
tersuoti, kad mūsų tėvynė 
klestėtų, kad joje visiems 
piliečiams būtų geros gyve
nimo sąlygos, visi kovoja
me, kad iš jos išnyktų viso
kios smurto ir priespaudos 
institucijos.

Jūs, užjūrio broliai, visa
da jautriai reagavote į savo 
kenčiančių Lietuvoje brolių 
balsą.

O jūs balsas labai svarus, 
jūs daug ką galite padaryti 
mūsų būklės pagerinimui.

Mes norime, kad mūsų 
šis balsas pasklystų po pla
tų Amerikos kontinentą, 
kad kiekvienas lietuvis ži
notų, kaip mes gyvename, 
kaip mes kenčiame.

Šaukit protesto mitingus, 
demonstracįjas, siųskit de
legacijas į vietinius . Lietu
vos konsulatus, pasiuntiny
bę, siųskite protesto rezo
liucijas su galimai gauses
niais parašų skaičiais Lie
tuvos valdžiai. Tesužino 
Lietuvos fašistų valdžia, 
kad Amerikos lietuviai vie
ningai stoja prieš terorą, 
siaučiantį Dimitravo pri
verčiamojo darbo įstaigoje.

Minimalūs mūsų reikala
vimai yra tokie:

1. Mūsų darbo diena ne
turi ilgiau tęstis, kaip 8 vai. 
Į šias 8 vai. darbo dieną tu
ri įeiti visi kiti namų ruo
šos, arklių valymo; bulvių 
skutimo, rikiuotės ir kiti 
panašūs darbai.

2. Mums duodama įstai
goje maistas turi būti pa
kankamai maistingas, svei
kas, švarus ir savo kokybe 
prilygtų nors kareiviams 
duodamam maistui.

3. Iš laisvės gaunamas
maisto kiekis neturi bū
ti varžomas. Be to, ir čia, 
vietoje, už savo pinigus tu- 
, , (Tą^a ant 7-to pusi.) (

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Waterburietei.—Dedame ki

to . korespondento korespon
denciją apie tuos pačius da
lykus, kiek anksčiau gautą. 
Vis tiek ačiū už parašymą. 
Prašome dažniau rašinėti.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAI:

Gerb. Redakcija!
Prašau atsakyti į mano klau

simus :
(1) Kaip didelę algą pasi

imdavo į metus Rusijos caras 
ir jo šeimyna?

(2) Ar tiesa, kad Pennsylva
nia gelžkelis priklausė carui?

(3) Ar tiesa, kad caras buvo 
bagočiausias žmogus pasaulyj?

(4) Kiek caro valdžia išmo
kėdavo kunigijai pinigų?

(5) Kiek algos gauna Sovie
tų Sąjungos prezidentas Kalini
nas ir Komunistų Partijos sek
retorius Stalinas? P. š.
r *

■ ATSAKYMAS
Prieš revoliuciją iš Rusi

jos valstybės iždo caro šeimynos 
reikalams būdavo, skiriama į 
metus apie 16,000,000 rublių. 
Tam reikalui net buvo specialė 
ministerija.

(2) Pennsylvanijos’ gelžkelis 
nepriklausė carui, bet yra davi
nių, kad caras tos kompanijos 
turėjo daug Šerų. -Taip pat už 
milionus dolerių vertės šėr.ų jis 
turėjo ir kitų kapitalistinių įs
taigų ne vien Amerikoj, bet 
Francijoj, Anglijoj ir kitur.

(3) Galimas daiktas, kad ca
ras buvo bagočiausias žmogus,

IRT

karo laivus jūroj. Kad vokiečiai naudoją 
tą pat taktiką, kaip Lenkijoj. Pagelba 
orlaivių, jie sugriauna savo priešų už
frontę, sudaužo prieplaukas, kelius ir to
dėl jų armija gali apturėti vieną po kitai 
-žaibo greitumo pergalę. Vokiečių orlai
viai nepertraukiančiai puola Anglijos- 
Francijos transportus jūroj, kada jie ar
tinasi prie Norvegijos, prieplaukose, o

ta# r

v

jos tik vyksta į frontą arba tvarkosi ko
vai.

Anglai negali lygiomis atsistoti su vo
kiečiais, nes pastarieji valdo orą. Vokie
čiams iš jų žemės ir Danijos arti Nor
vegija, o jie ir Norvegijoj turi orlaivių 
portus. Anglai turi atlikti apie 400 my
lių per jūrą iš Anglijos, išlaikyti mūšį 
ir tiek pat sugrįžti atgal, ką nevisi la-

> kūnai ir.-orlaiviai gali..padaryti.

nes jam ir4 jo giminei priklausė 
didžiausi dvarai, didžiausi plo
tai miškų, bet pinigiškai jis ne
buvo taip turtingas, kaip Ame
rikos Morganai, Rockefellerlai 
ir kiti multi-milionieriai.

(4) Prieš revoliuciją Rusijos 
valdžia iš valstybės iždo kuni
gijai skyrė apie 40,000,000 rub
lių. Bet tai nebuvo visi kunigi
jos įplaukų šaltiniai. Kunigija 
lupo už krikštus, vedybas,’ pa
maldas, laidotuves ir taip turė
jo didžiules įplaukas. Prieš re
voliuciją klioštoriai ir bažny
čios turėjo 2,572,000 hek. ge
riausios žemės, vien Solovecki 
klioštorius turėjo 66,000 hekta
rų žemės. Toki klioštoriai buvo, 
kaip kokios kunigaikštystės. 
Pravoslavų aukščiausia bažny
čios balva — Sinodas turėjo 
pejr 60,000,000 rublių turto. 
Naugardo archivyskupas turė
davo į metus nemažiau 300,000 
rublių įplaukų; Peterburgo — 
260,000 rublių ir taip panašiai. 
1915 metais bendros kunigijos 
įplaukos Rusijoj buvo apie 400,- 
000,000 rublių.

(5) Nežinome, kiek tuo tar
pu algų gauna Sovietų valdžios 
bei Komunistų Partijos virši
ninkai. Tačiau, nei Kalininas, 
nei Stalinas negauna milioninių 
algų ir jiems jos nereikalingos. 
Jie neturi privatinės nuosavy
bės, kaip fabrikai, nąmai’ arba 
žemė.

Abelnai, Sovietų, Sąjungoj 
Komunistų Partijos vadovau
janti žmonės gauna tik viduti
nes algas, o tie, kurie,pilnai dir
ba valdžiai arba partijai, tai jų 
reikalais ir rūpinasi tos įstai
gos.
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Motinos Ausys Sūnui
Prieš' dvidešimtį metų 

Švedijoj gimė kūdikis be 
ausų. Šiaip visas buvo nor
malus. Kada vaikas sulau
kė mokyklinio amžiaus, bu
vo labai patenkintas, galė
damas tarp savo mokslo 
draugų būti kuo nors ypa
tingesnis. Bet, dar kiek pa
augęs, dėl šio savo nenor
malumo pradėjo jaustis ne
laimingas, nes nors girdėti 
galėjo visai gerai, bet vie
toj išorinių ausų turėjo 
kažkokius negražius liku
čius. f

Merginos vengdavo šio 
jaunuolio. Kartą jis be galo 
įsimylėjo viena merginą, 
tačiau ir pats bijojo prisi
artinti prie jos. Savaime 
aišku, nė viena patraukli 
jauna moteris nesutiktų su
sirišti visam gyvenimui su 
beausiu jaunu vyru. Jis 
pradėjo šalintis žmonių. O 
jo vargšė motina, tai ma
tydama, dėl jo ėmė kankin
tis. Ji nuėjo pagaliau pas 
garsųjį Stockholmo plasti
nės chirurgijos specialistą 
Dr. Allan 
klausė ar 
pjauti jai 
jos sūnui.
kė, jog tai padaryti galėtų. 
Tada motina, sunrasdama, 
jog jos sūnus; tai žinoda
mas, niekados nesutiks pri
imti tokios aukos iš moti
nos, paprašė, kad sūnui bū
tų sakoma, jog tos naujo
sios ausvs yra paimtos nuo 
žuvusiojo .per automobilio 
katastrofa. Moteris pasiry
žo atiduoti savo ausis dar 
ir dėl to, kad ji žinojo, jog 
jai nebus sunku paslėpt nu
pjautų ausu, tas vietas pri
dengiant plaukais.

Operacija buvo padaryta 
ir puikiai pasisekė. Motina 
kurį laiką visa tai laikė pa
slapty, bet padaliau papa
sakojo sūnui. Iš karto jis 
baisiai nusigando, tačiau 
motinai pasisekė jį nura
minti, kai paaiškino, kad 
jos ausų trūkumas 
puikiai paslepiamas.

Neseniai šis jaunuolis su
situokė ir visus nustebino, 
sudarydamas puikią jaunų
jų porą.

Ragnelį ir pa- 
jis negalėtu nu- 
ausis ir prisiūti 
Gydytojas atsa-

yra

Pavojingos Svetim. Laivam 
Sritys Suomijos Įlankoj
London.—Čia buvo girdė

ta radio persergėjimas iš 
Berlyno, kad vokiečių lai
vai turi vengt dviejų vietų 
Suomijos įlankoj, k,aipo pa
vojingų. Viena vieta yra 
ties Baltijos Uostu, kuris 
Estonijos parsamdytas So
vietams pagal tarpusavio 
apsigvnimo sutartį. Kita 
pavojinga svetimiem ' lai-

PAUKŠČIAI KELEIVIAI

*

vyksta

mūsų

Du sykiu per metus esa
me didingo gamtos veiksmo 
liudininkai, — rašo Lietu
vos gamtininkas T. Iva
nauskas: Du sykiu per me
tus didžiausios paukščių 
masės slenka priešingomis 

, kryptimis, vieną kartą iš 
šiaurės į pietus, antrą iš 
pietų į šiaurę. Bet šis vaiz
das rudenį ir pavasarį nė
ra vienodas. Rudens trau
kimas prasideda labai ank
sti vos tik išvedus vaikus, ir 
kai kurie'" paukščiai prade
da jį,jau birželio mėnesį, o 
baigiasi jis net lapkričio 
mėnesį; taigi trunka apie 
pusę metų. Paukščiai tuo
met nesiskubina, skrenda 
pamažėle, daro ilgokus po
ilsius ir pamažėle’ artinasi 
prie savo tikslo, t. y. prie 
žiemos buveinių, v

Kas kita yra pavasarį. 
Traukimas tada 
skubiai, trumpiausiais ke
liais, ir jei tuomet paukš
čiai sustoja kur ilgesniam 
laikui, tai dažniausiai todėl, 
kad toliau šiaurėje oras 
dar negalėtų suteikti jiems 
būtinų pragyvenimo sąlygų. 
Todėl pavasarį mes dažnai 
visiškai nematome kai ku
rių pralekiančių paukščių, 
kurių ištisi pulkai užtinka
mi rudenį; atrodo, kad da
bar kaž kokia nenugalima 
jėga gena juos į tėviškę, 
kad greičiau susirastų per- 
nykščias lizdavietes ir išpe
rėtų 'naują, jaunąją kartą. 
Tuo būdu pavasario trauki
mas trunka iš viso anie du 
mėnesiu, , jeigu neskaityti 
kelių vėlyvų keleivių, at
vykstančių į Lietuvą tik ge
gužes mėnesį.

VIEVERSYS
Įsidėmėję įvairius

paukščius keleivius, gauna
me įspūdį, kad kai kurie jų 
stengiasi kiek galima ilgiau 
išbūti savo gimtinėje, t. y. 
atvykti kuo anksčiausiai 
pavasarį ir išbūti iki vėly- 
viausio rudens. Toks yra, 
pavyzdžiui, mūsų vieversys, 
tikras pavasario pranašas, 
nes atkeliauja vos tik pa
sirodžius iš po sniego pir
mam juodam arimo sklype
liui, todėl jį galima užtikti 
jau vasario mėnesiui įpusė
jus, o per šv. Kazimierą jis 
visuomet jau savo vietoje. 
Jis išbūna pas mus iki lap
kričio mėnesio pirmų dienų 
ir paskui pamažėle pasi
traukia į nevaišingus Euro
pos pietvakarius. Nes, iš 
tikrųjų kaip skirtingai su
tinka žmonės vieversį j® va
saros ir žiemos buveinėse!

Lietuvoje kiekvienas žmo
gus džiaugiasi išgirdęs vie
versio giesmelę, jr jeigu

vam . vieta randasi • netoli į kas kėsintųsi šį paukštelį 
Helsinkio, Suomijos sosti- nuskriausti, sukeltų viešą 
nės. Tos vandenų sritys pasipiktinimą.
Suomijos įlankoj yra priso- Francijoje, Italijoje. Ten

Kas kitas

dintos minų.
Berlin.—Vokiečiai uždarė 

svetimiem laivam įplauki
mą i Baltijos Jūrą arba iš
plaukimą iš jos.

Stockholm, Švedija. — 
Norvegai sako, kad vokie
čių lėktuvai vis bombarduo
ja norvegų geležingelius ir 
vieškelius. Norvegai nušo
vė žemyn vieną vokiečių 
lėktuvą.

vieversys — gardus kąsnis, 
tai turgaus prekė, restoba- 
no pageidaujamas produk
tas. Franci jos miestuose ga
lima matyti vežimukus, nu
šautų vieversių prikrautus; 
juos stumia pardavėjas ir 
garsiai skelbia savo prekės 
gerumą ir kainą. Ir šioje 
krūvoje mažų paukštelių be 
abejonės yra jr Lietuvos 
vieversių, kurių giesmelė 
mus ramina^ o dabar Pary-

žiuje ir Romoje jie keliau
ja į smaguriautojų pilvus.

Štai turime rankose pen
kis pranešimus apie' Lietu
voje žiedais pažymėtus vie
versius, kai jie dar būdami 
maži paukščiukai tupėjo 
lizde. Jie buvo sumedžioti 
Francijoje, o vienas Belgi
joje. Apie pastarąjį rašo 
mums viešbučio ir restora
no savininkas, giriasi, kad 
jis esąs specialistas viever
sių paštetams gaminti, per 
jo įmonę praeiną tūkstan
čiai vieversiu, ‘ ir štai vie- 
nas paukščiukas pasitaikė 
su aliuminijo žiedu ant ko
jos, o ant žiedo parašas 
“Universile Lithuanie” ir 
No. Šis dalykas jį sudomi
no, ir jisai laiko reikalingu 
apie jį mums pranešti. Pa
siteiravę mūsų dokumen
tuose randame, kad minė
tas vieversys buvo žieduo
tas praėjusią vasarą netoli 
Kapčiamiesčio.

KOVAS
Tuo pačiu laiku atskren

da pas mus ir kovas, šis 
juodasis, gal kai kam savo 
nuolatiniu riksmu ir nema
lonus paukštis. Bet kai pa
vasarį šių juodukų pasiro
do vieškeliuose ir plentuose, 
kur į jie visokiose atmatose 
kapstosi maisto, niekas jais 
nesipiktina, nes tai neabe
jotinas žiemos galo ženklas. 
Kaip ir vieversys, tai vienas 
pirmųjų pavasario svečių, 
ir jo vardu teisingai pava
dintas trečias metų mėnuo. 
O žiemos metu kovai būna 
Francijoje, Belgijoje ir ki
tose Europos vakarų vals
tybėse, ir jais teisingai 
skundžiąsi francūzai dėl to, 
kad jie sulesa daug rudenį 
pasėtų žiemkenčių. Todėl 
jų ten nemaža nušaunama 
ir... suvalgoma. Vytauto 
D. Universiteto aliumini
niais žiedais pažymėtų ko
vų nemaža krito Paryžiaus 
apylinkėse, apie ką mums 
pranešė Versalio paukščių 
stebykla.

VARNA
Artima kovo giminaitė, 

pilkoji varna, kitaip pralei
džia žiemą. Kauno Zoologi
jos Muziejaus bendradar
biai sužymėjo žiedais dau
gybę varnų senų ir jaunų 
įvairiais metų laikotarpiais. 
Šis žiedavimas, duodąs ga
limybę sekti paukščio gyve
nimą, parodė,’iš kur pas 
mus atsiranda tie milžiniš
ki varnų pulkai, kuriuos 
matome žiemos metu Lietu
vos miestuose, ir kur jie 
dingsta pavasarį. Šiaip at
rodo, kad varna yra sėslus 
paukštis, nes ištisus metus 
daug jų matome; o iš tik
rųjų ne visai taip yra, nes
vArna taip pat linkusi ke- į rytus. Pas mus . gulbės 
liauti, kaip kovas, tiktai 
vienos varnos yra pasiry- 
žusios keliauti toli, kitos ar
čiau, o kitos nusistačiusios 
praleisti žiemą savo- gimti
nėje. Viena mūsų varna, 
pažvmėta. žiedu Alytaus 
apylinkėse, nenorėjo niekttr 
vykti ir visą dienią kapstė
si kareiviniu kiemuose. To
kio pat nusisjatymo buvo 
Viduklėje žičdu pažymėta 
varna, vėliau prieš pat ka
lėdas nušauta savo g-imtinė-

je; taip pat viena Luokės ir 
viena Gelgaudiškiu varna. 
Užtat kitos jų draugės, vie
na gimusi Mažeikių apskri
tyje, pažymėta 1932. VI. 3 
d., nukeliavo žiemoti toli į 
vakarus ir kažin kur būtų 
atsidūrusi, jei tų pačių me
tų spalių mėn. 25 dieną ne
būtų sumedžiota apie Klin- 
ką Vokietijoje, nuskridusi 
pietvakarių kryptimi apie 
700 kilometrų nuo savo gi
mimo vietos. Kitos jos dvi 
giminaitės buvo nušautos 
irgi Vokietijoje ir Lenkijo
je viena padariusi 900 kilo
metrų, kita 650 kilometrų 
nuo savo gimtinės Lietuvo
je.

Vis dėlto varnos nenus- 
krenda taip toli, kaip ko
vai, ir nepasiekia tolimes
nių kraštų kaip . vakarinė 
Vokietija. ‘ Taigi atrodo, 
kad didesnė mūsų varnų 
dalis išsinešdina žiemai iš 
Lietuvos, bet vistiek žiemos 
metu varnų pas mus ne tik 
nemažėja, bet dargi jų at
siranda daugiau. Iš kur gi 
jos yra? žiedavimo meto
das parodo, kad tai yra at
vykėlės iš šiaurės kraštų: iš 
Suomijos, Estijos, Latvijos.' 
Tai ne spėliojimas, bet fak
tas, paremtas tuo, kad žie
mos metu pas mus sužie
duotos varnos sekančią va
sarą peri šiuose kraštuose; 
o jau šimtus kartų įsitikin
ta, kad paukštis grįžta pe
rėti savo gimtinėn..

Varna gimusi 1933 me
tais Skaudvilėje, čia pat pa
žymėta žiedu ir pagalios 
nušauta čia pat 1938 me
tais. Tad jeigu varnos yra 
žalingos, jei jas reikia nai
kinti, tai nebūtų prasmės 
daryti tai žiemos metu, nes 
tuomet išnaikintum tik sve
čius, o mūsų vietinės var
nos pavasarį vistiek parlėk
tų namo iš Europos vakarų, 
kur jos žiemojo.

GULBĖ
Vienas pirmųjų pavasa

rio svečių yra gulbė. Šis di
dingas paukštis mūsų vi
suomenei daugiau žinomas 
iš liaudies poezijos, negu iš 
matymo, nes ne taip lengva 
jį gamtoje užtikti. Tiesa, 
kadaise jis Lietuvoje buvo 
paprastas, bet ilgainiui li
ko visiškai išnaikintas. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
Vokietiją. Laimei, vokiečiai 
susirūpino šiuo paukščiu, 
išleidę griežtą įstatymą 
draudžiantį jį 
įveisė jį Berlyno apylinkė
se ir Rytprūsių ežeruose ir 
pasiekė tai, kad gulbių 
būklė pakilo gal iki tokio 
lygmens kaip kad tolimoje 
praeity. Gulbės ėmė plisti 
a p s i gyvendamos naujuose 
ežeruose ir pamažėle'slinko

medžioti,

dažnai mėgino įsikurti pa
togesniuose ežeruose, kaip 
antai Metelių, Obelijos, Žu
vinto, bet kiekvieną kartą 
jų pastangos baigdavosi 
niekais, nes vietiniai žmo
nės arba nušaudavo jas ar
ba išplėšdavo lizdus. tTik 
pagaliau prieš penketą me
tų griežtos miškų adminis
tracijos priežiūros dėka vie
nai porai pavyko įsikurti 
Metelių ežere ir išperėti 
vaikus.-'Nuo to laiko perin

čių gulbių skaičius, nors 
negreit, nuolat didėja, o 
1939 metais jų lizdų būta 
Obelijos, Žaltyčio ir Žuvin
to ežeruose. Apytikriai gul
bių su jaunikliais šiais me
tais galima buvo priskaity- 
ti apie 60. Tenka manyti, 
kad iš minėtų ežerų jos plis 
toliau, nes senos gulbės npr 
kenčia savo suaugusiį vai
kų artimoje kaimynystėje, 
varo juos nuo savęs ir tuo 
priverčia jieškotis kitų, 
nors ir netolimų vietų.

Jau šio mėnesio pradžioje 
Vilniaus apylinkėse buvo 
pastebėtos traukiančios 
gulbės, o jog tuo laiku 
buvo dar tikra žiema. Par- 
vykdamos taip anksti, gul
bės dažnai^ kenčia didelį 
vargą; taip buvo pernai, kai 
atvykusios į Metelių ežerą 
gulbės rado ’vien ledą, tad 
miškų administracijos įsa
kymu joms buvo iškirstos 
eketės ir buvo beriamas le
salas. Visos jos išliko gy
vos.

DVEJOKIOS GULBĖS
j
Pavasarį paprastai ma

tyti gulbių daugiau negu 
vasarą, nes pro mūsų kraš
tą traukia jų dvi rūšys: 
gulbė nebyle ir gulbė /gies
mininkė. Tik pirmoji šių 
rūšių peri mūsų klimato 
kraštuose irv todėl palieka 
vasaroti. Antroji yra toli
mų Šiaurės Europos ir Azi
jos kraštų gyventoja, ji tik 
pakeliui sustoja pas mus 
pailsėti ir palesinėti, jė
goms sutaupyti savo toli
moje kelionėje. Pavasarį 
mūsų ežeruose neretai gali
ma matyti mišrius būrius, 
sudarytus iš šių abiejų rū
šių. Tokie būriai sudaro 
gana margą vaizdą; juose 
pamatysi baltų kaip snie
gas šenų paukščių ir išmar
gintu pilkais lopiniais per
nykščių jauniklių. Tuos pil
kus lopinius, savo pirmųjų 
metų padabinimus, jie pra
ras dar šią vasarą ir pasi
darys tokie pat balti,, bet 
praeis dar porą metų, kol 
jie sugebės krauti^ lizdus 
ir perės vaikų.

LAUKINĖS/ ŽĄSYS
Netrukus po gulbių ima 

rodytis pas mus pirmieji 
laukinių žąsų pulkai. Var
gas toms pirmoms žąselėms 
—jos,—kaip sako senas pa
davimas,—nusileidžia joms 
pažįstamuose laukuose, kur 
tikisi rasti želmenų, bet 
dažnai tie laukai esti dar 
sniegu padengti. Jos vaikš
čioja palikdamos sniege 
plačias geltonųjų kojyčių 
pėdas, tyliai gegena ir ba
dauja. Bet pavasaris esti 
kaprizų pilnas — po šalčio 
ir pūgos staiga ateina drėg
na ūkanota diena, kai ro
dos visas pasaulis esti pas
kendęs baltuose rūkuose. 
Tai žąsų diena. Būrys po 
būrio iš baltų rūkų išsine
ria sunkūs, pilki sparnuo
čiai ir nusileidžia žiemken
čių laukuose,, savo kasmeti
nėse priprastose poilsio vie
tose. Tur būt, retai kuris 
kitas ^paukštis turi tokių 
senų įpročių, kaip žąsys, 
nes kasmet pavasario poil
siui sustoja tiksliai tojepa-

• (Tąsa-ant 5 pusi.)

Gražiam orui esant, kiek
vienas vakare mato Vakarų 
padangėje nepaprastai 
skaisčią žvaigždę, kuri savo 
šviesumu išsiskiria iš visų 
kitų žvaigždžių' ir dažnai, 
miške ar miesto gatvėje pa
naši i žiburį. Tai yra vadi
namoji Vakarinė, arba Ve
nera (Venus). \

Kaip pereitais metais 
Marso planeta, taip šiemet 
Veneros planeta yra atsidū
rusi mūsų akiai labai pato
giose pozicijose. Nors Ve
nera prie žemės prisiartina 
dažniau, negu Marsas, bet 
ne kiekvieną kartą jos re
gimumas yra toks geras, 
kaip dabar. Venera prie že- 

'mės prisiartina kas 8 me
tai. Paskutinį kartą ji buvo

kaip dabar, 1932 metais. 
Šiemet Venera pirmąjį pus
metį matoma kaip’ Vakari
nė, o nuo liepos pradžios 
ji virs Aušrine. Jos šviesa 
šiuo metu kas kart vis 
stiprėja.

Po saulės ir mėnulio Ve
nera yra šviesiausias iš 
mums matomų “dangaus” 
kūnų. Vakare, kai nėra 
mėnulio, Venera dabar me
ta šešėlį (pav., jei laikysite 
baltos popieros lapą atsukę 
į vakarus, ir prieš ta lapą 
užkišite koki nors daiktą, 
tai to daikto šešėlis popie
ros lape bus matomas.) Dėl 
savo palahkių aplinkybių 
ši planeta yra visų geriau
siai matoma neginkluota 
akimi ir tik ją viena iš visų 
planetų ir Žvaigždžių gali
ma matVti net dieną.

Iš visų didžiųjų planetų 
Venera prie žemės prisiar
tina visų arčiausia, būtent, 
per 41 milijoną kilometrų. 
(Kilometras yra truputi 
daugiau kaip du trečdaliai 
a m e r i k o n i š kos mylios.) 
Marsas visų arčiausiai, 
kaip, nav., pereitais metais 
rugpjūčio mėrL, prie žemės 
prisiartina per 55 milionus 
kilometrų.

Iš seniausiu laikų Venera 
laikoma gražiausia žvaigž
de, nes jau ir senovės pa
saulyje ji ikvėnė žmonėms 
minti grožio deivei susi
kurti. Mūsų tautoje Aušri
nė irgi plačiai apdainuoja
ma. «>

Venera maž daug yra to
kio pat dydžio, kaip žemė, 
nes jos skersainis 12,200 ki
lometrų. Šios planetos švi
tėjimas irgi beveik panašus 
j žemės švitėjimą. Būdama 
arčiau saulės negu žemė, 
Venera aplink saule apibė
ga per 224 dienas. Tuo tar- 

| pu Veneros paros ilgumas 
iki šiol nėra žinomas, nes 
planeta savo tikrąjį veidą 
slepia storais debesų sluok
sniais. Dėl tų debesų nega
lima visiškai matvti, koks 
yra planetos paviršius.

Veneros atmosfėros sto
ris spėjamas nuo 80 iki 100 
kilometrų. Bet iki šiol tik
rai nežinoma, iš kokios me
džiagos susideda Veneros 
debesvs. Blizgėjimo atžvil
giu jie panašūs i saulės nu
šviestus žemės debesis, bet 
nagai šviesos išnagrinėji
mą nepanašūs į mūsų debe
sis. nes Veneros baltajame 
rūbe visiškai maža vandens 
garų. Veneros atmosfera 
turi ”V*isiškai maža laisvo

deguonies (oxygeno), užtat 
labai daug <-angliarūkšties.. ' ‘ • 1 
Manoma, kad angliarūkš- ■ 
ties dujų kiekis Veneroje 
labai susijęs su stipriu/ ug- 
niakalnių veikimu toje pla
netoje. šiltimačiai rodo, kad 
Veneros debesų aukštieji 
sluoksniai turi iki 50 laips
nių šilimos (pagal šimta- 
laipsnį gradusninką), iš ko 
sprendžiama, kad žemes
niuose atmosferos Juoks
muose šilima yra dar dides
nė.

Apžvelgkim trumpais žo
džiais tąjį būdą, kurio pa
galba išmatuojamas dan
gaus kūnų karštis ant že
mės. Šiam reikalui naudoja 
labai jautrų instrumentą. 
Jis susideda iš nedidelio • 
kapsulio su langučiu vieno
je pusėje. Kapsulin yra įdė
tos dvi labai plonos vieleles, 
kurios pagamintos iš dviejų 
skirtingų metalų, pav., pla
tinos ir bismuto. Abi viele^ 
lės arba plokštelės, sulituo- 
tos į vieną lankutį. Jeigu 
tik ^ulitavimo vietose yra 
koks nors temperatūrų 
skirtumas, tai lankučiu pra
deda bėgti elektros srovė, 
o srovės stiprumas priklau-. 
so nuo temperatūrų skirtu
mo sulitavimo vietose. Šis 
aparatėlis įstatomas į stip
rų teleskopą, kad spinduliai 
iš dangaus kūno galėtų pa
siekti vieną kurią lankučio 
s u 1 i t u o t ąją vietą. Pagal 
elektros srovės stiprumą, 
kuris matuojamas galvano- 
metru, nesunku apskaičiuo
ti dangaus kūno šilumos 
dydį ir temperatūrą.

Bet pirmiausia reikia at
kreipti dėmesį dar į šito
kius dalykus. Planetos 
skleidžiamas karštis iš da
lies susidaro nuo saulės 
spindulių atošvaistos, o iš 
dalies ir nuo pačios plane
tos išleidžiamos šilimos. 
Tad abiejų šilimų spindu
liavimus išmatuoti skyrium, 
teleskopo šviesom vam
zdyje įstato ypatingą van
dens sluoksnį tam tikram 
indelyje. Tas sluoksnis yra 
maž daug vieno centimetro 
storio. (Centimetras yra 
apie du penktadaliai colio.) 
Vanduo ♦ praleidžia saulės 
šilimos spindulius, nes jų 
yra trumpos bangos, bet už
tat visiškai sulaiko plane
tos šilimos spindulius, kurių 
bangos yra žymiai ilges
nės. Iš elektros srovės stip
rumo su ir be vandens 
sluoksnio galima apskai
čiuoti abiejų spinduliavimų 
karštį.

Daug paprastesnis ir se
nesnis planetų tyrimas yra 
paprastu stebėjimo būdu. 
Bet Veneros stebėjimas dėl 
storų debesų atmosferoje 
iki šiol mažai yra ką davęs. 
Reikia pabrėžti, kad Vene
ros skaidri šviesa labai 
daug pareina nuo to, kad ji 
ypatingai sugeba atspindu- 
liuoti saulės šviesą. Vene
ra atspinduliuoja daugiau 
kaip pusę iš saulės gauna
mos šviesos, kai tuo tarpu 
Marsas atspinduliuoja tik
tai penktąją dalį. Marse, 
kaip žinoma, debesų yra 
daug mažiau kaip Verieroje. 
Dar mažiau šviesos atspin
di nuo mūsų mėnulio — tik 
keturioliktoji iš saulės gau-

* .(Tąsa ant-5'push)
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A Young. Girl's Springtime 
Fancy—Window Shopping

As a great many women do not 
and can not make or remodel their 
own clothes because of lack of time 
or knowledge and must make the 
best of what is offered to them in 
low-price range, it is high time to 
point out some of the most impor
tant do’s and don’ts for this spring’s 
shopping.

About this time of year, woman’s 
thoughts inevitably turn to clothes, 
and no amount of livjng on a limi
ted budget will change it. And if 

^you plan carefully with possible 
changes in mind, with your acces
sories all worked out as an integral 
part of each outfit, you’ll be able 
to look smart on very little.
Plaid Seasop in Clothes

In looking over the new clothes 
we find that if you follow certain 
definite don’ts the spring clothes of
fer a wide and exciting range in 
color and style. There is an enor
mous amount of plaid around; if you 
are plumpish, avoid it like the pla
gue. Even if you are the blessed 
tall-and-slender that no amount of 
checks and plaids can mar, avoid 
too much of it. There is so much 
of it 
that 
hate 
used 
robe.

The most practical we saw 
several two-piece outfits, the 
short-sleeved, severly fitted, 
jacket either a short bolero 
that hung loosely or the waist-fitted hanging in the closet, and they’ll 
kind with three buttons outfits are stay crisp a long time.

on display that it’s a sure bet 
in two or three months you’ll 
the sight of it unless it is 
with discretion in your ward-

were 
dress 

the 
type

often sold separately, it' would be 
wise to get an extra jacket or bo
lero to go with the dress for change. 
The outfits come in the plaids and 
checks as well as in plain materials, 
but for a small wardrobe the plain 
dress and jacket with an extra in 
check, plaid or the new geometric 
patterns would be the best buy.

This is particularly' true sindb 
some of the newest and smartest 
trimmings include several items 
that will change and brighten a 
plain dress amazingly. These include 
'all sorts of collar and cuff sets from 
lace to tafetta and pique which will 
vary an office dress as well as keep 
you looking fresh and crisp. It also 
includes scarfs and ties in plaids, 
checks, or flower prints in tiff ma
terials, grosgrain, taffeta, etc. Then 
there i? a third trimming which we 
think is often overlooked, but which 
can be used to great advantage in 
giving that fresh-as-a-flower spring 
look. This is the new fabric flowers 
more varied and imaginatively made 
this year than ever before. The good 
ones are fairly expensive if bought as 
just an extra “because it was so 
pretty.” But if they are bought, 
just as a collar and cuff set" are 
bought, to fit a certain ensemble, in 
place of a scarf or choker, with the 
exactly right color in it, the thirty- 
five to sixty-five cents is well spent. 
Keep them in a box in the drawer, 
so they won’t get mauled, never 
leave them on a dress while it is

MOULDING PUBLIC OPINION TO 
BRING AMERICA INTO THE IVAR

other 
com-'

April, 1940 ing with longshoremen and 
workers there, I heard many 
plaints about the high taxes on to
bacco, beer, etc., which were, of 

(course, brought on by the war. This

Dear Editor:
After reading innumerable capita

listic papers,. I notice there is one 
point the newspapers keep hammer
ing at. And that is how the people j was done, however, with no increase 
of the United States are overwhelm- 
ingly in sympathy with the Allies.

I disagree with them in this re
spect, for, from what I’ve observed 
in different quarters regarding the 
war, I would say that the majority 
of the American people are entirely 
opposed to any war.

in wages.
Chamberlain says he is warring 

for democracy and the rights of 
small nations. Then why didn’t he 
stand up for Ethiopia, Spain, Aus- 

Alba-tria, Czechoslovakia, Mcmel, 
nia, and Poland? 'And where is the 
democracy given to the Boers in So.

I have been at sea a number of Africa, the Irish Republican Army 
years and have visited most of the *n Ireland, the Chinese in Shanghai 
seaports of the belligerent countries ar*d Hong Kong and the miserably

To Hold Nat’l LDS Softball
Tourney on August 24 in N. Y

Plans Call for Four District Champs 
To Battle in N. Y. for Softball Title

BROOKLYN, N. Y. — The nationwide LDS Softball Elimi
nation Tournament, according to plans announced last week 
by the LDS Nat’l Youth Committee, will culminate when the 
four best LDS Softball teams will come to New York on Sat
urday, August 24th, to play®----------------------- :---------
for the National LDS Champ-1 Anniversary LDS Convention. rvlnM 4 1-x o 1 1 rI'zai 1 o w
ionship. '
The many youth branches through

out the country are now planning 
on their softball teams.

They are all keyed up for the 
Nat’l LDS Sports Meet which shall 
be held in conjunction with the 10th

Safety Notes

Brooklyn Bowlers Must Win 
Five Out of 6 to Get Title

fool- 
with 
their 
face 

when
Lodestars, 

swung

oppressed masses in India?
Democracy of Exploitation

If everyone could see, as I have 
seen, the brutal whipping of the j 
Chinese and Indians in their own j 

In England at War 'countries by these foreign colonizers (
I marie a trip to England last (exploiters) then they would know j Į 

October on one of the last of the what Chamberlain means by demo
American ships allowed in bellige- cracy. 
rent waters. I noticed that the Eng-1 If this is Chamberlain’s idea of 
lish people were expecting the democracy, and I believe it is, then 
United States to enter the war ini I don’t see why the people of the 
a short time. In fact, 
'before Christmas.’’

When I told them 
people were opposed 
and asked them where they obtained'Norway, 
such ' information, they told me j 
from heading their daily press. ;

This war is very unpopular with; On the other hand, I’ve seen what 
the English people, and while speak

and I believe I have <a fairly good 
idea what those countries arc dike. 
At least a better idea than if my 
experiences were limited to reading1 
the daily press.

Football

The trail of mysterious chemical 
combinations formed by toxic fire 
gases blamed for taking 8,000 of 
the average of 10,000 lives lost each 
year because of fires.

These gases bring death without 
! flames inflicting a single burn on 
(the victim, says George E. Fergu- 
'son, chief chemist of the Pyrene 
Company, Newark, N. J.

Fire in your clothing may snuff 
out your life because of the toxic 
gases generated while you arc not 
even burned, he said. The lethal 
gas used in the execution chambers 
of certain western states, hydro
cyanic acid,’ was named as one of 
the toxic agents produced when 
woolen fabrics burn. \&>

This also evolves carbon dioxide, 
carbon monoxide, hydrogen sulphide, 
ammonia gas, hydrocarbons and hy
drogen, he said, in varying amounts 
depending on burning conditions. He 
pointed out that hydrogen sulphide 
and hydrocyanic acid are 
highly toxic than carbon

. The 
plan for the Sįoftball Tournament is 
designed to bring only four teams, 
which have passed the stringent eli
minations test and have won the 
right to represent their cities or 
regions in the National Playoffs. 
Each of the four regions designated 
are to conduct their tournaments on 
a local and regional scale, eliminat
ing the weaker teams.

The four ( divisions of the tourney 
as set up arc: No. 1, the New Eng
land Area; No. 2, Middle Atlantic, 
N. Y., N. J., Eastern Pa.; No. 3, 
Pittsburgh and vicinity, Ohio, West. 
Va. and Detroit; No. 4, Chicago

area, Kenosha, Gary, Cicero, Spring
field, etc.

Eliminations to Start in June .
The divisions are so organized as 

to be geographically near to each 
other. The results of each game are 
to be sent in to the National Sports 
Department of the LDS as soon as 
the game is completed. The elimina
tions shall begin in the latter half 
of June, after the teams are well 
under way and have hit their stride. 
They should all end about the mid
dle of August, at the very latest, 
when the names of the
which will come to New York 
to be announced.

The Youth Committee and 
Sports Department caution
branches to obtain an official copy 
of the 1940 Softball Rules and to 
abide by those rules during the 
tournament. The teams are also no
tified that the “slow-pitching” 
are pot to be used.

Branches are called upon to 
their teams and to enter 
leagues in their community, to
their own leagues, or to join up in 
the Lithuanian American softball 
leagues or help to organize them.

BROOKLYN, N. Y. — After 
ishly forfeiting three games 
the *odds of winning them in 
favor, the Brooklyn Builders 
an uphill battle on Sunday 
they meet the Newark
This time the odds have 
against the Brooklyn team.

The way things now stand, the 
Builders may allow one loss for 
themselves, but they must take five 
out of the six strings to be bowled. 
All that Newark has to do to clinch 
the title is win two strings, so un
less the Builders accomplish what 
is not expected even of them, .the 
title will go to Newark.

The Metro Council Sports Com
mittee has already purchased the 
trophy which shall be awarded to 
the winning team. The games will 
be played this Sunday at Schu
macher Alleys at Broadway and 
Myrtle Ave. in Brooklyn, starting at

2:00 p.m. The trophy and prizes 
shall be awarded in the evening at 
the Builders softball team’s spon
sored LDS Sports Banquet.

In regards to averages, Johr^ Blass 
now has a slight margin over Wal
ter Skeets of the Lodestars. How
ever, while ,the Brooklyn averages 
are dead, Newark’s are not. Their 
scores will count and will be added * 
and divided next Sunday, May 5th. 
Only high shall count for the Build
ers and the mark has been set by 
Adam 
which

All 
where __
and the trophy and other prizes 
awarded. Also there shall be a 
number of wel\ known sportsmen 
present. Among them, Karl Pojello, 
Barney McCosky, The Angel and 
many others representing different 
sports.

Senken Of Maspeth at 245, 
is pretty hard to beat, 
out to the Sports Banquet 
the results shall be announced

teams
are

the 
the

rules

form 
local 
form

some told me, U.S. should waste sympathy on 
such a government which is even 

the American now engaged in helping to make a į 
to any war (shambles out of the once peaceful I

Under Dictatorship

is like to live under a' dictator- 
Being regimented and taxed

Coaching School

Į it 
i ship, 
for practically everything you earn, 

land being afraid to speak your mind 
on anything. Everyone knows what 
Hitler is after and that is world do
mination, which of course is strictly 
against our democratic ideals.

In fact, I believe this world would 
be a more pleasant place to live in 
if both sides would'annihilate each 
other and quickly.

In conclusion, it all boils down, to

Five outstanding college coaches 
of the East, Middle West, South 
and Southwest will comprise the į 
faculty of the sixth annual Football this, the warmongers in the United 
Coaching School, sponsored by the States know full well that the Ame- 
New York Herald Tribune, which rican people are definitely opposed 

• will be held at the Academy of to a slaughter like the one jyhich oc- 
Sport, World’s Fair, August 26 to cured from 1914 to 1918, "and they 
30, Stanley Woodward, director of are trying to mould public opinion in 
the school, announced.

Lou Little, of Columbia, will pre
side over the school’s sessions for 
the sixth straight/year. The in
structors will bt/ Carl Snavely, .. of 
Cornell; Homer \Norton, xof Texas 
A. and M.; W. A: (Bill) Alexander, 
of Georgia Tech; Dr. Marvin A. 
(Mai) Stevens, of New York Uni
versity; and Alvin (Bo) McMillin, of 
the University of Indiana.

Represented in this group are the 
football stylists of the informal Ivy 
League, Western Conference, South
eastern Conference 
em Conference.

Each will appear 
one day during the
Of particular interests will be the 
talks of Snavely and Norton in the 
wake of their successes last fall. 
Snavely’s Big Red eleven won all 
its eight games, and scored one of 
the season’s greatest triumphs in 
victory over Ohio State. Norton’s 
Texas Aggies won ten in a row, 
and then polished off Tulane in the 
Sugar Bowl game, 
halls from a district 
teams are pass-crazy, 
in for power football 
Big John Kimbrough, 
fullback.

Bill Alexander, one of the deans in 
the South, was back on top last 
fall with a team that won seven 
and lost two by a total Of four 
points. Alexander, Snavely, Norton, 
McMillin and Stevens are appear
ing at the Herald Tribune coaching

i favor of another war through their 
controlled press. <

By consistently painting one side 
black, they hope to arouSe Ameri
can sympathy for the other side, so 
there will be very little opposition 
to our entry in the war.

To this I say, and I hope every 
peace loving American echoes, “The 
Yanks Are Not Coming.” ,

—“Pilot”

and Southwest-

on the rostrum 
five-day school.

Although he 
where the 

Norton went 
built around 

his 210-pound

The third President of the United 
States, Thomas Jefferson, could cal
culate an aclipse, survey an estate, 
plan a building (Monticello and 4he 
University of Virginia) and doctor 

patient successfully. He was an 
expert violinist, a good singer and 
dancer.

He was a pioneer in crop experi
mentation and the discoverer of an 
exact formula for the construction 
of mold-boards of least resistance 
for ploughs. He wrote the first 
scientific study of the American In
dians and their languages.

He is the author of the Declara
tion of Independence. He is also cre
dited with making the best real 
estate deal in history. He bought the 
Mississippi Valley

even more 
monoxide.

These gases emitted by woolen 
upholstery 

the danger

“Investigation” 
Of Schools

Do Lithuanians 
Read English?

The Legislature of the 
New York unanimously 
resolution calling for a 
investigation, charged the 
of “subversive activities”
open distribution of indecent and 
immoral literature in the schools.

State of 
passed a 
sweeping 
existence 
and the

Stars of Sports to Attend Builders’ 
Sports Banquet this Sunday Evening

Warning to Mothers! Bar your 
windows. Lock your doors! Feed 
your dog plenty of >raw meat this 
week to bolster his courage. /

Don’t think now we are trying to 
throw a scare into you Unnecessari
ly. The fact is that we believe in 
preparedness and we know that you 
were going to hear of this ^sooner 
or later, so we decided to wisen 
you all up in advance. Oh yes, we 
almost forgot to tell you to keep 
your children in after dark.

We won’t keep you in the dark 
any longer by the way of telling

will appear at the Broadway Are
na to meet the competent mat art
ist, Lou Plummer, 
then at Laisvė 
ning.

He will not
hibition at the

eating demonstration and hints 
how ’not to become beautiful.’ 
why mot take in both affairs.
his wrestling powers at the 

Halsey,

Hall

give 
Hall,

in the evening, 
on Sunday eve-

a wrestling ex- 
but he will give

Mississippi Valley — perhaps the 
richest agricultural region of the 
world— from Napoleon at 4 cents 
an acre.

There once was a co-ed quite shy;
Who said to a studėht named Cy:

'If you kiss me, of course, 
You will have’ to use force;

school for the first time as instruct-But thank heaven you’re stronger 
<frs. ‘ ‘ than I.’” ............................ .' •

beer 
free 
girls 
with

Maurice Tiilet 
(THE ANGEL)

tho fair sex.
Lith wrestler 

the wrestling 
Li ths arc con-Any investigation which seeks to 

attack the freedom of teachers in 
their social and religious thinking; 
to attack freedom of the faculty 
and administrations of New York 
schools and colleges to make 
appointments in accordance with 
proper educational standards; to 
prevent freedom of student organiz
ations as expressed in ( the McGol
drick resolution ; to deny the use of 
school and college buildings as meet
ing places for organizations of the 
people would constitute interference 
into the freedom of speech, 
bly, religion and thought.

A Committee, headed by 
Senator Coudert, has been 
to “investigate” the schools.

We urge the Coudert Committee 
to study the needs of our schools

carpets, draperies and 
undoubtedly add to 
when a fire occurs, he said. 

Į Toxic gases arc aided in 
(deadly work, Mr. Ferguson 
! plained, by faster breathing or 
ing in such atmospheres prompted 
by carbon dioxide. This gas in
variably is given off, he said, when 

(organic matter burns in the air.
Toxic fire gases' and their combi

nations are deadly, he said, “why I 
can pick up my daily paper and al- _ _ _ _

j most invariably read of firemen (ical care, adult education.
who have dropped to the floor of 
burning buildings and, in many 
cases, have died without the sign 
of a bucn on their bodies.”

“The unit toxicity of all the gases 
we find in fire atmospheres has been 
studied,” Mr. Ferguson stated. “We 
know the toxic lirrjits of each of 

(them taken separately, but we 
know practically nothing about com
binations.

"This general statement, based 
upon rather .merger experimenta
tion, seems to be that very small 
and heretofore almost negligible 

‘amounts of toxic gases assume 
alarming and dangerous propor-' 
tions when inhaled with other simi
larly small and insignificant amounts 
of other toxic gases.

“The physiological .reaction of 
the plurality of gases docs not 
seem to be predictable but is known 
to bo -very much more acute and 
powerful than any of the individual 
components.

“Nothing has really been done to 
study this prdblem in a real tho
rough-going fashion. The small ef
fort made by my co-wbrkers and 
myself has been a mere 'scratch of 
the surface. But it has Sshown 
mendous possibilities. We had 
thcr the time nor the money to 
ry out an investigation of this 
to a Worth-while conclusion, 
work is yet to be accomplished.” »

The project could be handled most, 
capably, he said, by the U. S. Bu
reau of Mines ‘or the Public Health 
Service. When the exact problem 
is known, he asserted, “we will be in 
a position to invent the proper and 
adequate means of safety and sani
ty.”

their 
ex- 

pan t-

tre- 
nei- 
car- 
sort 
This

Lith-Englisli
Self-Instructor

256 pages.
Learn, to speak and 
read in Lithuanian!

• Order your copy of 
this valuable book. 
$1.25 in advance.

to be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

man’s

lish 
from

' this 
is a 

an

assem-

State 
set up

when

to talk it
learn to

but that doesn’t

after 
speak

News of JNatlve Country Absent 
from English Press

Over and over again advertising 
managers ask us this question: 
“Why doesn’t the foreigner learn 
the English language — learn to 
read English in English newspapers? 
Why should he be expected to stick- 
to his Lithuanian or Swedish or Ita
lian publication, or whatever lan
guage it may be?”

Well, now, why should he?
Or, put it the other way around, 

why shouldn’t he? 
t Put yourself in the other 
place. , .

Supposing you moved from 
country to Sweden. Sw 
hard language to learn
American standpoint. Of course, the 
Swedish people don’t think it is 
hard but you do. That's the way the 
Lithuanian feels about English 
he comes over here.

Surely he learns 
a fashion. He may 
really good English
mean that he can get the thrill out 

-kindergartens, playgrounds, med- of reading English any more than 
| you would out of reading Swedish 
1 if you lived over there.

Then there’s another angle to this. 
The day he gets to this country he 
starts reading an American Lith
uanian publication. It giyes’him the 
home news and the local news. He 
likes to read it. He keeps on reading 
it. He may. now and then glance at 
a paper published in English, but 
always the Lith. newspaper is first 
in his mind and he stlckis to it. He 
may live in this country for fifty 
years, but always the native lang
uage newspaper holds a place in 
his mind which no other paper can 
hold.

We offer full support to the Cou
dert Committee in any investigation 
of real needs.

We call upon the Coudert Com
mittee to avoid any step which 
might turn this investigation into 
an inquisition that would interfere 
with the rights of the individual.

N.

you that the “Angel” is coming 
Brooklyn this week-end, hence 
this excitement.

Yes, the genuine article in Mau
rice (the “Angel”) Tiilet, will be 
right here in our own back-yard so 
to speak,’ over Saturday, when he

to 
all

an 
on 
So 
See 
Arena, at Broadway and
Saturday evening and then come up 
and speak with him on Sunday eve
ning at Laisvė. Hall where you will 
g.et a good hot meal, all the 
you *can down at the dinner, 
entertainment, dancing (the 
might get a chance to dance
the “Angel”) and see the bowling 
trophy awarded the winning team 
of the LDS Metro Bowling Tourney, 
all for the small price of $1 for 
men and 50 cents to

The most popular 
and Champion of 
world, as far as the
cerned, Karl Pojėllo, will also be 
there. Wherever you see the “An
gel” you will plso see Pojello as 
Karl is his manager, tutor and per
sonal escort. Pojello discovered the 
‘Angel’ and immediately saw in him 
the greatest attraction that there 
ever has been to wrestling. Karl 
was not one iota wrong in his de
duction.

The Lithuanian Champion, Karl 
Pojello, will be on Saturday nite’s 
card at the B’way Arena in a spe
cial bout with Matros Kirilenko, 
the Russian Lion. Here’s the 
chance to see both Pojello and his 
protege in action!

Max Joss, promoter at the Arena, 
and Abe Yager, publicity director, 
ąs well as Rudy Dusek, popular 
tough boy among the heavy wrest
lers, will be among the many sport
ing notables present at this unusual
ly importan Sports Dinner this 
Sunday evening. Tom Yermal.

Analysis of the Norwegian War
—C.

Dead Men Tell
Tales in Shaw’s
“Bury the Dead” ATTENTION!

“An 
the 
and

MOSCOW —. “The invasion of 
Norwegian territorial waters by the 
British navy and the mine-laying 
of these waters ushered / in a new- 
stage in the history of the Second 
-Imperialist War,” writes the Soviet 
newspaper, “Krasny Flot,” organ of 
the Red Navy of the USSR.

COMMENTS BY. THE CAST: 
excellent play and will teach 
public how to. stay out of war 
tells about the youth problems of 
today. Such material as “Bury the 
Dead” should make excellent ma
terial for all clubs interested in dra
matics.”—Boris Wawrzyk.

“A play like “Bury the Dead” is 
timely and expresses the consistent 
American peace desires. I am proud 
to be part of this American expres
sion.” —■ Alexander F. Markowski.

Come to see this play and find 
out for yourself what dead men 
have to say about themselves, war, 
women, and happiness zin homes, 
When' they refuse to be buried!

“Bury the Dead” serves the pur
pose of enlightening the public to 
the true meaning of the horrors of 
war, showing that we must take 
with a 'grain of salt today’s propa
ganda to draw this country into the 
present war in Europe.

Plays of this type should show 
the purpose of organizing the young 
people in definite activities against 
war and to organize in their com
munities the “Yanks Are Not Com
ing” this time for sure and we won’t 
have any more “Gold Star Mpthers” 
resulting from wars.

We young people desire happiness 
in work over here in America and 
not over there in Flanders Field.
/So on to see “Bury the Dead” at 

the Ukrainian Hall, 101 Grand St. 
in Brooklyn at 8 p.m. sharp on May 
11, 1940! ' ■>

Sponsored by the Ukrainian-Ame
rican Youth Club of Brooklyn. Music 
by the WBBC Radio Sharpshooters 
—Edward Gregoreg and his orches
tra. Admission 49 cents. \
P. D. • ' '■ ■>

Brooklyn, N. Y. — All members 
who are to sing on May 19 must at
tend the three rehearsals of the cho
rus, beginning tonite. Comm.

The Palisades Hike of the Build
ers has been’postponed so the mem
bers could attend the Sports Ban
quet being held on May 5th.

“The official communiques from 
the west front, reporting only fu
tile scouting activities and artillery 
fire have given place to reports of 

’far-reaching and speedily executed 
operations of the German troops 
who occupied vital districts of Nor
way and the whole of Denmark, 
which is a stepping stone to Nor
way,” the newspaper continues.

Kimona Tempest
International comment today sur

rounded a Japanese silk kimono in 
a Laguna street shop here.

Eleanor I^oosevelt last week was 
said to have contemplated purchase 
of the-garment, whereupon the Jap
anese press said it indicated the 
First Lady had “relented” in her 
boycott against Japanese sjlk. In 
Yosemite later the President’s wife 
said she’d never had a boycott on 

The kimono late 
by

“This action of German head
quarters came as a surprise to the 
Anglo-French bloc. Proof of this is j 
provided by the feeble, and belated ■ 
reaction of the British Navy to the 
German move. The weakness of the 
British aerial reconnoitering service 
indicates that the British did not 
expect such a speedy reply to their 
mining of Scandinavian waters, and 
assumed that they would succeed, 
in a quiet situation, in capturing 
Norwegian bases and landing troops, 
shielding their operations by the 
use of submarines in the approaches 
to Germany and in the straits.

should be pointed out that the ab
sence of serious resistance by the 
British to the landings of German 
troops indicates the suddenness of 
the German move and the low mo
bility of the Anglo-French naval 
forces.

"Only on the fifth day after the 
German move did the Allied fleet 
begin inflicting concerted and pow
erful blows on the German forces in 
Norway. Up to then the British 
War Command confined itself to 
feeble attempts to check German 
transports to Manway. This enabled 
the Germans to capture, hold and 
arm the major strategic points in 
the fjords and on the mainland.

“The operations of landing parties 
were carried out by the German 
Command very suddenly and almost 
simultaneously in many places. The 
'result was that Norway lost its 
I capital, also the directing center of 
the nation’s administration forces as 
well as the basis of strategic points 
on the coastline.

Japanese silk. The kimono 
today had not been picked up 
friends of the First Lady.

(in traffic court): “I’ll 
with a fine today, but

Judge 
you off 
other day I’ll send you to jail.”

Speeder (who is the 
man): ’“Fine today, cooler 
row.”

let 
an-

weather
tom or

noticed 
bald?” 

Naturally, they come out

George: “Have you1 ever 
that most successful men are

Harry:
on top.”

Maid: “You know that old vase, 
mum, you said ’ad, been ’anded down 
from generation to generation?”

Mistress (anxiousljO: “Yes?”
Maid: “Well, this generation ’as 

dropped it?’

“Subsequent British operations 
were centered in concentrating large 
naval forces around Narvik, block
ing the approach to this port and 
landing troops for its seizure. Simul
taneously the British air and naval 
forces attacked the. enemy commu
nications and bases south of Nar
vik in an attempt to check trans
portation of reinforcements for the 
German troops operating in Nor
way. ■

“The British war command is now 
using naval air forces in an effort 
to disrupt communications between 
Denmark and Norway via the Ska
ggerak and Kattegat. The absence 
of absolutely precise and verified 
datą renders it difficult to make a 
profound analysis of military opera
tions in Scandinavia/.Nonetheless it

“The landing of Canadian skiing 
troops north of Narvik proves that 
the fight for Swedish orc ,is one of 
the ^primary tasks of the British in 
Norway. It is yet difficult to fore
cast the- further development of the 
struggle, - but it is already clear 
that Germany’s control of extensive 
communication lines for dispatching 
troops to Norway gives it more ad
vantageous positions.

“The British, on the other hand, 
will have to ship reinforcements to 
Norway via the open sea, exposing 
them to the blows of the German 
air 4nd naval forces. The struggle 
in • the Skaggerak to disrupt Ger
many’s sea transport to Norway, al
so proceeds under conditions little 
favorable for Britain. These districts 
arc close to the coastline occupied 
by German forces, and Germany's 
naval and air bases. The German 
command can bring up fresh rein
forcements over this route, in a 
short space of time, taking advan
tage of night. The British naval 
forces on the other hand" operate 
at a long distance from their bases”
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VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ 
ARBA VENERA

m. Bulitas
padėtį

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokav^nus be jokio mokesčio.
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TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name
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Ką Vokiečių “Baltoji Knyga” Sako Apie 
Valstybių Ruošimąsi į įvarą

Punktą* pnRlapiM

Berlynas. Elta.—Vokie
čių paskelbtoje Baltojoje 
knygoje yrą atspausdintas 
Lenkijos ambasadoriaus 
Washingtone Potockio pra
nešimas Lenkijos užsienių 
reikalų ministeriui. Prane
šime, kuris buvo parašytas 
1938 m. lapkričio 21 d., pa
liečiamas a m b a s a doriaus 
pasikalbėjimas su Jungti
nių Valstybių ambasado
riumi Bulitu. Pranešime sa
koma: “Užvakar turėjau 
ilgesnį pasikalbėjimą su

* ambasadoriumi Bulitu, ku
ris čia praleidžia atostogas. 
Jis pabrėžė, kad jis su am
basadoriumi Lukasievičium 
Paryžiuje palaiko artimus 
ryšius ir dažnai susitinka. 
Kadangi Bulitas prezidentą 
Roosevelta nuolat infor- 
muoja apie tarptautinę pa
dėtį, ypač apie padėtį So
vietų Sąjungoje, jo praneši
mus prezidentas ‘ Roosevel- 
tas ir užsienių reikalų mi
nisterija seka su dideliu su
sidomėjimu. Bulitas kalba 
gyvai ir įdomiai, tačiau jo 
pažiūros į Europos įvykius 
daugiau atitinka žurnalis
tą, negu politiką. Iš Euro
pos įvykių jis daro neigia
mas išvadas.

Besikalbant Bulitas pa
reiškė didelį pesimizmą. Jis 
manė, kad 1939 m. pavasa
ris bus labai audringas ir 
kad ta audra bus sustiprin
ta pasirodančių karo žaibų 
ir grasinimų iš Vokietijos 
pusės. Europa atsidurs ne
išaiškintų santykių padėty
je. Jis man pritarė, kad 
Europos įvykių centras iš 
vakarų persikėlė į rytus, 
ką parodė demokratinių 
valstybių kapituliacija 
Miunchene. Toliau Bulitas
kalbėjo apie tai, kad D. j kad Vokietija yra sudariu- 
Britanija karui nėra pasi- si ukrainiečių štabą, kuris 
rengusi, ir apie sunkumus ateityje perimtų Ukrainos 
D. Britanijos pramonę pri-j valdžią ir turės įsteigti ne
taikyti karo medžiagos ga- priklausomą Ukrainos vai-

metu laiko. Tuo tarpu, kaip 
atrodo, Vokietija tęs savo 
ekspansiją į rytus.

Demokratinės valstybės 
norėtų, kad rytuose įvyktų 
ginkluotas konfliktas tarp 
Vokietijos ir Sovietų Są
jungos. Kadangi Sov. Są
jungos jėgos potencialas iki 
šiol nėra žinomas, galėtų 
atsitikti, kad Vokietija per 
toli nukryps nuo savo ba
zės ir turės vesti ilgą bei 
varginantį karą. Tuomet 
demokratinės valstybės at
akuotų Vokietiją ir pri
verstų ją kapituliuoti. Į 
mano klausimą, ar Jungti
nės Valstybės tokiame kare 
dalyvautų, jis atsakė: “Nė
ra abejonės, tačiau tik tuo 
atveju, kad pirmoje eilėje 
pasijudins Anglija ir Fran- 
cija.”

Toliau jis pareiškė, kad 
nuotaika Jungtinėse Vals
tybėse prieš nacizmą ir hit- 
lerizmą yra tokia įtempta, 
kad jau šiandien amerikie
čių tarpe vyrauja toks pat 
psichozas, koks 
reiškęs

Vokietijai 1917 
pasiteiravo apie 
Lenkijoje ir rytų Europoje. 
Jis patvirtino, Lenkija yra 
valstybė, kuri ginklu ran
koje turės stoti,į kovą, jei 
Vokietija peržengs jos sie
nas. Aš gerai suprantu 
bendros Lenkijos Vengri
jos sienos svarbumą. Ven
grų tauta yra labai darbšti. 
Bendra apsigynimo linija 
su Jugoslavija žymiai pa
lengvintų atsispirti prieš 
vokiečių ekspansiją. Bulitas 
dar kalbėjo apie Ukrainos 
klausimą ir vokiečių veiklą 
Ukrainoje. Jis patvirtino,

Francijos Anglijos sąjun
gą; sąjunga su Sovietų Są
junga ir Lenkija laikomos 
našta Francijai. Padėtis 
galėtų pasikeisti, jei Fran
ci j a dėl Anglijos įtakos Vo
kietijos ar Italijos atžvilgiu 
pereitų prie ofenzyvinės 
politikos, kas artimoje atei
tyje atrodo netikėtina. Jei 
ateityje pasirodytų, kad 
Lenk i jos pasipriešinimas 
vokiečių politikai yra sėk
mingas ir jei mūsų pasi
priešinimas turėtų įtakos į 
kitų vidurinės ir rytų Eu
ropos. v a 1 s t ybių įtaką, 
Francijos ‘ politika galėtų 
pasikeisti. Galimas daiktas, 
kad Italijos puolimas, kurį 
kokiu nors būdu Vokietija 
remtų, galėtų pasidaryti 
pavojingas Francijai ir ją 
priverstų viename fronte 
aktyviau gintis.

Negalėdama pasiremti 
formaliais Anglijos pasiža
dėjimais, Franci ja mėgins 
savo santykius su konti
nentu, taigi ir su Lenkija, 
labiau vertinti kaip pagal
bines priemones, kurios ne-

i su są
junga su Anglija”.

Toliau pranešime sako
ma: “Ministeris Bone ma
ne painformavo, kad Rib- 
bentropui Paryžiuje buvo 
padaryta patikinimų, kad 
Franci ja nesipriešins Vo
kietijos ūkio ekspansijai 
Dunojaus srityje. Ribben- 
tropas iš Francijos galėjo 
parsivežti įspūdį, kad ir po
litinės ekspansijos veikla 
nesusitiks Francijoje rimto 
pasipriešinimo. Rytų Euro
pos politikos klausimais, 
ypač Sovietų Sąjungos at
žvilgiu, Francijos viešojoje 
n u o m o nėję ir politikos 
sluoksniuose viešpatauja vi
siškas chaosas. Pasitikėji
mas Sovietų Sąjunga su
mažėjo, kartu ir mažėja 
simpatijos. P r i 1 eidžiama,

stiprinti sąjungą su Lenki
ja. Suprantama, kad aš ir 
mano bendradarbiai tas pa
stangas remiame. Tuo bū
du tikimasi Francijos vy
riausybę išjudinti. Nežiū
rint pesimistinio padėties 
vertinimo, Francūzijos po
zicija nevertinama visiškai 
negatyviai”.

(Bus daugiau)

ĮVAIRUMAI
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mybai, ypač lėktuvų gamy- stybę vokiečių įtakoje. To-1 kad įvykus ^pasikeitimams 
bai. Dėl Francijos kariuo
menės jis pareiškė nepapra
stą entuziazmą, tačiau 
tvirtino, kad Francijos 
acija yra pasenusi.

Jis toliau pareiškė, 
1938 m. rudenį kariuome
nės ekspertai buvę nuomo
nės, kad karas užtruksiąs 
mažiausia šešis metus ir 
kad bus sugriautos visos 
Europos valst. Tas karas 
pasibaigs komunizmo lai
mėjimu visose valstybėse. 
Sovietų Sąjunga,.be abejo, 
pasieksianti dideliausių lai
mėjimų. Apie padėtį Sovie
tų Sąjungoje jis pasisakė 
teigiamai, primindamas pa
skutinį valymą armijoje. 
Dėl to raudonoji armija 
negalinti aktyviai dalyvauti 
konflikte. Apie Vokietiją ir 
kanclerį Hitlerį jis pasisa
kė labai 5 aštriai, neslėpda
mas neapykantos. Jis pa
reiškė, kad tik stiprios val
stybės gali pasiekti tikslą 
ir kad Jungtinės Valstybės, 
Franci j a 
smafkiai 
rėdamos 
priešinti 
Vėliau, kaip praeis tinka
mas momentas, bus galima 
eiti prie paskutinio sprendi
mo. Aš jį paklausiau, ku
riuo būdu konfliktas galės 
prasidėt, nes reikia manyti, 
kad Vokietija nepuls Angli
jos ir Francijos. Aš sakiau, 
kad ūš visoje politinėje 
kombinacijoje nematau pa
judinamojo taško. Bulitas 
man pareiškė, kad demo
kratinės valstybės apsigin
klavimui turi turėt dar du

kia Ukraina Lenkijai būtų 
labai pavojinga, nes ji turė
tų didelės įtakos į ukrainie
čius rytinėje Lenkijoje. Vo
kiečių propaganda jau šian
dien vykdoma ukrainų na
cionalistų linkme, o Karpa
tų Ukraina bus tos veiklos 
išeinamasis taškas. Apie 
padėtį rytų Europoje Buli
tas nebuvo labai informuo
tas ir dėl to kalbėjo bend
rais bruožais.”

Lenkijos ambasadoriaus 
P a r y ž iu j e Lukasievičiaus 
1938 m. gruodžio 17 d. pra
nešime užsienių reikalų mi- 
nisteriui plačiai aprašomos 
nuotaikos, kurios Paryžiu
je pasireiškė per Ribentfo- 
po apsilankymą Paryžiuje 
ir pažiūras į Vokietijos 
Francijos paktą. Dėl Fran
cijos Lenkijos sąjungos pa
reiškiama: “Francūzų poli
tikai pozityviai vertina tik

Maskvoje galima susilaukti 
pavojingo bendradarbiavi
mo tarp Berlyno ir Sovietų 
Sąjungos. Ukrainos klausi
mas taip pat kelia susirū
pinimo. Bendrai galima pa
sakyti, kad Franci jos visuo
menė gyvena neramius lai
kus, kas pasireiškė ir fran- 
cūzų spaudoje. Franci jos 
vyriausybė tų įvykių aki
vaizdoje yra bejėgė ir ne
randa išeities. Spaudoje pa
sigirsta bal^ų, kurie ragina 
išeiti iš rezervuotumo poli
tikos,’ nurodo į gresiančius 
pavojus, kurie susidaro dėl 
Francijos nesiinteresavimo 
Vidurinės ir Rytų Europos 
klausimais ir taip pat Len
kija. Atrodo, kad tie balsai 
negreit paveiks Francijos 
užsienių politiką veikian
čius faktorius. Francūzų 
politikų tarpe jau šiandien 
yra vyrų, kurie ragina su-

(Tąsa nuo trečio puslp.) 
čioje vietoje. Lietuvos me
džiotojai gerai pažįsta tas 
vietas: tai Tyrulių pakraš
čiai Radviliškio ir Šiaulių 
apylinkėse, Žeimelio Apylin
kės, Metelių ežero pakraš
čiai ir kt. Tik smarkūs že
mės paviršiaus pakeitimai 
arba įsikūrusios naujos so
dybos priverčia žąsis atsi
sakyti savo tradicinių poil
sio vietų. Deja, Lietuvoje 
jos turi vis dažniau skaity
tis su šiomis kliūtimis.

Minėtose poilsio vietose 
neretai susirenka žąsų tūk
stantiniai pulkai, ir jos čia 
išbūna keletą savaičių. Vi
sos šios žąsys priklauso vie
nai rūšiai, — želmeninės 
žąsys (Anser fabalis). Jos 
pas mus niekuomet neperi, 
o jų gimtinė yra tolimi 
šiaurės kraštai, ypač Ledy- 
niuotojo Vandenyno salos. 
Ten jų reikšmė gyvybinė 
samojedams (eskimams) ir 
kitoms puslaukinėms taute
lėms, nes teikia joms mėsos. 
Mat, vasaros metu žąsys, 
kaip ir daugumas kitų van
deninių paukščių, ima ūmai 
šertis, prarasdamos tarp 
kitko ir sparnų plunksnas, 
o tuomet jas lengva pagau
ti. Tuo ir naudojasi samo- 
jedai, gaudo jas tam tikrais 
tinklais, darosi- mėsos at
sargą žiemai.

Atskirai nuo želmeninių 
žąsų pasirodo pas mus pil
kųjų žąsų (Anser ferus) 
būreliai. Jos skiriasi savo 
dideliais raudonais snapais 
ir juodomis dėmėmis išmar
ginta krūtine. Pilkoji žąsis 
yra vidurinės Europos gy
ventoja,}) kartu ir toji rū
šis, iš Kurios kilusi naminė 
žąsis. Seniau jų perėta Lie
tuvoje, bet vėliau, nuolat 
žmonių trukdomos, jos nus
tojo perėjusios. Tas pats 
reiškinys buvo ir kituose 
tirščiau apgyventuose kraš
tuose. Gamtos apsaugos su
metimais kai kur padarytos 
pastangos atstatyti senobi
nę pilkosios žąsies būklę ir 
šios pastangos davė jau ne
blogų išdavų Vokietijoje ir 
Švedijoje.

Pastarajame krašte^rašy- 
tojas B. Berg^ parsigabe
nęs iš Danijos' pilkųjų žą
sų kiaušinių užaugino na
mie žąsukų ir apgyvendino 
juos savo vasarnamyje jū
ros pakraštyje. Žąselės bu
vo nepaprastai jatokios, ėmė 
maistą iš rankų, o kai atėjo 
žiema, jos vis dėlto išskrido.

Kadangi jos buvo pažymė
tos žiedais,’ tai apie jas ži
nių ilgai neteko laukti: vie
na jų buvo sumedžiota Vo
kieti j oje, kita pietinėj e 
Franci j oje, o žiedai buvo 
atsiųsti savininkui,- kuris 
jau pamanė, kad ir kitų sa
vo žąselių jam neteks daui 
giau matyti. Bet štai įvyko 
nepaprastas nuotykis: ba
landžio mėnesio tamsią 
naktį visos žąselės, išsky
rus tas dvi, grįžo į Bergo 
vilą ir nutūpė paskirtame 
joms tvenkinyje. Maža to, 
jos pasirodė tokios pat jau
kios, kaip ir prieš išskren- 
dant. Šią vasarą jos išvedė 
vaikus, o rudenį visa kai
menė išskrido į dausas ir 
sekantį pavasarį vėl grįžo. 
Nuo to laiko jų skaičius 
nuolat didėja.

Pageidautina, kad ir pas 
mus Lietuvoj būtų išnaujo 
įveistos laukinės žąsys eže
ruose, nes šis paukštis jo
kiu būdu nėra žalingas, o 
naudos iš jo galima turėti. 
Šiuo reikalu Vytauto D. 
Universiteto Zoologijos ka
binetas jau susirašė su Es
tijos gamtos apsaugos įstai
ga, nori gauti ten pilkųjų 
žąsų, ir šiuo reikalu susirū
pino taip pat Lietuvos pa
siuntinys Estijoje B. Daili
dė. Bandymus manoma pa
daryti ateinančią vasarą. 
Šia proga tenka pasakyti, 
kad daugumas paukščių, 
net ir tie paukščiai, kurie 
žiemai išskrenda į tolimus 
dausų kraštus, yra labai 
prisirišę prie savo gimtinės 
ir grįžta tiksliai į ją, vistiek 
kaip toli jie buvo iš jos iš- 
skridę. Pavyzdžiu gali būti 
mūsų žiedais pažymėtos 
laukinės antys, viena jų 
1933 metais Salake, o kita 
1936 m. Šaukėnų valse. Ši
lo-Pavėžupio dvare. Pirmo
ji buvo nušauta po trijų su 
puse metų ten pat, kur' bu
vo žieduota, o antrą antį 
nušovė savo dvare St. Put
vinskis, pats prieš keturius 
metus uždėjęs jai ant kojos 
žiedą. Tie faktai įrodo, 
kaip klysta tie medžiotojai, 
kurie teigia, kad neverta 
saugoti i š k e 1 i a u j a nčių 
paukščių, nes jie “vistiek iš
skris.” Jie turėtų žinoti, 
kad jie ne tik išskris, bet ir 
parskris.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

z UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

ir Anglija turi 
apsiginkluoti, no- 
sekmingai pasi- 
Vokietijos jėgai.

O

Pullmanų patarnautojų-porterių unijos veikėjai laidoja savo narį, Caspar G. Whjte, 
tragiškai žuvusį New Yorko Central traukinio nelaimėje, įvykusioje bal. 19 dieną, 
Little Falls, New York.

(Tąsa nuo trečio puslp.) 
narnos šviesos dalis. Mėnu
lio paviršių, matyt, dengia 
įvairūs tamsi mineralai, 
pav., lava, ugniakalnių pe
lenai, tamsių akmenų krū
vos. Atmosferos ir debesų 
mėnulyje visai nėra. Jei 
mėnulį apsuptų tokia pąt 
atmosfera kaip Venerą, tai 
mėnulis šviestų septynis 
kartus šviesiau, kaip dabar, 
ir pilno mėnulio naktimis 
būtų šviesu, kaip dienai 
auštant. Dabar mėnulis 
šviečia 800 kartų skaidriau 
kaip Venera.

Ar yra Veneroje gyvų 
būtybių, kol kas sunku pa
sakyti. Apystovos, kokios 
yra šioje planetoje, labai 
skiriasi nuo žemės apysto- 
vų. ' ,

Veneros atmosferoje vir
šum debesų yrą tūkstantį 
kartų mažiau deguonies, 
negu žemės atmosferoje. 0 
dėl didelio angliarūkšties 
gausumo, esančio Veneroje, 
galima spėti, kad ten nėra 
net augalų. Bet taip pat 
visiškai galimas daiktas, 
kad laikui bėgant apystovos 
gali pasikeisti, kaip jos pa
sikeitė žemėje ir gali Vene
roje atsirasti gyvybė.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
M (he

(liquor#

Gaminam valgios b 
turime Ameriko» 
išdirbinio ir impor- 
tuotų degtinių, vi

sokių vynų Ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.
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DINNERS
Motinos Dienai Pyragas

5 . Ą

Pavaišinkite motiną ir visą šeimą šiuom skaniu pyragu 
Motinos Dienoje. Varpo keptuve jums iškeps skaniau
sią pyragą. Užsisakykite dabar.
Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir faisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirin
kimas -skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake Coffee Cake, Butter Cake, 
Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svori Ir kainas. 
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svorį Ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Si., Street, Brooklyn N. Y.
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Šeštas puslapis

nariams yra išsiun-

4 darbininku ąnt pikni

Madison, Me. Lawrence, Mass

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BŪT GERAS!

ALK NJ Apskr.
Sekr. G. A. Jamison

ABAR . . . Raukite tur
tingą. skanų Borden’s 

pieną pristatomą j jūsų na
mus specialėje jums dėžčje. 
Ji ateina jums nauja. Kada 
tuščia, numeskite. Žiūrėki
te, kokie iš to gerumai:
TAUPO PINIGUS . . . 1% 
centų ant kiekvienos perka
mos kvortos.
TAUPO DARBĄ . . . nėra 
butelių plput nei už durų 
statyt.
TAUPO VIETĄ . . . jūsų 
šaldytuve.
EXTRA APSAUGA SVA
RAI . . . tikrai bandymais 
ištirta, jog pienas išsilaiko 
šviežias per dienas jūsų 
šaldytuve.

ietuvio širdies pagiežą 
žiaurų kankinimą 
Lietuvos sūnų ir

doro 
prieš tokį 
geriausių 
dukterų.

Visiems
tinėta tikietai ir laimėjimų bi
lietukai. Platinkim juos ir 
darykim viską, kad piknikas 
būtų juo sėkmingesnis. Tuo- 
mi bus didesnė parama mūsų 
draugams ir jų šeimoms. Įsi- 
tėmykite, draugai, kad kiek
vienas miestas turi duoti nuo 
2 iki 
ko.

Šiurpūs Balsai iš
Rašo

Lietuvos Katorgos
Or.

Penktad., Gegužės 8, 1940

(Tąsa)
Už pat kalėjimo mūro—teisėjo namas. 

Jo tarnaitė, visiems žinomoji Marcelė, 
įsimylėjo vieną kalinį. Su juo per kiauras 
dienas ir kalbėdavosi pirštais. Kai tei
sėjo šeima išvažiavo vasaroti, liko šei
mininkauti viena Marcelė. Namuose ap
sigyveno trys mokytojos, atvažiavusios 
Panevėžin į vasarinius sporto kursus. 
Jos dažnai net su žiūronais iš įdomumo 
žiūrėdavo Į kalėjimą, kuris joms atrodė 
pilnas paslapčių ir egzotikos. Kartą Po
vilas pamatė pas tas mokytojas atėjusią 
į svečius savo pažįstamą. Langą tuojau 
mes atkrapštėm ir viešnią keliais atsar
giais žodžiais užkalbinom. Ji supažindi
no mus ir su tomis mokytojomis, kurios 
pasisakė norinčios išmokti pirštų kal
bos. Šis mokslas labai pigus: ore pirštu 
mes parašom didžiausią raidę ir paskum 
parodom ją pirštais. Ko mokytojos ne
suspėjo išmokt iš mūsų, jas išmokė Mar
celė. Kitą dieną jos jau kalbėjo su mu
mis. Mes džiaugėmės radę naują pramo
gą, geresnę negu šachmatai arba pirmo
sios meilės istorija.

Vakarais, kai būdavo tyku, jos mums 
. padainuodavo ir paskambindavo forte- 

pionu ar gitara. Mūsų tada ir šūviai ne
nubaidytų nuo lango. Bet mūsų kamera 
buvo laiminga. Sargas iš būdelės mūsų 
langų nematydavo, fligelis užstodavo. 
Todėl mes ne tik kalbėdavom su jomis 
pirštais, bet atsilygindami pusbalsiai vie
ną kitą joms negirdėtą dainą užtrauk- 
davom. •

Vieną popietį, kai mes dar ruošėmės 
ir bliūdus plovėm, koridoriuje pasigirdo 
klegesys, juokas, ko kalėjime šiaip jau 
nebūna. Prie skylės duryse vienas po 
kito ėmė keistis tai vyriški, tai moteriški 
veidai. Ilgai nesumetžme, kas tai galėtų 
būti. Bet štai viena akis prie vilkelio ir 
šaukia mus vieną kitą vardu. Priėję pa
matėm, jog tai vienos iš trijų mokytojų 
esama. Vėliau atsirado ir daugiau pa
žįstamų. Pasirodo, jog tos mokytojos po 
daugelio rūpesčių suorganizavo visų 

-, kursų ekskursiją, leidimą jos išsiderėjo 
iš valstybės gynėjo, šiaip jau į kalėjimą 
įleidžiami tik kaliniai-ir pareigūnai. Jos 
labai nustebo, pamačiusios mus visai 
tuščioj kameroj begyvenant Į vidų įeit 
ir pasikalbėti su kaliniais neleido. Į jų 
klausimus atsakėm pirštais. Ši ekskur
sija buvo nemažas įvykis mūsų gyve
nime. '

Kai mokytojos kursus baigę ir pamo
javę nosinaitėmis palinkėję mums ištver
mės išvažiavo, mūsų kamera atrodė dar 
tuštesnė. Mes vėl turėjome jieškot ko
kių nors pramogų, kad neišeitume iš pro
to, nes bausmės galo buvo dar nematyti.

Kai už Grotų šąla
Regis kiek tos nakties, kai miegi. Apsi

verti ant vieno, ant antro šono jau 
švilpia keltis. Keliesi ir pradedi dieną ir 
taip be galo, be krašto vienodai per visas 
dienas,. Kas kita kai neužmiegi: vartai- 
si ir vis galo nėra. Atgręži šoną į lango 
pusę—ir ima adatomis badyti. Gręži an
trą—vėl tas pats. Taip per didesnius šal
čius kartais ir netenka užmigti. Rytą 
skundiesi administracijai, jei neturi ko 
veikt ir manai, jog dėl to šilčiau bus.

Ir tokią naktį už sienos ūžavo, staugė 
vėjas. Jis judino* mūsų kameroj aukštai 
palubėj pakabintą elektros lemputę ir 
tartum ko'paslėpto jieškodamas vartė 
pagal krosnį sudžiautus rankšluosčius, 
nosines, mazgotes. Pro atdarą langą, lyg 
kruopomis biro sniegas. Ant pagalvių, 
ant narų, ant antklodžių, po kuriomis į 
kamuolį rietėsi kaliniai. Sniegas iš pra
džių tirpo, rasojo, bet paskum nustojo 
tirpęs, kruopos ėmė gult viena prie ki
tos. Ir užtat rytmetį—palangėj gulėju
sieji lyg iš miško grįžę—apsnigti, api- 
pustyti.

—Taip negalima. Aš sakiau,—reikia 
naktimis langus uždaryti, — prašneko 
vienas taisydamas narus.

Bet koks jis juokingas. Ant jo galvos 
ne kepurė, o senas išavėtas' vailokas. 
Taip ir norisi pavadinti jį kažkokiu keis
tu vardu. Dabar su juo reikia būti atsar
giam. Žodį kitą nepataikysi, jis supyks, 

| ? užsigaus ir tada teisinkis arba barkis su 
juo. O kam tat malonu? Ką gi dąrys, 
senis ginasi nuo šalčio kaip įmanydamas, 
o jauniems juokas. Vakare eidamas gult 
jis užsimauna vailoką ant galvos, piršti
nes ant.rankų, kojines ant kojų, o vir
šun . susikrauna visą, ką turi. Vis, sako,

-iL.

Amerikos Lietuvių Kongreso New Jersey 
Apskričio Sekretoriaus Svarbus Prane

šimas Pikniko Reikalešilčiau bus. Gyvena jis jau penktą de
šimtį metų.

—Uždaryt langų negalima. Aš nesu
tinku, — atsiliepė tas, kuris guli toli 
nuo lango ir visai arti prie kibilio, į kur/ 
mes visus reikalus atlikinėjam. Šis ne 
daug ką jaunesnis už pirmąjį. Jis susi
supęs į valdišką antklodę. Jei antklodė 
būtų ne pilka, o balta, jis taptų nuosta
biai panašus į pašarvotą numirėlį.

Ne rečiau .tenka ir seniems iš jaunų
jų pasijuokt. Žiūrėk, susitraukęs kampe 
jaunuolis ir tarškina dantimis. Nosies 
galas mėlynas, akys pastypę. Rodos imsi 
kelti, jis ir mirs truputį pasispardęs.

—Ei, kavalieriau, judėk, vaikščiok, ko 
tupi kaip perekšlė višta,—ragina senis.

O kur jis vaikščios: ir be jo jau pilnos 
grindys stačių. Antra vertus ir vaikščio
damas mažai tesušyli. Pereini porą kar
tų per kamerą ir ima galva suktis, aky
se pasipila žiežirbos. Geriau kitą kartą 
susitraukti j krūvą kaip ežiui ir laukt 
kas bus. ■

Vis dėlto dieną stalas apsėstas. Daug 
kas skaito. Kilsteli, pasižvalgo į šalis, pa
sipurto ir vėl skaito. Skaitydamas nuo
lat kaukši koja į koją. Arba kitas nebe
iškentęs staiga strykt pašoka nuo suolo 
ir viens du, viens du—patampo rankas 
aukštyn ir vėl atgal. Kitas bėga iš vieno 
kameros galo kitan arba trypia vietoj. 
Mediniai klumpių padai nepaprastai gar
siai kaukši į cementą.

—Nustok trypęs, net ausys kurstą.
—Tryptum ir tu, jei pirštai užmirtų.

' —Netrypk, jei sako, visiem nervus 
gadini,—įsikiša kiti.

O kai kada susistariam visi ir prade
dam koja kojon žygiuoti aplink stalą. 
Tada kaip varpas skamba cementas iki 
iš koridoriaus ima belsti į duris sargas 
įspėdamas nekelti triukšmo.

Dieną darom šitaip: atidarom langus, 
prasivėdina ir vėl uždarom iki nebegali
ma pakęst, iki nuo blogo oro ima galva 
svaigti, iki akyse tamsu pasidaro. O nak
tį tenka nuolat atdarą langą laikyt. Dėl 
šitokios tvarkos ginčai, kivirčiai dingsta 
kartu su šalčiu. Lankai tada esti 
miršti, tada mus karštis ir blakės 
puola.

New Jersey Apskričio pik
nikas įvyks sekmadienį, gegu
žės 26 d., Saur’s Village 
Barn, North Haledon, N. J. 
(šalia Patersono). Visas pik
niko pelnas eis Lietuvos, poli
tiniams kaliniams, bei jų šei
mų naudai. Todėl kiekvieno 
lietuvio šventa pareiga pa
remti mūsų brolius ir seseris, 
kenčiančius už laisvę, už de
mokratiją, kovojančius . už 
liaudies gyvenimą, pūdomus 
Smetonos bastilijose.

Mes. skaitome “Laisvėje” 
straipsnį “šiurpūs Balsai iš 
•Lietuvos Bastilijų,” ir jau tik 
vien šitas raštas gali sukelti

kad L. T. korporacijos duon- 
kepykla aukavo $5.03, o turė
jo būti $15.03. Klaidą ati
taisau.

Sekr. S. Penkauskas.

VOKIEČIAI SUĖMĖ 
DAUG AMERIKINIŲ 

KARO REIKMENŲ
Washington. — Vokiečiai 

Norvegijoj pagrobė ' 400

amerikinių trokų, kurie bu 
vo siunčiami Suomijai 
(Finliandijai); 500 ameriki
nių mažesnių kulkasvai- 
džių, kurie buvo gabenami 
Švedijai, ir milonus ameri
koniškų kulkų šautuvams ir 
kulkosvaidžiams.

Amerikos vyriausybė iki 
šiol slėpė šią žinią.

Specialiai df’ 
Jums

taupo pinigus taipgi!

pa
ti ž-

Pavasarėjant
Tokia pavasario naktimi, rodos, galė

tum gėrėtis ir gėrėtis. Iki mėnulis nu
stos taip skaisčiai švietęs, iki ežeras pa
liaus žibėjęs sidabru, iki oras nebebu 
toks vėsus, toks gaivinantis, kaip dykti- 
mų šaltinio vanduo. Medžiai 
Stovi • ramiai nuleidę šakas ir 
tartum žmonės. Jie ir snaus 
darbą: puošia dvarą, sa 
audrų ir vėtrų ir be to lyg kokia aukšta 
siena skiria dvaro rūmus nuo kumetyno 
bakužių. Šitokią naktį prisimena Anta
nas visada, kai pro langą kalėjiman ima 
žiūrėt pavasaris ir mėnuo.

Tą ramiąją pavasario naktį mėnulio 
šviesa rodė trim keleiviam kelią. Tie ke
leiviai ėjo ramiai, gal kiek nedrąsiai, pa
tylom kalbėdamiesi ir peršokę ravą pa
suko ne į rūmus, medžių saugomus, o į 
kumetyną. Naktis jiems atrodė ne taip 
jau žavinga, kaip dabar. Jie būt paten
kinti buvę, kad mėnulis būtų apsiniau
kęs, užgultas debesų, kelią būtų radę ir 
be jo šviesos. Jie ėjo pranešti kume
čiams, kad ryt 1928. V. 1, kai saulė pa
keis mėnulį, prasidės jų šventė. Šventė 
Pirmosios Gegužės, kurią švenčia visi 
išnaudojamieji, pavergtieji, kurie nenori 
karo, kurie trokšta taikos ir laisvės.

Jie platino lapelius, segė juos prie 
vartų, prie šienui prie kieme paliktų plū
gų ir akėčių. Lapeliuose buvo parašyta:

“Pirmąją Gegužės, mūsų šventės die
ną, mes neikime į darbą. Mes švęskime 
ją savo susirinkimuose ir mitinguose'.”

Jie dirbo ramiai, visai neįtardami, kad 
už tų žmpgaus miegu miegančių medžių, 
slepiasi ’ irgi žmonės, nupirkti už centus, 
kurie šoko iš užu medžių ii* lyg smau
giami suriko:

—Stok!
Tie trys vyrai ir tokiam atsitikimui 

buvo pasiruošę. Jie žinojo, kad negalima 
kumečių kviest pirmosios gegužės švęst. 
Užtat gūšterėjo visi ir leidosi bėgt. Kiek 
tik gali. Juos lj/di šūvių aidas ir vejasi 
žandarai. Jei pavys ir pagaus—kalėji
mas. Pataikys šūviu—mirtis. Jie bėgo, o 
juos vijosi ir šaudė. Visus tris iš karto.

(Bus daugiau)

ne ma.
audžia 

mi atlieka 
o sodus nuo

Tūlas laikas tam atgal ka
pitalistų laikraščiuose pasipy
lė agitatyviški garsinimai apie 
tūlą lektorių Paul Voroneff iš 
New York City, kad jis bap
tistų bažnyčioj pasakysiąs 
spyčių temoj: “Sovietų Rusija 
be Dievo.” Na, ir kalbėjo. 
Pradėjo visokių baidyklių ly- 
činas rodyti ir da parodė žmo
gaus skeletą, būk tai badu mi
ręs Rusijoje. Beje, parodė pa
veikslus Lenino ir Stalino ir 
da pridūrė šiaip: “Caro val
džia areštavo Staliną už ban
kų plėšimą ir žmonių žudy
mą.”

Ir taip šis evangelikas pa
skendo savo spyčiaus šlykštu- 
moje, it vijūnas liūne. Da pa
rodė žmonių pulko paveikslą 
iš Detroit, Mich., būk tai esą 
tūkstančiai komunistų tame 
mieste, tik reik jiem duoti 
šautuvai, jie ir būtų raudono
ji armija. Pagaliaus skun
dėsi, būk jo tėvas buvęs bap
tistų ministeris čia. Bet po re
voliucijos nuvykęs Rusijon 
:>aptizmo skelbti ir dabar esąs 
;en nelaisvėje... ir taip už
baigė. Beje, anglų kalbą var

ytoja gerai.
Pagaliau tūlas J. Shagoff 

prabilo į lektorių šiaip: Jūsų 
spyčiuje slepiasi 99% netei
sybės. Juk Stalinas buvo su
areštuotas caro valdžios žan
darų už revoliucinį veikimą. 
Ir da antras dalykas, jei jūsų 
tėvas ministeris, tai ar nebu
vo bent kokios šalies šnipas? 
Nes Sovietų Rusijoje įvairių 
religijų kunigai yra laisvėje— 
kurie neužsiima šnipijados 
profesija. . . Da vėl J. S. už
klausė minėtą evangeliką 
taip: Tai ką reiškia komuniz
mas? čia lektorius garsiai su
šuko :
čia J. S. da pridūrė: Ve čia 
jūs ir skęstate tamsumoje— 
da ir nežinote, ką reiškia ta 
kilta idėja komunizmas. Juk 
skirtingų religijų pasekėjams 
jų kunigai dalina komunijas. 
Ve, toj prasmėj ir komunizmą 
galima suprasti. Nes komuniz
mo yra užduotis: suteikti be
darbiam darbus ir aprūpinti 
visus žmones visais gyvenimo 
parankumais. Reiškia, padary
ti visus žmones laimingais ir 
turtingais.

Ir su šiuo aiškinimu publi
ka sutiko.

Bet šis “spykeris’’ Vorona- 
eff tą vakarą pirmą “spyčių” 
laik^ turčių kliube.

lyiergaite.

Tai reiškia cham!”

Streikuoja Essem Packing 
kompanijos darbininkai Law
rence mieste, taipgi Mass, ir 
N. II. valstijose. Streikieriai 
šaukiasi visuomenės paramos, 
prašo nieko bendro neturėti 
su ta kompanija, kol streikas 
tęsiasi.

Kompanija užsimanė sulau
žyti darbininkų streiką, par
sigabendama iš Bostono keletą 
bomų-mušeikų. Tiems sutvėri
mams moka dideles algas. 
Nors valdžios įstatymai reika
lauja, kad prie mėsos būtų di
džiausia švara, bet šitos kom
panijos savininkai nepaiso ir 
jos pasamdyti pkebai labai ne
švariai apsirengę, taipgi tre
kai yra labai nešvarūs.

Kompanija turėjo užmokėti 
darbininkams per keturias sa
vaites užvilktas algas. Ji tu
rėjo mokėti darbininkams ma
žiausia po 25 centus į valan
dą, o temokėjo po 18 centų. 
Tai matote, koks didelis buvo 
išnaudojimas.

Ten dirbo daugiausia nese
niai iš Lenkijos ir Lietuvos 
pribuvę jaunuoliai, tai kom
panija juos gana ilgai ir mul
kino, manydama, kad tie jau
ni darbininkai niekados nepa
sipriešins. Bet apsiriko. Tie 
jaunuoliai susiprato ir parei
kalavo geresnių darbo sąlygų 
ir didesnių algų. Jie reikala
vo tokių algų, iš kurių galėtų 
žmoniškai pragyventi. Tačiau 
savininkai atsisakė jų tuos tei
singus reikalavimus išpildyti.

Buvo darbininkų balsavi
mas, ar turėti uniją, ar ne. 
Dauguma nubalsavo už uniją. 
Tačiau ponai nenori skaitytis 
su darbininkais.

Labai gaila, kad atsirado 
net keturi lietuviai skebai, ku
rie padeda kompanijai streiką 
sulaužyti. Jie,, kaip žiurkės, 
lenda darban ’ pavagčiomis. 
Tai besarmatiškas
pas juos yra nors biskelis 
žinės, jie turėtų tuojau 
skebišką darbą ipesti.
daro gėdą ne tik sAu, bet vi
siems vietos lietuviams.

Plačioji lietuvių visuomenė 
turėtų nuoširdžiai šitą Essem 
kompanijos darbininkų strei
ką paremti. CIO.

—o— (
Klaidos Pataisymas

“Laisvės” 96-tam numeryje 
korespondencijoj iš Lawrence 
buvo" paskelbtas sąrašas drau
gijų, kurios kiek aukavo dėl 
Vilniaus pavargėlių. Ten įvy
ko klaida. Buvo pasakyta,

darbas. Jėi 
są- 
tą 

Jie

SO. BOSTON, MASS
R. M. Židžiūno Rašybos Darbo 25 Mėty Jubiliejaus

KONCERTAS
Sekmadienį, Mąy-Gegužės 5, 1940 

2-rą vai. po pietų 
MUNICIPAL SVETAINĖJE

East Broadway South Boston
Dalyvauja žymūs vietiniai ir kitų miestų solistai. 

Rengia vietiniai draugai. įžanga 40 CENTŲ

i i į ,.~" • t nun

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
ftkršta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

*
s

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.

Dėl paSiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

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

PHILADELPHIA, PA

PIKNIKAS
Ir Mikelaičio Sodno Atidarymas

LDS 5-ta kuopa šiais metais Philadelphijos lietuviams 
rengia pirmą didelę pavasario šventę-pikniką

Sekmadienį, Gegužes 5 May
MIKELAIČIO SODNE

Bus išpildyta linksma programa, puikus orkestras 
gros žavėjančias pavasario melodijas.

Iš po šaltos žiemos pirmą kartą atvykę pakvėpuoti 
tyru pavasario žydinčių pievų oru nebus apvilti, nes 
pavasariškam apetitui patenkinti bus lietuvjškų dešrų 
su kopūstais, hot roast beef, sandvičių, karštų šuniukų 
ir daug kitų skanių valgių. Taip pat pavasariškam gy
vumui atvėsinti bus šalto alučio, o bistrumui — stipros 
arielkėlės.

širdingai esate kviečiami skaitlingai dalyvauti šiose 
didelėse iškilmėse/kuriose susitikę su savo draugais 
puikiai praleisite gaivinančią pavasario dieną ir kartu 
gausite pirmą vasaros krikštą.
Piknikas prasidės nuo 10 v. ryto ir tęsis iki vėlumos. 
________________________________ L_______ _______________ .... ..... . , ............

*

►

KELRODIS: Visi paimkite Frankford eleveiteri ir važiokite 
iki Bridge St., o ten paimsite karą 66 ir važiuokite iki City Line, 
o iš ten nuveš mašina i parką.
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OPEN DAY AND NIGHT

6

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

Sun. all day and night

........
' W....... .

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

LLD 
d., geg. 
draugai 
lankyti 
kuopa, 
reikalų aptarti. — J. B., Sckr. 

(105-106)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

Šeštadienį, geg. 4 d., ALDLD
kp. stato scenoj teatrą, “Baudžiavos 
Nuotakos.” Liet. Svet., 407 Lafayette 
St., 7 vai. vakaro. Įžanga iš anksto 
30c, prie durų 35c. Po perstatymo 
bus šokiai prie Golden Bell Orkes- 
tros. 
ti.

HUDSON, MASS.
ALDLD ir LDS kuopos bendrai 

rengia prakalbas paminėti Tarptau
tinę Darbininkų Šventę, Pirmos Ge
gužes. Įvyks sekmadienį, geg. 5 d., 
2 vai. po pietų, H. L. P. Kliubo sve
tainėj. Kalbės “Vilnies ’ redaktorius 
L. Prūseika, iš Chicagos. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. Įžanga veltui.

(104-105)

PHILADELPHIA, PA.
10 kp. susirinkimas įvyks

. 8 v. v. Liaudies Namo. Visi 
i ir draugės kviečiami atsi- 

ir atsivesti naujų narių į 
nes turime daug draugijos

Kviečiame visuomenę dalyvau- 
(105-106)

S. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 3 d. Visi nariai privalo ateiti, 
nes bus balsavimai į Centro Valdy
bą. Praneškite ir kitiem' nariam, kad 
ko skaitlingiau dalyvautų. Taipogi,

Penktai, Gegužes 3, 1940

Bostono ir Apielinkes Žinios

koncerte bus išpildy-

Philadelphia, PaWaterbury, Conn

1

B($-

Wa-

jau

5-

I U 
vdr-

pro-
9 :30

dainininkas su- 
sielą, o kitas 
Taip, kad dai- 
trijų talentų.

paskui

5 d., Municipal sve- 
East Broadway, So.

Prasidės 2 vai. po

reikia prisiminti, kad 
lietuvių progresyvių sa- 
esą nepatenkinti tuom, 

rengiama parengimai

dainos.
geg. 5,
WORL, 

ryte, bus se-

pro- 
920 

iki 9 vai. ry-

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta 

VAKACIJOM
Turistam kambariai-Cabhis' vienai 
nakčiai, savaitei ar ilgiau. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, ;į- 
tąisyta ant lauko vietos virimam ir 

kepimam.
RESTAURACIJA
Sode,' visokį gėrimai ir visokį 

valgiai.
Ohf ROUTE 209

Iš Now Yorko važiuojant, 4 mailčs 
pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y.

Lietuviy Radio Korporacijos 
Programos:

Šeštadienio, geg. 4, 
grama per stotį W0RI 
kilocycles, 8:30 
te, bus sekanti:

1. žinios. ,
2. Muzika ir
Sekmadienio, 

grama per stotį 
iki 10:30 vai. 
kanti:

1. Longino Bubnio, Jr., Mu
zikantai, Cambridge.

2. Aido Choro Vyrų Gru
pė iŠ Worcesterio, vadovau
jant, J. Karsokienei.

Steponas Minkus,.
Garsintojas.

Matykim Sovietų, Judžius
Daug skaitytojų da nepa

miršo tų susikirtimų, ką vyko 
tarp Japonijos ir Sovietų Są
jungos Tolimuosiuose Rytuo
se, ant taip vadinamų Chang- 
kufeng kalnų, vasarą 1938 nn 
Iš spaudos dauguma suprato, 
kad tai nebuvo karo,' o tik 
šiaip paprastas rubežiaus su
sikirtimas. Bet tikrumoj tai 
buvo žiaurus trumpas karas, 
kuris patikrino šių valstybių 
spėkas.

Minėtas karas ne tik japo
nams uždavė baisų smūgį, 
bet nemažai pasimokino ir vi
so pasaulio imperialistai.

Kuomet da dūmai nebuvo 
nuo žemėsi pakilę į padanges, 
Sovietų fAlmuotojai pradėjo 
savo darbą. Jie mūšio lauke 
atrado stebėtinas dramas, vie
noj ir kitoj pusėj rdbežiaus.

Ši filmą pavadinta “Sovie
tų Rubežius.” Ji dramatizuo
ja ne tik Changkufeng, bet ir 
atskirų vietos gyventojų pasa
kojimus.

Prie šios filmos taipgi bus 
rodoma ir Sovietų užkariavi
mas šiaurės ir bus parodytą 

1 Sovietų kariuomenė.
Filmos bus rodomos Apollo 

Theatre, 1050 Washington 
St., Boston, Mass., gegužės 4 
d. Jžanga: nuo 12:30 iki 1 
po pietų 20c, nuo 1 iki 5 30c, 
ir nuo 5 iki užsidarys 40c.

—o—•
Jubiliejaus Koncertas

Koncertai yra -rengiami ne 
tam, kad pasipelnyti, bet tam, 
kad publiką supažindinti su 
gamtos grožiu, meile, vargais, 
muzika ir visomis gyvenimo 
kartybėmis - linksmybėmis, ką 
mes vadiname menu. Koncer
tas priklauso da ir nuo to, kas 
jį išpildo. Tą pačią dainą ’Ne
vienodai dainininkai savo bal
su išaudžia; ta pačia daina ir 
muzika geras 
žavi žmogaus 
tik suerzina, 
na reikalauja 
Pirmiausia eiliuotojo, 
muzikos pritaikytojo ir paga
liau dainininko.

šįmet sukanka 25 metai 
nuo to laiko, kai eiles pradėję 
rašinėti poetas židžiūnas. Kad 
tą pažymėjus viešai, vietos ar
timi poeto draugai ir šiaip 
mylinti meną sumanė jubilie- 
jantui surengti gerą koncertą.

Koncertas įvyks sekmadienį, 
gegužės 
tainėj, 
Bostone, 
pietų.

šiame 
ta daugiausia jubiliejanto pa
rašytos dainos. Dainuos žy
mūs lietuvių artistai: Genovai
tė Rutkauskaitė, A. Juodaitis, 
S. Pąuras ir Ig. Kubiliūnas.

Jaunutis.

balo-gązolino iš Rumunijos, 
bet jo negana kariniam rei
kalam. Privežama žibalo ir 
iš Sovietų, bet, girdi, dar 
permažai.

Vokiečiai būdavo ja nau
jus fabrikus dirbti daugiau 
gazolino iš rudosios anglies.

Broliai, Jungti 
nių ValstijŲ 

Lietuviai!
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

būti leista maisto pakan-ri
karnai nusipirkti.

4. Įstaigos administraci
jos sauvaliavimui turi būti 
padarytas galas. Su kuimis 
turi būti elgiamasi manda
giai, kaip su žmonėmis; 
neturi mušti, kolioti, keikti, 
grūsti be reikalo į karce
rius ar, kitaip kankinti.

5. < Visi nesveiki turi būti 
tučtuojau iš įstaigos paleis
ti. Likusiems privalo būti 
teikiama rimta7 medicinos 
pagelba.

6. Turi būti sudaryta iš 
įvairių visuomenės grupių 
ir valdžios atstovų mišri 
komisija, kuri vietoje ištir
tų visus administracijos 
žiauraus elgesio faktus ir 
visų atiduotųjų nusiskundi
mus.

7. Dimitravo priverčia
mojo darbo įstaigos virši
ninkas Dobrodziejūnas tuč
tuojau privalo būti atleistas 
iš einamųjų pareigų. Taip 
pat turi būti atleisti iš pa
reigų ir visi tie administra
cijos tarnautojai, kaip poli
cininkas Šimoliūnas ir kt., 
kurie pasižymėjo savo žiau
rumais.

Atminkite, broliai, Ame
rikos lietuviai, • kad kova 
prieš terorą Dimitravo pri
verčiamojo darbo įstaigoje, 
yra kova prieš terorą, siau
čiantį visame Lietuvos kra
šte, yra kova už tikrai lais
vą Lietuvą, už gražią jos 
ateitį.

Mes sveikiname jus, bro
liai, Amerikos lietuviai ir

Angly Jūreiviai Bėga iš Nar- 
. viko Srities į Švediją 
Stockholm, Švedija.—An

glijos karo laivynas bom
barduoja Narviką. Bet vo
kiečiai vis atlaiko Nar
viką prieš anglus.

Anglai-buvo iškėlę kiek 
jūreivių ant kranto. Vokie
čiai taip užatakavo juos, 
kad virš 150 anglų jūreivių 
pabėgo į Švediją.

Švedų valdžia pranešė 
Anglijos ambasadai Švedi
joj, kad tie anglų jūreiviai 
internuoti ir bus laikomi 
kaip belaisviai iki karo pa
baigos.

kurie pardavė tikietus dėl. laimėji
mų, priduokite susirinkime, kad ne
atsitiktų iki bus pervėlai. Traukimas 
bus geg. 19 ir Penny Sale, tą patį 
vakarą. —.J. S. (104-105)

’ LAWRENCE, MASS.
Ketvirtadienį, 2 d. geg. įvyks pra

kalbos. Rengia LDS 125 kp. L. U. 
Kliubo Svet., 41 Berkeley St. Kalbės 
L. Prūseika, “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos. Įžanga veltui. Kviečiame 
dalyvauti. — Kom.

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp., ALDLD 11 ir 

kuopos bendrai rengia prakalbas, 
geg. 5 d., 7:30 v. v., Liet. Svet., 29 
Endicott St. Kalbos L. Prūseika, 
“Vilnies” redaktorius iš Chicagos. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti ir 
išgirsti įdomių prakalbą. — Kom.

(104-106)

155

BAYONNE, N. J.
Sekmadienį, gegužės 5 d., L. A. U. 

Kliubas ruošia teatrą ir šokius. Li
berty Hali, 329 Broadway, pradžia 
7:30 v. v. Bus suvaidinta komedija 
“Aš Nemiriau.” Įžanga teatrui ir 
šokiai^s 35c. Vien tik šokiams 25c. 
Vaikams veltui. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. (104-106)

HARRISON-KEARNY, N. j.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 3 d., 7:30 v. v., 15-17 Ann St. 
Paskutiniame susirinkime, kuopa 
nutarė vasaros laike laikyti susirin
kimus kiekvieną penktadienį po pir
mam. Vist būkite susirinkime, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.— 
K. K. (104-105)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas 

penktadienį, geg. 3 d., 7:30 
1035 Caniff. Malonėkite visi 
susirinkti laiku. Bus renkami
vai į Apskr. konferenciją, taipgi yra 
kitų

įvyks 
v. v., 
nariai 
atsto-

svarbių dalykų aptarti. — A.
(104-105)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį šeštadienį, 4 d. gegužės, 

lietuvių visos organizacijos rengia 
paskutinio sezono gražų koncertą, 
balių ir,šokius, 735 Fairmount Ave., 
8 v. vak. Koncerte dainuos Lietuvių 
Moterų Birutės Kliubo choras, rusų 
choras, grajys rusų balalaikų orkes-

Office Phone 
EVergreen 8-1090

tra, grajys solo smuiką Litviniuk; 
dainininkė Batura dainuos. įžanga 
tik 25 centai. Po šio parengimo pra
sidės pikpikai. Prašoma lietuvių vi
suomenės paremti šį parengimą, nes 
pelnas liks labai svarbiems reika
lams. — Komisija. (104-106)

CAMDEN, N. J.
ALDLD ir LDS kuopų susirinki

mas įvyks penktadienį, geg. 3 d., pas 
dd. Valinčius, 901 N. 7th St. Seni ir 
nauji nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkimo ir atsivesti naujų kandi
datų į kuopas. Nepamirškite penkta
dienio vakarą. — Sekr.

(104-105)

Inside Phone 
EVergreen 4-6480

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

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

Shop, Sleeping Ac <L5nodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

Labai Svarbus Parengimas
4 d. gegužės yra rengiamas 

labai svarbus parengimas bend
rai lietuvių ir rusų. VakarO'pro- 
grama prasidės 8 vai. vakare. 
Programos išpildyme dalyvau
ja Lyros Choras ir moterų nau
jai suorganizuotas choras, taip- 
pat rusų choras ir bus gabių 
solistų bei solisčių. O po kon
certinės programos bus šokiai Į tikimės, kad jūs mūsų, ne
iki vėlumos prie geros orkest
ros.

'Lietuvių progresyvė visuome-
sugrįžo iš nė turėtų atkreipti daug demė- 

Tenai pabuvo apie šio į tą parengimą ir atsilanky
ti kuo skaitlingiausiai, nes šis 
parengimas yra labai svarbiam 
tikslui ir tas tikslas bus išaiš
kintas laike parengimo.

Čia 
daug 
kosi 
kam 
Liaudies Name, 8 ir Fairmount 
Ave. Todėl būk ir noro neturį 
kaip kurie* atsilankyti į tuos pa
rengimus.

Mano manymu, tie draugai 
turi didelę klaidą taip manyda
mi. Kada mes parengimus ren
giam puošnesnėse vietose, užmo
kame didelius pinigus už sales, 
tada nieko nepelnom iš paren
gimų jr negalim paremti darbi
ninkiško judėjimo ir tos pačios 
įstaigos, kur mes susiėję atlie
kam savo reikalus. Aišku, ro
dos, kad mes toj įstaigoj negy
venant, o tik praleidžiam suėję 
kelias valandas laiko, apsvars
tymui savo būtinų reikalų ir 
vystymui savo idėjų. Todėl visi 
turėtume remti kaip tą įstaigą, 
taip ir jos parengimus.

Korespondentas.

užmiršite, kad mūsų šis 
kreipimosi balsas nebus 
balsu tyruose.

Šalin siaučiantis Lietuvo
je teroras!

Dimitravo priverčiamojo 
darbo įstaigos politiniai ati
duotieji vyrai ir moterys.
25. III—40.

Alus,

Susirgo Drg. Bokas
Mūsų 'draugą P. Boką patiko 

nelaimė — susirgo. Praeitą sa
vaitę buvo padaryta operacija 
ir jau šiek tiek sveiksta. Drau-- 
gai-draugės, mes turime drau
gą Boką aplankyti. O tuo pa
čiu kartu linkime draugui 
kui greito pasveikimo.

Draugas Bokas randasi 
terbūrio Ilospitalėj.

Sugrįžo iš Lietuvos
M. Mikšienė-Vaitonaitė 

apie mėnesis laiko 
Lietuvos.
tris metus, tad žinoma, kad 
įspūdžių visokių parsivežė. Tik 
gaila, kad į spaudą nieko nepa
rašo, o visgi būtų įdomu, ko
kius įspūdžius šiais laikais ten
ka Lietuvoj pergyventi.

Be to, M. Vaitonaitės, kaip 
Vilijos Choras, taip ir kitos or
ganizacijos, laukia ir, rodos, jau 
laikas stoti į darbą.

Smagus Parengimas
Vilijos Choro smagus paren

gimas įvyks atėinantį šeštadie
nį, 4 d. gegužės, 7 v. v. Bus su
vaidintas l^bai įdomus' veikalas 
“Karo'Aukos.M Po3* vaidinimo 
bus šokiai, prie geros orkestros. 
Tad kaip'vietiniai, taip ir apie- 
linkės draugai nepamirškite šio 
parengimo’. Patys pasilinksmin
site ir tuo pačiu kartu parengsi
te Vilijos Chorą.

• A I

Parengimas bus Lietuvių 
Svetainėj, 103 Green St.

Wat er būrio tis.

(Prašome šį mūsų kreipi
amos! raštą atspausdinti 
“Laisvėje”, “Vilnyje” ir ki
tuose pažangiuose Ameri
kos laikraščiuose).

P. S. Dar žiauresnėse są
lygose randasi 60 politinių 
atiduotųjų kitoj priverčia
mojo darbo stovykloj—Pa
bradės, Vilniaus krašte.

. Susiįdomavo
—A.f' tiesa, bobut, kad 

pragare bus verksmas ir 
dantų griežimas?

—Tiesa, vaikeli, tiesa. O 
kodėl klausi?

—Man įdomu, kuo tu ten 
grieši, kad jau nebeturi 
dantų. ,

Teismas Bernagrinės Įkaiti
nant Unijos Vado

Jungti- 
Valstijų ' Vyriausias

Washington 
nių
Teismas priėmė prašymą 
Wm. L» Hutchesono, Ame
rikos Darbo Federacijos vi- 
ce-prezidento, kuris buvo 

^įkaitintas pagal įstatymą 
prieš ^rustus. Vyriausias 

^Teismas pernagrinės tą kal- 
- ’tinimą. ' .

(Paskutiniu laiku užves
ta daug bylų prieš unijas

Gazolino Badas Taxi-Cabam 
Berlyne

Berlin.—Norint čia pasi- 
samdyt taxį, reikia gaut 
leidimą iš policijos kapito
no. Jis sprendžia, ar žmo
gui būtinai reikalinga taxi.

Gazolino vartojimas gy
dytojų automobiliams nu
muštas iki pustrečio galio
no per mėnesi.

Vokiečiai gauna daug ži-
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Gynimo Fondas

aEb

DR. J. J. KAŠKIAUČIUSIš Kriaučių Prakalbu Telefonas: Humboldt 2-7964

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

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

168 GRAND STREET ' 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
Brooklynięčiai jau sukėlę 

$202,719 Didžiojo New Yor- 
ko Fondui.

šeštadienį pradės oficialę 
“Pasaulio Parodos dabinimo 
savaitę.”

Cuban Casino salėj, N. Y., 
vietos 
bankietą pagerbt Jose Diaz, 
Ispanijos Kom. Partijos vadą.

komunistai surengė
54 

St., 
bal.

, PARDAVIMAI
Parsiduoda restauranas už prieina

mą kainą. Yra gera proga padaryti 
gerą pragyvenimą. Sutinku ir pri
imti pusininką. Prašau atsišaukti 
sekamu antrašu: F. Atkočius, 176 
First St., Elizabeth, 'N. J.

ROBERT 
LIPTON
\ JEWELER - 

Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe
Graham & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178
Priminkite šj skelbimą ir gausite nuolaidą

Naujai ištaisytas ir išgra
žintas’* Steeplechase, Coney Is
lande, atidarytas bal.' 28-tą. 
Esama virš šimto skirtingų 
žaismių.

Gold 
mirė 
ligoninėj, 
d., Holy

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

tovWko^/a^Zinios
ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ NEWYORKIEČIŲ 

MINĖJO PIRMĄ GEGUŽES
Nešini tūkstančiais didžiu

lių ir migla mažesnių iškabų 
ir vėlukų, skelbiančių Ame
rikos žmonių nusistatymą 
prieš karą—už taiką—, 90,- 
000 unijistų ir šiaip pažangių
jų, taipgi darbo žmonių jau
nimo maršavo milžiniškame 
Pirmos Gegužės parade, New 
Yorke.

Kiti apie 150,000 tarsi mū
ru apjuosė šaligatvius visu il
gu maršavimo ruožu nuo 58th 
SL ir 8th Avė. iki Union Sq. 
prie 16th St. ir 4th Avė.

Tai buvo nepaprastai dide
lis darbo masių išstojimas 
akyvaiždoje to, kad visi reak
ciniai viršininkai daugelyje 
unijų dėjo pastangas ne tik 
daugiau unijų neprileist daly- 
vaut gegužinėj, bet ir nuo se
niau, per eilę metų, dalyva
vusi om unijom uždraust daly- 
vaut, įsakąnt šapoms dirbt. 
Apart oficialių “ukazų,” kaip 
pasakoja darbininkai, po ša
pas buvęs paleistas pantaplinis 
paštas, būk tik saujalė raudo
nųjų sueisianti ir visi būsią su
mušti, ištaškyti.

Kapitalistinė spauda irgi 
nebegalėjo to masinio išstoji
mo nutylėti, tik jį keleriopai 
sumažino, rašė, būk buvę 27,- 
000 maršuotojų. Gi iš 8 ir 
iki 12-kos asmenų pločio ei
lės. praeidinėjo per Union Sq. 
nuo 3:15 po pietų iki apie 9 
vakaro.

Man prisimena tūli šv. Pa- 
tricko, arba legionierių para
dai, kur valandos paradas bū
davo panikuojamas 20-25 
tūkstančiais, o poros iki trijų 
valandų paradas nuo 75,000 
iki 100,000 ir daugiau, čion 
paradui praeit ėmė su virš 5 
valandas. Matomai, šiam pa
radui aprokuot vartota koks 
nors paprastiems žmonėms 
“nežinomas” skaičiavimas.

Lietuvių Būrys Parade

Lietuvių būrys atėjo į Uni
on Sq. apie 7-tą vai., su die
nos šviesa. Mat, šiemet buvo 
duota ankstybesnė vieta. Pir- 

, mesniuose maršavimųose atei
davo veik paskiausi, šiemet 
po lietuvių dar buvo ištisos 4 
divizijos su desėtkAis organi

zacijų.
Būrio priešakyje nešta Lie- 

. tuvos ir Amerikos vėliavos, jas 
nešė Alfonsas Maželis ir An
tanas Navikas, jaunuoliai. Po 
jų sekė didelė iškaba su šū
kiu : “Lietuviai Stoja už Tai
ką ir Demokratiją.” Pirmą 
maršuotojų eilę sudarė ma
žiukai Ateities žiedo Mokyk
lėlės mokiniai. Paskiau sekė 
gražus būrys aidiečių, šiaip 
jaunimo ir visi kiti. Lietuviai, 
nuo 8 iki 12-kos eilėj, sudarė 
bloko ilgio būrį. Beno šiemet 
neturėta. Kiek gyvumo tu- 

• rėta maršavime, tai dėka jau
nimui, kuris jį sudarė daino
mis ir šūkiais.

1 Parade tvarką vedė irgi 
jaunieji, kas darė gražų įspū- 

. ' dį: Ch. Kwarren buvo lietuvių 
būrio maršalu—vadu, gi jau
nos merginos — Emilija Kli- 
maitė, Aldona Bernotaitė, Ma
rė Browniute - ir Helen
trušaitė buvo gabiais kapito
nais, pridabojo eilių tvarką ir 
padavinėjo šūkius. Daugelyje 
vietų lietuviai gavo gausių 
sveikinimų.

Būrelis lietuvių buvo susi
rinkę prie Liet. Am. Pil. Kliu
bo ir iš čia išvažiavo paradan 
sykiu. Kitus jau radome be
laukiant ant vietos, o dar kiti, 
stovėję ant šaligatvių tėmyt 
paradą arba ką tik atvykę iš 
darbo prisidėjo jau maršuo- 
jant, tad būrys iki pat baigiant 
maršavimą vis augo. Taipgi 
matėsi lietuvių maršuojant ir

Bal-

Brolių Motuzų Filmus 
Piliečių Kliube

pasaulinio
ii paskui

Lincolno 
Sužeistie-

Vėliausi Lietuvos judami, 
spalvuoti paveikslai, su muzi
ka, dainomis ir giesmėmis, 
parodanti Lietuvos’ kariuome
nės įžengimą į Vilniją, bus 
rodomi gegužės 3-čios ir 4-tds 
vakarais, Pil. Kliube, 280 Uni- 
on Avip., Brooklyne. Pradžia 
8 vai. Įžanga 35c, vaikams 
15c.

labai

marsavo
eilių 
Earl

maršavo pereito 
karo veteranai, 
lietuvius maršavo 
Brigados veteranai,
ji vežta priešakyje būrio ma
šinose. Lincolno Brigada ir 
Komunistų Partija bene buvo 
gausiausių sveikinimų gavėjai 
iš visų būrių. Labai įspūdingai 
atrodė IWO būriai su \ savo 
jaunukų benais ir orkestromis, 
taipgi gausingomis ir 
įdomiomis iškabomis.

Komunistų Partijos 
priešakyje
Browder, K. P. generalis se
kretorius, ir Jąmes W. Ford, 
negras komunistų vadas. Bū
riai atrodė disciplinuoti; 
jiems praeinant, visa apylinkė 
aidėjo šūkiais už taiką, civiles 
teises, darbus ir gerbūvį Ame
rikos darbo žmonėms.

Unijų ir kitų organizacijų 
taipgi buvo įspūdingi būriai, 
įdomių iškabų, tačiau jų tiek 
daug, kad neįmanoma visas 
aprašyti. žodžiu, turėjome 
įspūdingą, milžinišką geguži
nę, nežiūrint tūlų elementų pa
stangų darbininkų gegužinę 
parduoti valdančiajai klasei.

Rep.

Detektyvams pasirodžius, 
kad Stanley Cole, newyorkie- 
tis, nužiūrimai elgiasi, jis 
areštuotas. Pas jį rasta re
volveris su išdaužta kulbe, 
kurios skeveldros buvo rastos 
prie užmuštos moteriškės va
sario 27-tą. Jį teis už žudystę.

Išeinant iš bažnyčios, 73rd 
St. ir 15th Avė., vienas ves- 
tuvninkų bandė užsikurt ciga- 
retą, bet pataikė padegt vie
nos pamergės šydrą, nuo ko 
jos suknelė nudegė ir ji pati 
apdegė.

Baigiantis bylai, Clarence 
A. Hathaway, angliško darbi
ninkų dienraščio , “Daily 
Worker” redaktorius, dėkojo 
Gynimo Fondui, jo vedėjams 

'Robertui Minor ir Elizabeth 
Flynn, taipgi jo advokatams 
už puikų gynimą/ Sykiu jis 
atsišaukė į visus darbo žmo
nes, visus Komunistams Civi
lių Teisių šalininkus dar gau
siau paremt tą fondą.

Vien ta byla, sakė Hatha
way, padarė virš $5,000 nuo
stolių dienraščiui, o k u r vi
sos kitos bylos.

Lietuviai Darbuojasi

Lietuviai komunistai irgi 
darbuojasi tam fondui, šiomis 
dienomis gavo specialius kvi
tus, nuo $5 iki 10c, kuriais 
pakvituos simpatikų aukas. 
Komunistai tikisi, kad su šiais 
kvitais aukų rinkimas eis spar
čiau, negu lig šiol.

L. K. N.

APIE U VISAS BROOKLYNAS KALBA?
Visi Susidomėję LDS Jaunimo 
Sporto Bankietu, Kur Daly

vaus Žymių Sportininkų

Bus tikrai įdomus vakar’as 
“Laisvės” Salėje ateinantį sek
madienį, geg. 5-tą, kada įvyks 
LDS jaunimo rengiamas 
“SPORTO BANKIETAS.” Da
bar eina tikiėtų pardavinėji
mas ir pardavinėtojai prane
ša, kad dar jiems nėra buvę 
taip lengva platinti bankieto 
tikietus, kaip šiam parengi
mui. Kaip žinoma, bankiete 
dalyvaus žymūs sportininkai, 
kaip Karolis Požėla su savo 
mokiniu Maurice Tillet (THE 
ANGEL), ir kiti smarkūs* lie
tuviai sportininkai, 
ninkai, futbolininkai,
nikai, ir tt. Bankietas 
dės 6 vai. vakare.

Bankieto Tikslas

beisboli- 
boksi- 
prasi-

Bankieto tikslas yra 
—sukelti finansų dėlei 
ball tymo” uniformų ir kitų 
įrengimų LDS jaunimo kuopos 
sportininkams. Mat, šįmet 
įvyksta LDS seimas ir sporto 
olimpijada Brooklyne. Iš ki

geras 
“soft-

tų miestų suvažiuos daug spor
tininkų.. Jie turės gerus įren
gimais, uniformas ir tt. Jei 
brooklyniškiai jaunuoliai tu
rės prastesnius įrengimus, tai 
būtų lyg ir sarmata visiemš 
Brooklyn© lietuviams. Todėl, 
jaunimas ir nutarė surengti šį 
bankietą, kad nors dalinai su
kelti reikalingą sumą unifor
moms ir kitiems reikalingiems 
daiktams softball lošimui. Ti
kimasi, kad brooklynięčiai vi
si gražiai parems mūsų lie
tuvišką jaunimą, turės taip 
sakant, “good time” bankie
te ir galės susipažinti su ga
biausiais lietuviais sportinin
kais, ir su Angelu, ir pasi
sveikinti su jais.

Bankietas įvyksta 5 d. ge
gužės, “Laisvės” salėje. Pra
sidės 6 vai. vakare. Tikietus 
galima gauti “Laisvėje,” pas 
LDS Jaunimą, Liet. Atletų 
Kliube, ir Piliečių Kliube, 
Brooklyne, arba, jei progos 
netūrėsite šiose vietose, limi
tuotas skaičius tikietų dar bus 
parduota^ prie durų.

—Komisija.

Po gegužinės parado, gegu
žės 1-mos vakarą, įvyko Lie
tuvių Amalgameitų 5 4 -1 o 
Skyriaus suruoštos prakalbos, 
Pil. Kliubo salėj, Williamsbur- 
ge, tad daugelis buvusių mar- 
šavime tiesiai iš parado nusi
skubino salėn. čia jau rado
si būrys nebuvusių maršavime, 
tad kaip bematant salė pasi
darė persiaura ir pertrumpa.

Prakalbas sakė V. Michel- 
sonas, J. Stijsonas, P. Bukš- 
naitis ir A. Bimba. Meniškąją 
programą išpildė Naviko Nak
ties Pelėdų orkestrą, pradžioj 
sugriežiant keletą 
muzikos;
kas, 
lĮč'ka ir 
nininkai 
nuojant 
Lyraičių 
vaujama 
vičienės, 
dovaujant Aldonai Žilinskai
tei, užbaigė programą liau
dies ir darbininkų dainomis. 
Prakalboms (geriau tariant, 
cigaretų papsėjimui ant stei- 
čiaus) pirmininkavo P. Tiške
vičius. Kr.

kavalkų
Juozas Tamašaus- 

armonis.tasAlekas Ve- 
P. Grabauskas, dai- 
duetistai, akompa- 
Albinai Depsiūtei; 
šokėjų grupė, vado- 
Stilsonaitės - Antana- 
ir Aido Choras, va-

Žemom Kainom Prekyba 
Naudingesnė

LIETUVIU KOTŲ KONTRAKTORIŲ SĄRYŠIO 
BANKIETO ATSKAITA IR PADĖKA

Perspėja dėl Pavojaus 
5 Centų Fėrui 

---- i----
Komunistų Partijos New 

Yorko Valstijos Komitetas, 
per savo pirmininką Israel 
Amter, vėl perspėjo visuome
nę apie pavojų 5 centų fėrui 
miesto subvėse. Taipgi pasiun
tė majorui ir savo sugestijas, 
kurias pravedus, penkių centų 
fėras būtų užtikrintas ir to
liau, pakėlimų nebūtų.

Pavojus fėrui pasidarė aiš
kesniu po valstijos seimelio 
priėmimo Moffat Biliaus per
eitą savaitę. Juomi įgalioja^ 
Miesto Sąmatų Tarybą pakelt 
fėrą po birželio 1-mos.

Am. Darbo Partijos New 
Yorko Apskritys, per savo pir-' 
mininką Eugene Conolly, irgi 
pasiuntė reikalavimą apsaugot 
5 centu fėrą.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

Dr. JOHN WALUK. 8—10 ryte 
1—2 p. p.

161 NO. 6th STREET 6—8 vak.
Šventadieniais susitarus

• Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) lt—8 vakare

221 SO. 4th ST.
Penktadieniais uždaryta
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

' -—........ ...........

MIRĖ
Anthony Nickroutch, 

metų amžiaus, 71 
Brooklyn, N. Y., 
28-tą, Cumberland, 
Palaidotas geg. 1
Cross kapinėse. Pašarvotas na
mie. Laidotuvėmis rūpinosi, 
graborius J. Garšva.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- 
šokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 3-9770

Mes patariame šiuos daiktus dovanom Motinos Dienai 

youR old Watch 
■s wowv HWHSUJ.
TRADE IT IN FOR A 

LI7JEWEL 
^BULOVĄ

nuo $1.50 augstyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

Pranešimas 
•’ a •• t t' 1 A ' 

BROOKLYN, N. Y.
SLA 152 kp. ruošia Bankietą, lap

kričio 2 d., Buzelio Svet., 3386-8 At
lantic Avė. Prašome kitų draugijų 
jsitėmyti datą ir nieko nerengti tą 
dieną, bet dalyvauti mūsų bankiete.
— Kom. (105-106)

Ar Jūsų laikrodžiai 
gerai eina?

Jeigu turite sugedusį sieninį laik
rodį, kišeninį ar riešinį,—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.

ŽIEDAI

Consolidated Edison firmos 
vėliausis bandymas praktikuot 
taip vadinamų “bargeno pa
ketų” (Bargain Package) 
pardavimą, kaip sako firmos 
vice-prezidentas E. F. Jeffe, 
“aiškiai parodo daugmenin- 
gas pasekmes” tokio prekiavi
mo.

Tą “bargeno paketą” suda
ro trys šeimai labai naudingi 
daiktai: siurblys, (vacuum va
lytuvas), lempa ir prosas. 
Juos visus kartu perkant, jie 
parduodami su didelėmis nuo
laidomis.

Kaip p. Jeffe aiškina, tų 
paketų parduodama po 1,500 
per dieną. Iš to nauda yra ne 
vien tik Edisono firmai ir var
totojams, kurie juos gauna 
prieinamesnėmis kainomis, bet 
ir daug kam kitam. Vienas tų 
daiktų gamintojų samdęs 1,- 
890 daugiau darbininkų, kito 
gaminime , įidėta 1,168,769 
'daugiau darbo valandos, o dar 
kito gamintuvėj išvengta se
zoninių atleidinėjimų. Pana
šiai pakilus ir gamyba firmo
se, kurios tiekia pirmosioms 
įvairias dalis ir medžiagas, 
taipgi padaugėjo verslas juos 
pardavinėjančių- agentūrų. Sk.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avėinue
Opposite Forest Parkway b;!

WOODHAVEN, N. Y.

N5J8S523

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

funeral Home
’ t Į • .

’ Galutinai apskaitliąvus pa
jamas ir išlaidas, paaiškėję, 
kad Lietuvių Kontraktorių Są
jungos bankietas, Half Moon 
viešbutyj, Vilniaus varguolių 
šelpimui davė $282 gryno 
£elno. Kontraktorių S-ga iš 
savo iždo dadėjo $18, k-ad pa
daryti . lj|gią skaitlinę. Tuo 
būdu pajbidarė lygiai $300. 
Pridėjus ^Amalgamated Unijos 
p. Hollanderio įteiktą dovaną 
—čekį $250, pasidarė Vilniaus 
baduoliams sušelpti suma 
$550. Pinigai nusiųsti Lietu
vos Konsului, New Yorke.

visuomenės

Taip pat širdingai dėkojam 
visiems artistams: p. Vasi
liauskui, p-lei Tamkiūtei ir jos 
grupei, p-lėm • žudžiūtei ir 
Bubnytei, kurie malonėjo be 
jokio atlyginimo išpildyti gra
žią muzikalę programą. To
liau dėkojam pp. Andziulai
čiui ir Braunsteinui ufž jų pa- 
pirmininkavimą vakaro pro
gramos reikale. Galiaus dė
kojam ir kalbėtojams, prisidė- 
jusiems su įdomiomis kalbo
mis išpildyti vakaro progra
mą, būtent Lietuvos Konsului 
p. Jonui Budriui, Amalgamat
ed Unijos gen. manageriui p. 
Hollanderiui, generaliniam 
Kontraktorių Sąjungos mana
geriui p. Greef Jr unijos lie
tuvių skyriaus delegatui p. 
Michelsonui.

Dėkui visiems.
Liet. Kontrakt. S-gos 

i Bankieto Komisija, .ir 
Komitetas:. KPirmininkas

Petras Atkochaitis, 
Vice-Pirmininkas 
William Goldbaitis, 
Sekretorius

fc>t'

Sv'

%

su savo lokalais bei šapų bū- 
riais. i

Marsavo h* Veteranai
Pačiam parado priešakyje

Konsului, 
šios atskaitos 

žiniai paskelbimo proga, ren
gėjai 
siems 
siems svečiams, kurių moralė 
parama davė progos bent šią 
kuklią sumą kilniam tikslui 
padaryti. Gerbiamų bankieto 
svečių kartu labai atsiprašom, 
jei buvo kokių trūkumų ar 
nepasitenkinimų. Užtikrinam, 
kad darėm geriausiai, kaip 
galėjom prie esamų aplinky
bių ir noro mūsų tikslui pada
ryti kuo daugiausia pelno. '

dėkoja vi-širdingai 
skaitlingai, atsilankiu-

Step. M. Karvelis,
Kasierius
Pranas Sullivan.

Komisija:
Andrew Matulis,
Juozas Augūnas, 
Jurgis Diržis

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Stočių BMT Line
>. Tel.: Glenmore 5-61911




