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Pereitą sekmadienį Jamai- 
coj (Brooklyno priemiestyj) 
buvo įšventintas į vyskupus 
Eustačijo Paolicelli. šis žmo
gus—dar jaunas vyras, gyve
na su žmonele.

Iš profesijos Paolicelli yra 
gatvių valytojas. Pasimeldęs 
bažnyčioje, vyskupas Paolicel
li apsivelka gatvešlavio uni
forma, dedasi lopetą ir šluotą 
ant pečių ir eina gatves šluo
ti. Iš čia jis daugiausiai paja
mų gauna gyvenimui daryti.

“Esu priverstas valyti gat
ves, nes turiu duonos šmotą 
užsidirbti; aš nesigėdinu šio 
darbo,” sako naujasis vysku
pas.

Paolicelli priklauso “Dievo 
Bažnyčiai” (Church of God). 
Jo “katedra” yra Jamaicoj. 
Komercinė New Yorko spau
da apie šį vyrą daug rašė ir 
paveikslų jo spausdino.

Ta? gal vienas pasaulyje 
vyskupas, kuris dirba visuo
meniniai produktingą darbą.

Nauja Vokiečių Kariuomenė 
Netoli Narviko

Stockholm, Švedija.— Pa
stebėta didokas skaičius 
vokiečių kariuomenės už 
30 mylių į pietus nuo Nar
viko. Suprantama, kad vo
kiečiai lėktuvais sugabeno 
tą kariuomenę.

Vokiečių kariuomenė, 
maršuojanti pajūriniu Nor
vegijos keliu, pasiekė punk
tą už 80 mylių į pietus nuo 
Narviko.

Anglai, francūzai, norve
gai ir lenkai stengiasi ap- 
supt vokiečius Narvike iš 
visų pusių.

DIES IŠMETĖ VAŽIOTĖS DARBININK 
VADĄ KURIS ĮTARĖ, KAD DIES NORI 

ĮTRAUKT AMERIKĄ Į KARĄ

Pavojus Anglams Narvike, 
Sako Chamberlainas

Pažangiųjų SLA narių kan
didatai į pild. tarybą, pasak 
neoficialiniais daviniais, bus 

, gavę apie po 900 balsų (o gal 
ir daugiau). Bet komisijoj, 
kuri skaito balsus, jie neturės 
nei vieno savo prieteliaus.

Jeigu jūs balsų skaitymo 
komisijoj neturite nei vieno 
savo šalininko, broliai Miliaus
ke, Keistuti Michelsone ir 
žebry, tai pasidėkavokite tai 
“demokratijai”, kurią šių die
nų lietuviškas “socializmas” 
pritaiko SLA reikalams!

Kodėl Balkanai Nepraleidžia 
Talkininkų Armijų

Budapest, Vengrija, geg. 
9. — Rumunija ir Graikija 
nepraleidžia Anglijos ir 
Franci jos armijų prieš Vo
kietiją todėl, kad rumunai 
ir graikai prisibijo- Sovietų, 
kaip sako vengrų laikraš
čiai.

Washington. — Airys 
Michael J. Quill, pirminin
kas Važiotės Darbininkų 
Unijos (CIO), užreiškė kon- 
gresipei “tyrinėjimų” ko
misijai, vadovaujamai Die- 
so, kad ta komisija, me
džiodama “raudonuosius,” 
stengiasi sukelk karišką 
isteriją ir įtraukt Jungtines 
Valstijas į karą. Komisijos 
pirmininkas kongresmanas 
Dies sustabdė Quillo kalbą 
ir įsakė policininkam išmest 
Quillą iš kambario, kas ir 
padaryta.

Kitas dalykas, kuris Die- 
sui nepatiko, tai kad Quill 
nurodė, jog Dieso liudinin
kas Th. H. O’Shea, buvęs

vadas New Yorko važiotės 
darbininkų, paskui išmestas 
iš unijos, tarnavo kaip 
kompanijų šnipas ir su savo 
sėbrais gadino, - sabotažavo 
požeminius miesto geležin
kelius.

Kai kurie komisijos na
riai spyrė Qujllą atsakyt, 
ar jis yra komunistas ir ak 
jis gintų Ameriką. Quill at
sakė, kad nei jis nei joks 
kitas unijos valdyboj žmo
gus nėra Komunistų Parti
jos nariai. “Aš ginčiau šią 
savo šalį, jeigu kas ją už
pultų, bet . aš stoju prieš 
amerikiečių siuntimą į ka
rą anapus vandenyno,” pa
reiškė Quill.

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham- 
berlainas seime pripažino, 
kad gręsia rimtas pavojus 
anglams Narvike, kol talki
ninkai ore bus Norvegijoj 
silpnesni už vokiečius.

Darbietis seimo atstovas 
Hugh Dalton pastebėjo, 
kad gal “po vienos ar dviejų 
savaičių teks ištraukt ang
lų ir francūzų kariuomenę” 
ir karinius jų laivus iš Nar
viko srities.

Chamberlainas į pastabą 
nieko neatsakė.

Naziai Sako, Anglai Nužudę 
Amerikos Korespondentą

dalykų : 
hendra- 
rašinius

Pasitaiko ir tokių 
vienas mūsų spaudos 
darbis, kuris už savo 
net ir primokėti gauna, sako
ma, pasislėpęs po slapyvard
žiu parašė “straipsnį” mūsų 
priešų spaudai, išdergiantį tū
lus mūsų veikėjus. . .

Ar tai gražu ?

Kai Sovietai darė su 
miais taikos sutartį, tai 
buvo pažymėta: suomiai ne
privalo naikinti jokio 1 
pervedamo Sovietams, o 
tarieji grąžina Suomijai 
šamo prieplauką ir visą 
geriausioj tvarkoj.

Bet kas dabar paaiški ? Suo
miai, palikdami fabrikus, su
daužė juose mašinas, viską 
sužalojo.

O Sovietai, pervesdami Pet- 
samo sritį,—paliko ją puikiau
sioje tvarkoje. Net miestų 
gatves iššlavė, grąžindami 
juos suomiams.

“Kultūringi” Suomijos po
nai ir čia pasirodė esą vanda
lais.

suo- 
joje

turto,
> pas-

Pet-
i sritį

Labai galimas daiktas, kad 
Sovietai pareikalaus iš suomių 
už 'sudaužytas mašinas ir su
naikintą kitokį turtą atlygini
mo. Tuomet ir vėl Helsinkis 
skelbs, kad Sovietai užpuolę 
civilizaciją.

Kai tarp Suomijos ir Sovie
tų tęsėsi^ karas, tuomet ko
mercinė spauda skelbė: Jei 
Suomija pralaimės, tai visa 
Vakarų civilizacija pralaimės.

Dabar jau yra aišku, kokia 
ten buvo civilizacija.

“L. Aide“ skaitome:

Westinghouse Darbininkai 
Privertė Bosus Derėtis

Vokiečiai Nuskandino 
Talkininkų Karinį Lai

vų ir Submarine

Anglija Paskleidė Gan
dus, kad Vokiečiai' 
Užpulsią Holandiją

CHAMBERLAINO VALDŽIA ANGLIJOJ 
TURĖSIANTI SUGRIOT, KAIP SAKO 

ANGLU POLITIKAI IR SPAUDA

Neseniai atėjęs iš Lietuvos 
vienas laikraštis rašo:

“Teko patirti, kad šiomis 
dienomis iŠ SSSR išsiųstieji 
150 vagonų druskos šiuo metu 
yra Molodečnos geležinkelio 
stotyje. Druska vežama į Lie
tuvą. Taip pat iš SSSR į Lietu
vą tebegabenami dideli skys
tojo kūro kiekiai.”

150 vagonų—tai bent biske- 
lis! Atsidėkavodami Sovietams 
už tą druską, Lietuvos tauti
ninkai vėl galės per Amerikos 
anti-sovietinę spaudą juos ge
rokai pašmeižti.

East Pittsburgh, Pa. — 
9,000 darbininkų Westing
house korporacijos dirbyk- 
lose čia ir apygardoj susto
jo dirbę per dvi valandas ir 
pareikalavo, kad samdyto
jai padarytų raštišką su
tartį su CIO darbininkų 
unija, kad pridėtų algos ir 
sumažintų skubinimą.
‘Korporacijos valdyba su

tiko eit į derybas su darbi
ninkais dėl jų reikalavimų. 
Čia ir apylinkėj Westing
house fabrikuose dirba 
iki 11,000 darbininkų.

Washington. —- Holandi- 
jos atstovas^ Amerikai dr. 
A. Loudon pareiškė, kad 
tai tik keno nors išmislas, 
būk vokiečiai siunčią dvi 
dideles eiles savo armijos 
užpult Holandiją. . ■

Berlin, geg. 9. — Vokie
čių spauda įtaria anglų 
valdžios šnipus, kad-jie nu
stūmę garsų amerikonų ko
respondentą Webbą Millerį 
nuo vieno traukinio po kitu 
prabėgančiu traukiniu ir 
taip jį nužudę; tai, girdi, 
todėl, kad tas koresponden
tas kritiškai aprašė Angli
jos ministerio pirmininko 
Chamber laino paskutinę 
kalbą seime.

London, geg. 9. — Dau
gelis Anglijos laikraščių ir 
politikų numato, kad turės 
pasitraukt valdžia minis
terio pirmininko N. Cham
berlaino. Sako, kad ji per
daug tingiai ir negabiai ve
dė karą prieš vokiečius, 
ypač pietinėj - centralinėj 
Norvegijoj, iš kur anglai 
buvo priversti pabėgt.

Anglų karo laivyno mi
nisteris Winston Churchill, 
geg. 8 d. atėjęs į seimą, gy
nė Chamberlaino valdžią ir 
teisino anglų pasitraukimą 
iš pietinėš ir centralinės 
Norvegijos. Lloyd George 
ir kiti liberalai, taip pat 
darbiečiai pėrė kailį Cham- 
berlainui. Po to buvo pada
rytas balsavimas, ar sei
mas pasitiki ta valdžia ar 
ne. 281-nas atstovas balsa
vo už Chamberlaino 
džios palaikymą, o 
prieš.

. Prieš Chamberlainą
savo ir 41-nas jo paties, 
konservą tų partijos atsto
vas. Nuo balsavimo už ar 
prieš susilaikė 114 atstovų.

WINSTONO CHURCHILL 
AIŠKINIMAI

Karo laivyno • ministeris 
Winston Churchill sakė, 
kad vokiečiai turi nepalygi
namai stipresnį oro laivyną, 
negu Anglija ir Francija 
sykiu; todėl- Anglija ir 
Francija dar ilgą laiką tu
rės tik stengtis apsigint

nuo vokiečių, kol talkininkų 
oro laivynas pasivysiąs Vo
kietijos orlaivyną. Įvairūs 
seimo nariai kaltino val
džią,’ kad jinai savo laivynū 
nešturmavo vokiečius ir 
nepasiuntė didelio skaičiaus 
armijos į Norvegiją prieš 
vokiečius. Ministeris Chur
chill atsakė, kad vokiečių 
orlaiviai būtų galėję nu- 
skandint didžiuosius An
glijos karo laivus, o “ką 
jūs būtumėte sakę tada?”

val-
200

bal-

Švedija Prisodino Jūroj 
Minų per 100 Mylių

Stockholm, Švedija.—Šve
dai atkreipė domę į kalbas 
Anglijos seime, kad ^vokie
čiai galėsią veržtis į Švedi
ją už poros savaičių. Švedi
ja taip pat susirūpino, kad 
buvęs Anglijos karo minis- 
teris Hore - Belisha per 
spaudą reikalavo užpult 
Švediją.

Atsižvelgdami į gręsian
čius pavojus, švedai, todėl, 
prisodino’ jūroje > minų per 
šimtą mylių į.šiaurius ir 
pietus nuo Stockholmo, Šve
dijos sostinės, ir daro kitus 
reikiamus karinius prisi
rengimus.

“Už pabėgimą pas priešą ir 
įstojimą į jo kariuomenę, 
(Lietuvos) Kariuomenės Teis
mas nubaudė Joną Kerulį 10 
metų, Praną Romaneckį—12 
metų, Balį Bielevičių 11 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.”

Pas kokį priešą tie nusikal
tėliai buvo .pabėgę—nepasa
koma. Bet čia ne tame daly
kas.

Tautininkij ir .kunigų spau
da skelbia, būk Lietuvos ka
riuomenėje , yra 
sias 1 
Jeigu taip, tai 
Lietuvos žmonės “nenori stoti 
jon, bet bėga ‘“frkš priešą” ir 
ten stoja į kariuomenę?

Būtį gerai, kad tautininkai Į stančius 
tatai Paaiškintu. K—*------

, i, yra-, ideališkiau- 
kareiviams . gyvenimas.

kodėl jauni

Ties Norvegija Žuvo dar 
6 Anglijos Laivai

vėl smarkiai bom- 
ir kulkasvaidžiais, 
talkininkų pozici- 
Narviką, šiaurinė-

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė • sako, kad Angli
ja paskleidė girdus, būk vo
kiečiai rengiąsi kariškai už
pult Holandiją.

Berlin, geg. 9. — Vokie
čiai oro bombomis nuskan
dino vieną talkininkų ka
reivinį laivą prie Narviko; 
laivas buvo 7,000 tonų įtal
pos. Vokiečių* orlaiviai taip 
pat sunaikino vieną anglų 
submariną Skagerrake,. jū
ros siaurumoj, tarp Norve
gijos ir Danijos. Vokietijos 
lėktuvai 
bardavo 
apšaudė 
jas apie
j e Norvegijoje.

Vokiečių komanda pra
neša, kad jų lėktuvai sėk
mingai bombardavo talki
ninkų kariuomenę, bemar- 
šuojant jai į pozicijas. Oro 
bombomis vokiečiai diena 
pirmiau sužeidė du Angli
jos šarvuotlaivius ties Nar- 
viku ir nušovė žemyn vieną 
greitą anglų lėktuvą, į ry
tus nuo Narviko. •

Karinė padėtis Narviko 
fronte abelnai liekasi ta 
pati kaip iki šiol.
Nuslopintas Norvegų Pasi
priešinimas šalies Viduryj 

ir Pietuose
Vokiečiai praneša; kad 

jie panaikino paskutinius 
likučius norvegų pasiprie
šinimo pietinėje ir centrali
nėj e Norvegijoje. Vinje 
apylinkėj pasidavė likusios 
dalys norvegų pulko, ir vo
kiečiam teko daugis ginklų, 
sprogimų ir kitų reikmenų.

Vokiečiai Atmušė . 
Prancūzus

Vakarų fronte parinkti- 
niai talkininkų kariai ata
kavo vokiečius į pietus nuo 
Saarlaute rno; vokiečiai 
juos atmušė, padarydami 
priešam sunkių nuostolių, 
kaip sako vokiečių koman- 
dieriai.

London, geg. 9. — Dauge
lis anglų bijo, kad vokiečiai 
orlaiviais gali pernešt tūk-

savo

Kaltina Talkininkus 4

Vokiečiai įtaria Angliją 
ir Franci ją, kad jodvi tyko 
įsiveržt į Holandiją ar Bal
kanų kraštus, idant iš vie
no ar kito šono šturmuot 
Vokietiją.

Rolandai Pasiruošę

Amsterdam, Holandija.— 
Truputį atslūgo karo baimė 
Holandijoj; vėl tapo atida-' 
ryti telefonų susisiekimąi 
su užsieniais. Bet Holandi
ja yra padarius visus įgali
mus prisirengimus- atremt 
įsiveržėlius iš- vienos ar an
tros pusės. j ,<

Sudegė 116 Žmonių Judžiuo- 
se Miesto Rūme

- Be-s Bogota, Colombia. - 
rodant judamuosius paveik
slus Sandonos miesto rotu
šėje, kilo smarkus gaisras 
ir sudegė 116 žmonių; pa
vojingai apdegė 140 žiūro
vų. .

Tais judžiais buvo per
statoma gyvenimas ir dar
bai generolo Santanderio, 
tautinio Colombijos vado, 
100 metų sukaktyje nuo jo 
mirties.

I

Belgrad, Jugoslavija, ge
gužės 9. — Jugoslavų val
džia pageidauja palankios 
politinės sutarties su Sovie
tais.

. ORAS. —— 
nei šilta nei šalta.

- London. — Anglų vyrau- 
sybė tik dabar paskelbė, 
kad vokiečių lėktuvai bom
bomis nuskandino ir šešis 
karinius anglų laivukus ties 
T r o n d h eimu, Norvegijoj, 
tuo laiku, kai anglai kraus
tėsi iš ten.
Vokiečiai Nuskandino An

glų Priešorlaivines
Kanuoles

Anglijos oro laivyno mi
nisteris S. Hoare pranešė 
seimui geg. 8 d., jog vokie
čiai lėktuvų bombomis nu- 
skąndino laivus, kurie ve
žė priešorlaivines kanuoles 
į pietinę - vidurinę Norve
giją. Ten anglai buvo įsi
taisę lėktuvų stovyklą ant 
vieno ežero ledo, bet nega
vo priešorlaivinių kanuolių, 
atmušt vokiečių lėktuvus. 
Tai 80 Vokietijos lėktuvų 
per 15 valandų be paliovos 
bombardavo tą anglų orlai
vių stovyklą ir visiškai ją 
Sunaikino. Bet, girdi, anglų 
lakūnai ten daug daugiau 
nukirtę žemyn vokiečių or
laivių, negu vokiečiai ang
lų. •

Anglų ministeris Hoare 
pridūrė: “Nors mes turėtu
me ir 20 kartų daugiau lėk
tuvų, negu vokiečiai, vis 
tiek Norvegijoj nebūtų 
skirtumo, kol mes neturime 
ten stovyklų savo orlai
viams.”

LLOYD GEORGE VARO 
CHAMBERLAINĄ

LAUKAN
Anglų liberalų vadas, 

Lloyd George, buvęs Angli
jos ministeris pirmininkas ’ 
praeitame pasauliniame ka
re, užreiškė dabar, kad 
Chamberlaino valdžia turė
tų tuojaus pasitraukt iš 
vietos. Sako, jinai atidavė * 
Vokietijai Čechoslovakiją, 
apgavo Lenkiją, su vylė Suo
miją - Finliandiją, dabar 
apleido Daniją ir likę su
pliekta Norvegijoj-nesusi
tarė su Sovietų Sąjunga, 
kąda galėjo susitart. Per 
Chamberlaino ištižimą, vo
kiečiai įsigali Rumunijoj; 
vokiečių bijo ir Švedija. “Ir 
dabar nerasite nei mažiau
sios bepusiškos šalies, kuri 
pasitikėtų Anglijos žodžiu, 
kad anglai galės ją apgint,” 
užreiškė Lloyd George: 
“Anglijos prižadas virto 
nieko neverta šiukšle.”

Mussolinis Atsisako 
Aiškint Talkininkam 

Italijos Poziciją

Suomiai Žada Atlygint 
Sovietam už Suardytus 

Fabrikus ir Mašinas

Talkininkų Orlaivių Sto
vykla Narviko Fronte

Londonu — Anglų laivy
no ministeris W. Churchill

zai Narviko srityj, Norve 
gijoj, jau turi orlaivių sto 
vykią.,

Roma, geg. 9. — Anglija 
ir Francija reikalauja, kad 
Italija pasisakytų, ar jinai 
laikysis bepusiškai, ar eis 
karan išvien su vokiečiais 
prieš talkininkus, ar. bus 
palanki anglam ir francū- 
zam.

Mussolinis atsisako duot 
bet kokį paaiškinimą talki
ninkam kas liečia Italijos 
poziciją.
Italai Pareiškia, kad Jie 
Nebiją Anglų Gibraltaro ir 

Suezo
laikraščiai, iš- 
valdžios mintį, 

italai nebijo to,

Maskvoj 
atsiuntę 
vyriau- 
Sovietų

reikšdami 
rašo, kad 
jog Anglija valdo Gibral
tarą, vandens “duris” iš 
Atlanto Vandenyno į Vi
duržemio Jūrą; italus taip
gi negąsdina faktas, kad 
Anglija valdo' Suezo kanalą 
rytiniame gale Viduržemio 
Jūros. Anglijos ir Francijos 
karo laivai sutelkti ties 
Suezu irgi negali įbaugint 
Italijos. Sako; kad Anglija 
negalės amžinai viešpatau
ti nei Gibraltare nei Sueze.

Italų spauda nurodo, kad
talkininkai, sumušti Norve
gijoj, dabar stengiasi išplo
to t karę, Balkanų šalyse ir 
Artimuose Rytuose, ypač

Maskva. — Suomijos-Fin- 
liandijos atstovas 
J. K. Paasakivi 
laišką “Pravdai”, 
šiam laikraščiui
Komunistų Partijos. Jis ra
šo, kad Suomija sugrąžins 
masinas, suomių išvežtas iš 
fabrikų tose vietose, kurios, 
pagal taikos sutartį, turėjo 
būt pervestos Sovietam. Pa
asakivi taipgi užtikrina, 
jog Suomija atlygins Sovie
tam už tai, kad suomiai, 
besitraukdami iš užleistinų 
Sovietam vietų, suardė te
nai fabrikus bei sudaužė jų 
mašineriją.

Diena pirmiau “Pravda” 
išdėstė, kaip Suomijos bal
tagvardiečiai, po taikos su
tarties pasirašymui, trauk
damiesi, išvogė mašinas bei 
suardė dirbtuves tose vieto
se, kurios turėjo būt užleis
tos Sovietams.

Budapest, Vengrija.— 25-

aukštyn kaina kai kurių 
reikmenų Vengrijoje.

užkirst vokiečiams žibalo 
gavimą iš Rumunijos ir per 
Juodąsias Jūras iš Sovietų 
Sąjungos.
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—-Tu žinai, mūsų tradicijos—laivynas!
Korespondentas sako: “Gal tai yra 

geros tradicijos, bet jeigu tos tradicijos 
atveda prie tokios žmogžudystės, kokią 
aš mačiau Norvegijoj, tai po velnių to
kias tradicijas!”

Jokiomis pasakomis Anglija negalės 
paslėpti tą smūgį, kokį ji gavo Norvegi
joj. Juk prakišdama tą karą, prakišo 
Daniją, Norvegiją ir Švedijos žaliąją me
džiagą.

Sovietų laikraštis “Trud” sako: “Nor
vegija yra auka Anglijos imperializmo... 
Jos valdžia buvo Anglijos įrankis... An
glų pasitraukimas iš Norvegijos yra 
neginčijamai didelis Anglijai smūgis. 
Tas privers Angliją pergrupuoti jėgas. 
Tas privers ir jos laivyną ištraukti iš 
vyriausios bazės—Scapa Flow.”

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Draugai Laisviečiai: Pra

šau atsakyti per “Laisvę” į 
mano klausimą: Kaip dabar 
yra, ar galima siųsti senas 
drapanas į Lietuvą ir kaip 
pigiau mažnėtų pasiųsti ? 
Tariu ačiū.
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1 “Nesumušti, Tik Pasitraukėme”
Anglija neprisipažįsta, kad ji buvo 

Norvegijoj sumušta. Chamberlainas pa
sakoja, kad “yra svarbesnių frontų.” 
Vyriausias Anglijos armijos komandie- 
rius generolas E. Ironside sako: “Mes 
nesumušti, tik pasitraukėme.” Genero
las B. C. Paget, kuris komandavo Angli
jos armiją Norvegijoj, taip pat į padan
ges kelia savo “žygį”, kad jis ir jo ar
mija sėkmingai pabėgo į prieplaukas ir 
iš ten į Angliją. Jis sako: “Tikrumoj, 
Norvegijoj, mes buvome jau 100 mylių 
nuo savo bazės, kada gavome įsakymą 
pasitraukti.”

Išeina, kad labai “didelį darbą” atliko, 
kad 100 mylių galėjo pabėgti nuo vo
kiečių! Vokiečiai nuplaukė už vandens, 
nužygiavo per 400 mylių iki Namsos ir 
visur supliekė priešus, o anglai generolai 
giriasi, kad jie pabėgo 100 mylių! At
rodo, kad už bėgimą jie gaus medalius.

Bet ir bėgo baisiai. United Press 
agentūra, gegužės 7 d., praneša iš Lon
dono :

“Anglų armija prastai ginkluota, pras
tai aprengta, turėjo ^pasitraukti 100, o 
kaip kurios dalys mylių. Vokiečių 
galingesnės jėgos gulė ant jos, orlaiviai 
metė bombas ir šaudė iš kulkasvaidžių 
vydami išdaužytais Keliais per sniegus, 
per užšalusius ežerus;1 kurių ledas daž
nai trūko po anglais’, per šalį, kuri buvo 
pilna vokiečių šnipų, be maisto ir be sa
va orlaivių.”

Na, ar gali anglai pasidžiaugti iš to
kio pasitraukimo? Juk tai jų pačių 
ro cenzūros praleista žinia. Ir toliau 
sako:

“Kapitonas anglų dalies sakė: ‘Mes
žygiavome 30 mylių už Dombaas. Už
klupo vokiečiai gerai ginkluoti, o iš oro 
jų lėktuvai lijo bombomis ir kulkasvai
džių kulkomis. Mes pasitraukėme 4į 
mylios. Ir vėl naujas užpuolimas iš oro. 
Sekančią naktį pasitraukėme į Dombaas. 
Čia susėdome į traukinį ir išvažiavome 
linkui Andalsnės prieplaukos, kuri buvo 
už 30 mylių, bet tik 12 mylių pavažiavus 
traukinys iššoko iš bėgių, nes bėgiai bu
vo sugriauti orlaivių. Tada pėsti žygia
vome 18 mylių vokiečių orlaivių puolami, 
tik kada tunelį pasiekėme, tai nuo jų 
pasislėpėme’.”

Ta pati žinia toliau sako:
“Eilinis skotietis, Pasaulinio Karo ve- 

’ tetanas, mums sakė: ‘Vieną kartą per 40 
vokiečių orlaivių mus užpuolė ir jie nu
metė apie 400 bombų. Aš nesu matęs to
kio bombardavimo. Mes labai mažai kuo 
turėjome gintis, tik kulkasvaidžįus ir 
Bufor mažas prieš-lėktuvines kanuoles’.”

Toliau sako, kad vokiečiai turėjo daug 
šnipų iš pačių norvegų. Jie viską žinojo.

Korespondentas James Aldridge, geg.
6 d., rašė, kad po mūšių Norvegijoj yra 
aišku, kad Anglijos ir Francijos karo 
mašina netikus, kad pirm ji stos į mūšį 
su vokiečiais, tai turi būti pataisyta.

Toliau jis nurodinėjo, kad kada vo
kiečiai lipo vienoj ar kitoj prieplaukoj, 
tai jie turėjo visus reikalingus ginklus, 
iškėlė kanuoles, o iš oro juos saugojo jų 
karo lėktuvai. Anglai nieko panašaus 
neturėjo. Kada jie išlipo Namsos prie
plaukoj, tai nei vieno anglų lėktuvo ne7 
buvo ore, o kada toje pat prieplaukoj 
lipo atgal į laivus, tai iš oro juos daužė 
vokiečių karo lėktuvai bombomis ir kul- 
kasvaidžiais šaudė. Ir kada korespon
dentas tą pastebėjo > anglų kapitonui-, .tai • 
tas atsakė; ,

Finliandija Nesilaiko Sutarties 
su Sovietais

Finliandijos ponų ir kapitalistų val
džia ne vien, klausydama užsienio impe
rialistų, išprovokavo karą, bet ir jį bai
gus nesilaiko sutarties. Vilkas visada į 
mišką žiūri, taip yra ir su Finliandijos 
ponais. Karo laiku jie niekšiškai žudė 
raudonarmiečius belaisvius, šaudė finus, 
kurie nenorėjo trauktis.

Kada kovo 13 dieną jie pasirašė tai
kos sutartį su Sovietais, tai abi pusės 
pasižadėjo, kad ištaisant sienas, rusai 
paliks geriausioj tvarkoj viską, iš kur jie 
trauksis, o finai tokioj tvarkoj turi pa
likti ten iš kur jie trauksis.

Sovietai geriausioj tvarkoj paliko fi
nams Petsamo sritį ir kitus plotus. Jie 
net išdaužytus stiklus į langus sudėjo, 
pataisė kelius, elektros stotis, tiltus ir tt.

Bet ne taip pasielgė finai pasitrauk
dami iš ten, kurias vietas jie užleido So
vietams. Kexholme, Kharlu, Ljaskela, 
Enso miestuose ir kitur jie barbariš
kiausiu būdu viską naikino, elektros sto
tis sugadino, fabrikus apgriovė, kūjais 
sudaužė mašinas, išvežė, ką tik galėjo, 
išvogė, gyventojus prievarta išsiva
rė, minas paliko paslėpę, nors turėjo jas 
iškasti, jeigu jos ten buvo karo laiku 
pastatytos. Sovietų laikraštis “Pravda” 
rašo: :

“Atrodo, kad ten perėjo barbariškiau
sia orda ir viską sunaikino!”

Šis baltųjų finų žygis yra griežtai 
priešingas sutarties punktams. Tas dar 
kartą parodo, kad Finliandijos ponai ir 
kapitalistai nepadarė teisingos išvados iš 
tų pamokų, kurias jie gavo. Tas parodo, 
kad jie ir toliau, bus užsienio imperialis
tų akli įrankiai provokacijoms prieš So
vietus. Ir tai nenuostabu. Kada tik buvo 
pasirašyta taika, tai jie planavo orga
nizuoti iš Finliandijos, Švedijos, Norve
gijos ir Danijos sąjungą karui prieš So
vietus.

Dabar, kada anglai ir francūzai bando 
įsitvirtinti Šiaurinėj Norvegijoj, tai fi
nų baltieji mano, kad jiems iš ten ateis 
pagalba. Ta padėtis gali priversti So
vietus imtis griežtesnių prieš juos žy^ių.

Kiek Yra Paryžiuj ir Londone 
Valdžių?

Kai tik Anglijos ir Franci jos valdonai 
atsiduria bedė j, tai jie atsimena kitas 
šalis ir tautas ir virsta jų “užtarėjais” 
ir “gelbėtojais.” Taip buvo ir laike pirmo 
pasaulinio karo. Bet kada jis baigėsi, 
tai Anglija ir Francija užmiršo savo 
pažadus, tik grobėsi kuo daugiau kitų 
žemių. \ ,

Dabar Londone ir Paryžiuje yra visa 
eilė valdžių, kurios neturi savo šalių. 
Paryžiuj dar egzistuoja ir Rusijos caro 
valdžia su ministeriais. Ją palaikė Fran- 
cijos buržuazija ir tada, kada ji neva 
draugavo su Sovietų Sąjunga. Ten yra 
organizuota Čechoslovakijos ir Lenkijos 
valdžios. Londone gyvena Albanijos, 
Ethiopijos ir tur būt apsigyvens Norve
gijos karalius.

Lenkijos valdžia galvoja apie didelę 
Lenkiją, nuo Baltijos Jūrų iki Juodųjų 
Jūrų. Ji mano, kad kada karas baigsis, 
tai jai teks veik visa Sovietų Baltarusi
ja, Sovietų Ukraina, visa Lietuva, Rytų 
Prūsai ir kiti plotai. Taip dideli lenkų 
šlėktų apetitai. Nesulaukti jiems to!

Lenkai’turi net savo armiją, kuri min
ta ir rėdosi Francijos ir Anglijos lėšo
mis. Šiomis dienomis jos pirmoji" divi
zija, kurią pavadino “Grienadierių. Di
vizija”-pribuvo į frontą, kuriame nuo. 
karo pradžios nėra veiksmų.

OKf i..

Kas; Svarbiau, Orlaiviai Ar Karo Laivai?
Dar yra peranksti daryti 

išvadas ar jau galutinai ka
ro laivai nustojo vertės 
aky vaizdo j orlaivių. Jau se
nai eina ginčas: kas svar
biau, orlaiviai ar karo lai
vai?

Kada liaudiečių lėktuvas 
nuskandino Ispanijos fašis
tų šarvuotlaivį “Espana”, 
tai jau buvo aišku, kad or
laivis gali suvaidinti Dovi- 
do rolę prieš Galijotą. Bet 
tą įvykį tuojau nustelbė lai
vų budavojimo kompanijų 
agentai.

Kompanijos, kurios buda- 
voja karo laivus iš to turi 
didžiausį pelną. Paimkite 
tokį faktą, kad dabar Jung
tinių Valstijų valdžia davė 
kelis karo laivus statyti 
privatinėm^ laivų budavoji
mo kompanijoms. Už vieną 
šarvuotį 45,000 tonų įtalpos 
sutarta kompanijai sumo
kėti $60,000,000. Kompani
ja kelis metus statys tą lai
vą ir milidnus dolerių pa
sidarys pelho. Tūli orlaivių 
žinovai ^Jškaitliuoja, kad 
už vieno šarvuočio lėšas ga
lima pastatyti 1,000 įvairių 
rūšių karo orlaivių. Klausi
mas : kas svarbiau—vienas 
šarvuotis, ar 1,000 karo or
laivių?

Atrodo, kad orlaiviai 
svarbiau. Mes negalime im
ti už gryną pinigą vokiečių 
pranešimus iš Norvegijos 
karo. Gegužės 1 d. jie pra
nešė, kad vokiečių karo or
laiviai kas 30 minučių bom
bardavo * anglus Namsoj ir 
Andalsnese. Sakė, kad lėk
tuvai nuskandino vieną an
glų kruizerį, vieną naikin
toją, šešis transportus su 
'kareiviais ir ginklais ir su
žeidė vieną kruizerį, vieną

naikintoją ir penkis trans
portus. Ar pranešimas tei
singas ar ne, mes netvirti
name. Bet faktas, kad vo
kiečiai pagalba karo orlai
vių sumušė anglus, norve
gus ir francūzus. Patys an
glai skundėsi, kad vokiečių 
orlaiviai valdo orą, puola 
transportus, karo laivus, o 
sausžemio mūšiuose žemai 
skrajojo, mėtė ant priešų 
bombas, apšaudė iš kulkas
vaidžių. Hanson Baldwin 
tiesiai sako: “Norvegijoj 
vokiečiams davė pergalę or
laiviai.”

Orlaivis žiaurus ginklas 
ne vien tada; kada jis bom
barduoja arba iš kulkasvai
džių ir kanuolių šaudo. Jis 
pavojingas ir tada, kada' 
nukrinta. Gegužės 1 dieną 
anglai pašovė vokiečių bpm- 
banešį “JĮeinkel” Essex sri
ty j ir lėktuvas su bombomis 
ir minomis nukrito Claston 
priemiesty j.

Jam krintant, jo bombos 
ir minos sprogdamos užmu
šė 6 žmones, sužeidė 156, 
visiškai sunaikino 25 namus 
ir 75 namus apgriovė. Nuo
stoliai buvo dideli.

Jung. Valstijų laivyno 
sekretorius ponas Edison 
dalyvavo Amerikos karo 
laivyno ir orlaivyno manev
ruose Ramiajame Vandeny
ne ir sugrįžęs į Washing- 
toną pareiškė, kad reikės 
peržiūrėti statomųjų karo 
laivų planus, kad juos ap
saugojus nuo' orlaivių. Sa
ko, kad jis tą patyrė ma
nevruose, o dar daugiau į 
jį paveikė vokiečių orlaivy
no veikla Norvegijoj.

Iš visko atrodo, kad or
laiviai ima viršų. Bet kodėl
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. Šiom dienom išsiuntinėjome atvirutes 4. f
tiems dienraščio “Laisvės” skaitytojams, 
kurių prenumeratos jau išsibaigė. Prašome 
aplaikius atvirutę tuojau pasiųsti mokestį. 
“Laisvės” prenumerata yra $5.50 metams 
ir $3.00 pusei metų.

Plečiantis 4 karui Europoje labai 
brangsta visokios medžiagos naudojamos 
prie spaustuvės. Tas labai apsunkina dien-

I—--•F

I
I

raštį materialiai. Todėl prašome nesivėluo- 
jant užsimokėti prenumeratą ir užsimokėti 
už visus metus.
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Atsakymas
Kiek mums žinoma, se

nas drapanas galima pa
siųsti Lietuvon. Bet kaip 
pigiausia ir parankiausia 
jas pasiųsti dabar karo są
lygose, tai pasiteiraukite 
pas Lietuvos konsulatą, ku
rio adresas yra: 16 West 
75th St., New York, N. Y.

laivių gaminimas.
Jau senai eina varžytinės 

tarpe laivų ir orlaivių bu- 
davotojų. Vieni įrodinėja, 
kad laivai svarbiau, kiti, 
kad orlaiviai.

Sovietų Sąjungos karo

eina tas ginčas, kodėl neat
sisako nuo budavojimo ka
ro laivų?

Klausimas gal bus aiš
kus, jeigu paaiškinsime, 
kad su tokiomis išvadomis 
nesutinka laivų budavojimo 
kompanijos, nes tas priešta
rauja jų reikalams. Laivų 
būdavojijno privatinės kom
panijos turi išsibūdavo j ę 
milžiniškus fabrikus, susi- 
pirkę mašineriją, ten sudė
ta šimtai milionų dolerių 
vertės, o karo laivų budavo- 
jimas duoda joms šimtus 
milionų pelno. Tat ar gali 
jos atsisakyti nuo budavo
jimo karo laivų, nuo įrodi
nėjimo, kad “vis vien karo 
laivai yra svarbiau”? Žino
ma, kad ne. Perkeisti karo 
laivų gaminimo fabriką' į 
orlaivių gaminimo greitai 
negalima, reikėtų išmesti 
daug mašinerijos, gal pas- talijai‘ ją 'užpultų ir' • pa 
tatai netiktų, o jau ir kitų smaugtų, 
"kompanijų yra užimta or-

laiviai ir laivai apsigynimui 
yra reikalingi, bet orlaiviai 
vis naujas pozicijas užka- k 
riauja. Bet galutiną išvadą 
jie daro ir mes sutinkame, * 
kad kaip karo laivai, taip 
karo orlaiviai yra darbo 
žmonijai nereikalingi, kad 
tai kapitalistinės prieštara
vimų gadynės išdavas, kas^ 
tik didina žmonijos nelai- . 
mes. Kada bus padarytas 
galas kapitalistinei tvarkai, 
tai pranyks karai, pranyks 
ir žudymosi ginklai, kurie 
darbininkiškoj tvarkoj bus 
nereikalingi. Dabar gi, ka
da kapitalistinis pasaulis 
yra apsupęs Sovietų Sąjun
gą, tai net ji negali nuo 
ginklų atsisakyti, nes kapi- A

I). M. š.

Teisingo Darbo Standardų įstatymo 
Antras Metas «

įstatymas reikalauja darbinin
kams mokėti ne mažiau 30c 
į valandą ir po to 40c į va-

Birželio mėnesį, 1938 m., 
Teisingo Darbo S t a n d a rdų 
Įstatymas, visiems geriau ži
nomas kaip Algų ir Valandų landą. 
Įstatymas, tapo pridėtas prie 
Socialės Apdraudos Įstatymo 
ir Nacionalio Darbo Santykių 
Įstatymo, tikslui apsaugoti A- 
merikos darbininkų gerovę. 
Ypatingai pietinėse valstijose 
daug stipraus pasipriešinimo 
pasirodė, bet ir šiandien čia 
ir ten darbdaviai įstatymu 
nepatenkinti. Bet nepaisant to 
visko, įstatymas su mumis pa
siliks.

Federaliai teismai dviejuose 
atsitikimuose- palaikė Teisingo 
Darbo Standardų Įstatymo 
konstitucijonališkumą. Jungt. 
•Valstijų Distrikto Teismas 
Illinois valstijoj rado, kad mū
sų šalies žmonės r nenori ma
žesnių algų už paskirtą laips
nį, kuris pavėlina žmonėms 
žmoniškiau gyventi. Netin
kamos algos liečia ne tik dar
bininkus, bet ir apielinkes.

šiandien svarbiausia proble
ma sąryšyje su šita legislaci- Po to laiko, užmokėjimas virš- 
ja yra varžingas įstatymo už
laikymas. Įstatymo minimu
mo algos ir maksimumo va
landos nebuvo toks baisus da
lykas, kokio jo priešai tikė
josi būsiant.
se, ypatingai New Yorke, pa
stangos buvo dėtos įvesti vals- 
tiškus algų ir .valandų įstaty
mus, apsaugojimui darbinin
kų vietinių industrijų, kurių 
produktai nesiunčiami tarpe 
valstijų.

MINIMUMO ALGOS
• Kada įstatymas įėjo galion, 
spalio mėnęsį, 193.8 m., jis nu
statė algų minimumo ratą iš 
25 centų į valandą. Nuo spa- 
liov,1938 m. iki spalio 1940 m. 
Teisingo Darbo Standardų

Apart minimumo algų auto
matiško padidėjimo iki 40c į 
valandą po septynių metų vei
kimo, minimumo algų įstaty
mo objektyvą galima greičiau 
įvykdinti, su išdavimu algų , 
įsakymo, kurį duoda industri
jos administratorius, pagal in-* 
dustrijos komiteto rekomen
dacijų. Toki komitetai jau 
veikia nekuriose industrijose. 
Toks komitetas privertė išmo
kėjimą 3214c minimumo algą 
drabužių ir pančiakų industri
jose, kuomet kepurių amate 
40c minimumas buvo reko
menduotas nekuriose šakose.

MAKSIMUMO VALANDOS
Nuo spalio 1939 m. iki spa

lio 1940 m. darbdaviai, po 
įstatymu, privalo jų darbinin
kams mokėti laiką^ ir pusę 
virš reguliariškos ratos, už 
daugiau 42 valandų į savaitę.

į

Keliose valstijo-

laikio ratos yra reikalaujamas 
už visą darbą virš 40 valan
dų į savaitę. Kongresas 
vi už minimumo algą iš 
į valandą, ir 40 valandų 
ksimumo darbo savaitę.

Yra daug industrijų, 
tokios minimumo algos ir 
ksimumo valandos buvo 
įsteigtos prieš įvedimą įstaty
mo. Iš kitos pusės, yra labai 
daug industrijų, ypatingai pie
tinėse valstijose, kurios nie
kad nemokėjo minimumo al- 

»gų, ir darbo diena iš 10 ar 12 
valandų nėra nepaprastu da
lyku. Tai nuo tokių industri
jų daugiausia protestų prieš 
Teisingo Darbo Standardų 
įstatymą ateina. Mažiau pro-

(Tąsa ant 5 pusi.)
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Žmogaus Smagenys ir Protiniai Gabumai
Rašo Dr. J. F. BorisasVienas jaunas vyras kar 

tą davė savo ranką 
šviest X-spinduliais. 
traukus

NESKAUDĖJO, KOL 
NESUŽINOJO

AUKŠČIAUSIAS
MOTELIS PASAULYJ

GERTUMO ‘MYTERIS’ 
AUTOMOBILISTAMS

Nu- 
X-spindulių pa

veikslą, buvo pastebėta ma
ža stiklo skeveldrėlė ran
koje. Ši stiklo skeveldrėlė 
buvo įstrigus per nelaimin
gą atsitikimą 15 metų pir
miau, ir jis penkiolika me
tų ją rankoje išsinešiojo, 
visai to nežinodamas ir ne
jausdamas.

Bet kai iš X-spindulių fo
tografijos sužinojo, kad jo 
rankoje yra stiklas, tuojau 
pradėjo jam labai skaudė t. 
Skausmas nedavė jam ra
mybės nei dieną nei naktį, 
iki per operaciją stiklas bu
vo pašalintas iš rankos.

Sakoma, kad sužinojus 
apie stiklą rankoje, dėl to 
susierzino to vyro nervai, i 
ir tai buvo priežastis jo 
skausmų. —J.

Sovietų vyriausybė ketina 
statyt viešbutį ant Kauka
zo viršukalnės Elbruso, ku
ri turi 5,600 metrų aukščio. 
Metras yra 39 coliai ir ge
ras trečdalis.

Šis viešbutis būtų įtaisytas 
kalnų keliautojams sustoti. 
Jame būtų įrengta aukštu
mų oro gydykla ir mokslinė 
oro tėmijimų stotis.

Kad viešbutis geriau at
laikytų audras, jis būsiąs 
pastatytas panašaus pavi
dalo kaip orlaivis, atsižvel
giant į tai, iš katros pusės 
paprastai siaučia audros.

Statybos darbas ten bus 
nelengvas, kad ir medžiagų 
pristatymu į tokį aukštį.

Kokios Spalvos Šviesa
Sveikiausia Akim

Elektrinės lemputės daž
nai apgaubiamos įvairių 
spalvų gaubtuvais (abažu-

Beždžionė Valgo ir 
Rūko Kaip Žmogus

Gydytojai atranda, kad 
labiausia akim kenkia mar
gi popieriniai gaubtuvai, 
pagaminti iš skirtingų 
spalvų popieros.

Mokslininkas dak taras 
Russer darė bandymus 
elektros lempučių su skir
tingų spalvų gaubtuvais ir 
priėjo išvados, kad svei
kiausi akims tai geltonos 
spalvos gaubtuvai. Toliau 
seka žalia, raudona ir mėly
na gaubtuvo 
šviesa.

D r. Russer 
prie geltonos
jimas stipriausias, prie mė
lynos silpniausias. —L. D.

Maskvos laikraštis “Ve- 
černiaja Moskva” rašo: 
“12-ta valanda Zoologijos 
sodo beždžionėm — pietūs. 
Pirmasis savo porciją gau
na bezdžionė-šimpanze “Pe
ter”. Jis skaniai suvalgo 
mėgiamiausį beždžionių pa
tiekalą — virtas bulves su 
žaliais svogūnais ir druska. 
Po to jam tarnautoja pa
duoda šviežią morką ir san
dvičių iš duonos, sviesto ir 
uogienės; ir šį užkandį šim
panzė greit sudoroja. Ta
čiau pietūs dar nebaigti. 
Tai matyti ir iš “Petro” el
gesio — jis kantriai laukia 
prie vielų tinklelio. Įneša
mas dubenis (katilas) su 
kisielium. Beždžionei “Pete
riui” paduoda šaukštą.

Šiame žvėryne tik vienas 
“Peter” žino, ką daryti „su 
šaukštu. Jįp paima šaukštą 
dešine ranka ir, tvirtai lai
kydamas jį didžiuoju ir 
smiliu pirštu, pradeda val
gyti kisielių, nenutaškyda
mas nei lašiuko.

Kisielius suvalgytas. Vis 
tik “Peteris” laiko savo 
pareiga pasižiūrėti į dube
nį, ar dar nepasiliko šis tas. 
Įsitikinęs, kad ten jau nie
ko nėra, jis šaukštą grąži
na tarnautoj ai. Užsigar- 
džinot beždžionėm duoda
ma po obuolį, bananą ir 
mandariną.

Po .pietų — “tylos valan
da.” “Peterio” draugė “Ai
va”, gyvenanti su juo vie
noj klėtkoj, išsitiesia ant 
suolo. “Peter” rūko papi
rosą, duotą žvėryno darbi
ninko. Kaip pridera rimtam vagis įkišo į ją ranką. Re- 
“šeimos tėvui,” beždžionė zultatai pasirodė tikrai net 
“Peter” atsisėda ant suolo laukti: 
ir užsitraukia. Jis rūko ne
skubėdamas, pirštu nukra
to papiroso pelenus ir ran
ka išsklaido dūmus. Nuorū
ką užgesina spausdamas į 
grindis.” —D.

spalva

teigia, 
spalvos

bei

kad 
regė-

Pelė Pagavo Plėšiką
Varšavos kriminalinė po

licija kelias savaites iš ei
lės uoliai gaudė atkaklų 
plėšiką, kuris kiekvieną 
naktį padarydavo vis nau
jus nusikaltimus. Jis įsi- 
briaudavo į išvykusių vasa
roti turtuolių butus ir juos 
gerokai “apšvarindavo.” 
Visos policijos pastangos 
ėjo veltui. •

Tačiau, ko negalėjo pa
daryti gabiausi Varšavos 
kriminalinės policijos sek
liai, visai lengvai padarė 
maža skurdi Lenkijos sos
tinės pelė, kurią pas save 
laikė vienas gydytojas, kaip 
reikalingą medikaliams ty
rinėjimams.

Minėtas mokslininkas gy
veno gražiame vasarnamy
je, kur vagis tikėjosi gero
kai pasipelnyti. Gydytojo 
darbo kabinete jis rado ant 
grindų padėtą kažkokią dė
žę, kuri buvo uždengta me
džiagos gabalu. Kad įsiti
kintų, kas toje dėžėje yra,

Amerikietis gydytojas dr. 
N. Harger išrado naują bū
dą išmieruot girtumo laips
nį. Nužiūrimas kaipo gir
tas žmogus turi pūst savo 
'kvapą į tam tikrą baliiįnė- 
lį, o iš jo kvapas patenka į 
prijungtą indą. Tame inde 
yra skystis panašus į van
denį, bet kai įsigėręs ž 
gus papučia į baliūnėlį, ta 
nuo alkoholio esamo kvane 
ima ir pamėlynuoja tas 
skystis. Juo žmogus girtes- 
nis, tuo labiau pamėlynuoja 
skystis.

Detroito teismuose jau 
kuris laikas yra vartojamas 
šis išradimas ištirt, ar 
tas buvo vairuotojas, kurio 
automobilis padarė kam ne
laimę arba kuris perdrąsiai 
važiavo pro raudonąsias 
šviesas. —D.

kitos kūno dalies judėjimą.
Yra dar vienas, būdas 

surasti įvairių smagenyno 
dalių paskirtį. Tai būtent 
skrodimas po mirties. Pasi
taiko atsitikimai, kada kai 
kurie asmenys dėl ligos 
praranda gabumą atlikti tą 
ar kitą veiksmą, pavyz
džiui, judinti tą ar kitą kū
no dalį. Fiziologai spėja, 
jog tokių gabumų praradi
mas pareina nuo to, kad 
kažin kokia smagenyno da
lis sustoja veikusi, tai yra, 
susižadinusi. Tada po šio li
gonio mirties perpjauna 
galvos kiaušą ir žiūri, ku
ri smagenyno dalis liko už
gauta. Iš to daro išvadą, 
jog tas ar kitas gabumas 
priklauso nuo tos ar kitos 
galvos smagenų dalies vei
kimo.

Yra, pavyzdžiui, atsitiki
mų, kad žmonės, kurių 
ranka ir pirštai esti visiš
kai normaliame stovyje, iš
syk praranda gabumą ra
šyti. Ši liga vadinama agra-

kaušio srities dalį, tai pa
matysime, jog šuo praran
da gabumą matyti daiktus, 
taipgi praranda matymo 
suvokimų gabumą. Jeigu 
mes išpjausime tam tikrą 
dalį iš smilkinių srities, tai 
šuo praras gabumą suvok
ti garsus. Jeigu taip vadi
namame matymo centre iš
pjausime vidurį, tai šuo 
praranda gabumą suprasti, 
išaiškinti, kokiam daiktui 
priklauso ta ar kita spalva^ 
Jis spalvą gali justi, tačiau 
nežino, kuriam daiktui ji 
priklauso. Tokius apsireiš
kimus fiziologai vadina 
“psichiniu aklumu.” Šis ar 
kitos galvos smagenyno da
lies veikimo būdas vadina
mas “ekstirpacijos” arba 
dalių pašalinimo būdas.

Antras būdas, tai sužadi
nimas elektros srove. Mes 
galime priliesti elektros 
srovę prie tos ar kitos sma
genyno dalies, prie to ar 
kito smagenyno vingio ar
ba prie tos ar kitos jo sri
ties, ir paskiau žiūrėti, kuri 
kūno dalis pradeda judėti. 
Daleiskime, mes priliesime 
prie taip vadinamos judėji- 
'mo srities, vietos, tuomet 
mes pastebėsim, kad gyvu
liui pradės judėti veidas 
arba galva. Tokiu būdu mes 
galime nustatyti, kuri sma
genyno dališ 'tvarko tos ar

Tankiai įvairūs sportinin
kai, pavyzdžiui, kumštinin
kai nejaučia nei skaudulių, 
nes tam tikros dalys jų 
smagenyno yra užmuštos. 
Pavyzdžiui, matymo, girdė
jimo, lietimo jausmai pas 
tokius sportininkus būna 
apmirę, jųjų aukščiausias 
psichinis (dvasinis) veiks
mas taipgi apkvaitęs.

Gabumus mes tankiai pa
stebime iš mūsų draugų. 
Terminas gabumas psicho
logijoje yra tampriame is
toriniame ryšyje su vadina
mos “sielos” supratimu, 
kaip tą žodį vartojo Aris
totelis, tai reiškinių prie
žasties supratimu. Jis išaiš
kinti augmeninių veiksmų 
priežasčiai gyvų būtybių 
organizme daleido ypatingą 
“sielą,” kurią jis vadino 
augmenų siela. Į klausimą 
kodėl gyvuliai, skirdamiesi 
nuo augmenų, junta, jis at
sakė, kad jutimo priežastis 
pas gyvą būtybę yra tam 
tikra jutimo siela. Žmogus, 
esą, skiriasi nuo kitų būty
bių tuo, kad jis galvoja. 
Žmogaus galvojimą, anot 
Aristotelio, pagimdo pro
tingai galvojanti siela.

Vėliau įvairūs filosofai 
pradėjo vartoti terminą 
“gabumas”.

Dąbar mes galime statyti 
klausimą, kodėl žmogus 
galvoja? Mūsų atsakymas 
gali būti toks, kad žmogu
je yra galvojimo gabumas. 
Kodėl žmogus jaučia? To
dėl, kad žmoguje yra jau
timo gabumas. Kodėl žmo
gus atmintį turi? Todėl, 
kad žmoguje yra įsivaizda
vimo ir atminties gabumas. 
Vienam ar kitam suprati
me jis turi tam tikrą pa
veikslą, kur jis atmena to
kias ypatybes bei būtybes, 
kurias jis pirmiau matė, 
girdėjo ir tt. Jeigu jis pri
ima kokias tai ypatybes, tai 
to būtybės, kurios pirmiau 
buvo vadinamos “paslėpto
mis” kokybėmis, visai dau
giau jam nėra paslaptis.

Tokiu būdu išaiškinimas 
vienokio bei kitokio nesu
pratimo būtinai yra reika
lingas kiekvienam žmogui. 
Mokytojas mokykloje nėra 
niekas daugiau, kaip tik pa
aiškinto  jas būtų įvykių. 
“Gabumas” yra tik žodis.

Tokiu atveju reikia sa
kyti, kad tas ar kitas psi
chinis procesas (dvasinis 
veiksmas), pavyzdžiui, ‘ma
tymas” vaidentuvėje, yra 
surištas tam tikru būdu su 
tos ar kitos smagenyno da
lies veikimu.

Iš tokio išsireiškimo bū
do negali kilti klausimo 
apie tų ar kitų gabumų bu
vimo vietą. Taipgi būtų la
bai kvailas manymas, jog 
tiem ar kitiems procesams 
reikalingi tiktai tie ar kiti 
smagenų centrai. Negalima, 
pavyzdžiui, manyti, jog 
įvyktų matymo procesas, 
tiktai taip vadinamais “ma
tymo centrais.” Ištiktųjų 
matymo procesas įvyksta 
dėl daugelio centrų veiki
mo, tačiau tarp jų vyriau
sioji rolė priklauso matymo 
centrui.

Kitą kartą mes pakalbė
sime ayfev pšiėhiniūs skau-

Žmogaus smagenys, kaip 
anksčiau nurodinėjau, susi
deda iš celių, kurių skai
čius gfali pasiekti vidutiniai 
daugiau negu 10,000,000,- 
000 celių, ir kiekviena iš ce
lių turi savo pareigą atlik
ai harmoningai. Dabar mes 
pakalbėsime apie protinius 
gabumus.

Žmogaus smagenyno pa
dalijimas, sulig fiziologų 
nurodymų, turi įvairią pas
kirtį. Taip pavyzdžiui, ta 
dalis, kuri viską mato, ji 
valdo matymo gabumus; ki
ta dalis valdo įvairių kūno 
dalių judėjimą: stuomens, 
rankų, kojų, pirštų, veido 
raumenų, peties, alkūnės, 
lietimo jausmus, galvos ju
dėjimą. Visas dalis valdo 
bendras aukščiausias sma
genų veiksmas, vadinamas 
“psichinis veiksmas”, kuris 
duoda visus įsakymus.

Fiziologai sako, jog tie 
judėjimai įvyksta visiškai 
taip pat dėl dirksnių suža
dinimo, su tuo tiktai skirtu
mu, kad refleksiniuose (at
siliepiančiuose) judėjimuo
se sužadinimas prasideda 
iš oro pusės, o valios judė
jimuose sužadinimas prasi
deda iš vidaus, galvos sma
genyno žievėje ir* paskiau 
išsiplečia į mūsų kūno rau
menis.

Toliau, fiziologai sako, 
jog kuomet mes “juntame, 
svarstome, p a s i r yžtame”, 
tai tuomet pas mus susiža
dina tam tikri smagenų 
pusrutulių dirksniai, ir kar
tu pradeda veikti tam tik
ros galvos smagenyno žie
vės dalys.

Taip tvirtina fiziologai ir 
su tuom sutiko žymiausias 
fiziologijos tėvas Prof. Pau- 
lov.

Tačiau iš kur jie žino, 
jog tame ar kitame atvejy
je susižadina ta ar kita 
smagenyno dalis? Tai jie 
žino iš tyrimų, bandymų, 
kurie atliekami maždaug 
šitokiu būdu. Paima, pav., 
karvelį ’ ir išpjauna jam 
smagenų pusrutulius. Tai 
galima atlikti be pavojaus 
karvelio gyvybei. Jis gali 
dar gyventi kai kurį laiką 
po šitokios operacijos, ta
čiau protiniai jo gabumai 
griežtai atsimaino. Jeigu 
prįeš jį padėti grūdai, tai 
jis nepradės jų lesti: jis les 
juos tik tuomet, kai tuos 
grūdus padės jo snapan. Jis 
nebandys pats savaimi kru
tėti: jeigu jį pastumsi, tai 
jis gali pradėti judėti. Vie
nu žodžiu sakant, karvelis 
pasidaro kažin kokia maši
na, nes jis praranda svars
tymą ir valią. Iš to galima 
padaryti išvadą, kad svar
stymo ir valios veikimas su
rištas su smagenų pusrutu
lių veikimu.

Smageniniai pusrutuliai 
turi tam tikrus vingius, ir 
fiziologams pasisekė su di
desniu ar mažesniu tikru
mu nustatyti kiekvieno jų 
reikšmę. Jeigu išpjauti gy
vuliui, .pavyzdžiui, šuniui, 
tą ar kitą vingį, tai pasiro
dys, kad jis nustos kokio 
nors gabumo, pavyzdžiui, 
judinti pryšakinę koją, lie- 

ir taip toliaus. Jeigu 
šuniui išpjausime pa-

Yra taipgi atsitikimų, 
kada žmogus, kurio liežu
vis, gerklė būna visiškoje 
tvarkoje, praranda gabumą 
ištarti žodį; tokia liga va
dinama afazija. Tokios li
gos tankiausiai atsiranda 
dėl tam tikrų smagenyno 
dalių užgavimo.

MILŽINIŠKAS DARBAS STATYBOJE
SIEGFRIEDO TVIRTOVIŲ UNIJOS

Turkai Rengiami Karui

mes

• Istanbul, Turkija.—-Tur
kų seimas davė vidaus rei
kalų ministeriui galią bile 
kada paskelbt vidutinį ar 
griežtą karo stovį visoje

pelytė dantimis 
kirste įsikirto į vagies pirš
tą, o tas išsigando ir pra
dėjo smarkiai rėkti. Riks
mas pažadino iš miego va- 

į samamio gyventojus.
►M Gydytojas pagautam plė- 

i šikui pats aprišo pirštą. Iš
sigando ir pats gydytojas, 
nes pelė buvo apnuodinta 
labai sunkia liga. Nusikal
tėlį su stipria sargyba tuo
jau pasiuntė į Pasteuro in
stitutą, nes be specialaus 
gydymo jam grėsė neišven
giamas mirties pavojus. ,

Vadinama Siegfriedo Li- 
mija yra vakarinė Vokieti
jos tvirtovių siena. Vokie
čiai ją paprastai ir vadina 
Vakarų Siena. Jinai pasta
tyta pagal planus Todto, 
vokiečių ginklavimosi mi- 
nisterio. Bet jis vienas nie
kada nebūtų galėjęs nu- 
braižyt visų tų planų.

Tam tikras braižybos 
biuras per du mėnesiu pa
darė daugiau kaip 60 tūks
tančių atskirų planų . ir 
braižinių, pagal didįjį Tod
to planą.

Visa tvirtovių linijos sta
tyba buvo suskirstyta į 22 
sritis ir statyboje dalyvavo 
apie 1,000 įvairių kompani
jų bei firmų. , <

Buvo reikalinga daugybė 
milionų kubinių metrų be- 
tono-konkryto ir kitokių 
medžiagų. Užtenkamo me
džiagų kiekio net visos vo
kiečių įmonės negalėjo pa
gamini ir pristatyt;
daug medžiagų prisiėjo įsi- 
gabent ir iš užsienių;

Tuo laiku visa Vokietijos 
cemento-kdnkryto pramonė 
dirbo dieną ir naktį,- ir 51- 
ną procentą visos tos me
džiagos atiduodavo Sieg
friedo tvirtovių linijai. 
Kasdien buvo pristątoma 
jai 45 tūkstančiai kubinių 
metrų konkryto, arba beto
no. /.

Statyboje buvo vartojama 
visos Vokietijos sunkveži
miai. ■ J.

Pats statybos darbas pra
dėtas 1938 m. birželio mė
nesį su 9,000 darbininkų. 
Liepos mėnesį dirbo jau

tai

20 tūkstančių darbininkų.; 
rugsėjo mėnesio 21 d. tais 
pat metais 241 tūkstantis 
darbininkų tiesioginiai sta
tė šią tvirtovių liniją, o 
kiek vėliau jau 243 tūkstan
čiai darbininkų.

Be to, prie šios statybos 
dar dirbo 90 tūkstančių 
įvairių inžinierių ir techni
kų ir 300 tūkstančių darbo 
tarnybos žmonių.

Statybos reikalavimam 
patenkint kiekvieną dieną 
buvo atvežama 9 tūkstan
čiai vagonų įvairių medžia
gų. Palengvint medžiagom 
iš vagonų kraut buvo nau
dojamas Rheino upės laivy
nas. Tūlą laiką visas treč
dalis laivų šioje upėje dirbo 
prie Siegfriedo Linijos sta
tymo.

1938 m. rugsėjo mėnesį 
prie statybos dirbo 16 tūks
tančių automobilinių sunk
vežimių. Vežioti darbinin
kus į darbą ir atgal buvo 
naudojama 4 tūkstančiai ir 
2 šimtai autobusų.

Ypatinga atyda buvo 
kreipiama į darbo gerumą, 
ypač į konkryto - betono 
tvirtumą.

Siegfriedo Linija suside
da iš daugelio didelių ir ma
žų tvirtovių, kurios eina 
400 kilometrų ilgio ruožu. 
Šioj linijoj visame Vokieti
jos pasienyje palei Franci- 
įą yra pastatyta 22 tūks
tančiai atskirų sutvirtini
mų iš cemento-konkryto ir 
geležies; tarp jų yra ir di
delių šarvuotų pastatų.

Sustiprinimų linija turi 
apie 60 kilometrų pločio.

1 MZI jy

ft.

nenorėjo į

Kaip Atsirado Popie
riniai Pinigai

Popieriniai pinigai, vadi
nami banknotai atsirado 
palygint neseniai, tik 256 
metai atgal; ir jų gimtinė 
buvo Kanada, 
vadinosi Naująja Francija. 
Tais laikais Kanada pri
klausė Franci j ai.

Buvo taip. Kanados 
.riausybei pritrūko smu
pinigų sumokėt algas ketu
riem šimtam kareivių; ir 
vyriausybė. sugalvojo sura- 
švt į lošiamas kortas, 
ši korta reiškia tiek pi: 
ta korta daugiau, ana kor
ta dar daugiau pinigų, ir tt. 
Šalies iždas savo 
ant kiekvienos tokios kor
tos užtikrino, kad valdžia 
išmainys jas ant pinigų.

Tokiu būdu Kanados gu
bernatorius ir įvedė pir
muosius popierinius pini
gus.

Iš pradžių buvo manoma,
kad “kortiniai pinigai” ne- ■? 
ilgai tegalios. Buvo nusista
tymas kas met spalių mė
nesį sušaukti “kortinių pi
nigų” laikytojus ir kortas . 
iškeisti į kitokias mokamą
sias priemones. Vis dėl to 
kanadiečiai pamėgo “korti
nius pinigus” ir stengėsi 
juos išlaikyti. Pasireiškė 
net, kad daugelis tikrus iž
do pasižadėjimus stengėsi 
iškeisti į kortas su laikinu 
parašu.

Tuo metu Kanadoj buvo 
pirklių iš Bostono, kuriem 
kortiniai, pinigai labai pati
ko. 1690 metais grįžę į tė
vynę tie pirkliai pasiūlė ir 
čia “kortinius pinigus” 
įvesti. Bet Bostono ir apy
gardų puritonai neturėjo 
lošiamųjų kortų ir tų “vel
nio abrozėlių” 
rankas imti. Dėl to ten bu
vo paleisti apyvarton pa
prasti storos popieros gaba
lėliai su atitinkamais para-$ 
šais ir pažymėjimais. Tokiu 
būdu, buvo padarytas dar 
vienas žingsnis artėjant 
prie reguliarių popierinių 
pinigų.

dulius, meilę ir meilės a 
ciaciją, taipgi ir apie žm 
gaitš'* teriiį)eiWlehtu&
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Johnny Got His Gun at 
6 peace rally in Olympia 
The audience recited in

cash prizes are be- 
by local Lithuanian

run-
Boro

have an ice-free port... 
Union having smashed 
army and having every 
of occupying the whole 
did not do so and did

the most recent 
foreign policy ?

entices 
in the

Mikeska of “Slow But 
bought a new suit, all

with no 
with no

annual convention of 
Federation in Astoria, 
month.
the general public to

Fashions exist for women 
taste, etiquette for people 
breeding.

No. Bosses in USSR 
is it absurd to speak about

ar- 
or- 
of 
up

speak and
Lithuanian!

woman-hood — 
— against the

ex- 
the

in the field.
Sunday’s concert must 
advance. They can be 
the Laisve’s office, or

have
the

endure 
the cyni- 

of the 
to study 
solutions.

and French governments and 
Roosevelt administration wanted 
Finnish people to wage their 
for them, especially against the 

Union. That is why they

with 
the USSR, 
men and 
own lan- 
schools in

the 
the 
na- 
the

“They seek merely for an 
in participation and an 
of opportunity’ under the 
before the flag. And if 
those in America so po-

was the Soviet 
free will which 
independence in

Reply—Pittsburgh had a 
“sun”.... 
May the 12th, the 
group and the SLA 
a combined picnic

colonial and semi-colonial 
than from the workers back

truth. It was the 
of much of Greek 
made it 

and it is 
attitude

Ambridge 
are 
at

in 
that the

A woman, pricing a hat, 
when told it was $75.

“Why, there isn’t anything 
hat!”

“You are paying for
raint,” the saleswoman 
quietly.

the rest-
replied

freely, can attend 
own language.

Lithuanian Treaty
its treaty with Lithuania,

Humdrum isn’t where you live but 
what you are. — Harold McGrath.

The secret of being tiresome is. to 
tell everything. — Voltaire.

A long life may not be 
enough, but a good life is 
anough. — Benjamin Franklin.

be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

i will spell 
name right this time.”

LOS ANGELES.—Herbert Biber- 
man, Hollywood movie director led 
8,000 people in the taking of a 
pledge written by Dalton Trumbo, 
author of 
the April 
Stadium, 
unison:

"We are Americans—
"We are not the humble subjects 
"Of an all powerful government.
"We are the sovereign citizens 
"Of the United States of America. 
"We are the government— 
"We do not beg for peace like 

slaves—
"We do not plead for it like serfs 
"We command it!”

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

Ketvirtas puslapis

Looking into the Meaning of What the 
Columnists Call "Red Imperialism”

by J. Clark
NUMBER of our readers have 
asked us to comment on the 

statements of Walter Lippman and 
of the Big Money press generally, 
about so-called “red imperialism.” 
Newspaper writers who haven’t the 
faintest notion about what capital
ism and socialism mean, and who 
have only vague ideas about the 
differences between imperialism and 
rheumatism, spin long 
about the Soviet Union 
imperialistic.

It was Lenin who made 
sic investigation of imperialism. He 
analyzed its economic basis to show 
why it was capitalist economies be
come imperialist at a very definite 
stage in their developement. Impe
rialism is that stage of capitalism 
where giant monopolies or trusts do
minate the world; where the capita
lists not only sell goods to foreign 
countries, but even more important, 
export capital itself, that is invest 
surplus capital in foreign countries; 
where monopolies are formed not 
only within the capitalist countries, 
but on a world scale; where the 
bankers and manufacturers merge 
to establish the domination of fin
ance capital, as represented for ex 
ample in the House of Morgan; and 
finally, where the whole world has 
been divided up among the capitalist 
nations in the form of colonies or 
spheres of influence.

Thus, on the basis of investments 
In Latin America, American impe
rialism exercises 
strives to extend its control over 
countries of South and Central Ame
rica. For the benefit and profit of 
American bankers and sugar grow
ers, the government grabbed Cuba, 
Puerto Rico, the Phillipines, etc. 
Millions of colored and white peoples 
are oppressed by the rulers of Bri
tain, France, Germany, Italy, USA 
and Japan because they can make 
even bigger profits from exploiting 
these 
peoples 
home.

Why
"red imperialism”? Because Social
ism, which has been constructed in 
the Soviet Union, does away with 
capitalists. There are no bankers 
and industrialists in the Soviet 
Union. There are only workers and 
farmers and intellectuals who own

On Daugirda:—
There is a great 

for the theory that through cyni
cism one may arrive at an under
standing of the 
cynical approach 
philosophy that 
though the ages; 
cal, and critical, 
scientist that enables him 
definite evils and propose

But then, neither Daugirda (Tiesa 
English Section, May 1) nor myself 
are Greek philosophers or scientists. 
So let us reexamine the definition 
of "cynicism.” It is easy to dispute, 
but much more dificult to under
stand the terms we use and the 
things to which they are applied.

and run the economy of the USSR 
and constitute the government. 
Therefore the Soviet Union seeks 
no colonies or countries to bring un
der its domination. Socialist econo
my is based on production for the 
use and benefit of the people. That’s 
why there’s no surplus of capital or 
goods for which foreign markets 
must be donimated.

Soviet Foreign Policy
As soon as it was set up, the So

viet government gave all the nations 
within the boundaries of the Soviet 
Union, the right to selfdetermina
tion. That means the right to set up 
their own government, thę right to 
decide whether they wanted separa
tion or to be part of the fraternity 
of free Soviet peoples. Let no one 
forget the fact that it was only 
when the Bolsheviks were victorious 
in Russia, that Finland received its 
independence. It 
Union of its own
granted Finland its 
December 1917.

And what about 
conduct of Soyiet
It has been a continuation of the 
socialist policy of peace and libera
tion for oppressed nations. Whereas 
13,000,000 Ukrainian, White Russian, 
Jewish and Lithuanian -people had 
been groaning under the oppression 
of the fascist Polish state, it was 
the Soviet Union last fall which 
gave these peoples their freedom. It 
united the peoples of the Western 
Ukraine and White Russia 
their brother republics of 
For the first time these 
women can speak their 
guage 
their

Scandinavian seamen 
materials to Europe.

War Profiteering Ruins U. S. Sea Trade 
And Weakens Our Neutrality

SEATTLE.—Over 25 million board 
feet of lumber lies rotting on the 
docks of Grays Harbor.

Shipment of four million feet of 
1 umbei’ each month has been cur
tailed to one million feet as car
go space was summarily withdrawn 
by shipowners.

These are but two glaring ex
amples of a stalemate that has 
struck Pacific Northwest shipping 
as shipowners have abandoned coast
al trade to cash in on war profits 
by carrying munitions and supplies 

was re
secretary 
No. 1

to belligerent nations, it 
vealed by A. E. Harding, 
of Wash. District Council 
the Maritime Federation.

The paralysis of shipping exists 
a result of wholesale transfer
American ships to foreign registry 
dodge American neutrality legisla
tion, Harding said.

A total of 192 vessels have been 
transfered, he said, with 95 going to 
belligerent Allies and 33 to Pana
manian registry.

“The farmers, general public and 
business, already suffering heavily 
as a result of this tie-up, will suf
fer even more this spring and sum
mer,” Harding warned, “when 'there 
will not be enough cargo space to 
transport vegetable and fruit pro
ducts of agricultural areas. Long
shore work is also dropping off.”

Everyone is suffering except the 
shipowners whose profits
soared nearly 350 percent during 
past six months, Harding said.

“One of the most glaring 
amples of war profiteering in 
last war, the one which perhaps
more than all the rest was respons
ible for American involvement in 
war, was profiteering by shipping 
interests,” Harding recalled.

Blame for the brazen violation of 
American neutrality and the scuttl
ing of America’s merchant marine 
was placed on the doorstep of the

Roosevelt administration by Hard
ing.

"Protests to the Maritime Com
mission — charged with Building 
the merchant marine — have been 
ignored. The Commission is answer
able only to the administration. 
Similar protests to President Roo
sevelt have also been ignored.”

Harding said this problem would 
be a major topic for consideration 
at the third 
the Maritime 
Oregon, next 

“We urge 
protest to Roosevelt and West Coast 
congressmen against continuance of 
the present policy which is wreck
ing our merchant marine, spread
ing unemployment among maritime 
workers, industrial workers and 
farmers, and imperiling American 
peace by the greed of a few fin
anciers,” Harding said.

"Johnny Got 
His Gun”

In 
signed last year, the Soviet govern
ment did what no big power has 
ever done in the history of man
kind. It gave back to Lithuania its 
ancient capital, Vilna, which Poland 
had stolen from the Lithuanian 
people back in 1920.

But even the NY Herald Tribune, 
a few weeks ago in surveying 
six months that elapsed since 
treaties with the small Baltic 
tions were signed, stated that
Soviet Union increased their trade 
and prosperity, but did nothing to 
interfere with their internal regimes 
and their national sovereignty. The 
Soviet Union saved them from the 
slaughter of the war, guaranteed 
their peace and security, while pre
venting the imperialists from using 
■their soil for an anti-Soviet war.

Policy Toward Finland
Finland could also have pursued 

exactly the same path. But the Bri
tish 
the 
the 
war
Soviet 
armed Finland; that is why they en
couraged her to fight against the 
Soviet Union with promises of still 
more assistance. But as Molotoff ex
plained: “It is sufficient to point to 
the fact that after having occupied 
during the war, the region of Pet- 
samo on the Arctic coast, the USSR 
voluntarily restored this region to 
Finland, considering it necessary to 
let Finland 
The Soviet 
the Finnish 
opportunity 
of Finland
not demand any indemnities for its 
expenditures in war, as any other 
power would have done, but confined 
its desires to a minimum and dis
played magnanimity towards Fin
land.”

. Molotoff, in his report to the Su- 
Rather than word my own defi- premc Soviet, has shown how the 

nition and be accused of painting į Soviet Union, surrounded by a war- 
with an medieval idealistic brush, I rjng capitalist world, maintained its 
quote the dictionary: neutrality, and strove to establish
,:cynic: a man of canine temper, a peace for all peoples. Recent events 
surly or snarling man or philoso-j demonstrated beyond the shadow of 
pher, a misanthrope. doubt: Capitalism means war. So-

"a person of sarcastic disposition; cialism means freedom for nations 
a snarler; especially one who pro- and peace, 
fesses to disbelieve in all moral 
worth and disinterestedness.

"cynicism: a morose contempt of 
the pleasures and arts of life.”

We all readily admit that the cri
tical attitude must be maintained 
and that through such an attitude 
we can study the evils about us and 
thus arrive at the ideals which are 
our proposed solutions.

In our work among young people, 
in our talks and actions — we all 
strive to be honestly critical.

But there is the man who refuses 
to work to keep America out of war 
because "you can’t change human 
nature”; there is the girl who refu
ses to go on a dance committee be- 

"the club never had a good 
anyway”; there is the .fellow 

who, when seeing someone spend 
hours giving out civil liberty leaf- 

/ asks with ice in his teeth, 
"how much are they paying you?” 

■ Are these attitudes methods of 
ching solutions to existing 

? Are these examples of the 
fery process by which we arrive at 

ideals”? Surely Daugirda does 
not believe it!

f course he does not.
iscussiop on the quality of 
had not been a dispute 

from an ideological dif- 
e.'It has been a discussion on 

meaning of terms and the at
titudes to which we apply them. 

There is a great deal to be said 
Daugirda’s statements, but let 

always understand the things to 
h we apply them.

Gabooning 
Newark’s Idea

Card Party 
By Elizabeth

ELIZABETH, N. J. — Like to 
play cards? Como Sunday May 12th, 
and you can enjoy this pastime to 
your heart’s content. Bangos Chorus 
is holding a Card Party. Coinciden
tally, it will be Mothers Day so if 
many mothers are as keen about 
cards as mine is, we should have a 
Grand Parade of Mothers leading to 
the Club at 408 Court St., Elizabeth. 

. The Party will begin at 4 P. M. 
and each table will have a prize. 
After the cards refreshments will be 
served followed by. dancing. The lat
ter will tend to take the kinks out 

! of our legs after prolonged squatting 
over the games. \

All this and perhaps more for the 
small sum of 25 cents. We hope to 
sec all of our friends and we are 
most certain every one will spend 
an enjoyable evening with us.

—Wavelet.

NEWARK, N. J. — For the 
few months the Newark LoDeStars 
have been busy in fields of endeavor 
other than Social. Now with spring 
in the air, finally, our boy’s fancy 
lightly turns, to thoughts of—, any
way, thoughts other than bowling 
and basketball. Something in the 
lighter vein. Gabooning? Definitely.

A good scrappy, dyed-in-the-wool, 
“gaboon” party, a good old-fashioned 
barnyard party. Members are out 
scouting for •atmosphere. Farmers 
better hide their rakes, hoes, saddles 
and horses. Oh yes, even horses, for 
that will be the main feature of the 
party. Ride the horse and see the 
world.

Your admission to this unique 
party, other than your “Gaboon” 
Membership Card, will be old 
clothes, a straw hat, 2 bits. Your 
fare, eggs and sausages. Your musič, 
the best in the land recorded through 
Larry Dobbinis’ wireless record play-, 
or. Your 'fellow chickens and horses 
—all LDS members, friends and 
friends’ friends. •

Your barn, the Labor Lyceum, 17 
Ann Street, Harrison, N. J. Satur
day night, May 11, 1940.

"Ja Mte”

Lith-English 
Self-Instructor

Publish New 
Soviet Census

MOSCOW—According to the first 
census data published here the po
pulation of the Soviet Union, ex
cluding Western Ukraine and West
ern Byelo-Russia has increased by 
15.9 per cent as compared with De
cember 1926, that is, the growth of 
the population in the USSR is one 
and a half times higher than the 
average rate of growth of the popu
lation of capitalist countries.

Šaknaite s Conc’t 
To be Held Sun. 
At Shubert Hal!

Summer Calls 
For Spring Outing

BROOKLYN, N! įY.—This Sunday 
will be an unusual day for all those 
who love Lithuanian: music and 
song. B. L. Šalinaitč, who is well 
known for her activity in the Lith
uanian cultural field',; will hold her 
annual concert at the Shubert Hall.

Many of the young musicians and 
singers whom Šalinaitč has taught 
will be featured on this concert 
program. Among them will be the 
Newark, N. J., Sjetyno Chorus which 
recently so successfully presented 
“Kuprotas .Oželis.”

Birute Ramoškaite, affectionately 
called the “Hartford Nightingale” by 
the many who appreciate her beau
tiful voice, will sing a number of 
solos. She is considered by many 
to be the most ' promising Lithuani
an songstress

Tickets for 
be bought in 
purchased at-
from any of šalinaitč’s. students.

The concert will be held this Sun
day, May 12, at the Shubert Hall, 
Monroe and Howard Ave., in Brook
lyn right neai' Broadway.

The program will start at 7 p. m. 
and all arc asked to please be 
prompt.

PHILADELPHIA; PA. — On Sun
day, May 12, the Lyros Chorus is 
holding an outing at Burholme Park. 
The purpose of this outing is to 
make money for the bus trip the 
the chorus will make on June 9 
to Baltimore, Md.—-Laisve’s Picnic.

The Bus Committee invites every
one to come out and have them
selves a good time. There will be 
plenty of refreshments of various 
kinds and the most appetizing 
lunches.

The spacious field provides enough 
room for everyone, both young and 
old, to romp around—sports 
varieties.

Also, the clean fresh air 
those who would rather sit
sun and chatter or play cards and 
such.

The route to the Burholme Picnic 
Grounds: simply take a 5th Street 
No. 50 car and ride to Burholme 
Park. —Bus Comm.

Art Norcoss, the man with the 
starched shirt front, and who is 
rarely seen in LDS circles, has been 
hemmed in between bucking broncs 
for some while now. Art has been 
tooting with an orchestra at the 
Gene Autry Rodeo, at the Duquesne 
Gardens...

Mary Chestnut, director of the 
one time Fine Arts Circle, was ten
dered with a shower a short while 
ago. In a very short while, she will 
be Mrs... Down Esplen way, the 
Pres, of the “Esplinders” seems to 
be doing pretty well. Maybe he’s on
ly a contact for the LDS, no?...

The North Side
mushball team, has arranged a 
"Sportsman’s Shindig” on the twen
ty-fifth of this month, at their hall 
at 1320 Medley St. According to 
rangements, dancing to a good 
chestra with an assortment 
other nic-nacs, will go to make
an evening of whoopee. They call 
on all sportsmen, young and old, 
near and afar, to come around for 
an evening of rejuvenation. Most

startling is the fact that, ,admission 
is free! Come on down you Wilmer- 
dingers, Esplenders, Soho’ers and 
Ambridgcites...

Mrs. Vainor, her son, Marie (?) 
and the Kirstukas’ are new enrollees 
to the Belevedere’s. This makes a 
total of six new members (with 
more to come) to the North Side 
group since the membership chall
enge with Ambridge began. Seems 
like the North Siders prefer Am
bridge for the victory party ... The 
Spires’ are two new additions to the 
Soho branch of the LDS ...

ATLANTIC CITY, N. J. — An
other 53,000 voices have been raised 
against the war, and this time by 
members of the Young Womens 
Christian Association. A survey, re
ported on at the 16th national Con
vention of the Y held here April 11, 
shows that the business girls que
ried want peace and jobs.

Rose Troiano, president of the 
Y’s National Industrial Council re
presenting 53,000 working girls, de
clared that every one of them 
wants that “full and abundant life” 
that FDR has been talking about. 
Other speakers told the convention’s 
2,500 delegates that the present 
imperialist war is not theirs, and 
that the YWCA must, speak for 
America’s young 
boldly and clearly 
war.

Negroes 
Honor Lewis

Forty five percent of the Soviet 
population was born and grew up 
in the Soviet epoch.

- The census gives an exact picture i 
of the national composition of the 
USSR. There are 49 nationalities 
no less than 20,000 people each.

The figures on social groups 
the population graphically show 
that socialism fully flourishes in the 
national economy of the Soviet 
Union. Nonworking people who con
stitute 4.5 per cent of the popula
tion in 1928 today represent an in
significant figure—.04 percent. 
Workers and office employees then 
constituted 17.3 per cent whereas 
today they constitute 49.7 per cent. 
Individual peasants and handicrafts
men who were not members of co
operatives constituted 72.9 percent 
in 1928, today only 2.6 percent. As 
a result of the victory of socialism 
in the countryside collective farm
ers and handicraft members of co
operatives constitute 46.9 percent of 
the population.

WASHINGTON.—“I am one A- 
merican who believes in equality of 
opportunity for the Negro people,” 
John L. Lewis told the Natl. Negro 
Congress session here in accepting a 
plaque presented in tribute to his 
"distinguished services” to Negroes.

“I do not try to conceal the 
fact,” Lewis said. “I am rather an
xious that a great many people fi’nd 
out about our views in this country, 
and I am doing what I can to educ
ate them on that particular point.

"I want the help of the Negroes 
of this country,” he continued. "I 
want their help and their coopera
tion with the labor movement that 
stands for the principle of protec
tion and security that affects every 
American.”

Labor and other people’s organiza
tions want “no special privileges,” 
he said, 
equality 
equality 
law and 
there be ____ — _______ __ .

'werfihl and privileged that they can 
deny the merit of that. position, let 
them do so at their political $»ril— 
at their political peril.”

No man, whether white or Ne
gro or Christian or Jew can achieve 
his rights if he stands alone, Lewis 
declared, in calling on his audience 
to “carry the world of organization 
back among your people.

“Organize, organize, organize —-C 
and exert pour strength collectively 
and join with the labor movement 
in demanding that participation and 
that degree of protection which you 
know as Americans is your right,” 
he concluded.

Am-

city league of another

graduating with ho-

I. C. Awl the Tiesa scribe, again 
remarks that Joe Sacal, "Pitts
burgh’s pride and joy,” “may" leave 
for other spots, “soon.” Pittsburgh
ers, however, refuse to believe it 
since this is about the third time 
my leaving has been announced. 
Besides, some Pittsburghers say, 
“they’re ag’in it”....

The song with the words of, “we’
re having so much fun, let’s have an
other one, before we say good 
night,” has taken the city by 
storm... Walter Allnskas, a one 
hundred precent union man finally 
threw off the chains of business, to 
atfend a Belevedere meeting.

At the last Youth Council meet, 
it was spoken of that a tax of five 
dollars be levied on each represent
ed group, in order to create a work
ing fund for the Council. So far 
(according to my knowledge) Esplen 
and the North Side, have agreed. 
We wonder if Ambridge has taken 
the question up yet ? ...

The latest gag out is very ap
propriate in regards to Pittsburgh. 
Question—Are you going to the 
christening? Answer—What christ
ening?
little

On 
LDS 
ning
Park, in Ambridge ...

Funny things happened 
bridge recently. It seems 
LDS mushball team entered the city 
league, yet when the listings ap
peared in the local press, the 
LDS’ers team was not listed. Two 
days later, after several telephone 
calls, the LDS was listed but this 
time in a 
city...

Since Al 
Sure Soho”
the g3fls are saying: “Gosh, ain’t he 
beautiful”.... This coming Sunday 
eve at the LDS North Side Hall, 
the Lithuanian. Women’s Club, is 
commemorating Mothers Day ...

In several weeks, Alice Mažeikis, 
Esplen’s “pride and joy” will be 
graduating from school. According 
to Alice she “has been unable to 
eat and sleep, because of it.” She, 
by the way, is 
nors...
. A number of 
ing given away
groups. So if. anybody wants to get 
in on the ground floor of these 
prizes, the time to buy your tickets 
is now. The Wilwerdingers are first 
on the list with a $10 Cash Prize to 
the winner of the game they are 
conducting. All proceeds will go to 
the Wilmerdinger’s mushball team. 
All proceeds from other game will 
go toward the "Lithuanian Corner” 
at the University of Pittsburgh ... 
No matter how "bum” a sportman 
you may be, see you on the 25th, at 
the North Side...
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rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio

Gaminam valgius b 
turime Amerikoj 
ISdirbimo ir lmpor> 
tuotų degtinių, vi 

šokių vynų ir 
gero alaus.

London. — Anglų vyriau
sybė teigia, kad “nieko 
svarbaus” neįvyko Narviko 
fronte, Norvegijoj.

Berlin, geg. 8. — Vokie
čių komanda sako, kad jie 
vakarų fronte atmušė fran- 
čūzų atakų ir padarė fran- 
cūzam daug nuostolių.

Roma. — Popiežius 
šaukė į kariaujančias 
taikytis.

žuvo Karinis Amerikonų 
Korespondentas

būtų nedavęs suti- 
liepęs pirma iš- 

dabar — kunigas, 
žmogus negeriąs,
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Lietuvos liaudies sūnūs 
ir dukros iš tolimos mūsų 
gimtinės praneša mums 
amerikiečiams, kad juos ten 
lietuviška Smetona (tauti
ninkai) žvėriškai persekio
ja ir kalėjimuose kankina. 
Šiurpu darosi beskaitant 
tuos mūsų brolių ir sesučių 
pranešimus.

Ir už ką juos persekioja 
ir kankina? Ogi tik už tai, 
kad jie reikalauja tiesos 

> gyventi kaip žmonės, kaip 
piliečiai. Tik už tai jie nu
teisiami ilgų metų kator
gom Ten juos laukia baisi 
inkvizicija. Ten juos kanki
na taip, kaip tik civilizuoti 
tautiški žvėrys gali išgal
voti. Ar yra pasaulyje kur 
nors kiti išmokslinti 20-tam 
amžiuje toki nuožmūs tau
tos naikintojai, kaip tie 
Lietuvos valdonai? Jie jau 
toli pralenkia ir Amerikos 
pietinių valstijų negrų lin- 
čiuotojus.

Dabar klausimas: Ar ga
li padorios sąžinės žmogus 
tokiais Lietuvos valdonų 
darbais didžiuotis? Ar gali 
remti savomis aukomis? 
Ne, ir dar kartą ne! Remti 
budelišką tautininkų val
džią per jos atstovus, kokiu 
ten nebūtų vardu, tai reiš
kia prisidėti prie palaikymo 
tos skaudžios padėties Lie
tuvos liaudžiai.

Paskutinis šio sezono 
rengimas! Rengia ALDLD 
kp., gegužės (May) 11 d., 
batoje. Pradžia 7-tą vai.
kare, Lietuvių Darb. Svetainė
je, 920 E. 79th St. Bus gera 
orkestrą šokiams. Bus gerų 
užkandžių ir gėrimų ir taip 
pat gerų laimėjimų.

Šis parengimas yra rengia
mas dėl Lietuvos politinių ka
linių pagelbos, kurie yra pū
domi ir kankinami Lietuvos 
valdžios kalėjimuose. Mūsų 
visų yra pareiga paremti savo 
politinius brolius Lietuvoje. 

/Už tai atsilankykite kuo skai- 
> tlingiausiai ir praleisite sma- 
Igiai laiką.

Nuoširdžiai visus kviečia,
Komisija.

Pirmiau buvo daug rašoma 
apie E. J. darbininkus kas 
link organizavimo. Tuo sykiu 
buvo net dvi unijos-tai C.I.O. 
ir A.F.L. Buvo priėję net ir 
prie balsavimų. Bet pasirodė, 
kad dauguma darbininkų bu
vo priešingi organizacijai. O 
kitas dalykas, tai kompanijos 
agentai dėjo visas pastangas, 
kad nukreipus darbininkus 
savon pusėn. Sakė darbinin
kam, kad kompanija, girdi, 
duos bonų ir bus pilnai darbo, 
jeigu tik darbininkai balsuos 
prieš uniją, bet pasirodė, kad 
nė bonų, nė darbo nėra. Kai 
kurios dirbtuvės dirba tik 20 
valandų į savaitę.

Tad dabar darbininkai 
lisi, kad buvo priešingi 
jai. Bet kurie dirbo dėl 
jos, tai ir dabar dirba, bet vi
sai ant kito pamato, kaip pir
mą sykį.

Keletas darbininkų susirin
kę nutarė, kad reikia unijos 
E. J. darbininkam. Pasiuntė 
prašymą C.I.O. Centrui, kad 
gauti čarterį.
dieną, 1940 m. gavo čarterį. 
Lokalo numeris yra 177, kuris 
nori priklausyti, turi mokėti 
duokles 10 centų į savaitę. 
Lokalas dabar turi narių 160. 
Tai, žinoma, tik lašas jūroje, 
nes E. J. darbininkų yra apie

Meskime obalsį į Ameri
kos lietuvišką liaudį, į lie
tuvius visam pasaulyje: 
Nei cento tautininkų reži
mui, nei jų kokioms nors 
įstaigoms tol, kol pus kalė
jimuose ir koncentracijų la
geriuose politiniai kaliniai, 
kol nebus suteikta pilna žo
džio, spaudos ir susirinki
mų laisvė Lietuvos žmo
nėms!

Mes kovojome su rusų 
carais, su lenkų ponais per 
šimtmečius už laisvę, o da
bar savi ponai, buožių sū
nūs, ten mūsų brolius ir se
sutes daug kartų skaudžiau 
surakino vergijos pančiais, 
daug skaudžiau plaka diena 
iš dienos, mėnesis iš mėne
sio, desėtkus metų.

Todėl stokime į darbą, 
šaukime masinius 
kimus, išneškime 
rezoliucijas, visur 
me su aukščiau 
obalsiu. Piknikuose 
gijų susirinkimuose priim
kime tokias pat rezoliuci
jas ir tokį pat obalsį.

Aš manau, kad didžiosios 
amerikiečių organ izacijos 
turėtų tuo klausimu dau
giau susirūpinti.

Neleiskime veltui nei vie
nos valandos! Stokime tal
kon Lietuvos žmonęms iš
silaisvinti iš po tautininkų 
režimo.

šešiolika tūkstančių. Reiškia, 
10 darbininkų iš- kiekvieno 
tūkstančio yra pasiaukavę su
organizuoti visus ir pagerinti 
darbo sąlygas.

Lokalas yra nutaręs eiti 
per draugystes ir prašyti visų 
draugysčių, kad prisidėtų 
prie to darbo ir atsiektų tiks
lo suorganizuoti visus darbi
ninkus į stiprią uniją. Tuomet 
visiems bus nauda.

Jeigu darbo žmogus gauna 
geresnį atlyginimą, tai ir vi
sai visuomenei yra daugiau 
naudos, nes visi gyvena iš 
darbo žmogaus.

Taipgi mūsų lokalas yra 
nutaręs išleisti laikraštį kožną 
savaitę, kuriame bus rašoma, 
kas yra veikiama darbininkų 
judėjime ir prašo visų supran
tančių darbininkų padėti užsi
rašyti. To laikraščio kaina tik 
10 centų į mėnesį, arba 25 
centai kas trys mėnesiai. Pra
šom visų skaityti—ne tik dar
bininkų, bet ir biznierių, nes 
ir jie daro biznį iš darbo žmo
nių.

.. __

(Tąaa nuo 2-ro pusi.) 
testų gauta prieš įstatymo vai
kų darbo aprūpinimus, kurie 
sulaiko nuo tapvalstiškos ko
mercijos tavorus, kurie gami
nami įstaigose, kurios samdo 
mažamečius 14 m. amžiaus, 
arba mažamečius 16 metų 
amžiaus, kurių darbas juos 
sulaiko nuo mokslo, arba ma
žamečius tarpe 16 ir 18 metų, 
dirbant pavojinguose užsiėmi
muose.

{STATYMO PERŽENGĖJAI 
BAUDŽIAMI

Yra tam tikras “Algų ir Va
landų” Skyrius prie Darbo 
Department©, kuris užlaiko al
gų ir valandų standardus. Pir
mu metu skyrius gavo suvirš 
18,000 skundų. Įstatymo per- 
žengėjai sutiko užmokėti apie 
80,000 darbininkų vieną mili- 
oną dolerių užsivilkusių algų. 
Nekurie darbdaviai numušė 
neteisingas sumas nuo darbi
ninkų algų už užlaikymą, 
kambarį, maistą ir kitus pa- 
rankumus.

Nekuriuose atsitikimuose re
kordai buvo iškraipyti, kad

VELYKINIS ATSITIKIMAS
Nėra tvarkos žemėje, nėra 

jos nei danguje. Aišku. Ma
tyti, dangaus pečkuriai nesu
sipratę valstybiškai ir visai už
miršo savo pareigas—įmesti į 
saulės pečių daugiau kuro. O 
gal ir ten, kai žemėje kariau
jama, visai sutrikęs susisieki
mas ir konstatuojamas aiškus 
skysto ir kitokio kuro trūku
mas? Nežinia,—šiais melagys
čių ir propagandos laikais 
sunku sugaudyti, kur teisybė.

Be to, ir šiemetinis kalen
dorius “pudlavotas.” Na, 
tai matė—Velykas įrašyti 
vo mėn. pabaigoj ? ! Nei 
nei tas. Mes papratę, kad
Velykas saulė žeme ridinėtų, 
o su saule ir išmarginti kiau
šiniai žalioj vejelėj — vingur, 
vingur, vingur, bume! — susi
trenktų, kad mergaitės gra
žias šilkines skareles iš krai
tinių skrynių išsitrauktų; kad 
bernai, kepures ant pakaušių 
atmetę, armoniką virkdydami 
ir dainas dainuodami, iš kai
mo į kaimą trauktų. Kur tau ! 
Jokių tų gražiųjų dalykų tikė
tis nėra jokio pagrindo ir nėra 
jokio entuziazmo šaukt visa 
gerkle “aleliuja!.”

Tačiau Velykos lieka Vely
komis, pavasaris — pavasariu, 
ir jis anksčiau ar vėliau vis- 
tiek ateis. O žmogus—baisiai 
į nuodėmę linkęs vabalas, ir 
tenka jam sakyti pamokslus, 
kurie, kaip mums visiems ge
rai žinoma, niekuomet ir nie
kam iki šiol nepadėjo ir ne
padės. Geriau papasakosiu 
vieną gabaliuką iš margų ve
lykinių nutikimų.

—o—
Mano draugas Rapočius Ve

lykas vadina apsirijimo šven
te ir nuo vieno įsidėmėtino 
įvykio niekuomet jų nebešven- 
čia, niekur per jas nesirodo, 
geležinkelio stoties bufete 
maitinasi ir kiauras visas tris 
dienas miega, kaip lokys, už
sidaręs savo mažiukame palė
pės kambarėlyje.

O buvo laikai! Rapočius 
per velnią šakėms kavalierius 
buvo: visos mamytės ir du
krelės jį gaudyte gaudė, per 
visas šventes kvietimų kvieti
mais užversdavo... Rapočius 
net nespėdavo visų šeimų ap
lankyti. > »

Ir buvo Velykos! Ne to
kios, kaip šįmet. Su saulute, 
su žalumynais, su paukščiukų 
čiulbesiais ir su visais kitais 
galais galeliais... Rapočius, 
aplankęs pustuzinį kvietusių- 
jų ir jau gerokai linksmas, 
užsuko pas Tarkeivas, kurių 
Agnutė — ne mergina, bet 
aguona, nes ir būdo ir stogo 
puikiausio, tik, ot, charakte
ris... Charakteris, taip sa
kant. . . Na, mažai kiek, 
činkšt brinkšt, kas pakliuvo 
po ranka...

Tarkeiyos mano draugą su
tiko išskėstomis rankomis: 
“už stalelio sodino, žaliu vy
neliu vaišino.”

—Gal Mykolėliui sūrio? 
Gal Mykolėliui kumpio? . Gal

Mykolėliui šermukšninės? Gal 
Mykolėliui pipirinės ? — klau
sinėjo ir mamytė ii’ tėvelis ir 
pati Agnutė.

Mykolėlis nieko neatsisakė:
Davė sūrio—kimšo sūrį, davė 
kumpio — kimšo kumpį, gėrė 
pipirinę, gėrė šermukšninę, 
gėrė dar devynias galybes 
įvairiais vardais • krikštytų 
skystimų.

Buvo linksma, buvo gera. . . 
Tik staiga — viskas susipynė, 
susirinko, ir mano Rapočius 
nieko nebeatsimena...

Kurios tatai dienos, rytas 
buvo, Rapočius ir šiandieną 
jums nepasakys. Pramerkia 
Rapočius kairiąją akį—šviesu 
kambaryje, kaip rojuje, pra
merkia dešiniąją-r—ir jokiu bū
du nepažįsta, kur esąs. Jo 
kambaryje — vienaslangas, 
čia—trys, jo kambarys, maž
daug,—pustynė, o čia — toks 
lizdelis, kad ir j juodžiausia 
varna karveliu balandėliu im- 
tų burkuoti: ant/lahfeų užuo
laidos, prie vienos sienos spin
ta, prie kitos pijaninas, prie 
trečios pagalvėliais apkrauta 
sofa, o patalai, patalai!. . . 
Sniego baltumo, aukščiausių 
kalnų aukštumo.

Pasitempė Rapočius, pasi
rąžė, trina kaktą ranka ir 
galvoja: Kur aš dabar pakliu
vau ? Kokios meilės burtų 
karalienės šventovėje ilsiuos? 
Taip bemąstydamas, Rapočius 
jaučia, kad kažkas švelnutis 
apie jo šlaunis trinasi. Pasi
žiūrėjo žmogus—katinas, gra
žių gražiausiai susirangęs 
greta jo lovoje, marma ir uo
degos galiuką į šonus—vikst, 
vikst—kraipo. O reikia pa
sakyti, kad katinų Rapočius 
velnioniškai nekentė. Pasi
purtė jis ir kad suriks:

—O kad tave kur galas! 
Škic! Šalin!. . .

Ir kad užsimos, ir kad už
tvos katinui.

Šis tik miau ! miau !—kad 
kūrė iš lovos, rodos, tikrai 
dangus ėmęs griūti.

Tuo pačiu laiku — bamc! 
Rapočiui samtis į- kaktą.

—Ak, tu! Girtuokli tu! 
Šiokis tu ir anokis! Aš jam, 
kaip žmogui, į lovytę sriubos 
atnešiau... O jis mano kati
nėlį, mano vargšelį. 
Runci, eikš, 
bagėli. . .

Pasirodo, 
katino būta
samčio pagalba mano draugą 
Rapočių guzu kakton pasvei
kino iš labo ryto. Rapočius, 
žinoma, įsižeidė.

—Panele Agute! Aš su
prantu, aš jūsų svečias. . . Gal 
būt, vakar aš ir per daug įsi- 
gėriau. 
Bet. . . 
panele 
prašau
tinų, panele Agute. . .

—Ką čia! Panele, 
panele... Keltumeis 
nedrybsojęs.

“Tikrai keltis būtų
pagalvojo Rapočius ir pasiruo
šė šokti laukan iš lovos. Bet 
kaip čia dabar šoksi, kad pa
nelė Agutė stovi sau prie pi- 
janino ir žiūri ir pasitraukti 
nemano.

—Tai ko dar muistaisi? Kel
kis!—ragina Agutė.

—Tai kad nepatogu, 
Agute. . .

—Ir vėl.;, panelė, 
turn ir vardu vadinti,
atprasti visokių berniškų špo
sų, elkis, kaip dera vedusiam 
žmogui. . .

Rapočius šiuo momentu nė 
just nepajuto, kaip vienom 
apatinėm ir apžėlusia krūtine 
iššoko iš lovos ir atsidūrė 
priešais kalbėjusią. . .

Ką jūs pasakėt, pa-

apdengus įstatymo peržengi
mus. Nękurios kompanijos 
nuo darbo atstatė darbinin
kus, kurie pasiuntė skundus, 
kas yra peržengimu įstatymo.

Skundai nuo darbininkų prie 
vietinių industrijų į šalį padė
ti, nes įstatymas liečia tik in
dustrijas, kurios produktuoja 
tavorus tarpvalstiškai komer
cijai. Daugumoje atsitikimų 
darbdaviai susitaiko su dar
bininkais užmokėdami užsivil
kusias algas. 1939 m. net 63 
kriminališkų atsitikimų ap
skųstieji buvo nubausti ir pri
versti užmokėti prigulinčius 
pinigus jų darbininkams.

žinotume į bažnyčią, o dabar 
lyg nieko nežinotum. . .

—Dievaži, nieko nežinau. . . 
—Rapočius tik kopc už deši
niosios rankos, o ant jos gra
žių, gražiausias auksinis vestu
vinis žiedelis blizga. . .

Taip ir prasidėjo mano

draugo Kapočiaus vedybinis 
gyvenimas pataluose, kaip 
marių putos ir kaip balčiau
sias sniegas. Tačiau... su ka
tinu, kurio vardas Runcis ir 
kuris marma ir—vikst, vikst 
—uodegos galą į šonus krai
po.

Deja... Neilgai džiaugėsi 
šeimynine laime Rapočius. 
Apie Agutės charakterį jau 
kalbėjome. Charakteris, taip 
sakant... Daug daiktelių su
dužo į Kapočiaus galvą, daug 
gūželių buvo iššokę jo kakto
je, kol nebeapsikentęs žmogus 
pasiėmė lazdą ir išėjo apsigy
venti palėpėje, kurioje ir šian
dien tebegyvena, keikdamas 
Velykų šventes.

O kodėl taip atsitiko? Aiš
ku, kodėl. Todėl, kad nebuvo 
civilinės metrikacijos. Jei bū
tų “rišęs” viršaitis ar koks 
kitas pareigūnas, kuris pats 
išgeria, * būtų pažinęs, kad 
žmogų visai girtą atitempė 
vesdinti ir 
kimo, būtų 
blaivėti. O 
klebonas,
tik apie dvasiškus daiktus gal
vojąs,—tai ir nepažino girtu
mo ir “surišo” žmogų didelei 
pražūčiai. . .

Visokių dalykų atsitinka per 
Velykų šventes ir reikia būti 
atsargiems.

D. Daugmaudis.

London, geg. 8. — Palei 
geležinkelio bėgius rado ne
gyva amerikonų karinį ko
respondentų Webbų Millerj. 
Manoma, kad jis užsimušė 
belipdamas iš traukinio, ka
da naktį buvo aptemdintas 
miestas, kaip atsarga prieš 
vokiečių lėktuvus.

Berlin, geg. 8. — Spiečiai 
Anglijos karinių agentų su
plaukė paskutinėmis dieno
mis į Rumuniją. Vokiečių 
valdžia įspėja Rumuniją 
krapštyt juos laukan.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mtn e

Vokiečiai Sako Baigią 
Iššluot Norvegą Karius

Berlin. — Vokiečiai už
ginčija, kad norvegai juos 
bet kur sumušą ar sutruk- 
dų centralinėje Norvegijo
je. Vokiečiai sakosi “bai
giu apvalyt” tų šalies dalį 
nuo norvegų partizanų.

PASHURuID

Norvegai Užkirtę Vokiečiam 
Žygiavimą į Šiaurę

Stockholm, Švedija.
Pranešama, kad norvegai 
užkirto vokiečiams praėji
mų į šiaurę per “dvi siau
ras tarpkalnes tarp Roeros 
ir Narviko.” Tuo būdu nor
vegai partizanai sutrukdę 
persiuntimą vokiečių 
riuomenės į Narviką.

atsi 
šalis

Ar jūs žinojote, jog dabar jūs galite gaut 
kiausią Borden’s pieną pristatomą jums į na
mus l^c pigiau ant kvortos? Tai pirmiausia su
taupą Borden’s naujame Econo-way Aptarnavi
me. Tas taupo darbą—laiką taip pat. Nereikia 
butelių plaut nei laukan išstatyt. Naujoji dviejų 
kvortų dėžė taipgi taupo jums vietą jūsų šaldy
tuve. Ir ji apsaugo švarą puikiai. Tikrai ištirta, 
kad pienas išsilaiko šviežias per dienas naujoje 
Econo-way dėžėje. Todėl pradėkite šiandien nau
dot Borden’s geriausią ir dar taupykite pinigus. 
Tik pasakykite Borden’s žmogui, kad jūs norite 
Borden’s Econo-way Aptarnavimo.

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
RADIO PROGRAMA 

Iš Stoties WHOAL1450
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.

Lithuanian-English
Self-Instructor

Šis 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu pribus mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rajikvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.
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426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eieveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

Šeštas puslapis
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Anglų laivai New Yorko 
įstatymą, kadangi jie čia

uoste, sakoma, laužo Jungtinių Valstijų neutralumo 
ginkluojasi anti-orlaivinėmis kanuolėmis.

Nashua, N. H
Žinutės

kurį norėjo mūsų 
nuvažiuoti,, tai susi- 
atlaikėme subatoje. 

susirinkimai esti vie-

Gegužės 4 dieną įvyko su
sirinkimai ir prakalbos abie
jų kuopų, būtent, Lietuvių Li
teratūros Draugijos 42 k p. ir 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 127 k p. šių kuopų su
sirinkimai esti laikomi pirmą 
sekmadienį, bet kadangi geg. 
5 dieną buvo Haverhillyj kon
certas, į 
draugai 
rinkimus

Kuopų 
nas paskui kitą—pirma atlai
ko viena kuopa, o paskui kita. 
Šiuose susirinkimuose dalyva
vo ir drg. L. Prūseika. Jis da
vė mums gerų patarimų dėl 
draugijų labo. Taipgi jis davė 
papeikimo mūsų veikėjams, 
kad mes dar neišpildėme 
mums paskirtos L.D.S. kvotos 
šiame vajuje. Ir mes turime 
prisipažinti, kad mums didelė 
sarmata už tokį apsileidimą. 
Mes taip apsileidę, kad mes 
dar nė vieno nario negavome 
šiame šeiminiame vajuje.

Draugai, stokime į darbą ir 
išpildykime savo kvotą. Dėki
me visas pastangas, kad bir
želio 2 dienos susirinkime vi
si turėtumėme atsivedę naujų 
narių į kuopą.

Kaip jau sakyta, turėjo su
sirinkimą ir L.L.D. 42 kuopa. 
Iš protokolo pasirodė, kad 
kuopa iš iždo paaukojo $5 ir 
dar surinko kitus penkius do
lerius K. P. susirinkimui, ku
ris įvyko Bostone. Taipgi ga
vome vieną naują narį į kuo
pą. Taipgi, mūsų kuopa jau 
turi gavus keturius naujus na
rius. Dar trūksta dėl kvotos 
šešių narių. Turime pasistengt 
savo kvotą išpildyti;

Komisija raportavo iš kon
certo, kuris įvyko balandžio 
27 dieną. Koncertas davė pel
no $36.40. Abi kuopos pasi
dalino po $18.20. Ant vietos 
L.L.D. kuopa pasipirko “Vil
nies” šėrą, nes mūsų kuopa 
dar neturėjo. Perrinkta komi
sija dėl vasarinio parengimo. 
Nutarta surengti pikniką, kai 
pasirodys šiltesnis oras. Komi
sija pasižadėjo greitai pajieš
koti vietos.

Abi kuopos išreiškia did
žiausią padėką Lowell Balso 
Chorui, kuris davė koncertą ir 
sulošė veikaliuką pas mus bal. 
27 dieną. Taipgi kuopos labai 
dėkingos draugams lowellie- 
čiams už mūsų parėmimą savo 
atsilankymu. Mes irgi atsily
ginsime jums tuomi patim, jei
gu tik mūsų parengimai nepa
sitaikys tuo patim laiku.

O gegužės 4 dienos vakare 
įvyko prakalbos, kalbėjo drg. 
L. Pruseika. Gaila, kad pub
likos nedaug teatsilankė. Tam
buvo kelios priežastys. Viena, 
tai kad prakalbos įvyko suba
toje, kada mūsų publika ne
pripratus prakalbas lankyti. 
Antra priežastis, tai didelis 
lietus sulaikė publiką. Kitas 
dalykas, tai plakatuose buvo 
pažymėta, kad prakalbos bus 
geg. 4 dieną ir parašyta “sek
madienį”. Taigi, šitos visos 
priežastys ir pakenkė. Klaida 
padaryta, kad rengėjai nepa

davė pranešimo į “Laisvę” 
apie prakalbas.

Kalbėtojas aiškino daug 
šių dienų svarbių klausimų, 
liečiančių darbo klasę. Kalbė
jo apie karą ir nurodė, kas už 
jį kaltas. Gana gerai išaiški
no šios šalies padėtį ir kaip 
darbininkų klasė turi darbuo
tis, kad ir mūsų kraštas ne
būtų įveltas į karą.

Pertraukoje rinkta aukos 
lėšų padengimui ir surinkta 
$4.70. Antru atveju kalbėjo 
apie mūsų organizacijų L.D.S. 
ir L.L.D. reikalus. Gerai nu
švietė šių organizacijų tikslus 
ir kokią naudą jos neša lietu
viams. Drg. Prūseika pasakė 
gerą prakalbą. Jis jau seniai 
buvo buvęs mūsų mieste su 
prakalbomis. Gavo “Vilniai” 
dvi prenumeratas,—o gal ir 
daugiau, nežinau.

Ant rytojaus drg. Virbickas 
savo automobiliumi nuvežė 
Prūseika į Ansonia, Mass., pas 
lietuvius. Mat, kitaip susisieki
mas su tuo miesteliu yra labai 
keblus.

So. Boston, Mass

pro-

pro- 
920 
val.
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Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos:

Šeštadienio, geg. 11, 
grama per stotį W0RL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9 vai. ry
te (Daylight Saving Time), 
bus sekanti:

1. žinios.
2. Dainos ir žinios.
Sekmadienio, geg. 12, 

grama per stotį W0RL, 
kilocycles, 9:30 iki 10:30 
ryte (Daylight Saving Time), 
bus sekanti:

Motinų Dienos Programa
1. Wally Jasons orkestrą iš 

So. Bostono.
2. Dainininkė Adeline 

šiūtė iš So. Bostono.
3. Dainininkas Povilas 

penas, Jr., iš So.‘ Bostono.
4. Valentina Minkienė, 

anistė, iš So. Bostono.
Steponas Minkus,

Garsintojas.

pi-

Vokiečiu “Stoka”
Berlin. — Vokiečių orlai

viai, kurie staiga iš aukšto 
sminga žemyn ir bombar
duoja priešų laivus, buvo 
vadinami ilgu, sudėtiniu 
vardu — “S t u r z k a m p f- 
bomber.” Šis vardas suda
rytas iš trijų žodžių: “puo
limas - smigimas, mūšis, 
bomberis.”

Dabar vokiečiai nukalė 
trumpą dirbtinį žodį pava
dint tokiam orlaiviui “Stu- 
ka,” kuris sudarytas iš dve
jų pirmų žodžių “Sturz” ir 
“Kampf” pirmųjų raidžių.

Sovietai Nedavė Užtikrinimo 
• • Jugoslavijai

Maskva. — Latvijos laik
raščiai paskelbė, būk Sovie
tai su Anglijos žinia davę 
užtikrinimą gint Jugoslavi
ją. Sovietų spauda . sako, 
kad tai yra nelemtas išmis- 
las.

Lawrence, Mass
Pirmos Gegužės šventės pa

minėjimas įvyko gegužės 4 
dieną Cooperative svetainėje, 
žmonių prisirinko arti pilna 
svetainė. Matėsi daug ameri
konu. Lietuviu tebuvo tik ke
li, ypač iš progresyvių nesi
matė. Tai jau sarmata, drau- 
gučiai. Visados skundžiatės, 
kad dirbate, negalite atsilan
kyti, bet subatos vakare tai 
jau nedirbote ir vis tiek ne
atėjote. Tai kur gi buvote?

Turėtumėte, draugai, rimtai 
pagalvoti. Susirinkimus reikia 
lankyti. Kai kurie, matyt, per
daug užsiima kazyriavimu. 
Tai prastas papratimas, kurį 
reikia tuojau pamesti.

Lietuvių Kliubas nominavo 
du nariu į dženitorius, būtent, 
dabartinį Vincą Akstiną ir 
Stasį Jušką. Abudu geri kliu- 
biečiai. Tai matyt, kad bus 
didelės lenktynės rinkimuose. 
Kuris daugiau balsų gaus, 
tas bus išrinktas metams 
ko tarnauti kliubiečiams.

tai 
lai-

T.W.U.A., C.I.O., rengia di
delius šokius gegužės 11 die
ną vakare French Social Hall, 
232 Lowell St. Įžanga tik 25 
centai ypatai. Už tą patį kvo- 
derį dar gausite sendvičių ir 
alaus. Tai nepamirškite ateiti 
ir pabaliavoti, gražiai ir link
smai laiką praleisti. Bus gera 
orkestrą šokiams.

EssexJames R. Baldwin
Co. inžinieriai pranešė, k a d 
Merrimack River vanduo pa
mažu pradėjo slinkti žemyn. 
Tokiu būdu prasišalino pavo
jus. Taipgi N. H. kalnų snie
gas jau sutirpęs, tai patapo 
nebus. Ypač tie žmonės, kurie 
gyvena palei pačią upę, gali 
nesibijoti.

Maple Parkas jau 
ir draugijos galė- 
piknikus. šiemet

Lietuvių 
apšvarytas 
site rengti 
bus kitos sąlygos, viskas daug 
pagerinta ir pagražinta. Nau
ja pieva gražiai sužaliavo, 
daug bus krėslų atsisėdimui, 
kad pailsėti ir tyru oru pakvė
puoti. Maple Parke bus kliu
bas, gautas leidimas gėrimus 
pardavinėti. Kliubo atidary
mas įvyks birželio 2 dieną.

L. K. Biuras.

Talkininkai Sunaikinę 15% 
Vokiečių laivų

i

London. — Anglų vyriau
sybe tvirtina, kad nuo ba
landžio 1 d. talkininkai nu
skandinę 300,000 tonų Vo
kietijos prekinių laivų.

N e o f i c ialiai skelbiama, 
kad anglai sunaikinę ir di
delį ekskursinį vokiečių lai
vą “Robert Ley,” 27,288 to
nų, Skagerrake. Pasak an
glų, tai talkininkai nuo ka
ro pradžios nuskandinę 15 
procentų Vokietijos preki
nių laivų.

Vokiečiai nuskandino 
prekinį Anglijos laivą 
“Brighton,” 5,359 tonų. 
Nuo minų žuvo prekinis 
Švedijos laivas “Monark,” 
1,786 tonų.

Easton, Pa

200. Buvo matyt 
senukai ir senukės, 
švariai apsirengę, 

amerikonai ir keli

turi virš dviejų šimtų na- 
Po to jųjų kalbėtojas, ar 

sekretorius, savo ilgoj kal- 
aiškino, kad prigulėjimui

Kliubo
Per vi-

Kova už Du Šimtus Dolerių 
Sulaukusiam 60 Metų'

Gegužės 3 dieną netikėtai 
buvau pakviestas į 
ciją Dr. Francis E. 
Kliubo, nuo dviejų 
Northampton ir 
(countės) puošnioj
kuri perdirbta iš senos ligoni
nės skalbyklos, 643 Walnut 
St. Delegatų ir vietinių Town
send Kliubo narių buvo suva
žiavę virš 
beveik visi 
žilagalviai, 
didžiumoj 
italai, vengrai ir tiktai aš vie
nas lietuvis, žinoma, visi pi
liečiai.

Atidarius susirinkimą, visi 
sustojo ir atgiedojo religiškai 
patrijotišką giesmę “God Bless 
America.” Po to sekė delega
tų raportai. Quakertown de
legatas raportavo, kad jų Dr. 
Townsend Kliubas turi šešius 
šimtus narių, o Eastono kliu
bas 
rių. 
gal 
boj 
prie Dr. Townsen d o 
metinė mokestis 25c.
są Ameriką esą suorganizuota 
12 tūkstančiu Dr. Townsendo 
kliubų, kurie abelnai turį 30 
milijonų narių su centru Chi
cago, Ill. Toliau kalbėtojas 
aiškino, kad po Townsend Na
tional Recovery Planu yra pa
sirašiusių 140 kongresmanų ir 
tiktai dar trūksta 78 kon
gresmanų parašų, kad pada
rius įstatymu. Pamatinis esąs 
Dr. Townsendo planas, kad 
turi gaut pensiją po $200 
kiekvienas pilietis, sulaukęs 
60 metų, biednas ar bagotas, 
per mėnesį, kuriuos jis laike 
mėnesio turės praleist, kad 
užstojus naujam mėnesiui ga
vus antrus $200.

Pravarius tokį šalies įstaty
mą, ypač biedniokai darbinin
kai seneliai tikrai laimingai 
užbaigtų savo gyvenimo die
nas. žalingas esąs dabartinis 
įstatymas, padarytas sene
liam, kuriem mokama pensija 
nuo 65 metų. Tas įstatymas, 
turėtų būt panaikintas, nes 
pensija yra' mokama nuo už
darbio. Jeigu kuris mažai už
dirbdavo, tai tam pareina 
pensijos tiktai dešimts ar pen
kiolika dolerių per mėnesį. 
Apart to, turi prirodyti, kad 
senelis esi tikrai biednas, o 
ir vargiai kas susilaukia 65 
metų amžiaus.

Kas kita su Dr. Towsend 
planais, pagal kuriuos bus su
darytas fondas, žmonės už
dirbantieji viršaus trijų tūks
tančių dolerių per metus, mo
kės antrą nuošimtį į tą Sene
lių Fondą. Taip susidarys mil
žiniška suma pinigų.

Ant galo rodė iliustruotus 
paveikslus su aiškinimais 
parodė paveikslą 
send, kuriam visi 
kai delnais plojo.

Mano nuomone, 
bai gerai, nes už 
tų ir iš gaučiau 
šimtus dolerių 
mėnesį. Tai važiuočiau pama
tyt netiktai Dr. Towsend, bet 
ir Californijos saulėtą tojų. 
Sekančią konferenciją Tow- 
sendiečiai laikys pradžioj bir
želio mėnesio Allentown, Pa.

Philadelphijos Piknikas

Gegužės 5 buvo saulėta šil
ta diena, sėdome į mašiną, ir 
kaip bematant, jau mes ir Mi- 
kolaičio Sodne atsidūrėme. 
Piknikas buvo surengtas LDS. 
5-tos kuopos. Kaip iš po šal
tos žiemos, medžiai dar buvo 
nesužaliavę. Pasisveikinus su 
saviškiais giminėmis ir pažįs
tamais, už kiek laiko prieina 
draugas Merkis, "ir pradeda 
teirautis, gal mes važiuosime 
į Baltimorės “Laisvės” pikniką. 
O kaipgi, šakau, važiuosime. 
Tai pirk nuo manęs tikietų, 
nes apart pikniko, -yra puiki 
proga laimėt pinigišką praizą, 
ir dar ne vieną, o kelis prai- 
zus. Tikietai parsiduoda už
darytuose vokuose. Imu viena 
irWteWWfar įlieto 14 

ir
Dr. Tow- 
entuziastiš-

tai būtų la- 
penkių me- 
jau po du 

pensijos per

centų. Merkis pyksta, kodėl 
ne 25 centai. Tai, sakau, ma
no giliukis laimėt $25.

Prieina drg. Bendaravi- 
čius, taipgi su tokiu pat tavo- 
ru. Na, broli, jūs jau pavėla
vote, nes daugiau tikietų mes 
pasipirksime nuo saviškių 
draugų Eastone. Išsigėrę alu
čio ir prisikvėpavę pavasari
nio tyro oro, temstant, siau
ruoju keliu per krūmus švil
paudami, dainuodami patrau
kėme linkui namų.

V. J. Stankus.

Wilkes-Barre, Pa.

Besidarbuojant grupelei 
draugų bei draugių, gal pa
vyks atgaivinti jau seniai mi
rusį Aido Chorą. Atgaivinimui 
Aido Choro Komitetas turėjo 
susirinkimą ir nutarė šaukt 
didelį susirinkimą gegužės 
12-tą dieną pas draugę M. 
Valinčienę—Studijoj, 28 Pub
lic Square, ne vėliau 8-tą vai. 
vakare.

šiame susirinkime yra kvie
čiami visi buvusieji pirmiau 
Aido Chore,'taipogi kviečiame 
skaitlingai atsilankyti ir nau
jus, kaip jaunimą, taip ir au
gusius, nes tai bus svarbus su
sirinkimas. Ir po šiam susirin
kimui jau pradėsim pamokas 
laikyt.

Todėl visos ir visi skaitlin
gai dalyvaukite ir laiku.

Aido Choro Atgaivinimo, 
Komitetas.

Ar Jūsy laikrodžiai 
gerai eina?

Jeigu turite sugedusį sieninį laik
rodį, kišeninį ar riešinj,—kreipki
tės pas mane.
Taipgi parduodu visokius laikro

džius, laikrodėlius ir įvai
riausius žiedus.

Gausit už PIGIAU negu kitur.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue 

Queens Village, L. L

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta 

VAKACIJOM
Turistam kambariai-Cabins vienai 
nakčiai, savaitei ar ilgiau. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, į- 
taisyta ant lauko vietos virimam ir 

kepimam.
RESTAURACIJA
Sode, visokį gėrimai ir visokį 

valgiai.
ON ROUTE 209

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

Alus,

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type
writer's. Artinasi mokyklų baigimo sezonas—Graduations. Apdovanokite 

mašinėlėsavo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Tuojau užsisakykite per “Laisvę, 
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, t jies prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N., Y.

Penktadienis, Geguž. 10, 1940

Mateušas Simonavičius f
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Laisvės Parengimai Brooldyne

Liepos 7 July Piknikas
KLASčIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y

Laisvės Parengimai Kituose Miestuose

o Saldainiai iš Lietuvos

/i

Birželio 9 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Liepos 28 July Ekskursija 
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY

Amerikine Lietuvos importo korporacija 
aplaike didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 

x saldainių galima gauti “Laisves” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėže $1.20. Persiuntimą apmokame.

Ant vietos galima gauti ir po mažiau kaip, du 
svaru: po svarą ir po pusę svaro gausite. Padė
kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.

“LAISVES" ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

301

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior DeLuxe Portable , $34.50
Remington Model No. 5 DeLuxe $49.50
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
Deluxe Noiseless Portable $67.50
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LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

pas Fordą reiškia ge-

Paterson, N. J

GENERAL ELECTRIC

Lawrence, Mass
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duoti pastabą 
tvarkytojams, 
tokias dienas,

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

BALTIMORE, MD.
48 kp. bendrai su Jaunuo-

Pas mus geriausia 
diena yra sekma- 
to ir reikėtų pri- 
mums duoti sek-

pa- 
pa-

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas Įvyks sek

madienį, geg. 12 d., 2 vai. po pietų. 
Progresyvių Kliube, 325 E. Market 
St. Nariai dalyvaukite, nes bus rin
kimas į Pildomąją Tarybą ir rinki
mai delegatų į LDS Seimą, Taipgi 
svarstysime pildymą LDS 10 Apskr. 
kvotą gavimui naujų narių į LDS.— 
O Zdanienė, Sekr. (110-112)

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

$5
$5
5

užbaigta. — S. Kuzmickas, 
(110-111)

šu
tai I 
pe
su

PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, 12 d. geg. įvyks Mo

tinos Dienos paminėjimas. Ruošia 
Moterų Apšvietos Kliubas. Pradžia 
7:30 v. v., 1320 Medley St. Vakarė
lis susidės iš įvairių pamarginimų,

LLD 13 kp. susirinkimas bus lai
komas sekmadienį, gegužės 12 d., 
2:30 vai. po piet, YMHA svetainėj, 
kampas Ferry ir Walnut gatvių. Na
riai prašoma atsilankyti, yra nema
žai reikalų apsvarstymui. Užbaigus 
organizacinius reikalus- bus diskusi
jos svarbia tema. — Sekr. V. J. S.

(111-112)

UAW, CIO. Įstoji- 
ir mėnesinių duoklių

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras ruošia kortų parę, 

sekmadienį, 12 d. geg., LDP Kliube, 
408 Court St. Pradžia 5 v. v. Įžanga 
25c. Gausite ir užkandžių. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti. Bus ir dovanų. — Kom.

(110-111)

Vil-
ir aukų dėl

LDS
liais Balto-Lith. Leaders rengia pik
niką Motinų Dienoj, geg. 12 d., pas 
dd. Deltuvus, Hanover, Md. Pradžia 
10 vai. ryto. Rengėjai ir ūkės savi
ninkai kviečia visus dalyvauti šiame 
piknike. Bus valgių ir gėrimų. Tu
rėsime skanios vėžių sriubos. Jau
nuolių benas gros šiame parengime. 
Važiuodami busais imkite Washing

vakaras bus gegužės 
vai. vakare.
parengimai įvyksta 
Kliubo svetainėj.

Choro Simpatizatorius.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

geg. 12 d., 10 vai. ryto, 62 Lafay
ette St. Visi nariai būtifiai dalyvau
kite, nes turėsime daug naujų ir

NEW KENSINGTON,
LDS 10 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. geg., (antrą sekmadienį, vieton 
pirmo). Pradžia 2 vai. po pietų, 
1358 — 3rd Ave., Arnold, Pa. Kvie
čiame narius dalyvauti ir atsiveskite 
ir naujų narių įrašyti į LDS. — P. 
Povilaitis, Pirm. (110-111)

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

izabeth, N. J.

Ant jūsų pareikalavimu, suteiksim informacijas apie svorį ir kainas. 
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svorį ir kainas..

VARPAS BAKERY, 36-40 St, Street, Brooklyn N. Y.
EASTON, PA.

LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 12 d., 12:30 vai. 
po piet, YMHA svetAinčj$ kampas 
Ferry ir Walnut Sts. Bus Centro 
Valdybos rinkimai ir kitokių reika
lų. Visų narių yra pareiga dalyvau
ti. — Kp. Valdyba:

HUDSON, MASS.
H. L. P. Kliubas rengia šokius, 

šeštadienį, 11 d. geg*. Kliubo Svetai
nėje, naudai sušelpimo sergančios 
jaunuolės Helen Grigiūtjės. šokiams 
gros F. Stripinio orkestrą iš Mon
tello. Kviečiame skaitlingai dalyvau
ti. Įžanga 35c. (110-111)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NEPAPRASTA NUOLAIDA!
Jūs dabar galite pirkti G-E

• Mode! LB6B 6.2 kub. pėdų 
dydžio, 1940 model už

$119.50
už seną šaldytuvą, 
įmokėėti perkant ir 
metai išmokėjimui.

• '.Ci

.~' '■■■ ■'_____________
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Penktadienis, Geguž. 10, 1940

Detroit, Mich
Motinų Diena

Kiekvieną metą surengiama 
Motinų Diena, kurią išnaudo
tojų klasė sunaudoja dides
niam pavergimui darbininkių 
motinų ir jų šeimynų. Darbi
ninkų klasės motinos apvaikš- 
čioja šią dieną, kaipo protes
tą prieš jų ir jų šeimynų pa
vergimą ir išnaudojimą, nes 
niekas kitas, taip neatjaučia 
šeimynos padėtį, kaip motina. 
Šiemet darbininkės motinos 
dar labiau susirūpinusios, nes 
Europos kontinentas jau karo 
liepsnoje, kur tūkstančiai sū
nų jau žuvo, o kiti šimtai 
tūkstančių prirengti žuvimui.

Amerikos valdančioji klase 
galvatrūkčiais rengiasi į karą. 
Detroite suvirš 200 dirbtuvių 
dirba karo įrankius ir amu
niciją. Dies Komitetas, Mur
phy ir visa Roosevelto admi
nistracija puola pažangesnius 
darbininkus, ypatingai komu
nistus, kurie kalba prieš karą. 
Vadinasi, Amerika artimoj at
eityj stos į karą.

Todėl Detroito darbininkės 
motinos rengia protesto de
monstraciją prieš karą ir re
akciją. “šalin karas, mes no
rime taikos, darbo ir duonos! 
Nė vieno cento, nė vieno sū
naus karui. Ameriką laikyki
te nuošaliai nuo karo!“

Demonstracija įvyks atei
nantį sekmadienį, 12 d. gegu
žės, 2 vai. po pietų. Maršuo- 
ti pradės nuo Willis Wood
ward Ave. į Cadillac Square. 
Kalbės CIO, bažnyčių ir kitų 
organizacijų vadai. Dalyvaus 
LDS, LLD, lietuvių moterų or
ganizacijos. Todėl, Detroito 
lietuvių visuomene, be skirtu
mo pažvalgų ir įsitikinimų, 
dalyvaukite šioje demonstra
cijoje, kad išlaikyti Ameriką 
nuo karo. šeškupis.

. —o—
Priverskime Fordą Pildyti 

Teismo Nuosprendį!
Iškabinti visuose departmen- 

^tuose pareiškimu, kad pripa
žįsta UAW, CIO, sutinka ves- 

; ti derybas pripažinti UAW, 
" CIO. Nepersekioti darbinin

kus, norinčius įstoti į uniją.
Tai teismo nuosprendis, kurį 

Fordas turi išpildyti. Kad 
greičiau priversti šį teismo pa
tvarkymą pildyti, mes, Fordo 
darbininkai, tuoj turime susi
rašyti į 
mas $1 
$1.

Unija
resnes darbo sąlygas, užtikrin
tą darbą, didesnes algas.

Fordo Dirbtuvės 
Komitetas.

Jubiliejinė Vakarienė ir 
Sukilėlių Parė

Labai gražiai ir iškilmingai 
Lietuvių Ukėsų Neprigulmin- 
gas Pašalpos Kliubas, balan
džio 28 d., atžymėjo savo 30 
metų gyvavimo sukaktuves ir 

‘ turėjo surengęs puikią vaka
rienę ir gražią programą.
• Pokilį atidarė S. Yaskevi- 

’-’Čius, Kliubo iždininkas, ir pa- 
- kvietė A. Gustą, Kliubo pir- 

, mininką, pokilio vedėju.
Bevekarkmiaujant pirm, pa

kvietė senus — pirmuosius 
Kliubo tvėrėjus pakalbėti, žy
mesnes prakalbėles pasakė K. 
Sprainaitis, J. Simonas — da
bartinis Kliubo vice-pirm., P. 
Sakat,—dabartinis Kliubo se
kretorius ir S. Yaskevičius. 
Buvo kviestas ir gražiai pa
kalbėjo žydų tautos žmogus 
ir žymus politikierius Jalsonas 
ir dar 2 svetimtaučiai. Gražią 
ir jaudinančią prakalbėlę pa
sakė plačiai žinomas advoka
tas Paulauskas, svečias,.

Koncertinę programos dalį 
išpildė pusėtinai prasilavinusi 
dainininkė, p. Baubliutė, solo, 
.ir Andreičikas solo. Abu turi 
labai malonius balsus. Pianu 
akompanavo vargonininkas B. 
Voveris. Taipgi pusėtinai jau
dinančiai sudainavo porą dai
nelių 
žmona, 

... buvo 
prais

advokato Paulausko 
S. Zizo duktė, ir tai 
patersoniečiams “su
neš pirmu syk’ isgfr

Septintas puslapis

dom, o jau pusėtinai prasila
vinusi.

šis Kliubo jubiliejinis 
rengimas turi, rejkšmę ir 
vyko labai gražiai.

Tačiau nėra gero, kad nebū
tų ir blogo. Kliubas, maž kone 
vienbalsiai nutarė surengti mi
nėtą vakarą, tačiau keli, neva 
“biedniokai“, nariai išstojo 
prieš Kliubo tarimus ir varė 
nelemtą ir Kliubui kenksmin
gą agitaciją prieš jubiliejinį 
parengimą. Ir tą patį vakarą, 
kitoj vietoj, jie surengė “bied- 
nųjų“ parę, kad pakenkt savo 
draugijos parengimui!

Kaip visuomenėje, taip ir 
savišalpos draugijoj ar kuo
poj yra narių gana siaurai, 
labai neapgalvotai protaujan
čių ir savo draugijai ir sau 
blėdį darančių. Tačiau nėra 
jau taip nuostabu, kad žmo
nės neprasilavinę, neapsišvie- 
tę kerštauja. Bet daugelis ste
bisi iš tų draugų, kurie nese
niai per “Laisvę“ gana šiurkš
čiai bereikšmių parių rengė
jus kritikavo, bet Kliubo “su
kilėlius“, ir jų bereikšmę pa
rę moraliai rėmė.

Tai pusėtinai neapgalvotas 
elgėsis!

panijos, kol nebtls užbaigtas 
streikas.

Lawrence visuomenė turėtų 
streikieriams pagelbėti šį strei
ką laimėti.

—o—
Gegužės 2 d. čia kalbėjo d. 

L. Prūseika, “Vilnies“ redak
torius, iš Chicągos. Jo prakal
ba patiko visiems klausyto
jams. Klausimų visai nebuvo. 
Pirmoje temoje jis kalbėjo 
apie Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą ir Lietuvių Litera- 
tūros Draugiją. Nurodė, kaip 
reikalinga kožnam vienam pri
gulėti prie šių organizacijų. 
Kitoje temoje kalbėjo apie 
Lietuvos atgavimą Vilhiaus. 
Jis nurodė, kad Lietuvos pa
daryta sutartis su jos didžiuo
ju kaimynu Sovietų Sąjunga 
užtikrina Lietuvos nepriklau
somybę. Jei Lietuva tokios 
tarties nebūtų padarius, 
gal ji jau būtų paversta į 
lenus, kaip kad atsitiko 
Lenkija ir Norvegija.

Kalbėtojas taipgi gerai
važiavo melagiams, kurie me
lavo apie Vilniaus apvogimą.

Drg. Prūseika gavo ir 
nies“ skaitytojų 
“Vilnies.“

Tik norėčiau 
šio maršruto 
kad jie paskyrė
kurios labai neparankios dėl 
prakalbų.
prakalboms 
dienis. Prie 
sitaikyti ir 
madienį.

HARRISON,KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. geg., 2:30 vai. po 
pietų, Labor Lyceum Svet., 15-17 
Ann St. Prašome narių dalyvauti, 
nes turime svarbių dalykų aptarti 
ir taipgi per vasarinį sezoną turesk 
me perkelti susirinkimus iš sekma
dienių į kitus paprastus vakarus. —

Ramoška, Sekr. (111-112)

užkandžių ir arbatos. Įžanga 25c. 
Todėl, prašome nepraleisti šios pro
gos nedalyvavę šiame parengime.— 
Kom. (T10-112)

ton Local Howard ir Lombard St., 
pravažiavę Elkridge išlipkit ant Ha
nover Rd., eikite po "kairei iki Deltu
vą farmos. —Kom. (110-112)

LEVfrlSTON-AUBURN, ME.
LDS 45 kp. ir ALDLD 31 kp. ren

gia bendrai prakalbas. Kalbės L. 
Prūseika iš Chicągos. Įvyks šeštadie
nį, 11 d. geg., (pradžia?—Adm.) š.

Svetainėje. Kviečiame dalyvauti. 
Kom. (110-111)
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WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, gegužės 12-tą, Lie

tuvių Svetainėj, 29 Endicott St., 
LLD moterų kuopa rengia gražų 
koncertą pagerbimui motinų ir jų 
dienos. Programoj dalyvaus žymi 
Worcesterio solistė Alina .Endzeliū- 
tė) Cheriienė, Jonas Sabaliauskas, 
Vladas Tumanis, Viktorija Mickiavi- 
čiūtė (smuikininkė), Aido Choras ir 
jo grupės, taipgi panelės Gilligan 
mokinių grupe: Dolores Štaliulioniū- 
tė, Diana Repekiūtė, Rūta Šalavie- 
jūtė, Paulina Krukoniūte, Alena Ja- 
nuliūtė, Norma Čepniūtė, Alena Ki- 
žiūtė, Virginia Greelisk, Vincas Mo- 
tiejaitis ir Andrius Narušiavičia. 
Pradžia lygiai 7-tą vai. vakaro. Įžan
ga 35c. — Komisija. (110-111)

svarbių reikalų aptarti. Taipgi ne
pamirškite ir pinigų pasiimti ir uŽ- 
simpkėti už 1940 duokles, šiame su
sirinkime svarstysime ar pradėsime 
organizuot autobusus į “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks liepos 7 d., 
Klasčiaus Pąrke. Taipgi svarstysime 
kada rengsime pikniką mūsų kuopos 
naudai. —J. Bimba, Sekr.

(110-112)

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

L. Literatūros Draugijos 84 
kp. gegužės 4 d. turėjo pra
kalbas. Kalbėjo J. Gasiunas 
iš Brooklyn, N. Y,

Neseniai čion kalbėjo Stil- 
sonas ir tiksliai apsilenkda
mas su faktais, “įrodė“, kad 
būk Sovietų Sąjunga imperia- 
rialistiniais tikslais kariavusi 
su Suomija, o tiksliai nesakė, 
kad Anglija, Francija ir Vo
kietija Suomijos žemėje statė 
tvirtoves prieš Sovietus!

Draugas Gasiūnas ryškiai 
nušvietė tuos dalykus ir pub
lika suprato Stilsono politiš
kąjį bankruta.

Kalbėtojas plačiai nušvietė 
dabartinio karo tikslus ir fak
tais pabrėžė, kad Amerika 
jau viena koja yra įžengusi į 
šį karą ir jau kongresas svars
to paduotą bilių, kad sumobi
lizuoti visus šios šalies gyven
tojus po ‘kariška disciplina.^Pi
niguočiai to tik ir trokšta.

Kas myli matyti judamuose 
paveiksluose plačiai rodomą 
Lietuvą, tai yra proga gegu
žės 11 dieną pamatyti, bažny
tinėj svetainėj. Paveikslus ro
dys Motuzai. Plačiai spaudoje 
rašoma, kad Motuzų rodomos 
filmos gana populiariškos.

Pamatysime.
P. Sakat.

Šis Tas iš Bangos Choro 
Veikimo

Žiemą choras neturėjo di
desnio parengimo, taipgi šią 
vasarą pikniko neturės, 
dabar nusprendė turėt 
mažesnių parengimėlių, 
užpildžius finansinę

Tai 
porą 
kad 

spragą.
Mat, choras turi daug išlaidų, 
visur dalyvauja su dainomis 
veltui, o už pamokas moky- 

' tojai turi mokėt. Choras ne
blogai dainuoja ir tą visi įver
tina.

Taigi, atsižvelgiant į tą vis
ką, mes Elizabetho ir<apielin- 
kės visuomenė turim paremt 
šiuos choro parengimus savo 
skaitlingu atsilankymu:

“Card Party” įvyks gegu
žės 12, 5 vai. vakare.

Juokų
19 d., 7

Abu

Visokios Žinios
Essem Packing Co. darbi

ninkai tvirtai laikosi kovos 
lauke. Jie pareiškė, kad jie 
streikuos, jei bus reikalas, 
metus laiko ir daugiau, kol 
privers darbdavius išpildyti jų 
reikalavimus.

Tai ištikrųjų reikia pasvei
kinti tuos darbininkus už tokį 
narsumą. Taipgi jie išleido la
pelius anglų ir lenkų kalbose. 
Jie atsišaukia, kad žmonės ne
imtų ’’ produktų ' minėtos koiti-

—o---
buvo paskelbta 

vardai biznierių, kurie skaito 
dienraštį “Laisvę.“ Dabar at
siranda daugiau tokių ‘biznie
rių. Turiu už garbę paskelbti 
ir jų vardus, štai jie: P. Ja- 
nukonis turi saliūna ir restau- 
rantą, Methunuose, ant Broad
away. A. Palskis, 418 Hamp
shire St., mandagiai priima 
atsilankiusius. Progai pasi
taikius, atlankykite šiuos biz
nierius.

Draugų JJaręalių duktė Bi
rutė apsivedėvsu.. jonu Kibil- 
da. Taipgi apsivedė V. Pa
laiką su Rilo Conture, fran- 
cūziškos kilmės. Jaunave
džiams . linkiu gražiai šeimy
niškai sugyventi.

' L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI B KITUR
DETROIT, MICH.

Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas 
rengia balių pagerbimui Motinų, 11 
d. geg., Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Bus įvairių valgių, lietuviškų 
kukulių, kaldūnų, švilpukų ir tt. Rus 
ir kortų lošimas, laimėtojai gaus do
vanas. Įžangos nebuš. Pradžia 7:30 
v. v. Kviečiame dalyvauti. — Kom.

(110-111)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, geg. 12, Lyros Cho

ras rengia išvažiavimą Burholme 
Parke, įdant sukelti finansų padeng
ti kelionės lėšas važiuojant į Balti- 
morės pikniką, birželio 9 d. Kviečia
me visus dalyvauti, bus užkandžių ir 
kitokių vaišinimų. Galėsite praleisti 
laiką dideliose pievose žaidžiant žai
slus arba kozyriuojaųt. Imkite 5-tos 
gatvės No. 50 gatvekarį, kuris nu
veš tiesiog į Burholme Parką. — 
Kom. v (111-112)

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn »

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

stočių BMT Line
’ ' Tel::-Glenmorė 5-0191'

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. geg., 2 vai. po pie
tų. LDS kambariuose, 15% E. Cen
ter St. Prašau visų narių dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti, taip 
pat bus balsavimas Centro Valdybos. 
Taipgi nariai,, kurie negavote po 
naują narį, prašau gauti, nes šis pa
skutinis mėnesis, o dar mūs kvota 
nevisai 
Sekr.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

I 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 aprokawmus be jokio mokesčio.

DINNERS
Motinos Dienai Pyragas

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIAS“1 Jos MIE 
DTDIZTMVO MAT^ B D,DŽ,VJV PIRKINYS 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

■'■i1 i^-ua)........................

Didelė' 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys l

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

CHARLES D’ORAZIO & SON 
, LICENSED DEALER OF 

REX COLE, INC.
664 Grand Street. Brooklyn, N. Y,

EVergreen 4-8734

H

Pavaišinkite motiną ir visą šeimą šiuom skaniu pyragu 
Motinos Dienoje. Varpo keptuvė jums iškeps skaniau
sią pyragą. Užsisakykite dabar.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirin
kimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake Coffee Cake, Butter Cake, 
Bunkė ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT

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

Shop, Sleeping Ac ^oiodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75e.

' SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night
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Aštuntas puslapis

NeH'Yorto^/žžgjifcfZInioi
Jaunieji Kom. Išsirinko 

Naują Prezidentą
Taksiku Streikieriy 

Masiniai Pikietai
Jaunųjų Komunistų Nacio- 

nalė Taryba turėjo sesijas 
New.Yorke gegužės 4, 5 ir 6 

plačiai apdisku- 
jaunimo proble- 
darbuotę.

kaip praneša 
priėmė

d d., kuriose 
savo įvairias 
mas ir dėl jų 

Jaunieji,
“Daily Workeris”, 
Kom. Partijos prašymą pa- 
liuosuot Gil Green, per 10 me
tų buvusį jaunųjų komunistų 
prezidentą, partijos darbui, o 
Green’o vieton išsirinkę prezi
dentu Max Weiss.

Suėjus savaitei taksių vai
ruotojų streiko, o Parmelee ir 
Terminai taksių firmoms ne
rodant noro tartis, streikieriai 
pastatė masinius pikietus.

Trečiadienį • pikietavo Par- 
melle garadžių, 60th St. ir 
York Avė., N. Y. Susirinko 
per 200 pikietų. Kadangi po
licija neleido prie pat gara- 
džiaus daugiau keturių pikie
tų, tai. masinės eilės maršavo 
skersai gatvę nuo garadžiaus.

Iš LDS 5-to Seimo Komisijos Raporto 
Pirmos Kuopos Susirinkimui

Kaip jau daugeliui žinoma, 
kad šiemet—1940 metais— 
turi įvykti Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 5-tas Seimas. 
Šios mūsų apdraudos ir pa
šalpos organizacijos seimai 
įvyksta kas antri metai ir vis 
skirtingoje vietoje. Į Seimą 
suvažiuoja keli šimtai delega
tų ; po draug su suaugusiais— 
suvažiuoja ir jaunuoliai, spor
tininkai.

Šiemet 
viai turės 
lietuviais 
čiosios Amerikos, kadangi 
Seimas įvyks Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Įvyks pabaigoje 
rugpjūčio mėnesio. Seimo pri- 
rengimui ima dalyvumą LDS. 
2-ras Apskritys ir LDS 1-ma 
kuopa Williamsburge. Nuo 
1-mos kuopos į komisiją įeina: 
R. Mizara, J. Gužas ir M. Do- 
binis.

Teko nugirsti, kad Seimo 
salėj valgių negamins, dele
gatai galės valgyt, ir, M&M1 
ukvatą, truputį išsigerti, pas 
mūsų artimus biznierius. Ka
dangi Seimas tęsis veik per 
visa savaitę, tad delegatai tu
rės progą aplankyti daugeli 
mūsų simpatikų ir pritarėjų 
biznierių. Į vieną valgyklą, 
kad ir su geriausiais norais, 
visi kartu delegatai negalėtų 
sutilpti. Todėl vietiniai biznie
riai, būkite prisiruošę priimti 
tolimus svečius tinkamai ir

newyorkieciai lietu- 
progą susipažinti su 
iš visų kampų pla- 

Amerikos,

prielankiai.
Daug kartų man teko 

kituose miestuose, tai į new- 
yorkiečius prastai kiti atsilie
pia—trūksta draugiškumo.

Užklausus “Laisvės” artimo 
kaimyno, Prano Domikaičio, 
kas link įvyksiančio Seimo— 
jis pareiškė:

“Tuo laiku, kada bus LDS 
5-tas Seimas Brooklyne, mano 
valgykloje bus daugiau ir pa
tyrusių aptarnautojų. Bus ap
rūpinti delegatai tinkamu 
maistu—ryte, dieną ir vakare. 
Mes patiksime juos manda
giai ir draugiškai.”

Tai bravo, Domikaitis! Ma
no nuomone, tą padarys ir 
alinių 
gatai 
taipgi 
sakys
tam Seimui, kuomet juos ap
lankys tam išrinkti žmonės.

Komisija taipgi iškalno pra
neša deelgatams, kad steng
simės surasti veltui delega
tams nakvynes per visą Seimo 
laiką. Todėl, kurie lietuviai 
turite tuščius ir tinkamus 
kambarius, malonėkite pra
nešti LDS raštinei—419 Lo
rimer St. (antros lubos).

Komisija vėliaus paskelbs 
visus savo planus ir progra
mą, kas tik bus veikiama lai
ke Seimo.

George Ku'raitis,
Kuopos Korespondentas.

būti

savininkai, kada dele- 
aplankys jų įstaigas; 
tikimės, kad jie neatsi- 
duoti ir pasveikinimus

Siūlo Pernumeriuot
Miesto Gatves

Motiną Dienai Minėt 
Iškilmės

Del Pirmos Dienos Gegužes 
Paminėjimo

Lietuvių 
meitų 54-tas Skyrius (A. 
W. of A.) surengė Pirmos Ge
gužės paminėjimą trečiadie
nio vakare, gegužės 1, Liet. 
Am. Piliečių name, ,280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Vakaro 
vedėju buvo komiteto pirm. 
P. Tiškus, Jis vakarą vedė la
bai ištižusiai, rūkydamas ir 
kalbėdamas tuo pačiu sykiu. 
Kriaučiai turi savo skyriuje 
pirm. V. Zavecką, kuris labai 
gerai ir tinkamai veda susi
rinkimus, tai man stebėtina, 
kodėl negalėjo vesti Pirmos 
Gegužės vakarą.

Jonas Navickas su savo 
Nakties Pelėdų Orkestrą ati
darė vakarą su maršais. To
liau liet, kriaučių 54-to Sky
riaus delegatas V. Michelso- 
nas pasakė kalbą, trumpais 
bruožais apibūdindamas reik
šmę ir reikalingumą Pirmos 
Gegužės šventės. Sekantis kal
bėtojas buvo J. Stilsonas, ku
ris daug tiesos pasakė, bet 
daug ir nepriminė. Juozas Ta
mošauskas, armonistas, su
griežė kelis kavalkus muzikos, 
kuri publikai labai patiko. 
Petras Grabauskas su Aleku 
Velička sudainavo duetą 
akompanuojant A. Depsiutei. 
Lyraičių grupė pašoko lietu
viškus šokius, kurie publikai 
irgi labai patiko. Nuo tauti
ninkų kalbėjo P. Bukšnaitis; 
bet jo kalba buvo neatsakan
ti Pirmai Gegužės. Paskutinis 
kalbėtojas iš “Laisvės” red. 
A. Bimba nušvietė Pirmos 
Gegužės reikšmę ir tikslą aiš
kiai ir nedvejojančiai ir ne
svyruojančiai. Aido Choras 
sudainavo kelias dainas baig
damas su Internacionalu.

Kriaučių Amalga- 
C.

Dabar kyla klausimas 
šono kalbos vertingumo.

pad a-

Socia-
Gegu-

kriaučiuose būtų negavęs pri
tarimo. Jei ne ta baimė, J. S. 
būtų visą peklą suvertęs ari t 
Sovietų Sąjungos, kaip daž
niausia šavo prakalbose 
ro. /

Bet dabar paimkim 
listų Partiją. Ji Pirmą
žės švęsdavo, kai ir buvo re
akcijos suimta ir ištaškyta, 
vis viena už ją kovodavo lig 
dabartinių laikų. O šiandieną 
jau patys bėga nuo tos šven
tės, nors ir niekas nepersekio
ja. Supraskite, kad Sovietų 
Sąjungą sveri čia'tą:’ dieną, dėl
to socialistai negalį švęst.-Nu
gi net pats J. S.'priminė, kad 
darbininkai turį paimti visas 
industrijas .į savo rankas ir 
valdyti. Tai-ką jie tada turi 
daryti? Ar jau turi išsižadė
ti Pirmos Gegužės, už kurią 
ir per kurią tiek laiko kovojo, 
turi jos nebėapvaikščioti ? Aš 
manau, kad jeigu viso pasau
lio darbininkai atsiektų savo 
militariškumo, savo galios, 
vienok jie visi, kas ti)< kuomi 
išgali, apvaikščiotųz n;----
Gegužės šventę, kaip 
Sovietų Sąjunga daro.

Mes, darbininkai, 
taip pat dedame visas 
spėkas, kokias tik turime, 
vaikščioti tą dieną.

Matote, kad socialistai 
dai nėra joki socialistai, 
apsimetėliai, jie tik '___
save socialistais., Pažiūrėkime 
į Thomas Mooney, kuris buvo 
tikras socialistų vadas, jis per 
20 metų buyįą, pūdomas kalė
jime užtai- kad jisai buvo re
akcijos priešas. O ar daug

mūsų “socialistai” didžiųjų 
unijų “vadai” persekiojami ar 
kalinami? Kamgi juos perse
kios, juk jie reakcionieriams 
geriausi ramsčiai, jie neprilei
džia žmonių mases prie ben
dros kovos. Broliai socialistai, 
dėkite visas pastangas išmest 
savo viršininkus, kurie mūsų 
Pirmą Gegužės pradėjo minti 
po kojų, dirbkite, kol neper- 
vėlu. Stokime visi į bendrą 
kovą prieš savo priešą. Pažin
kime savo priešą. J. S., geras 
yra jūsų išsitarimas, kad su
tinki su Pirmos Gegužės šven
te. Stok už ją, kovok prakal
bose ir per savo spaudą už 
bendrą darbą prieš visų darbi
ninkų priešą.

Kriaučius.

SUSIRINKIMAI
Namų Savininkų Dėmesiui
Didžiojo New Yorko lietuvių namų 

savininkų organizacijos susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 10 d., 8 
vai. vakaro, grab. Shalins-Shalinsko 
įstaigoj, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

Visi organizacijos nariai malonėki
te dalyvauti susirinkime. Kviečiame 
atsilankyti ir tuos jiamų savininkus, 
kurie dar nepriklauso prie namų sa
vininkų organizacijos, nes Šiame su
sirinkime bus gera proga susipažinti 
su’ organizacijos darbuote ir tapti 
organizuoto veikimo dalyviais. — 
J. P. Mačiulis, pirm. (110-111)

Pirmos 
dabar

dabar 
savo 

ap-

va- 
tik 

vadinasi

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išąnksto.

VALANDOS;

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

Šventadieniais susitarus161 NO. 6th STREET

Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Tel. SOuth 8-1551

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patari
306 Union A

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

Gerai Patyrę Barberlai

vimas
enue

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 pavieniai fomi- 

šiuoti kambariai ir garadžius. Taip
gi parsiduoda geras automobilius. 
Parandavojama be skirtumo vyram 
ar moterim, taipgi galima pagaminti 
valgį namie. Blokas ir pusė iki Lef
ferts Ave. stoties. Geo. Doleris, 
107-48 — 116th St., Richmond Hill, 
N. Y. -r (111-113) ’

Dabar galima pasirandavot “Club 
880” bankietams, vestuvėms ir kito
kiems pokiliams. Vieta graži, yra už
tenkamai vietos krėslams Ir yra gra
ži svetainė šokiams. Draugiška at
mosfera. Galima užsiregistruoti bile 
kada. Antrašas: Club 880: 880 Ja
maica Ave., (Cypress Hills), Jamai
ca, N. Y. 110-112)

Pasirandavoja gražus, didelis kam
barys, su dviem langais. Jamaiėos 
kalno }sekcijoj. Netoli 8th Avė. arba 
BMT /stočių. Šalavėjus, 151-14 — 
85th Dr., Jamaica, N. Y. (110-112)

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
IšbalzanAoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

*

Manhattan prezidentas 
Stanley M. Isaacs pasiūlė Mie
sto Tarybos komisijai pernu
meriuot miesto gatvės naujo
viška metodą, sulyg kuria vi
suose ant vienos linijos sto
vinčiuose blokuose būtų vie
nodi numeriai. Dabartinis nu- 
meriavimas seka pradėtąją 
prieš 140 metų, kada miestas 
turėjo tik 100,000 gyventojų.

Pasiūlymą remia pašto vir
šininkas Albert Goldman, 
daugelis pilietinių ir biznierių 
organizacijos, taipgi eilė uni
jų. Jam priešinasi, puikiųjų 
rezidencijų savininkai, turin
tieji jau per gentkartes “aukš
tojoj draugijoj” žinomus nu
merius. Tūlos firmos skund
žiasi, kad perkeitimas adreso 
joms padarytų daug lėšų.

PATAISA

Motinų Dienos proga, broo- 
klynietės moterys ruošia gra
žų vakarą penktadienį, gegu
žės 17-tą, Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėj. Bus graži me
niška programa ir šiaip įvai
rumų.

Originaliai minėjimas buvo 
planuota rengt geg. 10-tą, bet 
nukelth į 17-tą, kad nesusi- 
durt su komp. šalinaitės moki
nių koncertu, kuris įvyks geg. 
12-tos vakarą, Shubert Hall. 
Motinoms, kurios aukli ir nori 
padėt auklėt menininkus, šis 
koncertas taipgi labai svar
bus. O tokių motinų nemažai 
veikia su Liet. Mot. Apšvle- 
tos Kliubu, kuris rengia Mot. 
Dienos minėjimo vakarą.

Apie Mot. Dienos\ pramo
gos programą bus daugiau se
kamose laidose.

Stil- 
_____ _ . Jis 

priminė pradžią Pirmos Ge-1 
gūžės šventės ir kad ji įkur
ta A. F. of Labor tarimu, bet 
kas buvo jos vadai, ar socia
listui, tai nepasakė. Tai ko
dėl ? J. S. sakė, reakcija su
mynė, ištaškė ta šventę, kaipo 
darbininkų. Toliau J:> S. pri-- , 
minė dabartini laiką. Esą, di
džiųjų uniju viršininkai ir So
cialistu Partija nutarė neap
vaikščioti Pirmos Gegužės tuo 
sumetimu, kad diktatoriškos 
šalvs vartoja tą švente kaipo 
militarišką šventę. Stilsonas 
sąicė. kas liečia ii, su tuo ne
sutinkąs. Bet faktai rodo ką 
kita—jo redaguojamasis laik
raštis “Naujoji Gadynė” visai 
ka kita rašo. Jisai žino, kad 
jeigu būtu pasisakęs sutinkąs 
su tų viršininkų tarimais, tai

“AIDBALSIAI’
Mes patariame šiuos daiktus 

youn old Watch 
is wtfdft. numauki
.TRADE IT IN FOR A 

17 jewel 
kB U LOVAI

dovanom Motinos Dienai

: ŽIEDAI ,

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

Dalis vakar dienos■iijul—• _____ “Lais
vės” išėjo su techniška pa
klaida, po “Atsišaukimas į 
Brooklyno Lietuvių Visuome
nę” antgalviu pridėta visai 
ten nepriklausąs kito rašto 
antgalvis: “LDS 5-to Seimo 
Priręngimo Komiteto Rapor
tas”: Atsiprašome. 

----- -- ---
Prasidėjus Pasaulinei Pa

rodai, Times Square-Flushing 
ekspresiniai traukiniai kur- 

darbo dienomis lig 8 vai. 
o šeštadieniais ir sek- 

iki po pusiaunak-

Prie LaGuardia Orporto 
steigiamos pakeltos platfor
mos, kad ir toliau stovinti lan
kytojai galėtų matyt orporto 
veiklą.

Kviečia Atsilankyti
Amerikos /Lietuvių Demo

kratų Kliubas ruošia moti
noms pagerbimo dieną atęi- 
nąnčioj subatoj, kliubo patal
pose, 18 Scholes StX Prašom 
visas motinas susirinkti. Kas 
atsilankys Motinų Dienos pra- 
mogon, tai įėjimas visiems dy
kai. Susirinkit 8 vai. vak.

Kviečia Kliubo Komitetas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda antrąrankiai gesiniai 

pečiai, po $3 ir aukščiau, geriausios 
rūšies šeimom virtuviniai pečiai, pil
nai gerame stovyje. Už tą kainą tai 
kaip veltui. Turiu greit parduoti, nes 
reikia ištuštinti vietą. Prašau tuo
jau kreiptis šiuo antrašu. M. Dobins, 
194 Reid Avė., Apart. 1, Brooklyn, 
N. Y. (110-112)

VADOVYSTĖJ B. ŠALINAITĖS • 
DALYVAUS

Šeštam Metiniam B. Šalinaitės Mokinių

Sekmadienį, Gegužes 12, 1940
, :■ 7 valandą vakare

. , : , • SHUBERT SALĖJE -
BROADWAY, MONROE IR HOWARD AVE.

(Gates

Sopranai:
“AIDBALSIŲ” SĄSTATAS: 
ALDONA ŠERTVIETYTE 
MELVINA SUKOSKYTE 
ALDONA ŽILINSKAITE

Altai.
MARY BROWN
BIRUTA KALAKAUSKAITE

Avė. stotis)

Bosai:
JONAS GRYBAS
FELIKSAS JANULEVIČIUS
JURGIS KAZAKEVIČIUS

Tenorai:
ANTANAS NAVIKAS
JUOZAS SUKACKAS

Be savo atskirų dainų programoje, “Aidbalsiai” ims dalyvumą sykiu

Miestas steigs naujas 
lavietes prię dar dviejų 
štesniųjų .mokyklų—Fort Ha
milton, ir East New York Vo
cational. - -

S --------------- - i.
R. DiCiccp* 31 m., pašautas 

prie savo -krautuvės, 4530 
Flatlands Aye. Manoma, kad 
jį pašonė susiędijos vaikai, 
praktikuodami gaudymų. 0

žais- 
auk-

PHILADELPHIA, PA.

Pąrsiduoda čeverykų krautuvė, 
čia laikau naujų čeverykų pardavi
mui ir taisau senus. Yra įruošta visa 
reikalinga čeverykų taisymui maši
nerija. Galiu parduoti su namu ar
ba be namo, vien tik biznį. Reikalas 
verčia greit parduoti, nes einame į 
kitą bizni. Jau 15 metų kaip laiko
me šį biznį. Galima iš jo puikiai pra
gyventi ir dar dolerį-kitą galima pa
taupyt. Lietdviais apgyventoje vie
toje. Kreipkitės: John Shimkunas, 
1536 So. 2nd SV, Philadelphia, Pa.

(109-114)

su 
visais mokiniais perstatant sceną iš Victor Herbert operos “The Fortune 
Teller.” Bus gražus čigonų vaizdas—su kostiumais ir šokiais.
Kiti programos dalyviai: v ' \

BIRUTA RAMOŠKAITE, sopranas
SIETYNO CHORAS

i > ir
VISI MOKINIAI:

■ ‘ ALDONA KLlMAITE
VIKTORIJA VALUKAITE
ALDONA ŽILINSKAITE
ONA DAUKANTAITE
LILIJA MAKUTENAITE
SUZANA VAITELYTE
NANCY KAIRYTE

JOANA MISEyiČIUTE 
JUOZAS SUKACKAS 
JURGIS KAZAKEVIČIUS 
ALGIRDAS BACEVIČIUS 
VINCAS SKUODIS 
LILIJA MILČIUTE

PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI
įžanga $1.00, Būtinai pirkite bilietus išąnksto, nes prie durų nebus 

pardavinėjama. • Galite gAuti pas visus mokinius ir “Laisvėje”.

ROBERT-
LIPTON j

SL/įfe o V JEWELER •
■ Įsteigta 1892 •

701 GRAND STREET Z 
BROOKLYN, N. Y. •

■ • 
Graham & Manhattan Avės. •

NW Tel. Stagg 2-2173 ‘
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą (*

ŠTAI KAIP JDS TAUPOTE 
Ant Pavasarinių Drabužiu

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

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių {mokėjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$21.50 $24.50
Buvo $25.00 Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
' ■■■/ j............ ................................




