
KRISLAI
Ar Ne Permažai?
Perdaug Jau Pesimistiška 

Mintis.
Du Kartu Skaito.
Domisi Lietuvių Kalba.
Nėra To Papuošalo. . .

Rašo R. Mizara

“Vilnis” mano, kad iš Či
kagos suaugusių ir jaunimo 
LDS kuopų delegatų jubilėji- 
niame LDS Seime bus tarp 20 
ir 25.

Ar ne permažai ? Man ro
dosi, čikagiečiai galėtų dau
giau prisiųsti delegatų.

Tiesa, ten pat pastebima, 
kad be to skaičiaus, čikagie- 
čių atvyks dar ir sportininkų 
ir menininkų. Iš viso gal su
sidarys apie 35 asmenys.

Drg. Jaunutis (žiūr. “L.” iš 
geg. 15 d.) gan pesimistiškai 
žiūri į seneliams prieglaudos 
statymą. Jis matė tokią prie
glaudą Pennsylvanijoj. Tai 
buvo velionio vyskupo Gritėno 
įsteigta prieglauda. Ji buvusi 
pilna intrigų ir dėlto suban
krutavo. *

Man rodosi, mes neturėtume 
imti pavyzdžių iš to, kas buvo 
kur nors prasto: turėtume 
jieškoti pavyzdžių iš to, kur 
veikiama gerai. O gerų sene
liams prieglaudų Amerikoje 
yra.

Jei mokėsime gerai ir gra
žiai darbuotis, tai už keleto 
metų gafėsime tokią prieglau
dą įsisteigti. Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas yra ta 
organizacija, kuri galėtų pa
sekmingai seneliams prieglau
dą palaikyti.

Ąišku, įsteigimas seneliams 
prieglaudos — ne vienos die
nos darbas.

Jubilėjiniame LDS Seime 
tasai klausimas, be abejo, bus 
svarstomas.

SLA pild. tarybos rinkimų 
balsus skaitė net du kartu. 
Kai pirmą kartą komisija -su
skaitė, tai, sakoma, Bagočius 
turėjęs apie 20 balsų dau
giau, kaip Laukaitis.

Bet surasta' tam tikrų ne
tikslumų. Taigi komisija dar 
kartą susirinko ir iš naujo 
perskaitė. Kaip iš tikrųjų ten 
viskas užsibaigs, liekasi pa
laukti ir pamatyti. j

Gali prisieiti taip, kad pre
zidentą turės rinkti SLA sei
mas.

Vis daugiau ir daugiau mū
sų jaunimo susidomi lietuvių 
kalba. Jie nori jos pramokti. 
Tūli nori ją gerai išmokti.

Tai džiuginąs reiškinys!
Priemonių lietuvių kalbai iš

mokti mes greit turėsime už
tenkamai. Dr. Kaškiaučius te
berašo vadovėlį angliškai kal
bantiems lietuvių kalbai pra
mokti. Tai bus pirmas tos rū
šies vadovėlis. Jį išleis “Lais
vė.”

Lithuanian-English Self-In
structor — vadovėlis vadinsis. 
Užsisakykite'jį dę?bar, tai gau
site 25c pigiau. Leidinio kai
na $1.50.

Be to, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas yra išleidęs 
“Labas Rytas” vadovėlį. Ku
rie jį įsigijo, visi džiaugiasi 
ir gėrisi.

Kur jau kur, bet tokiuose 
miestuose, kaip Brooklynas ir 
Čikaga, mūsų jaunimas nega
li skųstis neturėjimu progos 
lietuvių kalbai išmokti, čia 
yra užtenkamai žmonių, kurie 
gali pamokyti.

Kodėl negalima įsteigti pa
stovių mokyklėlių ? Girdėjau, 
kad mūsų jaunimas Brooklyne 
tuo rūpinasi.

Aną dieną buvau nuvykęs 
New Yorko Pasaulio Parodon. 
Tuojau pajutau ten esantį ka
žin kokį trūkumą. Nebėra jau 
to pavilijono, kurio viršuj sto
vėjo milžinas darbo žmogus 
su aukštai iškeltu švyturiu 
rankoje. Nėra gražiausio pa
puošalo.

Dėlto kalti Amerikos reak
cininkai. Jų sukeltas antį-

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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KERTASI MILIŪNAS VOKIEČIŲ IR TALKININKŲ KARIŲ
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 ' — .. - . ;__________________  H----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rooseveltas Reika
lauja Dar Baliono 
Kariniam Tikslam
Washington, geg. 16.— 

Prezidentas, atvykęs į kon
gresą, ragino paskirt dar 
apie bilioną dolerių Ameri
kai ginkluoti. Jau pirmiau 
kongresas paskyrė du bilio- 
nu dolerių armijai ir lai
vynui per metus. Supranta
ma, jog kongresas pridės 
dar bilioną dolerių kari
niams Amerikos tikslams į 
metus.

Prez. Rooseveltas siūlo 
padidint pastovią Jungtinių 
Valstijų armiją nuo 227,000 
iki 250,000 ir miliciją nuo 
235,000 iki 250,000, naujo
viškai apginkluot šias kari
nes jėgas ir išanksto pasi
rūpint, kad būtų priruošta 
750,000 kariuomenės bile 
reikalui.

Roosevelto programa rei
kalauja kuo trumpiausiu 
laiku pastatyt 86 karinius 
laivus; per metus išlavint 
7,000 karinių lakūnų vietoj 
dabar lavinamų 2,400; pas
tatyt virš 600 didžiųjų bom- 
binių orlaivių vietoj 400; 
įsigyt daugius priešorlaivi- 
nių ir prieštankinių kanuo- 
lių; smarkiai paskubint ka
ro lėktuvų statymą; val
džios pinigais padėt plačiau 
išvystyt fabrikus orlaivių 
ir kitų karo pabūklų.

(Amerikos armijos vadai 
reikalauja pastatyt po 2,- 
000 lėktuvų per mėnesį, tai 
dveja tiek, kiek amerikiniai 
fabrikai dabar galėtų pri
statyti lėktuvų. Tikrumoj 
Amerikos fabrikai dabar 
pastato tik po 500 lėktuvų 
per mėnesį.)

Prez. Roosevelto kalba 
kongrese buvo per radio 
paskleista ne tik visai Am
erikai, bet ištisam pasau
liui.

Talkininkai Dalinai Sulaikė 
Vokiečius

. London, geg. 16.—Vokie
čiai tankais ir lėktuvais ga
na giliai pralaužė belgų ir 
talkininkų frontą Belgijoj, 
kaip sako anglų komandie- 
riai; bet paskui, girdi, 
francūzų pėstininkai sulai
kę vokiečių žygiavimą pir
myn, ir vokiečiam dar ne
pavykę prasilaužt per Ant- 
werpo-Namuro liniją ir už
pult Brusselį, Belgijos sos
tinę.

Anglų orlaiviai kartoti
nai bombardavo vokiečių 
geleži nkelius, amunicijos 
sandėlius ir ginklų ir plie
no fabrikus Rhein upės 
ruožte.

Romos policija manda
giai išsklaidė 10 tūkstančių 
studentų, kurie niekinančiai 
demonstravo prieš .Angliją 
ir Franci ją.
sovietinis šturmas paakstino 
Sovietų Sąjungą saVo pavilijo- 
ną iš Pasaulio Parodos iš
traukti.

Italy Demonstrantai Už- • 
puolė Jugoslavus

Susak, Jugoslavija.—Bū
riai demonstruojančių italų 
bombardavo akmenimis ju
goslavų namus ir biznius 
Fiume, Italijoj. Jie taipgi 
laidė akminis per rubežių į 
Susaką, Jugoslavijos pusė
je, šaukdami: “Šalin Jugos
laviją!” “Ura už karą!” 
“Dalmatija (Jugoslavijos 
provincija) turi priklausyti 
Italijai!” ir tt.

ioo^ooTholandų
ŽUVO KARE SU

VOKIEČIAIS
Paryžius.—Pradžioj karo 

su vokiečiais Holandija tu
rėjo 400 tūkstančių armi
jos, ir iš to skaičiaus tapo 
užmušta 100 tūkstančių, o 
karališkos gvardijos žuvo 
80 procentų, kaip pranešė 
holandų užsienio ministeris 
E. N. van Kleffens geg. 15.

Jis sakė, kad Holandija 
tik su talkininkų žinia, ga
lop, pasidavė vokiečiams, 
bet Kleffens tvirtino, kad 
holandai vis tiek tęs kovą 
išvien su talkininkais; Jis 
priminė, kad holandai te- 
bevaldo Holandišką Rytinę 
Indiją, turinčią 70 milionų 
gyventojų; ir Holandiškos 
Indijos gyventojai ir turtai 
liko pervesti į talkininkų ži
nybą karui prieš vokiečius.

Holandijos ministeris 
Kleffens, be kitko, pripaži
no, jog iš orlaivių nuleisti 
Vokietijos kariai daug pri
sidėjo prie to, kad buvo su
paralyžiuotas ir pakrikdy- 
tas apsigynimas nuo vokie
čių.

Talkininkai Užėmė Tris 
Miestelius Narviko 
Srityj, Norvegijoj

Stockholm, Švedija.—Pa
gal talkininkų pranešimus, 
tai jie užėmė miestelius El- 
vegaardsmoen, Oyjord ir 
Vassdal netoli Narviko, 
šiaurinėj Norvegijoje. Tal
kininkų karo laivai ir lėktu
vai bombarduoja vokiečius 
ir sakoma, kad pastarieji 
apleido sudaužytą Narviką 
ir ginasi tik jo priemies
čiuose. i

Talkininkų orlaiviai, tan
kai ir pėstininkai atakuoją 
vokiečius ir palei visą gele
žinkelį tarp Narviko ir Šve
dijos. • : ' .

Vokiečiams trūko maisto 
ir kitų reikmenų, bet dabar 
jie. gavo daugiau valgių, 
ginklų ir amunicijos. Bent 
vienas vokiečių laivas pra
plaukė pro talkininkų karo 
laivus ir atgabeno vokie
čiam reikmenų. '

Paryžius. — Franci j a su
laikė traukinius palei Itali
jos sieną, kad italai jų ne
užkluptų.

Vokiečiai Laimį Mūšius 
Prieš Talkininkus

Paryžius, geg. 16.—Per 
du šimtus mylių nuo Ant- 
werpo, Belgijoj, iki Seda
no, Francijoj, ir toliau šėl
sta didžiausias ir žiauriau
sias mūšis visoj žmonijos 
istorijoj. Kautynėse daly
vauja iki pusantro miliono 
vokiečių ir talkininkų ka
riuomenės, “kanuolė prieš 
kanuolę, tankas prieš tan
ką ir tūkstančiai orlaivių iš 
vienos pusės prieš tūkstan
čius orlaivių iš antros pu
sės.” Trijose vietose, Meu
se upės fronte, vokiečiai 
vėl pažengė pirmyn prieš 
francūzus ir anglus, bet 
mūšis dar anaiptol neiš
spręstas.

Kita Savaitė Nuspręsianti, 
Katrie Laimės Kara

_______ f____

Berlin, geg. 16.—Vokie
čių komandieriai teigia, jog 
sekančią savaitę susikibs į 
mirtinas kautynes du milio- 
nai kariuomenės iš vokie
čių ir talkininkų pusės. Vo
kiečiai sako, kad jeigu jie 
laimės šį mūšį, tai bus pra-. 
džia pabaigos •' Anglijai ir 
Franci j ai. Tokiame atsitiki
me, girdi, talkininkų armi
ja būtų priversta bėgt, ne
turėdama tvirtovių anapus 
Maginot linijos, o vokiečiai 
besivydami sunaikintų did
žius daugius talkininkų ka
riuomenės ir pagrobtų ka
rinius jų pabūklus. Tuomet 
ir Italija įstotų karan iš
vien su vokiečiais “pri
baigt” talkininkus, kaip 
spėja aukšti vokiečių kari
ninkai.

Lafayette Kolegija 
Š a u k i a Rooseveltą 
Laikytis Bepusiškai
Easton, Pa.—37-ni profe

soriai čionaitinės Lafayette 
Kolegijos pasiuntė prezi
dentui Rooseveltui telegra
mą žiūrėt, kad Jungtinės 
Valstijos nebūtų įtrauktos į 
karą. Profesoriai sako, kad 
Roosevelto kalba praeitą 
penktadienį buvo tokia, jog 
atrodo, kad jis ruošiąs Am
eriką karui. Tas privertė 
profesorius “labai susirū
pinti.”

Tie profesoriai telegra
moje Rooseveltui pareiškia, 
kad Jungtinės Valstijos ir 
kiti amerikiniai kraštai turi 
būt išlaikyti nuo karo; sa
ko, tai būtų pasitarnavi- 
mas civilizacijai.

Trečdalis Italijos Įplaukų 
Skiriama Karui

Roma. — Italijos valdžia 
skiria 35 procentus visų ša
lies iždo įplaukų kariniams 
tikslams, tai daugiau kaip 
trečdalis visų pijamų—ka
rui. I

Paryžius, geg. 16.—Fran
cūzų karininkai pripažįsta, 
kad vokiečiai trijose vietose 
giliau ir plačiau pralaužė 
francūzų-anglų pozicijas į 
vakarus nuo Meuse ir Me
zieres upių, Namuro srity
je.

Berlin, geg. 16.—Vokie
čiai tvirtina, kad jie Narvi- 
ke, šiaurinėj Norvegijoj, 
atmušę visus užpuolimus iš 
talkininkų pusės.

Vokiečiai Grūmoja Apsupi 
Francūzus

Paryžius, geg. 16.—Vo
kiečiai Sedano srityj ir kai 
kur kitur užėjo užnugarin 
francūzų kariuomenės ir 
stengiasi ją atkirsti, kaip 
sako francūzų karininkai.

(Vėliausi kariniai žemla- 
piai rodo, jog vokiečiai ne 
tik užėmė visą tvirtovišką 
francūzų Sedan miestą, bet 
užkariavo jau apie 25 ket
virtainių mylių plotą tarp 
Maginot tvirtovių linijos į. 
pietų vakarus nuo Sedano.) --------- e

Vokiečiai Bombarduoja 
Louvainą ir Antwerp?

Berlin,. geg. 16.—Vokie
čiai sako, kad jie sumušė 
francūzus į pietų vakarus 
nuo Namuro, Belgijoj, per
ėjo per Meuse upę ir vėl 
sumušė mechanizuotas 
francūzų jėgas.

Vokiečiai net 40 pėdų il
gio kanuolėmis* bombarduo
ja Louvain miestą Belgijoj, 
už 16 mylių į rytus nuo 
Brusselio, Belgijos sostinės.

Vokiečių artilerija štur
muoja Antwerpą, svarbiau
sią Belgijos prieplaukos 
miestą,

Vokiečiai persikėlė į Ho
landijos Zeelando salas, ku
rios dar nepasidavė ir ata
kuoja ten anglus ir belgus.

Vokiečiai Holandijos pa
kraščiuose nuskandino du 
anglų karinius laivus nai
kintuvus ir du kitus Angli
jos laivus, kurie gabeno ka
reivius. .

Berlin, geg. 16.—Vokie
čiai skelbia, kad per dieną 
jie sunaikino 98 talkininkų 
orlaivius, o iš savo pusės 
prarado 18 orlaivių.

(Anglai sako, kad talki
ninkai nušovė žemyn 120 
vokiečių orlaivių.)

Paryžius, geg. 16.—Talki
ninkų oficieriai sako, kad 
jų padėtis vakariniame 
fronte yra “rimta, nors ir 
nepavojinga.”

London. — Daugelis An
glijos politikų spėja, kad 
Ispanija eįsianti- išvien su 
Italija kariaut prieš Angli
ją ir Franci ją. Anglų val
džia nužiūri, kad Ispanija, 
turbūt, prisidės prie Musso- 
linio-Hitlerio karo prieš 
talkininkus.

Reikalauja Įvest Verstiną 
Armijos Tarnybą Amerikoj

New York. — Generolas 
W. N. Haskell, komandie- 
rius N. Y. valstijos milici
jos, rašo žurnale tos milici
jos, kad turėtų būt įvestas 
verstinas armijoj tarnavi
mas Jungtinėse Valstijose.

Jis skundžiasi, kad Ame
rika turi permažai karo jė
gų, o ir tos pačios, girdi, 
tik prastai senoviškai gink
luotos.

DAUG HOLANDIJOS 
TURTU TEKO 

VOKIEČIAM
London, geg. 16.—Užim

dami Holandiją, vokiečiai 
sučiupo 130 milionų dolerių 
aukso, 100 tūkstančių tonų 
žibalo ir gazolino, 2 iki 3 
tūkstančių tonų cinos ir di
delius’ sandėlius riebalų ir 
kitų valgomų daiktų.

Vokiečiam Holandijoj te
ko 35 iki 40 laivastatyklų su 
statomais trimis šarvuot
laiviais, keturiais naikintu
vais, septyniais submari- 
nais ir 10 minų graibyto jų.

Ką Gavo Talkininkai iš 
Holandijos

Holandų valdžia paspėjo 
išgabenti 150 mil. dol. auk
so į Angliją pirm pat vo
kiečių įsiveržimo. Keli mė
nesiai pirmiau Holandija 
persiuntė 585 milionus do
lerių aukso į Jungtines Val
stijas.

Gatavi kariniai Holandi
jos laivai prisi vieni jo prie 
Anglijos ir Franci jos laivy
nų; du. šarvuotlaiviai, kiek 
submarinų, mažesni šar
vuoti laivai, eilė torpedlai- 
vių ir minų graibytojų. 
Dauguma Holandijos kari
nių laivų tebėra Holandiš- 
koj Rytinėj Indijoj.

Tuo laiku, kai vokiečiai 
įsibriovė į Holandiją, jinai 
turėjo 330 tūkstančių tonų 
žibalo ir gazolino. Daugu
ma to holandai sunaikino 

t'

pirm pasiduodami vokie
čiams.

t

Šaukia Visus Amerikonus* 
Apleist Piety Europą

Washington. —Amerikos 
valstybės ministerija išlei
do paraginimą visiems šios 
šalies piliečiams išsikraus
tyti iš Italijos, Jugoslavi
jos ir kitų šalių pietinėje 
Europoje. Bijoma, kad tos 
šalys bus įtrauktos į karą.

London.—Anglų valdžia 
sumažina sviesto pirkimą 
iki ketvirtadalio svaro per 
savaitę ir cukraus iki pu
sės svaro. Labiau aprėžia 
ir lašinių pirkimą."

Roma.—Pranešama, kad 
Belgijos karalius Leopoldas 
jau išsiuntęs savo vaikus į 
Angliją.__________

ORAS.—-Vėsiau, apsiniau
kę.

...................... ■'

Ruoškime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 

% lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

Prez. Rooseveltas 
Ragina Mussolinį 
Vengti Karo
Washington.— Preziden

tas Rooseveltas vėl tarėsi 
su vyriausiais savo ministe- 
riais, kaip Jungtinės Vals
tijos turėtų laikytis kas lie
čia Europos karą.

Po pasitarimo, preziden
tas pasiuntė atsišaukimą 
Mussoliniui, ragindamas It
aliją nesikišt į karą tarp 
Anglijos-Francijos ir Vo
kietijos.

Jau pirmiau, dvi savaites 
atgal Rooseveltas šaukė 
Mussolinį laikytis bepusiš- 
kumo. Mussolinis tada atsa
kė, kad amerikonai nesu
prantą Italijos padėties ir 
jos reikalų.

Italų laikraščiai tuomet 
sakė, jog prez. Rooseveltas 
nori, kad talkininkai laimė
tų karą prieš Vokietiją; tai, 
girdi, todėl jis atkalbinėja 
Italiją nuo karo prieš Ang
liją ir Franci ją.

$975,650,000 Pašalpimam 
WPA Darbam per Metus

■■■ '»

Washington. — Kongresi
nė lėšų komisija užgyrė su
manymą, kad pašalpiniams 
WPA darbams būtų per 
metus išleista $975,650,000, 
bet kada valdžia galėtų vi
są šią sumą pinigų išleisti 
tiem darbam ir per 8 mėne
sius, jeigu reikės.

Komisijos raportas kriti
kuoja valdininkus WPA 
darbų, kad jie praeityje po- 
litikieriavę, skirstydami šio 
fondo pinigus miestam ir 
valstijom. Republikonai ko
misijos nariai įtarė, jog 
WPA valdyboje buvę net 
perdaug suktybių, parsida
vimų ir papirkimų.

Vokiečių Armija Telkiama 
Šveicarijos Pasienin

Basle, ŠveicaYija.—Vokie
čiai atsiunčia vis daugiau 
kariuomenės su kanuolėmis 
ir kitais karo pabūklais į 
Šveicarijos pasienį.

Šveicarija sumobilizavo 
per 500 tūkstančių kariuo
menės ir sako, kad visais 
būdais kariaus prieš bile 
užpuolikus.

Vokiečiai Tikisi Atsilai- 
kyt Narvike

Korespondentas Ameri
kos Laikraščių Sąjungos 
praneša iš Narviko srities, 
kad Vokietijos laivas atve
žė į Narviką 600 vokiečių 
kareivių ir įvairių reikme
nų. Vokiečiai tebevaldo pa
krantes Narviko įlankos ir 
kanuolėmis bombarduoja 
talkininkų laivus ir jų iš
keliamą kariuomenę.

Vokiečiai tikisi ilgai išsi
laikyt Narvike, ir talkinin
kams mažai tėra vilties iš
mušt vokiečius iš jo, kaip 
rašo tas korespondentas.
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Ginklavimosi Įkarštis
Atrodo, kad nuo karo pradžios Angli

jos ir Franci jos valdonai klaidingoj 
krypty j ginklavosi prieš Vokietiją. Ne- 
užtektinai jie įvertino aviaciją. Per
daug pasitikėjo ant karo laivų, kad jų 
pagalba galės “marias valdyti”. Dabar 
aišku, kad tik dėka orlaiviams Vokieti
jos imperialistai laimėjo Norvegijoj ir 
laimi Belgijoj.

Karo žinovas F. Pratt rašo, kad “tik 
karo genijus dabar gali išgelbėt Angliją 
ir Franci ją nuo baisaus smūgio.”

Tas karo pamokas įvertino Washing- 
tonas. Kilo baisus sujudimas. Vieni už 
karo laivus, kiti už orlaivius, treti už 
didelį apsiginklavimą, nepaisant, kaip 
didelius taksus uždėti ant piliečių, kaip 
dideles skolas užtraukti!

Karo laivų budavotojai, kurie šimtais 
milionų darosi iš laivų pelnus, plieno 
kompanijos, kurios daug plieno sunau
doja karo laivų statybai, kuro kompani
jos, kurių kurą laivai ryja,—visi jie stul
pu stoja už tas plaukiojančias tvirtumas. 
Kiti už mechanizavimą armijos, treti už 
budavojimą kelių tūkstančių karo or
laivių.

Laivyno komandieriųs’admirolas Ro
binson, pareikalavo iš valdžios, kad karo 
laivai būtų statomi dieną ir naktį, kad 
darbininkai trijomis pakaitomis dirbtų 
į parą 24 valandas, kad laivyno budavo- 
jimui dar būtų pridėta $300,000,000. Jau 
dabar stato 108 naujus karo laivus.

Prezidentas Rooseveltas reikalauja iš 
kongreso, kad prie dabartinių karo išlai
dų, kurios jau yra apie $3,000,000,000 
(trys bilionai), dar pridėti $2,000,000,000. 
Jis deda pastangų, kad visas šiaurinės, 
Centralinės ir Pietinės Amerikos respu
blikas apjungus bendriems karo reika
lams.

Plieno gamintojai negali atsigėrėti, 
kad jų šėrai kyla, kad ne vien Amerikoj 
laivų ir ginklų gaminimo fabrikai vis 
daugiau reikalauja plieno, bet Anglija 
ir Franci j a jau negali daugiau gauti iš 
Švedijos plieno, tai Amerikoj užsakė 
2,500,000 tonų plieno ir 700,000 tn. seno 
metalo ir prašo gret pristatyt. Kam ka
ras, kam sunaikinimas, vargas ir mir
tis, o jiems pelnai!

Keno Yra Tie Laivai?
Pirm Holandijos okupavimo, ji turėjo 

1,500 laivų, kurie galėjo plaukti per di
džiausias* jūras, su apie 3,000,000 tonų 
įtalpa. Dabar tie laivai virto “žuvys”. 
Anglija stengiasi kiek daugiau jų pasi
imti. Mat, pas ją Londone yra Holan
dijos valdžia, kuris vis dar “kariauna” 
su Vokietija.

Dalis Holandijos. laivų yra Amerikos 
prieplaukose, jų tarpe “Nieuw Amster
dam” garlaivis, kuris turi 36,000 tonų 
įtalpos, ir išbūdavoti atsiėjo $15,000,000. 
Nežinia, kas su jais bus?

Bet dar didesnis sąjūdis dėl tų Ame
rikos laivų, kurie pirma karo priklausė 
įvairioms Amerikos' laivų kompanijoms. 
Kada karas prasidėjo ir Rooseveltas pa
tvarkė : “Cash-And-Carry” — užsimokėk 
už ginklus ir išsivežk—tai įvairios Ame
rikos laivų kompanijos, norėdamos An
glijai ir Franci j ai vežti ginklus ir amu
niciją, neva savo laivus pardavė Belgi
jai, Holandijai ir net Šveicarijai. United 
States Line “pardavė” 8 laivus Belgijai, 
kurie po Belgijos vėliava plaukiojo ir 
vežė ginklus ir amuniciją. Jų tarpe yra 
buvęs laivas “Harding”, kuris dabar va
dinasi “Ville de Bruges”. Dabar tuos 
laivus nori Anglija pasiimti, bet Ameri
kos kompanija sako, kad laivai yra jos, 
o ne Belgijos.

Paveiksle rodomas bokštas yra pastatytas Centralinej Klonyj, Kalifornijoj, kur 
federalinė vyriausybė yra pasirįžusi įsteigti tvenkinį vandeniui reguliuoti.

Pirmoji Pagalba Kūdikiams Smardonę — Nauja Gy
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Karas Kerta Smūgį ir
Londono lietuviams

Kodėl Nesulaiko Vokietiją?
Vokietija jau parbloškė Lenkiją, Nor

vegiją Holandiją, Belgiją ii okupavo 
Daniją. Karo sąlygose penkios valstybės 
įveiktos. Anglija ir Franci j a vis tik žada 
sumušti.

Visokį karo “žinovai” pasakoja, kad 
Anglija “valdo jūras”, Franci jos pėsti
ninkai, artilerija ir tankai “geresni už 
vokiečių”, Anglijos “geresni orlaiviai”. 
Sako, kad Anglijos “Bristol-Beaufort” 
lėktuvai daro net po 505 mylias į valan
dą, turi po 3 kanuoliukes ir 14 kulkas- 
vaidžių. Tai baisios oro tvirtovės! Angli
ja būk turi 700 tokių lėktuvų.

Bet kodėl kovos lauke neatsilaiko? 
Juk Vokietija užimdama Daniją, Nor
vegiją, Belgiją ir Holandiją nukirto An
glijai daug žalių medžiagų ir maisto. Ji 
okupavo daug gerame stovyje fabrikų, 
kurie dirbs jos naudai. Ji prisiartino 
prie Anglijos, ji įsiveržė į Francijos ap
sigynimo linijas! Kodėl Anglija ir Fran
ci j a tam nepastojo kelią?. Kam tada jos 
tiek daug kalbėjo, kad apgins Skandina
viją, Belgiją ir Holandiją? O gal Angli
jai ir Franci j ai nesvarbu tas šalis buvo 
ginti, gal jos mano sumušti Vokietiją 
ant Francijos Maginot Linijos?

Karo Sąjūdis Italijoj
Italijoj baisus karo sąjūdis prieš An

gliją ir Franciją. Fašistai studentai tūk
stančiais gatvėmis demonstruoja ir šau
kia: “šalin Francija ir Anglija!” “Mes 
Norime Savojos!” Mes Norime Corsi- 
kos! Mes Reikalaujame Tunisijos! šalin 
Demokratija!”

Didesniam Anglijos ir Francijos įžei
dimui pasidarė grabus, apdengė juos 
Anglijos ir Francijos vėliavomis, atgabe
no prieš tų šalių pasiuntinybių namus ir 
sudegino. Tai atvira karo provokacija! 
Sako, kad Mussolinis automobiliu j e gat
vėmis važinėjo ir šypsojosi. Nuo Ve
nice Palociaus jis sveikino fašistus de
monstrantus, kurie reikalauja karo. At
rodo, kad neilgai galės tame Europos 
kampe laikytis “taika.”

Anglija įsakė savo piliečiams išvažiuo
ti iš Italijos. Francija įtėike1 protestą 
prieš įžeidimus. Jungtinės Valstijos, taip 
pat, įsakė savo .piliečiams apleisti Itali
ją, kurių ten yra apie 19,000.

Holandijos Netekimas—Smūgis 
Anglijai

Kada Vokietija okupavo Holandiją, 
tai ne vien karinį smūgį uždavė Anglijai 
ir Franci j ai, bet ir ekonominį. Labiausiai 
tas atsilieps ant Anglijos. Pirmiau iš 
Vokietijos, nuo Wilhelmshaven, iki Lon
dono orlaiviai turėjo skristi apie dvi va
landas, o dabar iš Amsterdamo ir Rot- 
terdamo užtenka jau pusės valandos. Ai
šku, kad Vokietijos orlaiviai puls Angli
jos miestus, orlaivius, laivų, ginklų ir 
amunicijos gaminimo fabrikus. Tai mili- 
tarinis Anglijai smūgis.

Bet ir ekonominiai Anglija nukenčia. 
Ji iš Holandijos parsiveždavo daug pie
no, sviesto, sūrių, kiaušinių ir kitokio 
maisto. Dabar to visko netenka. Tas 
daug apsunkins Angliją. Reikia, atminti, 
kad Anglija apie tris ketvirtadalius ža- 
liadaikčių ir maisto turi įsivežti, iš kitur. 
Paskutiniu mėnesiu ji neteko labai svar
bių šaltinių—Danijos, Norvegijos, Ho
landijos, Belgijos ir faktiškai Švedijos.

Kam Teks Belgijos-Holandijos 
Auksas?

Iš Washington© praneša, kad Belgijos, 
Holandijos, Danijos, Norvegijos ir Šve
dijos aukso rezervai jau senai išvežti į 
Londoną arba New Yorką. Šiemet, sau
sio-kovo mėnesiais į New Yorką seka
mai aukso atvežė: Holaridija už $46,- 
878,000; Norvegija už $33,405,000; Šve
dija už $115,041,000, o Belgija tik už 
$974,000 vertės. Tas reiškia, kad tų ša
lių valdonai nesijautė su auksu saugiai 
namie, bet vežė jį į Ameriką.

Bet tai dar neviskas, tas patsai pra
nešimas sako, kad abelnai veik visas au
ksas iš tų šalių išvežtas, jeigu ne į New 
Yorką, tai į Londoną. Norvegija turėjo 
aukso $84,000,000 vertės; Danija—$53,- 
000,000; Belgija—-$626,000,000 ir Holan- 
dija—$690,000,000. Tai pasirodo, kad pu
sėtinai daug aukso išvežta ir į Londoną. 
Jeigu taip, tai buvę tų šalių valdonai 
ubagauti neis, nes jie jau seniai auksą 
pasirūpino pasiųsti Londono ir New 
Yorko ponų globai. 1 ;..... '

Šitam straipsny Sveika
tos Biuras stengsis moti
noms pranešti, ką daryti 
kūdikiui susirgus, ir duos 
patarimų apie naminius ir 
pirmos pagalbos vaistus, 
kurie gali būti naudingi kū
dikio priežiūrai. Visų pir
miausia, ligoms arba nelai
mėms pasirodžius, patarti
na pašaukti gydytoją ir 
laukiant jo atvykimo gali
ma kūdikio padėjimą pa
lengvinti.

Ar žinai, ką daryti kūdi
kiui apsideginus?

Kūdikiui apsideginus pa
šauk gydytoją, nes jeigu 
labai apsideginęs, gali bai
siai, net mirtingai, apsirgti. 
Kuomet tik lengvai apside
ginęs, kuo greičiausia nu
kirpk nuo jo kūno drapa
nas. Nevartok suterštų alie
jum ar tepalu. Taip darant 
kūdikį galima kokia liga 
užkrėsti. Ant uždengtos 
žaizdos uždėk tuoj šmotus 
minkšto čysto skuduro, 
skuduras turi būti pamerk
tas į vandenį, kuriame įdė
ta “bicarbonate of soda.” 
Neprileisk oro prie žaizdos. 
Kuomet skaudėjimas tru
putį apsistoja, reikia uždė
ti “zinc Oxide” ir aprišti.

Ar žinai, ką daryti, kuo
met kūdikis sloga apserga?

Paguldyk lovoj* ir joj jį 
laikyk pakol karštis pra
nyks. Duok mažai valgyti, 
bet daug vandens gerti. 
Vartok kokį gerą aliejų vi
durius paliuosuoti. Dėk ke
lis lašelius vazalino į nosį 
kas kelias minu tas. Jeigu 
gerklę skaudą, patartina į 
pusę puoduko įpilti kelius 
lašelius “listerine” ir šaukš
tuką “bicarbonate of soda” 
ir gerklę plauti. Jeigu slo
ga neapleidžia kūdikio ar- 
arba vaiko, kreipkis prie 
gydytojo. Jis gal ras kad 
adenoidai arba tonsilai blo
game padėjime.

Ar žinai, ką daryti vidu
riams užkietėjus?

Beveik visuose atvejuose 
tiesioginė priežastis yra 
būde, kuriuo kūdikio mais
tas yra paruošiamas. Tin
kamas nustatymas maisto, 
kad jis sutiktų su kūdikio 
norais ir reikalavimais, 
dažniausia užkietėjimą pra
šalina. Gal valgyje nėr už
tektinai riebumo. Gal per
daug arba neužtektinai 
cukraus. Gal negana’ kūdi
kis valgo vaisių ir žalių 
daržovių. Gal vaikui reikia 
gerti daugiau vandens. Gy
duoles labai negudru yra 
naudoti, jei gydytojas, to 
nepataria. Kad atitaisius 
šiuos dalykus iki šeštam 
mėnesiui, galima vartoti 
oatmeal vandenį priren

giant maistą. Po šešto mė
nesio galima kūdikiui duo
ti oatmeal košelės su pie
nu, ir vaisių sunkos, ypatin
gai apelsinos sunkos. Vėliau 
galima jam duoti keptą 
obuolį arba slyvų sunkos. 
Svarbu yra pramokinti kū
dikį prie reguliariško judė
jimo vidurių. Jeigu būtinai 
reikalinga kūdikiui duoti 
vidurių liuosuojančius vais
tus, tai galima vartoti “milk 
of magnesia” arba prašy
ki gydytojo patarimų.

Ar žinai, ką daryti kuo
met kūdikis konvulsijomis 
suimtas ?

Tuoj nuo jo drapanas nu- 
vilk, įdėk jį į cėberį ma
žiausia dešimčiai minučių. 
Vanduo turi būti 98 laips
nių' Fahrenheit. Pabandyti 
vandenį visūomėt įdėk savo 
nuogą alkūnę į vandenį. Už
dėk šaltą skudurą ant kūdi
kio galvos ir kaklo. Jeigu 
žinai, kad konvulsijos užėjo 
valgant netinkamą valgį, 
tai greitai duok kūdikiui 
ką nors vidurius iščystyti ir 
priversti vėmimą. Laikyk 
lovoj pakol pereis. Vėl ne
užmiršk pašaukti gydytoją,

Ar žinai, ką daryti kosu
liui? Neduok kosulio sira- 
pų. Yra pavojinga. Vartok 
paprasto medaus arba šu
tintų fygų sunkos. Nakčia 
vidurį nosies aptepk vazeli
nu ir uždėk šaltą kompresą 
arba nestiprią muštardos 
priekaitą ant kaklo ir krū
tinės. Klausk gydytojo apie 
kosulio priežastį ir sek jo 
patarimus.

FLIS.

Mussolinis Dar Porą Mene
sių Palūkėsiąs

New Yorko Times kores
pondentas H. L. Matthews 
rašo iš Romos, kad Italija 
gal dar palūkės porą mėne
sių, iki pradės karą prieš 
talkininkus. Tuo tarpu ita
lai žiūrės, kaip toliau sek
sis vokiečiams.

dymosi Vasarvietė
Likėnai. — (Smardonė, 

Biržų apskr.). Tai naujai 
pradėjusi garsėti Lietuvoj 
gydymosi vasarvietė. Likė
nuose žiemą, vasarą teka 
gausūs gydomomis savybė
mis mineralinio . vandens 
šaltiniai, sudarydami ne
mažą upelį. Apylinkės gy
ventojai nuo senų laikų čia 
gydydavosi reumatines ir 
kt. kaulų bei sausgilų ligas, 
be jokių gydytojų patari
mų. Seniau čia buvo ir gy
dykla pastatyta. Prieš Di
dįjį karą čia jau buvo ži
nomas kurortas, kur gydė
si iki poros šimtų ligonių. 
Dabar vėl Likėnuose, Bir
žų apskrities savivaldybės 
pastangomis, S m a r d omės 
(vardas kilęs nuo sieros 
junginiais a t s i d u odančio 
šaltinių vandens) kurortas 
atgaivintas. Pastatytas gy
dyklos namas su 14 vonių. 
Nuo to laiko čia sveikatos 
jieškančių nestinga. Per 
trumpą laiką gydykloje 
įvyko stebėtinų pasveikimų, 
kur ne vienas, vos šiaip taip 
lazdomis pasiremdamas re
umatikas beįstengęs paeiti, 
iš čia grįžo visiškai svei
kas. Dabar gydykla ir be 
reklamos pradeda darytis 
garsi visoje Lietuvoje. Gy
domojo vandens analizės 
parodė, kad jo gydomoji 
galia yra lygi gąrsiausiems 
užsienių gydyklų vande
nims, o kai kuriuos ir pra
lenkia. Abu Smardonės šal
tiniai per 24 valandas duo
da per 20 milijonų litrų 
vandens, iš kurio būtų gali
ma paruošti 75,000 vonių. 
Atsiradus kapitalo, iš Likė
nų išeitų labai svarbi reu
matikams gydymosi vieta, 
kuri patrauktų ne tik Lie
tuvos, bet ir užsienių ligo
nius. ' '- *

Amsterdam, Holandija, 
geg. 13.—Sakoma, kad An
glijos laivai iškėlę 20,000 
kareivių į Holandiją.

Klausimai ir Atsakymai
Atsakykite per “Laisvę” 

kaip greit galima. Su nekan
trybe lauksiu. Iš anksto ačiū.

M. K.

KLAUSIMAS
Gerbiamieji:

Aš rašau\už mūsų draugą. 
Jis norėtų išsiimti pilietines 
popieras, bet kas nors sakė 
jam, kad jį gali išdeportuoti, 
todėl jis bijo pradėti.

Štai jo istorija, gal jūs ga
lite jam pagelbėti. Jis sako:

Gimęs Anglijoje, aš dirbau 
ant laivo ir daug vietų apva- 
žinėjau. Vieną dieną mūsų 
laivas sustojo New Yorko 
uoste. Tai buvo 19 metų at
gal. Aš išlipau iš laivo ir man 
vieta labai patiko. Todėl aš 
į laivą nebegrįžau. Ką aš da
bar galėčiau daryti?

ATSAKYMAS
Mums atrodo, kad tas jū

sų prietelius gali lengvai le
galizuoti savo buvimą Jung
tinėse Valstijose ir paskui 
jieškoti pilietinių popierių. 
Laį jis kreipiasi pas Foreign 
Language Information Service, 
222 — 4th Ave., New York, 
N. Y. ši įstaiga nurodys, kur 
Jis tuojau turi kreiptis ir ko
kias fornias turi išpildyti. Ga
lite jiems rašyti lietuviškai, 
arba angliškai.,.<.< ,

Londonas. — Su kiekvie
nu praeinančiu karo mėne
siu Londono lietuvių koloni
joje vis mažiau belieka jau
nimo. Kai netrukus į ka
riuomenę bus pašaukti 27 
metų amžiaus vyrai, tai 
Londono lietuvių kolonija 
jau bus netekusi 60-80 jau
nuolių. Dėl to smarkiai pa
kitėjo visas kolonijos gyve
nimas. Sporto kliubas visai 
sustabdė veikimą, o koloni
jos organizacijos taip per
sitvarką, kad dabar į val
dybas vėl išrinkti tik senes
nieji veikėjai. Kaip pasako- * 
ja kolonijos pirmininkas P. 
Bulaitis, kolonijai ypatin
gai sunkūs buvo pirmieji 
keli karo mėnesiai. Ypač 
nukentėjo parapijos bei vy
rų savišalpos draugijos. 
Vienas seniausių parapijos 
skyrių, Silvertownas, nese
niai visai susilikvidavo. Ki
lus karui lietuvių kolonija 
turėjo laikinai atsisakyti ir 
nuo lietuvių namų staty
bos, nors pati idėja nėra 
mirusi ir kai tik pasibaigs >* 
karas, statyba tuojau bus 
pradėta. Lietuvių namai A 
bus statomi prie lietuvių 
bažnyčios, kur bus nugriau
ti keliolika senų namų ir jų 
vietoje įrengtas sodelis. 
Statybos komitetas savo ži
nioje turi keletą tūkstančių 
svarų sterlingų. Keletą šim
tų svarų pažadėjo paaukoti 
moterų savišalpos ir para
pijos draugijos, kai tik pra
sidės statyba. Pinigus sta
tybai žmonės sudėjo be jo
kių raginimų ir sudėjo ga
na stambiomis paskolomis: 
po 300, 200 ir 100 svarų. 
Vienas asmuo ' paskolinęs H 
per 300 svarų ir padaręs 
raštišką pasižadėjimą, kad 
jo mirties atveju du treč
daliai tos sumos dovanoja
mi Lietuvių Namams. Nu
matoma kolonijos lietuvių 
tarpe platinti tam tikras 
akcijas, būtent 100 akcijų 
po 125 svarus, 200 akcijų 
po 10 svarų ir kelis šim
tus po 5 svarus. Suaukotie
ji ir skolintieji pinigai lai
komi banke.

Tuo tarpu didesnis dėme
sys bus kreipiamas į priau
gantį jaunimą. Jei karas il
giau nusitęstų, tai prie 
kliubo manoma pritraukti 
visus jaunesniuosius ber
niukus. Mergaitės buriamos * 
į atkirą grupę. Prieš karą 
Londono lietuvaitės mažai 
tedalyvaudavo visuomeni
niame gyvenime; mergaičių 
nebuvo nė sporto kliube, 
bet dabar jau gyvai veikia 
mergaičių grupė: jos rašo 
laiškus fronte esantiems 
lietuviams j a u n u o 1 i ams, 
siunčia jiems įvairių dova
nų, organizuotai dalyvauja 
lietuvių kliubo rengiamuose 
lietuviams kariams piršti
nių, kojinių mezgimo dar
buose. Kliubas ir kitos or- 5 
ganizacijos pastaruoju lai
ku stengiasi visokiais bū
dais pagyvinti lietuvių ko
lonijos gyvenimą. Ruošiama * 
daug vakarėlių, vaidinimų 
ir tt. Gegužės 5 d. ruošia
ma Motinos Diena. Vasarai 
planuojama daug iškilmių 
su piknikais ir tp. Kolonija 
tebeleidžia savo žurnaliuką 
“Apžvalga.”

K

Berlin, geg. 15.—Vokie
čių valdžia leidžia buvu* 
šiam kaizeriui Wilhelmui w
grįžt iš Doorno, Holandijos, R
kaip piliečiui. Žada nestatyt 41
jam jokių klausimų.



i

Penktadienis, Geg. 17, 1940

KAIP SOVIETU SĄJUNGĄ SUSTABDĖ 
KELIAUJANČIAS DYKUMAS

GALINGIAUSIOS JĖGOS ŠALTINIS IŠ 
. URANIUMO SUSKALDYMO

Ten, kur šiandien išsiplė
tė sodrūs pasėlių laukai ir 
žydinti ej i Uzbekistano, 
Turkmėnijos, K a z a kstano 
sodai, prieš daugelį tūks
tančių metų buvo jūra. Da
bar jūra atsitraukusi. Bet 
ji paliko tose vietovėse mil
žiniškus smiltynų plotus. 
Tai garsiosios Kara-kumo, 
Kzyl-Kumo ir kitos dyku
mos.

Kaip jūros bangos, taip 
ir smėlis, — nestovi vietoje. 
Nešamas vėjo, jis formuoja 
kopas, kurios savo 

kiuose rajonuose, kurie an
ksčiau tam buvo laikomi 
visai negalimais. Kazaksta- 
no dykumose ir rytinėje 
Kaspijos jūros pakrantėje 
pradeda plisti gana įdomus 
naujas žemės ūkio būdas, 
vadinamas “t r a n š ė jiniu.” 
Pagal tą būdą augalai au
ginami tranšėjose, iškasto
se iki pusantro metro gilu
moje, kas leidžia augalų 
šaknims priartėti prie van
deningų sluoksnių.

Vidurio Azijos pietinėse 
kopas, kurios savo ruožtu smėlio dykumose, Uzbekis- 
juda iš vienos vietos į kitą, tano ir Turkmėnijos terito- 
Atsitinka, kad judantieji rijoje šiuo metu statoma 
smiltynai peržengia dyku-I visa drėkinamųjų ka
rnų ribas ir palaidoja po i nalų. Taip, pavyzdžiui, sta- 
savimi kaimus, pasėlių lau-1 tomas Basaga - Kerkino 

kanalas, kuris net 300 kilo
metrų įsibraus į Kara-Ku- 
mo dykumą, ir Kelif-Bacha- 
ros kanalas, kuris 280 kilo
metrų eis per smiltynus. 
Visi šie kanalai dideliu plo- 

| tu sutvirtins dykumas ir 
sustabdys smėlio slinkimą. nuogos,| J _L “

kus, vynuogynus, vaisių so
dus.

Keliautojams Vidurio 
Azijoje neretai teko maty
ti judančiųjų smiltynų pa
darytą žalą. Ten, kur pra
ėjo smėlio pūgos, žūva viso-| 
kia gyvybė. Tik i 
smėlio “nupoliruotos” sta
tybų sienos, nuraškyti, be 
lapų ir šakų medžiai pasi
lieka kurčiais čia įvykusios 
dramos liudininkais.

Keliaujantis smėlis Vi
durio Azijos žemės ūkiui 
padarydavo milžiniškų nuo
stolių. Amžiais gyventojai 
buvo bejėgiai kovoti su ta 
negerove.

Sovietų valdžia energin
gai pradėjo kovoti su Vidu
rio Azijos keliaujančiais 
smiltynais.

Fergano, Bucharos, Ka- 
rakulos, Chorezmos oazėse 
ir kituose milžiniškuose 
plotuose pasodinta milionai 
krūmų ir medžių. Smilty
nuose auga saksaūlas, kan- 
dymas, čerkezas ir kiti. Tie 
augalai savo šaknimis su
tvirtina smiltynus, o t^ip 
pat virsta gyva užtvara vė
jams. Iš viso paminėtuose 
rajonuose jau sulaikyta 
25,000 hektarų smiltynų.

K e 1 i a u j ančių smiltynų 
apvaldymas ne tiktai sukū
rė tvirtą apsaugą jau esan
tiems pasėliams, bet ir lei
do pradėti žemės ūkį to-

Tai yra vienas iš chemi
jos elementų, kurį atrado 
francūzų mokslininkas 
Courtois 129 metai atgal.

Iš sykio “žiniūnai” sakė, 
kad iodas arba iodina nie
kam netikęs daiktas. O pas
kiau ši medžiaga pasirodė 
labai naudinga.

lodina yra plačiai varto
jama aptepimui žaizdų. Ji
nai naikina ligų bakterijas 
ir saugo žaizdą nuo užsi
krėtimo.

lodina yra vienas svar
biausių skysčių, kuriuos iš
dirba kaklinė, arba thyroi- 
dinė liauka ir leidžia šį 
skystį į kraują. Gydytojai, 
todėl, dažnai skiria po lašą 
kitą iodinos gert su vande
niu tiem žmonėm, kurių 
kaklinės liaukos persilpnai 
veikia. O blogas šių liaukų 
permenkas veikimas puldo 
žmogaus ūpą ir daro jį 
bent “nesergančiu ligoniu,” 
ištižusiu, neveikliu asmeniu.

lodina taipgi vartojama 
-dažams ir įvairiem kitiem 
pramonės reikalams.

lodina gaminama iš tam 
tikrų žolių, augančių iš jū
rų dugno. Šios žolės su- 

Washington. — Garsus traukia į save daug iodinos,

Amerikos Mokslininkas Ragi
na Veikt Išvien su So

vietų Mokslininkais

Amerikos mokslininkas Al
es Hrdlcka ragino ameri
kiečius mokslo žmones arti
miau sandarbininkaut su 
Sovietų mokslininkais.

Kalbėdamas 8-me Ameri
kos Mokslininkų Kongrese, 
dr. Hrdlcka, viršininkas 
Jungtinių Valstijų Visaša- 
liško Muziejaus antropolo
gijos skyriaus, išreiškė pa
garbą ypač jauniems so
vietiniam tyrinėtojam tau
telių, kurios iki šiol dar ne
buvo ištirtos. Jis taipgi nu
rodė, kaip rimtai Sovietų 
mokslininkai pasidarbavo 
pažint senovines tautas pa
gal atkasamus jų palaikus.

Hrdlcka patarė ruošt 
amerikiečių mokslo ekspe
dicijas išvien su sovietiniais 
mokslininkais. Tarp kitko, 
jis atžymėjo, kad “Sovietų 
žmonės yra vieni iš manda
giausių pasaulyje.”

lodąs arba lodina

esamos jūrų vandenyje.
Išgriebtos žolės būna 

džiovinamos ir deginamos, 
lodina, kaipo elementas, 
lieka pelenų pavidale, bet 
nesudegus. Pelenuose lodi
na būna susijungus su kito
mis medžiagomis.

Išskirt pašalines medžia
gas, tie pelenai būna plau
nami vandeniu; taip ištirp
sta kai kurios nereikalin
gos medžiagos; o kitos bū
na pašalinamos chemišku 
būdu, su pagalba mangano 
dvideginio ir sieros rūkš- 
ties.

Gryna iodina yra kieta, 
pilkai juoda, kristalinė me
džiaga. Ji tirpsta 114 laip
snių karštyje, pagal šimta- 
laipsnį gradusninką.

Vandenyje gryna iodina 
labai sunkiai tirpsta. 6,000 
dalių vandens vos ištirpina 
vieną dalį iodinos. -

I
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Columbijos Universiteto profesoriai E. T. Booth, J. R. Dunning ir A. V. Grosse, 
vieni iš ty, kurie atrado baisią jėgą atominiai suskaldomo uraniumo-235, apie 
ką rašoma straipsnyje “Galingiausias Jėgos Šaltinis” šiame puslapyje.
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Nuostabus Vabzdžių Instinktas
Nuostabus vabzdžių gyveni 
mo apsireiškimas

Ant beržo gyvena mažas 
juodas vabalėlis, vadina
mas beržiniu drambliuku. 
Jis susuka beržo lapą į 
vamzdelį ir čionai sudeda 
savo kiaušinėlius. Prieš su
sukdamas lapą, vabzdys pa
daro jame du įkirpimus: 
pergraužia lapą iki viduri
nės gyslelės dviem, labai 
lenktomis linijomis.

Tokie kreivi įkirpimai vi
suomet vienodi. Be to, pasit 
rodo, tik * tokiu įkirpimo 
būdu, o ne kitu, galima su
vynioti lapą tain, kad jis 
neišsiskleistų, O įdomiau
sia tai: darydamas įkirpi
mus ir sukdamas lapą, 
vabzdys pritaiko praktiko
je painų aukštosios mate
matikos uždavinį ir jį tei
singai išsprendžia. (Mate
matika yra skaičiavimų 
mokslas).

Žinoma, vabzdys ne tik 
aukštosios m a t e m a t ikos, 
bet ir paprastos daugybos 
lentelės nežino. Matemati
kai išaiškino, kodėl panašiu 
būdu susuktas lapas neišsi- 
skleidžia: teisingai išspren
dus uždavinį, jis ir negali 
išsiskleisti. Uždaviniui iš
spręsti reikia padaryti tei
singus įkirpimus. Vabzdys 
sprendžia uždavinį ir jo 
sprendimas visuomet bus 
vienodas: jis moka įkirpti 
ir susukti lapą tiktai taip, 
kaip jis tai visuomet daro. 
Vabzdys gimė su tuo mokė
jimu. Šis mokėjimas yra to
kia pati žymė, kaip jo dy
dis, kūno spalva ir forma. 
Nesunku įsitikinti, jog vab
zdys dirba automatiškai. 
Reikia, jam nepastebint, 
truputį pakeisti įkirpimų 
formą. Vybzdys susuks la
pą įprastu būdu, tačiau 
uždavinys bus išspręstas 
neteisingai, ir lapas išsivy
nios.

Kitas pavyzdys — kama
nė akmeninė. Ji gyvena pa
vieniui ir savo lizdą lipdo iš 
žemės cemento. Į lizdą su
deda krūvelę kiaušinėlių ir 
tuomet jį uždengia bendru 
dangteliu. Kiekvienoje lizdo

Užtat iodina visai leng
vai tirpsta alkoholyje, chlo
roforme, etheryje ir sieros 
anglyje.

Rudas iodinos skystis, 
kurį mes vartojame, yra 
praskiestas 1 alkoholiu; —N. 

akelėje sudėta maisto at
sarga vikšreliams. Maisto 
atsargą sudaro mišinys me
daus su žiedų dulkėmis. 
Padėjusi kiaušinėlį į pasku
tinę akelę, kamanė stato 
bendrą stogą virš visų ake
lių, nuskrenda ir daugiau

Neseniai matėme laikraš
čiuose, kad Amerika už
draudė pardavinėt Sovie
tam ir metalą’ molybdeną. 
Tuom tebekeršija Sovietam 
už karą su Suomija.

Molybdenas yra kietas 
metalas sidabrinės spalvos. 
Jis sunkiai tirpsta, tik 2,630 
laipsnių karštyje, pagal 
šimtalaipsnį gradusninką. 
Jis 10 kartų sunkesnis už 
vandenį.

Molybdenas lengvai jun
giasi su geležim ir suteikia 
jai didelį kietumą. Primai
šius molybdeno, išeina labai 
kietas plienas. Molybdeniš- 
kas plienas tinka įrankiams 
(tools) vartojamiems dir
bime m e t a 1 i n i ų daiktų. 
Toks plienas pageidauja
mas ir įvairiem naujoviš
kiem karo pabūklam.

Gamtoje beveik neran
dama gryno molybdeno. Jis 
gamtiniai būna susijungęs 
su švinu, siera ir deguonim. 
Išskyrimas molybdeno yra 
atliekamas chemiškais bū
dais ir taip sunkus, kad 
beveik nėra pagaminama 
gryno molybdeno. —D.

Gaisro Gesintuvas
Vokietijoj išrasta nauja 

medžiaga gaisrui gesint. Ji 
vadinasi ekspyroliu. Tai 
tam tikrų druskų mišinys. 
Cheminis fabrikas, kuris 
gamina ekspyrolį, slepia 
druskas, iš kurių susidaro 
ši medžiaga.

Ekspyrolio skiediniu api
purkšti daiktai,apsitraukia 
savotiška . plėvele, kai juos 
paliečia ugnis, ir jie paskui 
jau neužsidega. Pats skie
dinys išbūna nesudegęs iL 
gą laiką. Juomi gali būt 
pripildyti ir rankiniai ge
sintuvai.

Ekspyrolis galima laikyt 
paprastuose induose vieto
se, kuriom gręsia 
pavojus.

gaisro

lizdo nelanko. Ateina diena 
ir akelėse pasirodo jaunos 
kamanės. Jos pergraužia 
storą lizdo stogą ir išskren
da į saulėtą erdvę.

Vėl galime atlikti bandy
mą. Padarykime tokį menk
niekį: pridenkime lizdo sto
gą gaubtuvėliu iš pilkos 
popieros. Kamanės per
graužia. lizdo stogą ir pasi
rodo po gaubtuvėliu. Jos 
lakioja čia dieną, kitą, tre
čią, bet nė viena nener- 
graužia popierinio gaubtu
vėlio. Galiausiai visos ka
manės miršta badu. Per- 
graužti iš kietos žemės sto
rą dangti, tai ne lengvas 
darbas. Rodos, ką reiškia 
na daryti žiaunomis dar ke
lis judesius ir nutiesti ke
lia į saulę. Kamanė miršta, 
tačiau popierinio gaubtuvė
lio nepaliečia.

Vapsvelė vienuolė — vo
rų medžiotoja. Ji stato iš 
purvo akeles, pripildo jas 
smulkių voru, padeda kiau
šinėlius ir užlipinus pasku
tinę akelę, pridengia lizdą 
bendru dangčiu. Purvo ake
lėse drėgna, ir smulkūs vo
rai nedžiūsta bei negenda. 
Vikšras naudojasi šviežiu 
maistu. Galima pamanyti, 
jog vapsvelė labai rūpinasi 
savo vaikais ir atlieka pro
tingą darbą.

Visos akelės baigtos. 
Vapsvelė nuskrenda purvo: 
ji pradedą statyti stogą. 
Nuimkime nuo sienos visas 
akeles. Sugrįžusi vapsvelė 
ras tik siaura purvo lauke
li — žemę dingusio lizdo. 
Vapsvelė stato stogą ant 
tuščibs vietos, ten, kur bu
vo jos lizdas. Ji daro tai 
prisilaikydama visų taisyk
lių ir nepastebi, jog lizdo 
nėra.

Drugio psichės vikšrai 
gyvena atskiruose name
liuose — įvalkalėliuose. Ru
denį įvalkalėlis apšildo
mas: drugio vikšras pri
tvirtina prie jo žoleles ir 
įvairius šapelius. Tokiame 
namelyje jis žiemoja. Pa
vasarį vikšras audžia na
melio viduje šilkinį kokoną 
ir jame virsta j lėlytę. Vikš
rui šliaužiant takeliu, su
griaukime jo namelį. Vikš
ras liks gyvas, bet namelis 
sugriautas. Jis jo netaiso, 
tačiau audžia šilkinį koko
ną ir rengiasi krūvelėje 
griuvėsių, gulinčių ant ta
kelio, virsti lėlyte. Žinoma,

(Tąsa ant B-to pust)

Jau dvi savaitės, kaip! 
amerikonų dienraščiai pra
dėjo kalbėt apie naują, bai
sios jėgos šaltnį. Sako, kad 
galima bus suskaldyti ne
apsakomą mažytes metalo 
uraniumo-235 daleles-ato- 
mus į dar mažesnes dalely
tes, ir tada svaras šio ura
niumo duos tiek jėgos, kaip 
5 milionai svarų anglies 
arba 3 milionai svarų gazo
lino. Spėjama, kad šitaip 
suskaldžius uraniumą-235 
ir tai vėl sukuopus krūvon 
tokias dalelytes, tai susida
rytų sproginys 30 milionų 
kartų smarkesnis už TNT, 
kas iki šiol buvo laikoma 
smarkiausia sprogstamąja 
karo medžiaga.

Šitaip buvo neseniai su- 
j skaldytas mažytis biskelis 
uraniumo-235, vartojant 
tam tikras mokslines maši
nas cyclotronus, “atomų 
kriušintojus,” Minnesotosir 
Columbijos Universitetuose 
ir General Electric Labora-

Įmetus į vandenį trupinė
lį medžiagos, sudarytos iš 
taip suskaldytų uraniumo 
atomų, nuo to smarkiai ir 
ilgai verda vanduo. Tai šią

Valgomoji Druska
Valgomoji druska yra 

junginys dviejų cheminių 
medžiagų. Viena — natras 
(arba sodium), kita — chlo
rinas. Jei skyrium valgytu
me gryną natrą arba chlo
riną, tai vienas ir antras 
būtų nuodas. Bet chemiška
me junginyje jiedu sudaro 
nekenksmingą prieskonį 
valgiui.

Kai kurie fiziko-kultūris- 
tai smerkia va Igomąj 
druską; sako, kad . ji ken
kianti sveikatai. Bet neįro
dyta, kad žmonės nevarto- 
jantieji šios druskos būtų 
sveikesni ar ilgiau gyventų.

Iš Lietuvos žinome, kad 
arkliai ir tūli kiti naminiai 
gyvuliai labai mėgsta drus-

Afrikoj kai kurie žvėrys 
keliauja šimtus-mylių palai- 
žyt kokią sūresnę uolą.

Vidurinėje Afrikoje, sa
koma, druska esanti taip 
brangi, kaip auksas. Ir af
rikiečiai negrai laiko drus
ką dideliu skanėstu. . Ten 
krautuvėse pardavinėjami 
ir druskiniai “saldainiai” 
Druskinės “kendės” būna 
gaminamos įvairių spalvų, 
kad labiau patraukt negrų 
vaikus jas pirkt. Suaugę 
negrai taipgi malonėtų pa
smaguriaut tokiais drus
kos “saldainiais”, bet ten 
druska perbrangi, dažnai 
neįperkama paprastam dar
bo žmogui.

Druska yra gera saugo
toja mėsos ir žuvies nuo 
greito gedimo.

O praeitame pasaulinia
me kare’ francūzai ir anglai 
gydytojai surado ir medi- 
kalę druskos vertę. Jie pa
tyrė, kad druskos skiedinys 
prilaiko žaizdas nuo pūlia- 
vimo ir gedimo, kartais net 
geriau, negu kiti žinomi 
vaistai “antiseptikai.”

N. M.

Trečias puslapis

medžiagą galima būtų pa
naudot inžinams traukinių, 
laivų ir motorams automo
bilių ir lėktuvų.

Tuojau buvo paskelbta, 
kad su 5 iki 10 svarų šios 
atominės medžiagos garlai
vis arba submarinas galėtų 
neribotai ilgą laiką plau- 
kiot per visus pasaulio van
denynus.

Bet kiti mokslininkai ap
skaičiavo, jog reikėtų 33 
tūkstančių metų pagamint 
vieną 453-čią dalelę svaro 
šios medžiagos.

Nors Amerikoje šis atra
dimas tik dabar išgarsin
tas, bet jis nėra visai nau
jas. Jau keli metai atgal 
švedų profesorius Wilhelm 
Krasny-Egren padarė tą iš
radimą, o šiemet gegužės 13 
d. pranešė, kad jis gali 10,- 
000 sykių greičiau skaldyt 
atomus uraniumo-235, negu 
jie dabar Amerikoj skaldo
mi. Vadinasi, vienas gra
mas, arba 453-čia dalelė 
svaro šios medžiagos su
skaidyt, kad iš jos gaut 
viršminėtą baisią jėgą, vis 
tiek reikėtų 3 metų ir treč
dalio. -

Sakoma, kad Hitleris la
bai 
gaut 
kaip smarkiausio karinio 
sproginio. Bet nematyt ga
limybės, kad vokiečiai pa
spėtų pasigamint tiek šio 
sproginio, kad jis praktiš
kai patarnautų jiem dabar
tiniame kare. —N. M.
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susirūpinės greičiau
tokios medžiagos,
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NYKŠTUKAI LĖKTUVAI

Duesseldorfe, Vokietijoj, 
radėta statyt maži lėktu

vai, kurie sveria tik po 500 
svarų, turi 20 arklių jėgų 
motorą, o skrenda apie 100 
mylių per valandą.

New York.—“Daily Wor
ker” rašo, kad New Yorko 
prieplaukos yra priruošia
mos laivams gabent karei
vius per vandenyną.

Shirley Temple Jau “Perso
na” Vaidint Judžiuose, Nes 

Ji 11 Metų Amžiaus
Hollywood, Calif.—Garsi 

judamųjų paveikslų akto
rė* mergaitė Shirley Temple 
msitraukia iš vaidinimų. 
Mergaitės motina sako, kad 
duktė, dabar 11 metų am
žiaus, jau perdidelė vaidint 
kūdikių roles, bet permaža 
vaidinimui suaugusių rolių. 
Judamųjų paveikslų kom
panijos neturi veikalų, ku
rie tiktų mergaitėms tokio 
amžiaus, kaip dabar Shir
ley Temple.

Per paskutinius 5 metus 
ši mergaitė vaidino 24-riuo- 
se judamuose paveiksluose. 
Skaičiuojama, kad tuo lai
kotarpiu ji uždirbo virš 2 
milionu dolerių, o kompani
jos gavo per 20 milionų do
lerių iš veikalų, kuriuose 
Shirley Temple vaidino.

Motina sako, kad dabar 
jos dukterei bus naudinga 
laisviau pagyventi ir pažai
sti su mergaitėmis ir vai
kais tokio, apsiaus, „ kaip 
Shirley.
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Wotta World:—
Perpetual commotion may be as 

impossible as perpetual motion, but 
we’re beginning to have our doubts 
after reading the newspapers.

You sort of get to expect the 
blaring headlines and pleading 
statesmen — their efforts to drag 
America into the war are so brazen 
that one becomes sense-blind to such 
propaganda.

But the Allied-lovers are becoming 
more subtle in their methods. One 
of their ensnaring acts distresses 

that is the falsification of

We, says the New York Times, 
did not enter the war to save the 
dollars invested in Britain. No, far 
from it. And other papers sing the 
same tune. The last war we fought 
because we could not tolerate an 
“autocratic” power in Europe. This 
war we should fight, the intimation 
logically follows, because we can
not tolerate a “totalitarian” power 
in Europe.

We can give aid “short of war,” 
the parrotting press says — forget
ting too quickly the example of Wil
son in 1916 
seems, does 
but is only 
seek to gain 
pretation.

It will 
mor and 
ganda —

As newspapers and radios line up 
behind the allies, let us always re
member this .and let it guide our ac
tions: We were fooled in 1917 in a 
war to “make the world safe for 
democracy,” but let us not be fooled 
in 1940 in a war to “make the 
world safe from totalitarianism.”

“War is hell,” our own Sherman 
said, so let’s stay out.

American Mothers March to Keep Sons 
At Home, Not in Foreign Trenches

us — and 
history.

Not so 
only this 
man and
partly acquainted with his country’s 
history knew the methods whereby 
America was drawn into the first 
vortex of 1917.

The ways whereby Allied propa
ganda tugged at our heart strings 
were quite evident. There were the 
bleeding Belgiums, Edith Cavell, the 
bloody huns, children with chopped- 
off hands and all the others, so 
beautifully painted and touchingly 
drawn to bring us into the “war to 
end all wars” and the “war to make 
the world safe for democracy.”

Seldom did we think that the 
same lines would be used. But, alas, 
they are. And, in fact, they are go
ing a bit further. They’re more re
fined. More clever.

Coming:—
The warm drowsy atmosphere an

nounces the coming of summer. | 
Looking ahead we see several 
months of picnicking, outdoor trips 
and parties dotting the calendars of 
Lithuanian youth.

Among the larger events in 
forthcoming months will be the 
tional Sofball Tournament of 
LDS, the Nat’l Sports Meet of
same organization, and the Song 
Festival to be held by the Lithuan
ian Art League.

We’re keeping these things in 
mind and are looking forward to 
them, as are hundreds of other Lith
uanian-American youth.

CLEVELAND, Ohio — More than 
10,000 people massed on Cleveland’s 
Public Square to observe Mothers 
Day with a wringing demand that 
America keep out of Europe’s Impe
rialist War. The public square mass 
meeting was the climax to the 5th 
annual Mothers Day peace parade.

Nearly 5,000 people—trade union
ists, national groups, mothers clubs 
and civic organizations—participated 
in the parade. Addressing the 10,000 
Michael J. Quill, president of the 
Transport Workers Union and mem
ber of the executive committee of 
the CIO, said: “It is high time that 
the mothers of America should 
speak out against war and for a bet
ter standard of living 
and their families.”

the
Na- 
the 
the

every citizen 
war is to be 

Quill asserted, 
danger—that is the 

many

America into 
ed Dies the 
Wall Street, 
explained, 
political wind bag and a rat as well
as a stool ‘pigeon.”

This year’s Mother’s Day peace 
parade brought forth by far the lar
gest trade union delegation ever to 
march in a peace parade here. Near
ly 2,000 members of CIO and AFL 
marched. With “The Yanks Are Not 
Coming” as the principal slogan, ap
proximately 20 local unions marched 
with trade unions. They came from 
Tom Girdler’s Republic Steel, other 
steel mills, the big Fisher factory, 
White Motor, the Library Workers 
Union, the United Electrical Rapid 
Workers Union and various white 
collar groups.

The town crier used to proclaim 
the news that would interest the 
general public the most — so I be
come town crier and shout hear 
ye! hear ye! the Builders Branch 
of the LDS is going to have its first 
hike of the season on Sunday, May 
26th, 1940, at 9 A.M. The meeting 
and starting place will be at Laisve.

We are going to hike to Hemp
stead Lake Park in Long Island.

Many activities have been planned 
for this hike. Just to mention a few 
—We will have, a soft ball game 
for the boys and girls (boys, here 
is your opportunity to get a little 
practice for the forthcoming LDS 
soft ball tournament).

2,000 War Planes Delivered to the 
Allies by Los Angeles Plane Factories

Explaining that 
must take action if 
prevented here, 
“There’s one 
danger that too many American 
people will sit idly by and do noth
ing to preserve American neutrality 
and American peace. This war,” 
he said, “is a war among thieves. 
We say to the gangsters of Wall 
Street, if you want war go ,ovcr and 
fight it yourselves.

“The last war was only a picnic 
—a boy scout war—compared to 
what this one will be.

“We do not care who started the 
war—whether it was “Wall Street, 
the Wall Street vigilantes, whether 
started by kings, dictators or pre
miers—we want no part of it.” The 
CIO loader insisted that “we have 
a war to fight in America, that is 
the war to send Americans back to 
work. We are united in our misery, 
whether we’re black or white, Jew 
or Gentile, Catholic or Protestant, 
let us unite in our demand to raise 
the standard of living in America.”

Hitting at forces which he said 
were working night and day to get

LOS ANGELES.
2,000 war planes have been delivered 
to Britain and France by Los An
geles aircraft factories, a quick sur
vey showed this week.

This total is slightly less than 
half the war birds ordered in the 
past 18 months.

All ships ordered prior to the out
break of war have been delivered. 
The planes were shipped from Los 
Angeles harbor, flown to New York 
or to the Canadian border where 
they were shoved across 
mity with President 
“neutrality program.”

Figures were revealed
craft contractors met with Franco- 
British agents in New York to con
clude negotiations for another billion 
dollars worth of orders.

Civil Liberties 
Suffer as War 
Drive Part

tne way to a man’s

The camera enthusiasts will be 
able to take snapshots to their 
heart’s content because there will 
be plenty of 
ty girls, the 
etc.

They say
heart is through his stomach — 
here’s your chance, girls, to show 
that you can really cook (or make 
sandwiches).

This hike is not confined to LDS 
members alone. Anybody who 
wishes to come with us may do so. 
The other branches in and near 
New York are also invited.

Come one, come all, and have a 
good time.

Money Shifted 
From Jobs to 
War Preparations

Lockheed, it was revealed, has al
ready completed half its earlier 
$60,000,000 order for 799 bombers.

North America has shipped 1000 
and hopes to get orders within a 
few days for 1600 more.

At least 130 Douglas bombers 
have been received by the Allies — 
100 twin engined high-speed attack 
bombers to France and 30 medium 
bombers to Canada.

Douglas orders total a minimum 
of 80 million dollars and the 
pany expects at least another 100 
million dollar order shortly.

Lockheed’s anticipated order calls 
for 400 reconnaissance bombers and 
800 twin-engined 400 m.p.h. pursuit 
interceptors.

Douglass is turning out “several 
bombers per day” and is just getting 
started on a $4,000,000 British order 
for 400 bombers capable of doing 
better than 350 m.p.h. A specially 
constructed airport at Pembina, N. 
D., where the bombers are shoved 
across the Canadian line has been 
completed and is functioning 
smoothly, it is learned here.

—F. W.
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• 427 Lorimer Street
Brooklyn, N. Y.

Eastwood and his Suave 
Orchestra will supply the 
music and dancing will go 
2 a.m. Admission is 49c.

by Dr. 
256 pages. 
Learn to 
read in

her
ne-

speak and 
Lithuanian!

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

***** J—

Why, you cute hoy, I suppose you’ll he a janitor when you grow up.

Man About Town
Around Town Pittsburgh, Etc.

The Ambridge branches of the 
LDS and SLA, sponsored a success
ful picnic this past Sunday ... Sup
posed arrangements for a mushball 
battle between Ambridge and Wil
merding, at the 
turned kerflooey 
failed to show 

' wonder why ? ...
Attending the 

Dargis and John 
sible winning candidates in the cur
rent SLA nominations. Also, a wide 
assortment of other celebrities in
cluding the well-known North Side 
LDS Belvederes attended ... North 
Siders celebrated the marriage of 
Mary Chestnut last Saturday. She 
is the sister of Sylvester Chestnut, 
Belevedere Pres...

Another new member is added to 
the roster of the Belevederes with 
the addition of Frank Martin. Again 
the Belevederes keep a lead 
their challenger—Ambridge ... 
thinks everybody should get 
(after reading the Tiesa) and 
up as many LDS’crs as possible, this 
month...

.Dominic Lekavičius, long lost Bel
evedere, blew into town on Mother’s 
Day. According to his story, he has 
a fine job in* Finley Ville — working 
for an undertaker. "Dommi” 
he has learned quite a bit 
art of embalming....

Arrangements are going 
per usual for the Belevedere 
blowout. Numerous out of town’ers 
have already made arrangements to 
attend.’.. This coming Saturday (to- 
morrow) a “slumming” party has 
been arranged by the Belevederes ... 
After the let-down by the Wilmer- 
dingers this past Sunday, we wonder 
about the June 9th setup...

We take this opportunity to re
mind all LDS’ers about the June 
1st “Youth Council” meet in Am
bridge. After a gabfest with both

picnic grounds, 
when Wilmerding 
up. Many people

picnic was Paul 
Mažukna, two pos-

over 
Me- 
wise 
sign

claims 
on the

on as 
“25th”

Ah! ’tis Spring. Spring means 
Love - Flowers - Dan Cupid - the 
Country, etc., but since North Side 
is not the Country, well just read 
what Spring does to the City Folks.

Last March 30th, Dan Cupid’s 
row made a direct hit at Isabel 
kavich and Konnie Lucas, both 
members of the LDS Belvederes 
vision.

Last Saturday, May 11th, a direct 
hit was1 made at Mary D. Chestnut 
and William F. Peters —the re
ception was at Bill Greens, a very 
well known night club of the Pitts
burgh suburb. Mary is very well 
known and very popular among the 
Lithuanians in Pittsburgh. She at 
one time taught the Ateities Žiedo 
Chorus and also the Dailės Ratelis— 
better known at the Fine Arts 
Circle of Pittsburgh. As a pianist 
she has also accompanied many ce
lebrities from New York, Cleveland 
and other cities. We hope that when 
She and Bill get settled at their new 
home on Liverpool Street she will 
again start her good work among 
the Lithuanians. How about it Ma
ry?

BOSTON, Mass. — Speaking in 
Hotel Statler in Boston before the 
B’nai Brith District 1 annual con
vention, J.. Edgar Hoover declared 
total war against civil. liberties. 
Even many of the well to do Jewish 
people present felt uncomfortable at 
Hoover’s unrestrained ranting. Many 
of these people had themselves at 
some time possessed social ideals 
which Hoover scored as “Elysian 
paths into unexplored Utopias that 
do not exist.” After opening with a 
few oily phrases about the Pilgrim 
Fathers fleeing from persecution, 
Hoover, launched into an exhibition 
of hysteria and bigotry.

Lumping Communists with fascists 
in typical red-baiting style, he^aved 
against “those international confi- 
dence^men, those peddlers of perver
sion, the, traveling salesmen of fo
reign isms.”

For good measure Hoover added 
that all who might have aspirations 
for social betterment were “human 
vultures, the intolerant, tricky, vi
cious minded masters of 'falsehood, 
the self-appointed saviours who4 ap
pealing to human misfortune, have 
promised to guide us along Elysian 
paths into unexplored Utopias that 
do not exist.”

Hoover practically exhausted ■ his 
stock of gutter adjectives in a cry 
for deportation of foreign born wor
kers who join “the miserable ranks 
of the wordy champions of toxic- 
ridden totalitarians within 
midst.” Amid denunciations 
“slinking fakers” “destruction
scheming Communists” and other 
such phrases Hoover worked in his 
theme that America must guard 
against “Trojan Horse” movements. 
Concretely, as his speech shows, he 
means an attack against all 
favor peace, social betterment 
progress.

Lith-English
Self-Instructor

WASHINGTON, D. C.—The cru
cial issue of unemployment relief 
will come before the House, but no
body in official Washington seemed 
to care particularly.

In the rising war hysteria 
is engulfing the Capitol, the 
ing domestic problems of 
ican people have been 
shoved aside.

At a packed conference, 
dent hammered away on
note. A demand for immediate ap
propriations by Congress for vastly 
expanded armaments.

The President said that the ques
tion of how these funds would be 
raised, whether by taxes or by bor
rowing, was a completely minor de
tail. The important thing, he em
phasized, was making the 
available at once.

Mayor Asked to 
Stand for Peace

House Party to 
Pay for Trip

•( PHILADELPHIA, Pa.—The 
Chorus Baltimore Bus. Com. extends 
an invitation to everyone to attend 
their House Party which is to be 
held on Saturday Evening, May, 18, 
1940, at 8 o’clock, until ? ? ? ? Ad
dress: 143 Pierce Street, Cassie’s 
House. Admission to be only 10c to 
womenfolk and 15 to the men.

the Belevederes and Ambridgeites, 
they seem more than eager that 
“Youth Council” decisions be put in
to operation immediately, especial
ly the sports question.

Neutrality:
Jokingly, many of my Lithuanian 

friends in Pittsburgh claim that, 
“the reason for the recent mad rush 
for marriage licences, is not simply 
because the state is initiating a new 
law whereas, all couples must un
dergo a stringent examination for 
social diseases, but that the war 
scare is responsible.”

The obvious inference is — a mar
ried man has a longer lease on 
life (in the event of war) whereas 
the single fellow will be the first 
to go ...

To judge the “neutrality” of the 
United States in the present con
flict, a little deciphering is necessa
ry. On a page in the local press, 
buried at the bottom of a secondary 
story, a small paragraph informs 
the lucky reader who manages to 
find it that in regards to the Bri
tish invasion of Iceland. "because of 
its close position to Europe, it is 
not considered in the western hemi
sphere. But any move against Green
land might be considered adverse.” 
This in the face of President Roose
velt’s thundering threats to the 
Germans not long ago that should 
Iceland be invaded by the Nazis he 
would find it necessary to invoke 
the Monroe Doctrine.

This little paragraph points out 
the fact that there “ain’t no such 
animal” as American neutrality, un
less neutrality has taken on the new 
meaning of partiality. And now this 
little news item, announcing that 
Iceland is no longer considered in 
the western hemisphere, since Bri
tain, and not Germany, occupies her 
territory. - -,------------- -

We now wish to announce that 
the arrow is pointing at Bertha Da
vidas and Anthony Krikston. This 
arrow will hit on May 18th. Bertha 
is very well known among the Lith
uanians of North Side.

Congratulations to all and- may 
the married life be forever a happy 
and joyous one.

Who’s Next?????

The beLveDereS wish to announce 
that on the 25th of May, the Sports 
division is hording a May Party and 
are especially inviting the Wilmer- 
dingers, Ambridgers, Esplenders and 
Sohoers to come. The May Party 
starts at 8 P. M. and is at the LDS 
Hall, 1320 Medley Street, North 
Side. Come to our.party and let’s 
discuss who has a good team and 
who will have a better team this 
1940.

—The bcLv.eDereS Reporter.

unneutral, jt is actually in the war 
itself—passively, of course. Our first 
unneutral, act Was the amendment 
to the Neutrality Act. And while 
our part isr only passive at present, 
we are making great preparations 
for the, day when the Allies will 
give us 'the sign to plunge our re
sources and manpower into the 
thick of the fray.

One can see why the 
news of the Dutch 
invasion should crowd this 
the first page; but let 
in mind that England, 
quiet fashion, is doing a 
ling on other people’s 
and in all fairness we
and remember this when an attempt 
is made to plunge us into the con-

Must Beware of 
War Hysteria

WASHINGTON. — Government 
and economic leaders were cautioned 
by A. F. of L. President William 
Green to “put on the brakes” in 
their criticism of Adolf Hitler and 
other totalitarian leaders lest they 
bring this country closer to war.

Green said he “could be arrested” 
for his own thoughts concerning the 
German leader, but feared that 
“there is a grave danger of develop
ing a war psychology as the result 
of our indignation over the invasion 
of Holland and Belgium by Hitler.”

“We all need to put on the brakes, 
to speak carefully, and control our
selves ih order to maintain strict 
neutrality in action at least.” He po
inted out in his warning that Ameri
ca’s declaration of war in 1917 was 
preceded by speeches fanning public 
indignation against Germany.

The sweetly cynical managing 
editor of the Boston Advertiser once 
gave me a valuable lesson in report
ing. Some too-sweeping condemna
tion in my copy attracted his notice. 
“That won’t do,” he said. “You may 
believe, and it may be true, that 
every member of the
Ward Young Men’s Political Reform 
Association is an incurable ass, but 
don’t write it. Say: 'Every member, 
with one solitary exception, is an 

shocking incurable ass.’ Then no member of
Belgian 

news off 
all bear 
her own No Danger

An elderly lady moto.rist was re
cently driving along a country road 
^hen she spied a couple of repair
men climbing a telephone pole.

“Fools!” she exclaimed to
flict on her’siden-This time,-AThe companion. “They must think I 

The United States is not only Yanks Are Not Coming!” ver drove before.”

Refreshments of every kind 
be obtainable besides the most 
ply delicious lunch. Music, games, 
and other forms of entertainment 
will also be had.

So come on out ladies and gentle
men, and bring your friends. And 
you young folks, bring along your 
boy friends and girl friends. A sw.ell 
time will be had by all by gathering 
atr143 Pircez St. this Saturday eve
ning.

Chorus members: Donations will 
be gladly accepted this Friday night 
at chorus rehearsal. Please don’t 
forget.

—L. C. Bus. Committee.

UNCANNY
“The screams of the dead and 

dying rent the warm spring air, and 
I knew at once that one of the 
Central’s long history of accidents 
had occured.” — Editor John Crow
ley of the -Little Falls Times, as 
told to the A. P.

Only a trained newspaperman 
could pick up the echoes of a scream 
from the great beyond.

LEAVE THE KIDS ALONE
A carnival operator has been fined 

in California for using a 7-year-old 
girl to ride a motor-cycle in a huge 
barrel, in violation of the child la
bor law. w

Just another case of the state try
ing to take over the functions of 
American motherhood and father
hood.

ALL THE LAME ONES
While we are waiting for the 

census returns, it is encouraging to 
know that the wild duck popula
tion has increased to 56,000,000, a 
gain of 6,000,000 in two years.

The question now is, how many 
representatives should they 
congress ?

A New York man went 
njagistrates’ court where he 
cased of telljng the woman 
before him in a theater to “take 
that basket off.”

If he had told her to “take off 
that basket of miscellaneous vege
tables and assorted kitchen
that-you think is ,a hat,” he would 
have deserved a medal.

He said that he would 
message to Congress either 
row or on Thursday making his 
request for additional appropriations 
for arms.

Without indicating the figure the 
President said that the sum he 
would ask for would probably be 
very high. The commonly accepted 
report here is that it will be around 
$500,000,000—boosting the total for 
armaments for the 1941 fiscal year 
to $2,500,000,000.

Before the House today there was 
the question of approving the in
creases in the agricultural appro
priation bill 
such as the 
farmer loans 
items.

The House 
ence report on the farm bill with 
both farm and city congressmen vot
ing for the increases.

The American Youth Congress, 
through its secretary, Miss Jean Ho- 
rie, called upon Mayor LaGuardia 
in a letter to use his office in help
ing to safeguard American neutrali
ty in the present European conflict 
by keeping out of the war.

The letter expressed the strong 
sentiment of youth against war and 
declared that “American neutrality 
is facing a crisis today as proposals 
are being made on the floor of Con
gress to extend large scale credits to 
the European belligerents ... We be
lieve that you have a solemn respon
sibility as Mayor of our city to place 
your influence squarely on the side 
of peace.

“We call .upon you on behalf of 
thousands of your young constituents 
to help exert the fullest pressure 
through a public statement to Presi
dent Roosevelt and Congress of the 
United States urging them to pro
tect American neutrality and save 
American youth from the trenches.”

GOOD ADVICE
A portly woman had, • by mistake, 

taken a seat in a railway coach re
served for smokers. With uncon
cealed indignation she saw the man 
next to her fill his pipe.

“Sir,’ 'she said in frigid tones, 
“smoking always makes me ill.”

The man calmly lit his pipe and 
puffed contentedly before replying 
“Does it, ma’am? Well, take my ad- 
vioc and give it up.’’

The significant thing, however, in 
the view of many observers was the 
attitude of complete indifference 
toward this piece of domestic leg
islation on the part of most Con
gressmen.

In the cloakrooms and on the 
floor of the House, small groups of 
Congressmen stood together through
out the day talking about the war 
—and exhibiting in their private off- 
the-record talks a growing war hys
teria.

Unchecked as yet by adequate; 
protests from their peaceful consti
tuents, Congressmen have actually 
begun to urge privately that this 
country get into the war as soon as 
possible.

Members of both the Democratic 
and Republican parties are show
ing grave symptoms of this war 
fever which is being fanned to white 
heat by the President and by other 
administration officials.

While speeches by 
and Senators in the 
have to some extent 
mood, some of the
sentiments are still being expressed 
in the privacy of the cloak rooms.

Begin Springtime 
With Concert

Young Lifts 
Spring Dance

BROOKLYN, N. Y. — A Gay May 
Dance will be held by the Young 
Men’s Lithuanian Association on De
coration Day, Wednesday, May 29th, 
at the Grand Paradise Ballroom at 
318 Grand Street in Brooklyn.

Chic
Swing 
dance 
on till

A special Party Nite is being held 
Saturday, May 18, at the Young 
Men’s awn headquarters, 425 Grand 
Street in Brooklyn. All are invited 
to attend. There will be music, re
freshments and, of course, dancing.

HAVERHILL, Mass. — With the 
closing of winter activities, Haver
hill’s Laisvė’s Chorus gave its con
cert. It was a grand finale to a 
winter bursting with excitement and 
high hopes.

A bevy of guests flocked in from 
Methuen, Lawrence, Ealem and Na
shua, N. H. Lowell especially turned 
out with flying colors, with all the 
chorus members present and many 
visitors besides.

The program was abundant with 
variety, with everything from solos 
to speeches. The presiding chairman 
was Mike Versoski, who between 
numbers entertained the audience 
with tales about his childhood. The 
whole concert had a delightful air 
of informality. The choruses were 
led with a firm hand by Bill Pat
rick, our teacher, who gave us sev
eral solos and a quite unexpected 
exhibition of jitterbug dancing.

Miss Ruth Gittzus of Lowell 
helped make our concert a success 
by giving us several soprano solos. 
Miss Eva Hormel of > Haverhill gave 
a military toe dance, looking very 
chic in her gay red and gold cos
tume. Dr. John Repshis of Cambridge 
gave a brief talk on cancer and 
its causes.

There was a chorus of meri from 
Lowell and a chorus of women from 
Haverhill who helped liven up the 
program- Lowell also gave its one- 
act operetta “Velnias Statinėj.” All 
in all, the operetta went over with 
a maximum amount of success.

Now that the winter is over, 
Haverhill looks eagerly 'toward the 
summer schedule. Next on our sche
dule is our wiennie roast which we 
expect to hold soon. And with the 
warm weather comes swimming par
ties, picnics and beaches. Anyone 
can enjoy these pleasures by just 
joining our chorus.

We meet .every Sunday at one at 
the Lith. Gedemino Club. So come 
along this Sunday.



NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA 

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

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

Del pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

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

=====

So. Boston, Mass.

kicnė.

MSftU'lMD

Jei vidutinė alga yra

ĮVAIRUMAI
ap-

kodėl jis

gi didesnė. Jeigu tamsta 
uždirbai $100 per mėnesį, 
tavo apdrauda po trijų me-

Steponas Minkus;,
Garsintojas.

New Yorko Pasaulio Parodos atidarymo dieną, gegužės 11 d., susirinkusi minia 
žmonių klausosi programos.

Aktas yra 
įstatymas, 
ir jų šei-

Boston, Mass. — Danijos 
laivas “Olympia” atgabeno 
čia'milioną dolerių Anglijos 
aukso iš Indijos.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

darbi- 
kuris

J. G A R Š V A
Grabo’rius-Undertąker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ii’ laidoja" ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Ar Jūsų laikrodžiai 
gerai eina?

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

džius, laikrodėlius ir įvai
riausius žiedus.

Gausit už PIGIAU negu kitur.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue 

Queens Village, L. I.

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

Iš senų padarau 
js n a u jus paveiks- 

lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

(dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Lino
Tol.: Glonmoro 5-6191

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

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas J 10 
savaitinių įmokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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Apdrauda Darbininkams Ir 
Jų Šeimoms Po Socialūs 

Apdraudos Aktu
darbininko apdraudos su
mos, ir kiekvienas vaikas 
gautų pusę darbininko su
mos, ar $10.50 per mėnesį. 
Tas reiškia, iš viso $36.05 to 
darbininkai šeimai. Kiek
vienas vaikas gautų savo 
dalį pakol pasiekia 16 m. 
amžiaus arba 18 m. am
žiaus, jeigu vis lanko mo
kyklą, arba pakol apsiveda.

Našlė gautų apdrauda 
tol, kol vaikai gauna išmo
kėjimų. Vėliaus, jeigu naš
lė vėl neištekėtų už vyro, 
jinai galėtų gauti mėnesinę 
apdraudą vėl susilaukus 65

Socialūs Apdraudos 
Kongreso priimtas 
įsteigia darbininkams 
moms dvi socialės apdraudos rū
šis—bedarbio apdraudą ir seno 
amžiaus ir likusių našlaičių ap
draudą. Aprūpina vieša pašalpa 
neturtingus senius, aklus ir vai
kus.

Socialės Apdraudos Aktas tapo 
priimtas 1935 m. ir pataisytas 
1939 m. Šie straipsniai stengsis 
paaiškinti skaitytojams jų teises, 
naudas ir pareigas pagal įstatymo 
senatvės ir našlaičių programą.

Straipsnis 6—Jeigu Esi 
Jaunas

Jeigu esi jaunas 
ninkas prie darbo,
įeina j socialės apdraudos 
sritį, tavo apdraudos teisės 
yra tau dvigubai svarbios, m. amžiaus, 
ką jos reiškia tavo šeimai.
Tavo algos, jaunam būnant, aukštesnė, tai apdrauda ir- 
yra suskaitytos ant tavo 
socialės apdraudos sąskai
tos, ir pagal tų algų, gausi 
mėnesinę apdraudą, kuomet 
pasensi. Bet jei tamsta nu
mirtum, tavo socialės ap
draudos sąskaita yra
sauga tavo žmonai ir vai
kams, jeigu esi vedęs, arba 
tavo vaikams, jeigu esi dar
bininkė ar našlė. Jeigu esi 
nevedęs, ir užlaikai tėvus, 
tai tavo apdrauda juos ap
saugos.

Apdrauda greičiaus auga 
ankstyvuose metuose, ir ji 
greičiaus auga žemos algos 
darbininkams. Jeigu tamsta 
uždirbi $50 per mėnesį per j Aprašytame atsitikime ka

manė pergraužė lizdo dang
tį ir atsirado po popieriniu 
gaubtuvėliu. Ji nuropojo 
dangčiu, bet nuskristi nepa
jėgė, nes sutiko naują kliū
tį—gaubtuvėlį. Reikia vėl 
graužti, tai yra, atlikti 
darbą Nr. 1, tačiau kama
nė jau padarė darbą No. 2 
(ropojo). Padėkime ant

(Tąsa nuo 3 pusi.) 

tokio vikšro likimas liūd
nas: ar maža skruzdėlių 
bėgioja takeliu!

Galima duoti tūkstantį 
tokių pavyzdžių. Kodėl ka
manė akmeninė žūva, bet 
nepergraužia lizdo dangčio, 
2) ropinėja ant dangčio, 3) 
skrenda, maitinasi ir tt.

virš 30 metų, prie užsiėmi
mo, kuris įeina į socialės 
apdraudos sritį, tau sulau
kus 65 m. amžiaus, apdrau
da pasieks $26 per mėnesį, 
kuri suma yra daugiau kaip 
pusė tavo vidutinės algos 
per dirbančius metus. Ta
vo žmona, jei turi 65 m. 
amžiaus, ar kai ji sulauks
65 m. amžiaus, gautų $13, dangčio storą sluoksnį mo
tai abudu, kartu, gautu te lio, padarykime jį trigubai 
$39 per mėnesį iki mirties. 
Jeigu darbininkas pirmiaus 
numirtų, tai našlė gautų 
našlės apdraudos išmokęji- 
mą iš $19.50 per mėnesį. 
Jeigu darbininkas nevedęs, 
ir palieka tėvus, kuriuos jis 
užlaikė, ir jei tie tėvai su
laukė 65 m. amžiaus ar 
daugiau, kiekvienas iš jų 
gautų $13 per mėnesį. Bet 
jei jie dar nesulaukė 65 m. 
amžiaus, kai darbininkas 
mirė, jie gaus apdraudą, 
kuomet sulauks tų metų.

Daleiskime, kad darbi
ninkas numirtų, išdirbęs 
tik tris metus prie užsiė
mimo, įstatymo inimto. Sa
kykime, kad tas darbinin
kas paliko našlę ir du mažu 
vaiku. Jei per tuos tris me
tus jis uždirbdavo iki $50 
per mėnesį, tai jis uždirbo 
apdraudos iki $20.60 per 
mėnesį. Ir todėl jo našlė 
gautų $15.45 per mėnesį, 
arba tris - ketvirtadalius

tų prie užsiėmimo, kurį 
įstatymas inima, būtų 
$25.75 per mėnesį. Tavo 
našlė gautų $19.31 ir kiek
vienas vaikas gautų po 
$12.88, iš viso, $45.07 šeimai 
taip ilgai kol vaikai nesu
lauks 18 metų amžiaus.

Kad tavo šeima gautų ši
tą apdraudą, suprantama, 
tamsta privai turėt reika
laujamus “apdengtus kvar
talus.” Tas reiškia, kaip 
pirmiaus buvo paaiškinta, 
kad turėjai uždirbti prie 
darbų, įstatymo inimtų, 
nors $50 ar daugiau, kas 
kvartalą per pusę kalendo
riškų kvartalų nuo 1936 m., 
arba nuo laiko kada sulau
kei 21 m. amžiaus, kuris lai
kas tik vėlesnis (iki iš viso 
40 kvartalų). Arba, jeigu 
palieki našlę ir jaunus vai
kus, šešis kvartalus, jeigu į 
12 kvartalų prieš pat mirtį 
būtų užtektinai.

Social Security Board 
Federal Security Agency 
Washington, D. C.

kubatonniai (iš dibtinės 
peryklos) viščiukai nepažįs
ta perekšlės, tačiau užten
ka svetimai perekšlei paju
tus pavojų sukvaksenti, ir 
visi viščiukai pasislėps, 
nors jie pirmą kartą girdi 
vištos kudakenimą.

Labiausiai charakteringi 
instinktyvių veiksmų ženk
lai yra šie: 1) jų paveldėji
mas: gyvis gimsta su “ži
nių” atsarga, 2) atitinka
mų veiksmų panašumas vi
sų vienos rūšies gyvių: vi
si beržiniai drambliukai 
vienodai susuka beržo la
pus, 3) visiškas nesuprati
mas veiksmų tikslo. Tas 
paskutinis ryškiai pasireiš
kia pakeitus gyvenimo są
lygas, kuriose normaliai ei
na tas bei kitas veiksmas. 
Sąlygos pasikeitė, veiks
mai pasiliko tie patys, tai 
yra, pasidarė aiškiai ne
tikslingi.

I n s t inkto pasireiškimas 
visuomet daro didelio pro
tingumo įspūdį. Tai nenuos
tabu: veiksmo tikslingumas 
yra ilgamečio gamtinio at
rinkimo vaisius. Ar galėtų 
gyventi gyvis, kurio veiks
niai būtų nenaudingi, bet 
kenksmingi jam ir jo papė- 
dininkams?

Instinktyviai v e i k s m ai 
tarnauja ir protingų veiks
mų atskyrimui.

Protingi veiksmai surišti 
su jų tikslo supratimu; jie 
neįgimti, gyvis išmoksta jų 
begyvendamas. Čionai dau
giau ar mažiau pasireiškia 
“asmenybė.”

Sąlygų pakeitimas neiš
šaukia atitinkamo instink
tyvių veiksmų pakeitimo, 
bet protingi veiksmai tuo
jau pasikeičia: gyvis tada 
pasielgs taip, kaip reika
lauja naujos apystovos.

Lietuviu Radio Ko'rporacijos 
Programos:

šeštadienio, geg. 18, pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9 vai. ry
te, bus sekanti:

1. Saulutes Mergaičių Cho
ras iš So. Bostono, vadovau
jant V. Minkienei.

2. Olga Jarutaitė iš S. Bos
tono, pianiste.

3. Nellie Kilbidžiūtė, iš S. 
Bostono, pasakys eiles.

Sekmadienio, geg. 19, pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 9 :30 iki 10 :30 vai. 
ryte, bus sekanti :

1. Wally Jasons orkestrą 
iš So. Bostono.

2. Dainininkė Geno vaite 
Ri u t k auskaite - Jančienė iš 
Worcester!©.

3. Pianiste Valentina Min-

Taupyk "Šaldytuve” Vietą
...taupyk ir pinigus

JEI jums visada trūksta vietos dalykam šaldytuve, 
jūs džiaugsitės Borden’s nauja Econo-way Dėže, 
įsivaizduokite, ši 2-jų kvortų dėžė užima ne daugiau 

Bet vieta dar nėravietos, kaip 1-nos kvortos butelis! 
visas su taupymas. Jūs sutaupo
te darbą. Nereikia butelių plaut 
nei laukan statyt. Ir jūs taupo
te pinigus—bent 1J/2C ant kiek
vienos kvortos, o 2c, jei perka
te vidutiniai po dėžę kasdien. 
Pradėkite taupyt Econo-way. 
Borden’s Farm Products.

tasdte'H’tauP’jt

Jūs

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Pavasarinių Drabužių

Ir vikšras audžia.
Visa tai yra lyg veiksmų 

grandinė ir jos grandys 
tarp savęs tampriai suriš
tos tvirtai laikosi viena ki
tos.

Jei gyvis suprastų savo 
veiksmų tikslą, jo darbai 
būtu kiti. Instinkto veiks
mams kaip tik ypatingas 
nebuvimas jokio supratimo 
apie tikslą. Gyvis nežino, 
kuriam tikslui ir 
daro.

Nors ir kaip 
būtų instinkto 
gyvis neišmoksta
gimsta su jais: įvairiais jo 
gyvenimo momentais pasi
reiškia vieni ar kiti grandi
nės veiksmai. Beržinis 
drambliukas niekuomet ne
matė, kaip sukami lapai, 
bet jis moka tai daryti. Ne
laisvėje užaugintas paukš
telis nežino, kaip sukamas 
lizdas, bet jis suka lizdą 
“pagal visas taisykles.” In-

Paryžius. — Vokiečiai už
ėmė didžiausią Europoje 
tiltą į pietų rytus nuo Rot- 
terdamo, Holandijoj. Šis til
tas taipgi jungė Belgiją su 
Holandija.

storesnį ir kamanė grauš 
iki visiško nusilpimo. Bet 
jeigu ji jau ropojo po dang
tį, tai graužti dar kartą 
niekuomet nepradės.

Vapsvelė stato stogą ant 
tuščios vietos. Kodėl? To
dėl, kad lizdas jai visai ne
egzistuoja. Ji daro pirmą 
akelę, vėliau antrą, trečią. 
Padarius paskutinę akelę, 
ji stato stogą — dangtį. Tai 
— paskutinis jos darbas. 
Lizdas dingo, bet darbas 
pradėtas (vapsvelė nuskri
do dangčiui purvo) ir ji 
baigs darbą. Yra lizdas, ar 
jo nėra—nuo to niekas ne
pasikeis.

Drugio psichės vikšras 
rudenį daro sau namelį iš 
žolelių bei šapelių; pavasarį 
jis tiktai audžia kokoną. 
Namelis sugriautas, patai
syti jį nesunku, bet tai ne
galima, nes statybos laikas 
jau seniai praėjo. Šios die
nos darbas' ropoti ir austi.

Vyrų Siutai 
ir Paltai ’
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
~f- 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

Baltimore, Md.
Šį šeštadienį, gegužės 18 

d., 2 vai. po pietų, masiniu 
mitingu bus atidaryta Komu
nistų Partijos Mary lando 
valstijos Columbijos Distrikto 
konvencija. Svarbiąusią pra
kalbą pasakys Dr. Albert F. 
Blumberg, komunistų kandi
datas į Jungtinių Valstijų se
natorius. Jo kalbos tema bus: 
“The Imperialist War and the 
Tasks of the Communist Par
ty of Maryland.”

O tos pačios dienos vakare 
Jaunųjų Komunistų Lyga ren
gia gražų pasilinksminimą su 
šokiais. Susirinkimas ir paren
gimas įvyks Workers School 
svetainėj, 322 West Franklin 
Street. , Rep.

1

sudėtingi 
veiksmai, 
jų, bet

Maršalas Semionas Timošenko, naujasis SSSR apsi
gynimo komisaras, ir KL Vorošilovas, buvusis ap-

sigynimo komisaras/' ' 7

.*

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type- 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonas—Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter $29 75
(Educational Keyboard No. 8410) *

$34.50Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe $49.50
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
Deluxe Noiseless Portable $67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,' 

nes “Laisvė” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y
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Žodis į Lietuvišką Visuomenę
Iš Lietuvos ateina pasi

baisėtinos žinios apie politi
nių kalinių padėtį. Geriau
si liaudies draugai sukišti į 
kalėjimus ir atiduoti į kru
vinus nagus Smetonos bu
deliams. Negana, kad pūdo
mi kalėjimuos^ bet, apart 
to, kankinami, kai kada dar 
žiauriau, negu inkvizicijos 
laikų priemonėmis. Jau 
mes Amerikos lietuviai il
giau negalime tylėti žino
dami, kad smetonininkai 
mėsinėja mūsų brolius ge
riausius kovotojus už Lie
tuvos liaudies teises. Mes 
privalome sukelti protestų 
audrą prieš tą nežmonišką 
Lietuvos valdžios barbariz
mą, privalome kelti protes
to balsą visose organizacl 
jose ir draugijose ant kiek
vieno susirinkimo, tol, kol 
nebus paliuosuoti visi poli
tiniai kaliniai.

ALDLD 50-ta kuopa Ro-

sekančią

Amerikos
Klaipėdos

Chester, N. Y., gelbėjimui 
politinių kalinių aukavo še
šis dolerius, taipgi pasiuntė 
Lietuvos generaliniui kon
sului p. Budriui 
rezoliuciją:

“Kadangi mes 
lietuviai šelpėme 
pabėgėlius, o dabar aukoja
me dolerius, kad pagelbėti 
Vilniaus krašto suvargu- 
siem piliečiam, taipgi abel- 
nai visos Lietuvos liaudies 
reikalus atjaučiame ir re
miame moraliai ir materia
liai,—

Todėl, mes griežtai rei
kalaujame, kad Lietuvos 
liaudies sūnūs ir dukterys 
—politiniai kaliniai būtų 
kuogreičiausiai, besąlygi
niai paliuosuoti iš kalėjimų 
ų' koncentracinių stovyk-

L.D.L.D. Komisija:
Jonas Bullis, 
Rapolas Barauskas. 

jimo veteranai įrodo ilgą am
žių ir geroką sveikatą. Gali
ma patirti iš nekuriu apdrau- 
dų kompanijų raportų: kai 
tik nusenęs gelžkelio darbi
ninkas gauna pensiją ir per
traukia darbą, jis daug grei
čiau miršta.

šiuo laiku lietuviai labai 
miršta, o per radio garsinimus 
pastebi, kad veik visa didžiu
ma laidojama su “šventomis 
mišiomis” — per bažnyčią, 
čia nenoriu pasakyti, kad tik 
katalikai greičiau miršta, bet 
miršta daugiausiai žmonės, 
kurie atsilikę, be progreso, 
tamsūs higienoj, užsilaikyme, 
oru, gėralais ir pačios sveika
tos klausimais. Daug atsiduo
da ant visokių “pamačlyvų 
liekarstų.” Ir svetimtaučių — 
senų socialistų partijos dar
buotojų,—kurių dalis priklau
so prie Komunistų Partijos ir 
dirba kairiojoj sriovėj,—pra
žilę, nusenę, bet dar gyvi. 
Kodėl ? Todėl, kad jie turi 
tikslą, idealą, viltį gerosios at
eities.

Kitaip yra su mūsų tūlais 
draugais ir draugėmis. Vieni 
jų pasitiešija įsigytais namais, 

automobiliais, naujais baldais 
ir kitokiais parankumais, bet 
pasiklausyk, kokių “bėdų” jie 
neturi. . “Esu per senas, pa
vargęs, liguistas,” drebėdamas 
aukauja nikelį arba keletą 
centų daugiau. Dalis tūlų, 
specialistų taip nusiskundžia 
nusibankrutavę viskuo, bet 
greitoj ateityj praleidžia ke
letą šimtų ant patogumų. Nie
kas čia nenori daryti panašių 
pastabų, bet kodėl veikianti 
draugai ir draugės taip aplei
džia ' veikimą ? Nebūkit užti
krinti, kad prie kapitalo sits- 
temos viskas eis normaliai vi
sada. Dabar siaučia imperial
istinis plėšikų karas. Dar nie
kas nežino, į ką jis išsivystys. 
Šiandien turto vertė yra tokia, 
o už metų gali būt taip, kad 
tą visą taupybą margis ant 
uodegos gali nunešti.

Mūsų visu dabartiniu laiku 
yra pareiga darbuotis už tai
kos palaikymą, darbuotis, kad 
šią šalį sulaikyti nuo europi
nio imperialistinio karo.

Turime plačiau darbuotis su 
visu tuo frontu, kuris kovoja 
už taiką, prieš karą ir reak
ciją šioj šalyj.

Kalbės William Z. Fosteris, 
Mother Bloor, Darcy ir Carl 
Reeve šį penktadienį, 17 d. 
gegužės, 8 vai. vakare, 711 S. 
Broad St., Arenoj. Tai bus ati
darymas rytinės Pennsylvani- 
jos Komunistų Partijos kon
vencijos. Į šias prakalbas ga
lite eiti, kas norite. Visi kvie
čiami. A. J. S.

Philadelphia, Pa.
Vietinis Veikimas

Praeitas Liet. Lit. Draugijos 
kuopos susirinkimas nebuvo 
nariais skaitlingas, bet susiė
ję draugai svarstė svarbius 
dienos klausimus. Naujų narių 
į kuopą prisirašė vėl 6. Tai 
jau kuopa gavo per vajų, ro
dos, 31 naują narį. Vadina
si, keletas draugų darbuojasi 
gana gerai kuopos auginime.

Kuopa nutarė pasiųsti dien
raščio “Vilnies” šėrininkų su
važiavimui pasveikinimą nors 
ir su maža auka.

12 d. gegužės įvyko Lyros 
Choro išvažiavimas ant tyro 
oro, kur jaunimas žaidė įvai
rius žaislus, o seniai grupelė
mis diskusavo įvairius klausi

mus apie pasaulinius įvykius, 
žmonių nebuvo daug, nes tą 
pačią dieną įvyko didelis pik
nikas. Patartina choro jau
nuoliams apsižiūrėt ir nerengt 
tokiomis dienomis.

9 d. birželio yra rengiamas 
didelis piknikas Phila. darbi
ninkiškų organizacijų Veikian
čio Komiteto. Rengimo komi
sija turėtų dėt pastangas, kad 
išgarsinti pikniką ir sutrauk

ti daug svieto, nes manoma 
turėt gerą orkestrą dėl šokių, 
skanių užkandžių ir gerų šal
tų gėrimų.

Korespondentas.

Berlin.—Narviko įlankoj 
ir apygardoj talkininkai tu
ri kur kas daugiau karo jė
gų, negu vokiečiai, sako na- 
zių komanda, bet, girdi, vo
kiečiai atmuša talkininkus.
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A.L.D1.D. REIKALAI
LLD Reikalai 12-tam Apskrity j

Kaip jau esam spaudoje ma
tę, kad LLD Centro Komitetas, 
prašant 
draugių 
gavimui 
švietos
Komitetas, 
prašymą, su tuom pilnai ir su
tiko.

darbščių draugų bei 
prailgint vajaus laiką 
naujų narių į šią ap- 
organizaciją, Centro 

apkalbėjęs draugų

Perskaičius ra portą centro 
raštininko, kiek kuriose kuopo
se narių buvo gauta, tai džiaug
smas ima, kad kitose kolonijo
se randasi toks skaičius buda- 
votojų šios organizacijos. Bet 
pabaigus skaityt pasirodė, kad 
mūsų apskrityj narių skaičius 
yra paaugęs vos tik penkiais 
nariais.

Draugai ir draugės, dabar 
galima atitaisyti tą klaidą.

Kiekvienoje kuopoje būtinai 
reikia imtis už darbo. Lai ne
lieka vietos mūsų tarpe dau
giau tinginiavimui!

kada mes sėdėsim rankas su
sidėję, tai mūsų kuopose narių 
skaičius nepaaugs. Taipogi ne- 
laukim, kad koks kalbėtojas iš 
kitur atvažiavęs mūsų kuopose 
pakeltų narių skaičių, čia yra 
mūsų pačių darbas.

Todėl draugės ir draugai, vi
sose kuopose, nelaukiant nieko, 
reikia imtis už darbo gavime 
naujų narių. Atitaisykime klai
dą, kurią esam padarę pradžio
je vajaus.

Gegužės 30, tai yra, dekoraci
jų dienoje, LLD 12-tas apskri
tis Rengiasi prie pirmo šio pa
vasario piknikėlio, kuris bus su
rengtas biskutį anksčiau laisvų 
lietuvių kapinių West Wyom
ing. Piknikas prasidės kaip tik 
baigsis kapų apvaikščiojimas. 
Šios organizacijos nariai yra 
kviečiami skaitlingai dalyvau
ti, nepaliekant nei savo arti
mų, draugų bei draugių.

Šio apskričio pusmetinė kon
ferencija šitą metą bus Bing
hamton, N. Y., ir tuom pačiu 
sykiu apskritis rengia ir pikni
ką bendrai su LLD 20-ta kuo
pa. Taipogi tam piknike bus 
leidžiama ant išlaimėjimo kele
tas vertingų dalykų. Dabar jau 
yra pardavinėjami tikietukai 
dėl to išlaimėjimo. Visose kuo
pose jau esate gavę tas knyge
les. Todėl nelaikykit kur nors 
pasidėję, būtinai reikia steng
tis parduot lig paskutinei. Taip 
darydami paremsim apskritį fi
nansiniai, kurio 'iždas dabar vi
sai išsisėmęs.

12-čo Aspkričio Rast.

London, geg. 15.—Anglų 
karininkai pripažįsta, kad 
vokiečiai įsibriovė į talki
ninkų tvirtovių liniją palei 
Meuse upę, Franci jo j, bet 
sako, kad vokiečiai dar ne
pralaužė pačią Maginot 
tvirtovių liniją.

Philadelphia, Pa
Gegužės 4 d. lietuvių ir ru

sų organizacijos bendrai su
rengė koncertą ir balių nau
dai politinių kalinių.

Ant šio koncerto dainavo 
pirmą syk lietuvių moterų Bi
rutės Kliubo choras. Choras 
neseniai susiorganizavo ir tu
rėjo tik keletą pratimų po 
vadovyste Rožės Merkiūtės. 
Pakol kas į chorą įstojo apie 
20 moterų. Joms reikia duo
ti kreditas; sudainavo 3 dai
nas ir jos harmonizavosi labai 
gerai. Rusų žmonės ir gyrė 
lietuvių moterų chorą. Tikiu, 
kad lietuvių moterų choras 
dainuos ir ant “Laisvės” pik
niko, 1. d. rugsėjo.

Būtų gerai, kad lietuvės mo
terys rašytųsi į Birutės Chorą. 
Chicagos lietuvių moterų cho
ras yra didokas. Philadelphi- 
joj lietuvių moterų yra su ge
rais balsais ir jos turėtų bū
davot! chorą. Visi turime ži
noti, kad linksmumas, smagu
mas, įvairumas bei socialis 
gyvenimas pailgina žmogaus 
amžių ir pačią sveikatą la
biau apsaugoja. Birutės Kliu- 
bas jau turi apie 60 narių.

Lyros Choras ir lietuvių 
merginų grupė turėjo dainuot, 
bet dalis jaunuolių buvo susir
gę; kiti turėjo dirbti, tai dėlei 
stokos balsų negalėjo pildyt 
programą. Merginų grupės 
mokytoja, Nelė Statkevičiūtė, 
irgi buvo susirgus šalčiu. Ru
sų choras gerai dainavo; taip
gi jaunų vaikų kvartetas iš 
balalaikų-gitarų po vadovyste 
Kaurigos visai klasiškai graji- 
no. Iš- rusų programos daina
vo du sopranai solo, žmonių 
buvo pilna svetainė.

—o—
Senas Karolio Markso 

Bendradarbis
Remigius Fonifacie Weiss, 

87 metų senelis, buvo Pirmo
jo Internacionalo narys, o 
Pirmojo Internacionalo sekre
torium buvo Karolis Marksas. 
Weiss’as atvyko į Jungtines 
Valstijas tuojau po Paryžiaus 
Komunos žlugimo (1871 m.). 
Jis pradėjo aktyviai veikti so
cialistiniam judėjime Phila- 
delphijoj. Jis dar turi ir laiš
kų nuo Karolio Markso ir 
ženklų iš tų laikų.

Jis ir šiandien dalyvauja de
monstracijose, remia darbinin
kišką judėjimą, remia Sovietų 
Sąjungą ir Komunistų Parti
ją. Weissas gyvena garbingai.

87 metų senis, o tarp mūši] 
tūlų draugų ir draugių, turin
čių po 50 metų, jau sakosi 
per senas, per sena darbuotis 
visuomeniškam judėjime. Ge
ras pavyzdis. Mother Bloor ir
gi arti 80 metų amžiaus, bet 
kur jos nėra: vieną diepą ji 
vienam mieste sako prakal
bas, kitą dieną kur nors ki
tur. Ji apsuka ir tolimus ki
tų valstijų miestus; o kas ke
liauja, tas žino kelionių nuo
vargius. D arbininkiško judė-

93,609 kostumeriai jau pirko
★ ★ ★ CONSOLIDATED EDISON’S ★ ★ ★

NAUJAUSIĄ BARGENĄ

Koja
Spustelėt 
Nepasiienkiant

GENERAL
Lengva 
Užlaidas

Vaškuoja 
Grindis

žiau trukdo 
strymlainytas grožis 
das ir chromo viršus. AC-DC.
MODELIS

Moksliškai

tiksli šviesa . . .

ir su grožiu!

Valy-

GATAVA SU 4 LEMPUTĖM

skaityt, siūt, 
Gerbia jūsų 

apsaugot nuo
Čiuptelėk atliuosuojantj knypkj—jis pats pasike
lia ant savo pastolo. Čiuptelėk rankeną: jis vėl 
nusileidžia! AC prosas turi rodyklę nustatyt kark
ti materijom ir naują 3-jų greičių parinkimą. 
AC-DC turi tik aukšto, vidutinio ir žemo karščio 
rodyklę. Oru vėdinama rankena, atrama nykš
čiui, įbudavotas įjungimas, užgaubtas kraštukas 
įbudavota 8-nių pėdų saugi viela, 4% svarai, 
1000 wattų. Puikiausias prosas, skelbiamas žur
naluose už $12.50. Viršus juodas, raudonas ir 
chromo. 3 metų užtikrinimas.

.Ills rasite šitą

Greitas, automatiškas prosas, 
kurio nereikia kilnot!

užtikrinant] 
tikietuką ant kiekvieno vacu
um valytuvo, lempos ir pro
so, kurie čia siūlomi. Jis liū- 
dija, kad patenkinti yra griež
ti reikalavimai Elektrinių 
Tyri mų Laboratorijų, “kas 
liečia saugumą, tvirtumą ir 
tinkamą veikimą.”

Vacuum valytuvas, $2.45 tuoj (tas apmoka, ir 72c N. Y. Miesto pirkinių 
taksus) ir $2.45 j mėnesį per 15 mėnesių .. .Valytuvas, lempa ir prosas, 
$2.45 (tas apmoka ir 82c N. Y. Miesto pirkinių taksus) ir $2.45 j mėne
sį per 17 mėnesių. Tėmykite, jog kostumeriai Consolidated Edison Syste- 
mos Kompanijų gauna ir lempą ir prosą su valytuvu tik už du prideda
mus mėnesinius (mokėjimus po $2.45 kiekvienas. Šios sąlygos padengia ir 
visas išmokeščių lėšas ir pirkinių taksus.

• Kostumerių pareikalavimas šio Bargeno viršijo visus apskaičiavimus. 
Fabrikai įveda daugiau mašinų ir lavina extra darbininkus; pristatymas 
bus žymini padidintas per kelias arčiausias savaites. Ši kampanija sutvė
rė daug “darbų Vyrams”—vienas pamatinių jas tikslų. Mes apgailime ne
parankumus mūsų kostumeriams dėl nepaspėjimo pristatyt.

Užsistatykite kas Antradienį, WEAF 7:30-8 p. m. “Echoes of New York.”
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ELECTRIC
TANKŲ RŪŠIES VALYTUVĄ

TAI PILNAS NAMŲ VALY
MO APTARNAVIMAS. Pui
kiausias naujas “tanko rū
šies” valytuvas, ką G-E padir
ba ... su visais pilnais prietai
sais. Jis lengvai čiužinėja; 
nieko sunkaus stumdyt.
VALO karpetus, užlaidas, ma
tracus, radiatorius, sienas, po 
baldais, auto, iš vidaus.
NUDULKINA viską! Veneciš
kas antlanges, rėmus, lempų 
gaubtuvus, priegalvius, kny
gas—net piano iš vidaus—ir 
drabužius.
VAŠKUOJA grindis, klijonkes.

D E LUXE
GATAVAI SU VISAIS PRIETAISAIS

PURKŠČIA skysčius naikint 
vabzdžius, saugot nuo kan-- 
tižių, dažo, kalkėmis baltina— 
net daržą aplaistė.

Nepaprastai galingas trau
kimas suima visą purvą. Pa
siekia kiekvieną colį jūsų 
kambario. Didelis teleskopinis 
maišas viduj tanko, nesipai
nioja po kojų. Lengvas. Tylus, 
gumoj įtaisytas motoras nie
kad nereikalauja tepimo. Ma- 

radio. Naujas 
juo-

REGULIARft KAINA $62.50... JOS SUTAUPOT $26.50

DABAR TIKTAI $36.00 
(SU JŪSŲ SENU VALYTUVU)

Nereikia stumdyt 
Sunkių Baldų

ARBA

TUOJ - Į MĖNESĮ
per 15 men.

ir
MŪSŲ KOSTUMERIAM PERKANTIEM VALYTUVĄ

Pasukus knypkj, gaunama 
visoks skirtumas, nuo netie
sioginės šviesos apšviečian
čios visą kambarį iki mažo 
apgaubto naktinio žiburėlio. 
Tinka lengvai 
dirbt ar lošt, 
akis ... padeda 
įtempimo.

Rankomis siūtas, su kvol- 
deliais gaubtuvas iš gryno 
delikatno Francūziško šilko, 
su rayono pamušalu. Pasto
jas nulietas Flamandų žal
variu. Lempa, kuria jūs di- 
džiuositės!

SERVICE

I.E.S. GRINDŲ LEMPA
REGULIARE KAINA SĄRAŠE . . . $21.00 

JOS SUTAUPOTE $18.95

PROCTOR NekA!™*ma,i PROSAS
REGULIARE KAINA SĄRAŠE ... $12.50

JOS SUTAUPOTE $10.55

PO ŠIOS kampanijos, kiekvieno prietaiso kaina bus 
daug aukštesnė pagal reguliarj kainų sąrašą

MM
£

IMI
Parsiduoda kooperuojančiose krautuvėse. 
Užsakymus taip pat priima mūsų parodą 
kambariai arba bile tarnautojas šios 
sistemos kompanijų.

■
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Penktadienis, Geg. 17, 1940

Newark N. J.
D X IB V B Septintas puslapis

ALK NJ Apskričio Piknikas 
ir Posėdis

Mūsų apskričio piknikui jau 
viskas surengta ir laukiama 
gražios dienos. Piknikas įvyks
ta labai gražioj vietoj, ant 
Saur’s Village daržo, High 
Mountain Rd., N. Haledon, N. 
J., gegužės 26 d., 12 vai. die
na.

Muzikantai šokiams bus še
ši, kurie puikiai groja įvairius 
šokius. Salė šokiams didelė, 
lygi ir graži. Visi draugai ir 
draugės rengkimės juo smar
kiausia ir platinkim tikietus 
ir laimėjimo bilietukus, nes 
mūsų draugų Lietuvoje dar 
daugiau kemšama į kalėjimus 
ir koncentracijos stovyklas. 
Smetonos fašistinis režimas 
didėja ir todėl juo sėkmin
gesnis piknikas bus, tuo ge
riau galėsim paremti savo 
draugus Lietuvoj ir jų šeimas.

Šio apskričio komiteto šau
kiamas posėdis gegužės 17 d., 
8 vai. vakare, Newa’rke. Visų 
narių prašoma dalyvauti, nes 
turėsim svarbiausią posėdį sa
vo istorijoj, kuriame reikės 
visas pikniko darbas sutvarky
ti, o taip jau prašomi pikniko 
darbininkų surašus atsivešti.

ALK NJ Apskr. Sekr.
G. A. Jamison.

Gegužės 13 d. apie 11 vai. 
naktį buvo labai dideli žaibai 
su perkūnu ir lietum. Mieste 
uždegė vieną krautuvę, prida
rė daug žalos mieste, ant vieš
kelių ir bulvarų.

—o—
Pereitą savaitę apsivedė po

nia Budrulienė su Autslopu iš 
Southsides.

• Taipgi apsivedė Jaunų Lie
tuvių Radio Kliubo daininin
kai Walter Cinikas su Mil
dred Katella iš Southsidės. 
Abudu geri dainininkai.

—o—
Gegužės 10 d. pasimirė pa

vienis Simas Diskevičius, 67 
metų amžiaus. Velionis ilgai 
sirgo dusuliu, kurį buvo ga
vęs dirbdamas dirbtuvėje. Per 
keletą mėnesių buvo išveštas 
miesto ligoninėj Mayview ir 
ten mirė. Palaidotas su kuni
go Cox patarnavimu ir sve
timtaučių kapinėse.

Diskevičius paėjo iš Suval
kų rėdybos, Krokelaukio pa
rapijos, Tamuliškių palivar
ko. Gana ilgą laiką gyveno 
Pittsburghe. Niekur nepri
klausė. Buvo tikintis ir be
mokslis. D. P. Lekavičius.

mai yra labai įvairių spalvų, 
todėl ir parade jos daug skir- 
tingiau atrodė.

Numaršavus į Public Square, 
buvo pilnas ‘žmonių. Toliau 
čią sekė prakalbos. Vyriausiu 
kalbėtoju buvo Michael I. 
Quill iš New Yorko, transpor
to darbininkų unijos vadas.

Abelnai maršuotojų *buvo 
tarpe 4 ir 5 tūkstančių. Šaly- 
gatvėse žmonių stovėjo vir
šaus 30 tūkstančių. Abelnai 
paradas už taiką pavyko ge
rai. L A: V.

šeštadienį, 18 d. geg. pas R. San- 
dargienę, 6^ Oak St., Inkermane. 
Prašome atstovus dalyvauti, nes 2 
d. birželio įvyks piknikas ir reikės 
darbininkų. Gegužės 30 d., bus LLD 
12 Apskr. piknikas. Todėl prašome 
narių nepamiršti. (116-117)

. ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugija rengia metinį 

pikniką, 18 d. geg. Gedemino Svet., 
575 Joseph Ave. Kviečiame visus vie
tinius ir įš apylinkės dalyvauti, nes 
žinome, kad linksmai laiką praleisi
te. Įžanga veltui. —• N. Švediene.

(117-118)

Cleveland. Ohio

Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS

Gegužės 9 d. buvo laikomas 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
87 kuopos snusirinkimas po 
num. 1320 Medley St. Susi
rinkimas buvo mažas. Kadan
gi nepribuvo organizatorius ir 
užrašų sekretorius, tai pilną 
susirinkimą laikyti nebuvo ga
lima. Bet apkalbėjus keletą 
svarbių dalykų, buvo iš kuo
pos iždo paaukota vienas do
leris ir kitas doleris surinkta 
tarpe draugų pasveikinimui 
dienraščio “Vilnies” jubilieji
nio suvažiavimo.

Visų mūsų organizacijų 
kuopų nariai labai apsileidę, 
nesilanko į mėnesinius susi
rinkimus. Baisiai apsileidę ta
me Northsidės draugai ir 
draugės.

Gegužės 12 d. turėjo įvykti 
partijiečių susirinkimas. Buvo 
išsiuntinėta atvirutės su pa
kvietimu. Bet susirinkome tik
tai keturi draugai, išlaukėme 
iki 3 valandos po pietų ir iš
siskirstėme be pasekmių. Sar
mata už tokį apsileidimą.

Gegužės 12 d. įvyko Mote
rų Kliubo parengimas, būtent, 
arbatos pare ir šokiai iki vė
lumos nakties. Drg. Ema 
Sliekienė pasakė prakalbėlę 
apie Motinų Dieną. Kalbėjo ir 
kiti. Ji taipgi palietė dabarti
nį karą Europoje ir nurodė, 
kas daugiausia turi nuo jo 
nukentėti.

žmonių prisirinko pusėtinai, 
gal Kliubui atliks ir pelno ke
li doleriai. Rengėjos labai sto-. 
rojosi. Sykiu išvien darbuoja
si northsaidietės ir; me-’kees?. 
rocksictės.

—o—
Gegužės 12 d. tapo atida

rytas lietuvių biznierių Coun
try Club WiloCko farmoje. 
Įėjimas buvo veltui. Baliavojo 
daugiausia biznieriai iki vėlu
mos nakties, žmonių prisirin
ko labai daug. Tai buvo pir
mas lietuvių išvažiavimas šį 
metą.

Šį sekmadienį, gegužės 19 
d., įvyks antras lietuvių para
pijos (Northsidės) išvažiavi
mas į Country Club ūkę. žmo
nes veš į pikniką ir atgal su 
busais.

šeštadienį, gegužės 18 d., 
įvyks trejopos vedybos, bū
tent, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 160 kuopos narės 
Dovidienės duktė ženysis su 
Antanu Krikštanu, ir taipgi 
bus sidabrinės, sukaktuvės tė
vų Krikštanu ir tėvų Dovidų. 
Vestuvės įvyks Lietuvos Sūnų 
Draugijos svetainėje. Vėlina
me geriausio pasisekimo.

Motinų Dienoj Taikos Paradas 
Gražiai Nusisekė

Gegužės 12 d. įvyko didelė 
ir graži demonstracija Moti
nų Dienoj už taiką, kaipo iš
raiška, kad šios šalies valdžia 
neįtrauktų į karą, kuris dabar 
Europoj liepsnoja.

Gamta Motinų Dienoj už 
taiką irgi gerai patarnavo. 
Diena buvo ūkanota, bet už
tektinai šilta ir priimni, taip, 
kad tūkstančiai maršuotojų 
galėjo gerai tyru pavasario 
oru kvėpuoti ir gerai jautėsi. 
Medžiai visur ką tik pradėjo 
skleisti gelsvai žalius lapelius; 
gėlės taip pat lyg žaliu akso
mu žemę nuklojo. Taip, kad 
pati gamta lyg kalbėto kalba: 
“Viską sutveriu, kas tik žmo
gaus gyvybei reikalinga palai
kyti, ‘ bet sykiu trokštu žmo
niškumo ir taikos tarpe visų 
žmonių, gyvenančių mano 
tvarkoj.”

Taip yra. Gamta teikia sa
vo turtus visiems žmonėms ly
giai naudotis, bet ne visi turi 
teisę naudotis tais gamtos tur
tais. šiandien Europoj karas 
ne vien geriausius gamtos 
turtus sunaikina, bet sykiu su
naikina milijonus žmonių gy
vasčių, badą ir didžiausį skur
dą užtraukia gyviesiems nešti.

Apie vai. po pietų para
das pradėjo slinkti—maršuoti 
link Public Square po vadovy
be Motinų Dienos Taikos Ko
miteto, Mrs. Royce Day Fry, 
pirmininkės, ir Mrs. Rosa
mond Jones, sekretorės. Para
de buvo labai daug visokių iš
kabų su įvairiais užrašais, bet 
mintis vis ta pati, prieš karą.

Parade dalyvavo šios orga
nizacijos: Family of Nations, 
Veterans of Abraham Lincoln 
Ęri^ade, National Maritime 
Uriibn, Central Band, John E. 
“Hubbard Welfare Club, King- 
Tutt Elks, Benas, Wurlitzer 
Benas, Vaikų Vežimukų Bri
gada, Safety Council, City 
Council of Youth, Thomas 
Payne Club, Motinų ir Moterų 
Kliubas, Women’s Union Au
xiliaries keletas lokalų, White 
Motor Benas ir keletas unijų 
lokalų, Workers Alliance Cu- 
yohaga County ir keletas kuo
pų, Glenora Elks, Spirit of 
Ohio Elks, Workmen’s Sick 
and Death Benefit, 1WO Vo
kiečių Benas ir nacionalės 
grupės.

Daug buvo įvairių tautų, 
kurios dalyvavo parade. Tarp 
kitų tautų, Lietuvių Moterų 
Kliubas dalyvavo. Lietuvės 
moterys buvo baltais drabu
žiais apsirengusios, gerai at
rodė. Moterų maršavo dikčiai. 
Lietuvių jaunuolių ir suaugu
sių vyrų daug mažiau dalyva
vo šį metą, negu pereitais me
tais.

Bene geriausiai tautiniuose 
kostiumuose bus atsižymėju
sios, tai ispanų tautos mote
rys. Ispanų moterų kostiu

Lawrence, Mass.
Essem Packing kompanijos 

darbininkai tebestreikuoja. 
Streikieriai tvirtai laikosi. Pi- 
kietuoja kožną dieną nuo 5 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Iš 
Bostono atsiųstas organizato
rius D. Preston gerai darbuo
jasi, visados būna kartu su 
streikieriais ant pikieto lini
jos.

Streikierių atsišaukimas į 
biznierius ir brolius darbinin
kus plačiai paskleistas. Strei
kieriai prašo visapusiškos pa
ramos jų kovoje. Kol bosai ne
nusileidžia ir neišpildo strei
kierių reikalavimų, tol darbi
ninkai prašo biznierius ir dar
bininkus tos kompanijos ne
remti.

Streikieriai pabaigoje sako: 
Mes stovime tvirtai ir solida- 
riškai, ir ,laikysimės kovos 
lauke ligi laimėsime streiką.

L. K. Biuras.
Nuo Red.—Gerai; kad dar

bininkai tokį atsišaukimą pa
darė ir platina tarpe žmonių 
ant vietos, bot patalpinimą 
laikraštyj gali paskaityti boi
kotu ir kibti prie dienraščio. 
Tik todėl atsišaukimo ištisai 
patalpinti negalime.

Franciizai Mato Vokie
čių Pavojų Švedijai
Paryžius, Jįįechanizuo- 

ta vokiečių karfūomenė tik 
palengva tegali maršuot va
kariniu Norvegijos pakraš
čiu į Narviką, kur anglai, 
francūzai ir norvegai ata
kuoja vokiečius. Tame pa
kraštyje nėra geležinkelių 
ir jokio tinkamo kelio. Vo
kiečiai turi pereiti per vin
giuotus skardžius, ~ kalnus 
ir tarpkalnes, kurios dar 
užsnigtos. Todėl, francūzų 
karininkai numato, kad vo
kiečiai spirs Švedija per
leist, jų kariuomenę per šve
dų žemę į Narviką; o jeigu 
Švedija nesutiks, tai vokie
čiai, anot francūzų, su gin
klais briausis per Švediją.

Pranešama, kad Švedija 
vėl kreipėsi į Sovietus pa
dėt švedam apgint savo be- 
pusiškumą nuo vokiečių.

Vokiečiai Reikalaują Lėktuvą 
Stovyklą Suomijoj

Paryžius.—čia kalbama, 
kad Vokietija reikalauja 
Suomijos leist vokiečiam 
įsitaisyt lėktuvų stovyklas 
Suomijoj, iš kur vokiečiai 
geriau galėtų veikt prieš 
talkininkus Narviko srity j.

ANGLAI NUSKANDINĘ
9 VOKIEČIŲ LAIVUS
London.— Anglai teigia, 

kad jų submarinai per dvi 
paskutines savaites nus
kandinę devynis transporti
nius vokiečių laivus.

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. rengia vakarą, kuria

me galėsite nusipirkti daug daiktų 
už vieną ar du centus. Tą patį va
karą bus išduodamos ir dovanos. 
Pirma $35 vertes radio, dovanota P. 
Ketvirčio ir sekančios dovanos bus 
pinigais.. Todėl prašome tų draugų 
sugrąžinti knygutes tą patį vakarą 
ir atsiveskite pažįstamus į paren
gimą. Parengimas įvyks 19 d. geg., 
8 v. v., 376 W. Broadway. —Kom.

(116-117)♦

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kp. rengia prakalbas, sek

madienį, 19 d. geg. Kalbės Leonas 
Prūseik*a, “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos. Venta Svet., 103 Green St., 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes dalyvauti. — Kom.

(116-117)

NEWARK ,N. J.
Penktadienį, geg. 17 d., įvyks Sie

tyno Choro kortų pare su dovano
mis. Apart to bus visokių užkandžių 
ir gėrimų ir gera muzika šokiams. 
Įžanga 35c. Pradžia 7:30 v. v. Ne
pamirškite būti. (116-117)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 19 

d. geg., 11 vai. ryto, 29 Endicott St. 
Vis draugai būkite laiku. Šis susi
rinkimas yra perkeltas vieną savai
tę anksčiau iš priežasties spaudos su
važiavimo, 26 d', geg., Hudsone. — 
J. M. Lukas, Sekr. (116-118)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia Juokų va

karą, sekmadienį, 19 d. geg. Bus 
sulošta komedijos “Kontrolis” ir dia
logas “Į Ameriką.” L. D. Kliubo, 
408 Court St., 7 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkes dalyvauti.

(116-117)

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Gaminam valgius b 
pn turime Ameriko*
■įUVcAl išdirbinio ir irnpor- 

tuot^-degtinių, vi 
, z sųkių vynų ir
Liquor# gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis*
LIETUVIS ADVOKATAS '

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choras ruošia parę namuo
se, 143 Pierce St., 8 v. v. Moterims 
įžanga 10c, vyram 15c. Pelnas nuo 
šios pares bus padengimui keliones 
lėšų važiuojant į Baltimorės pikni
ką, birželio 9 d. Turėsime užkandžių, 
gėrimų, žaislų ir muzikos. Kviečiame 
dalyvauti.—-Bušo Komitetus.

(116-117) 9

PITTSTON, PA.
Amerikos Lietuvių Kongreso (Wil

kes-Barre Skyriaus) posėdis įvyks

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

Alus, Sode, visoki gėrimai ir visoki 
valgiai.

ON ROUTE 209
Iš New Yorko važiuojant, 4 malles 

pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
• ,

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

o--------- :--------------------------- a

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Tebeinąs: Ilunaboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

į ---------- B

CHARLES’ i
UP-TO-DATE N

BARBER SHOP I 
K. DEGUTIS, Savininkas E 

Prielankus Patarnavimas B 
306 Union Avenue B 

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

Gerai Patyrę Barberiai K

įsigykite dabar
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
your old Watch

■» esstLTR4DE IT IN FOR A '

:|7JEWEL1
IbulovaI

■^7;.

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

*Melsvi-balti ir perfekto

•š.

: r

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

e

o

d/ i/ff &

"t
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ROBERT 
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

, Tarpe
Graliam & Manhattan Avės. 

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite ši skelbimą ir gausite nuolaidą

Mateušas Simonavičius
fcįp Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyrai, geriausių 
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 
dieną iki vėlai.

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miesrus. specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIAS Z — Fįrr\j iz’iwtxzo mate didžiųjų rlKKlJN I □ 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ
IŠ DIDŽIŲJŲ

GENERAL ELECTRIC

tykite G-E. Tai Pirkinys!

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

NEPAPRASTA NUOLAIDA!
Jūs dabar galite pirkti G-E
Model I.B6B 6.2 kub. pėdų 
dydžio, 19-10 model už

8119.50
$5 už seną šaldytuvą.
$5 įmokėėti perkant ir

5 metai išmokėjimui.

CHARLES D’ORAZIO & SON
LICENSED DEALER OF
REX COLE, INC.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y.
EVcrgrecn 4-8731

\
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Unija Palaidojo Vadą, 
Kurį Bosas Nušovė

International Garment Wor- 
ers unijos 48 Lokalo nariai 
palaidojo organizatorių Vito 
Trimarcio, 38 metų amžiaus, 
kuris gyvenęs 2261 Ocean 
Ave., Brooklyne.

Vito Trimarcio buvo nušau
tas per dirbtuvės savininką 
Giuseppe Fristachi, 54 metų, 
kuris turi dirbtuvę Trio-Coat 
Co., 1514 — 70th St., Brook
lyne.

Kada Vito Trimarcio nuėjo 
į dirbtuvę ir norėjo suorgani
zuoti darbininkus į uniją, tai 
darbdavis susiginčijo, puolė 
mušti, o paskui išsitraukė gin
klą ir nušovė. Darbdavis G. 
Fristachi sulaikytas be kauci
jos. Unijos per 200 narių pa
lydėjo savo draugą į kapus.

Komun. Partijai Greitai
Reikalinga Yra $20,000

“Daily Worker” rašo, kad 
reakcijos šėlimas, areštavimai 
Browderio, Hathaway, Wie
ner ir eilės kitų partijos vei
kėjų iššaukė didelį reikalą ap
sigynimui. Apgynimas parti
jos narių kartu yra gynimas 
visų piliečių civilių laisvių. 
Partijai reikės sukelti iki 100 
tūkstančių dolerių tam reika
lui. Greitu laiku reikia New 
Yorke ir apylinkėj sukelti iki 
$20,000. Aukas prašo siųsti į 
apsigynimo raštinę, kuri yra 
799 Broadway, New Yorke.

Jaunuolis Gavo Kalėjimo
Jaunuolis Paul Ebersole, 16 

metų amžiaus, gyvenęs 173 
Willis Ave., gavo nuo 3 metų 
pataisos iki 30 metų kalėjimo. 
Šis jaunuolis ir jo draugas 
Woodrows Bass, kuris buvo 
tik 15 metų, pavogė pinigų iš 
Vienos brangiadaikčių krautu
ves, bet besidalinant susipy
ko ir Ebersole nušovė savo 
prietelių Bassą. Dabar jis ga
vo 3 metus į pataisos namus, 
bet jeigu nepasitaisys, tai pa
skui turės eiti ant 30 metų į 
kalėjimą.

Nubaudė Pamokėti 10 Genty
BMT požeminių ir viršuti

nių traukiniu kompanijos 
agentas sulaikė jaunuolį Vito 
Affatigato, 16 metu amžiaus, 
kada jis ant 14th St. į įėjimo 
mašiną vieton 5c įdėjo me
talinį skritulėlį. Jaunuolis bu
vo pristatytas pas teisėją G. 
H. Folwell, kuris išklausęs da
lyką ir sužinojęs, kad jaunuo
lis turi tik 15C' pinigų, jam 
patvarkė: “Nueik ir kompani
jai užmokėk 10c, tai tavo 
bausmė.”

Paleido Puodą į Galvą
Rubin Brenner, 53 metų 

žmogus, kuris gyvena 301 
Reap St., Brooklyne, paleido 
puodą pilną vandens pro lan
gą ir pramušė Michailui Creg- 
ne, 21 metų amžiaus, galvą. 
Cregne gavo tris stičius, kad 
uždengus žaizdą ir Brennerį 
patraukė teisman. Brenneris 
teisinosi, kad ji jaunuoliai iš
varė iš kantrybės neduodami 
jam ramybės, barškindami į 
jo kriaučiškos “šapos” langus 
ir kitaip pamėgdžiodami, tai 
jis ir ėmėsi “apsigynimo” žy-

Nuteisė Pinigu Dirbėją
Joseph Cavallari, 32 metų, 

112 Adelphi St., Brooklyn, 
nubaustas 3 metams kalėjimo 
ir $200 piniginės bausmės už 
lirbimą neteisingų pinigų. Jis 
ugautas keičiant neteisingas 
10 bumaškas vienoje gėrimų 

je. Cavallari teisino- 
jis nedirbo tų pinigų.

Iš Ainalgameity Unijos 
Konvencijos

Gegužės 15-tą Amalgameitų 
Konvencijos sesija pradėta 
sveikinimais nuo tos unijos lo
kalų iš visos plačios šalies ir 
vietinių, taipgi nuo kitų uni
jų ir organizacijų. Vietinės or
ganizacijos dar vis atnešdinė- 
ja gėlių. Iš vėliausių dovanų 
įstabiausios yra Laisvės Stovy- 
los replika ir didžiulė Ameri
kos vėliava, abi iš gėlių nu
pintos.

.Pradėjom su Malda
Pirmu rytinės sesijos kalbė- 

tojumi buvo kunigas James 
Meyers, Kristaus Bažnyčios 
Amerikoj Federalės Tarybos 
industrinis sekretorius.
Meyers nurodinėjo, kad 
mokratija vien politikoj 
nėra pilna demokratija, 
žmonės taip pat privalo
rėti industrinę .ir ekonominę 
demokratiją. Tikroj, pilnoj 
demokratijoj, sakė kunigas, 
žmonės turi galėt ir nebijot 
išreikšt savo reikalavimus ir 
ekonominiais klausimais.

Kun. 
de- 
dar 
kad 
tu-

Jis taip pat sakė, kad unijos 
privalo rūpintis ne vien tik al
gomis ir valandomis, bet ir 
kainomis ant pirkinių, kad 
viena ranka įdėtas kišeniun 
centas kita nereikėtų atiduot 
kainas pakėlusiems pelnagro- 
biams.

Sąryšyje su demokratija ir 
taika, kun. THyers ragino uni- 
jistus būtinai išsaugot demo
kratiją taikoj, nes “po karų 
demokratijai gelbėt mes visa
da berasdavom mažiau demo
kratijos.

“Nedarbas tebėra mūsų vy
riausia problema ir mes ją 
galim išrišt ne atėmimu darbų 
nuo žydų, negrų ar kokios ki
tos grupės, bet sutvarkydami 
valstybės reikalus taip, kad 
joje nebūtų nedarbo,” pareiš
kė kunigas.

Savo kalbą kunigas baigė 
malda, savo turiniu panašia 
darbininkų principų deklara
cijai.

Vėl Trečias Terminas

iki

Sekamas kalbėtojas Gustave 
A. Strebel, N .Y. valstijos 
CIO prezidentas, trumpai at
žymėjęs Am. atsiekimus ne
darbo apdraudos srityje, kal
bėjo už trečią terminą. Jis 
šaukė: “Draftuot Roosevel- 
tą!” (Salėj nepergausus ploji
mas, vietomis grupės žmonių 
atsistoja.) Toliau kredituoja 
Rooseveltą už “devynių se
nių” Vyriausio Teismo refor
mą ir vaduodamasis pereitą 
lapkritį priimta N. Y. Valsti
jos CIO Tarybos rezoliucija, 
kurioj buvo pasisakyta už tre
čią terminą, pareiškia visos 
valstijos CIO paramą ir svei
kinimus Rooseveltuil Jam bai
giant, užgriežia benas.

‘ Dėlko Tyli?
Strebel, kaip'ir visi kiti

šiol kalbėję Amalgameitų vir
šininkai vis tebeperstato Roo
seveltą. tokiu, kokiu jis buvo 
Naujosios Dalybos pavasarį. 
Niekas dar nei žodeliu nepri
minė, kad jo valdžia dabar 
persekioja kailiasiuvių ir kitas 
unijas, tą persekiojimą den
giant aiškinimu, būk unijos 
prasižengusios Shermano An
ti-Trust Aktui. Tikrenybėje, 
visas jų prasižengimas yra ta
me, kad jos pasimojo suorga
nizuot visus savo jurisdikcijoj 
esamus darbininkus ’ ir kad 
vykdė unijizmą praktikoj — 
ne vien pasirašė kontraktus, 
bet ir kovoja, kad jie būtų 
pildomi.

Dėlko Strebel, kuris didžiuo
jasi kalbąs CIO vardu, tyli 
dėl persekiojimo unijų ?

Rochesteryje, kur Strebel 
yra amžinu unijos viršininku, 
tas aišku, bet kitur gal ir ne, 
todėl norisi šis tas primint.

StreM, mątwąį, tikisi, kad

jo vadovaujamai unijai ir jam 
niekad nebus pavojaus iš re
akcininkų, kadangi jis nėra 
buvęs ir nebus reakcininkams 
pavojingu. Tiesa, kriaučiai 
tuomi nepasitenkinę, bet jie 
kito viršininko jo vietai ne- 
išrenka, nes niekad nestato
ma kitų kandidatų sleito. 
Prieš kelis metus buvo radęsi 
“sukilėlių,” tame skaičiuje ir 
lietuvių. Juos išravėjo iš šapų. 
Jiems per metų metus vaikš
čiojant be darbo, patyrė ir ki
ti, ką reiškia nepaklusnumas 
vyriausybei, tad po to per il
gus metus niekas nedrįsta 
prieš kandidatuot, nei viešai 
būti žinomu išstatytoju “ne
pageidaujamų” kandidatų.

Aišku, būtų savęs apsigau- 
dinėjimas tikėtis, kad Strebel 
širdingai užtartų ar paremtų 
kovingąjį unijizmą.

Kalba II. Brickman, beša
liškas pirmininkas skalbyklų 
industrijai.

Už LaFolIette Komitetą
Perskaitoma ir pasiūloma 

užgirt rezoliuciją, kuria pra
šoma J. V. Kongresas pratęst 
LaFollette-Thomas Oppressive 
Labor Practices Aktą. Juomi 
būtų batidžiami samdytojai 
už vartojimą prieš darbinin
kus gengsterių ir kitų teroro 
priemonių laike industrinių 
nesusipratimų - streikų. Prez. 
Hillmanas irgi prielankiai re
komenduoja rezoliuciją. Dėl 
platesnio išsiaiškinimo, ji pa
leidžiama diskusijoms.

Išvanojo Dies Komitetą
S. Genis, iš Twin City, pla

čiai analizuoja reikalą tokio 
biliaus, taipgi tblirhbsnės ko
miteto veiklos. Sekamas . (ne
nugirsta kas) po jo kalbėjęs 
delegatas susilaukė audrin- 
giausio iki šiol kalbėtojams 
teikto sveikinimo,x kada jisai 
pasakė, jog LaFolIette Komi
tetas turėtų būt ne vien tik 
palaikomas, bet ir duota 
jam gana ištekliaus ir įgalio
tas tyrinėt Diesą ir jo komite
to darbus. Po jo dar kalba 
pora kitų. Vienas pažymi, 
kad jei ne LaFolIette Komi
teto pasidarbavimas, šiandie
ną 500 Plieno Darbininkų U- 
nijos delegatų nebūtų galėję 
susirinkti Chicagoj savo kon
vencijai, kur tik prieš 3 me
tus daug mūsų brolių užmuš
ta ir sužeista kaip tik tų ele
mentų, prieš kuriuos tas komi
tetas kovoja. Rezoliucijos kon
gresui ir senatui vienbalsiai 
užgirtos atsistojimu ir 
ovacija.

Sesija baigta skaitymu 
gelio sveikinimų.

Demonstracijos
Pradedant popietinę sesiją 

vėl susilaukėme svečių: masi
niai atmaršavo drabužių tai
sytojų (bušelmanų) Lokalas 
25-tas. Sekė sveikinimai, 
tarpe kurių buvo nuo Plieno 
Unijos konvencijos, nuo Du- 
binskio ir nuo Am. 
Kongreso.

Šios dienos vyriausia 
toja buvo J .V. Darbo
sekretorė Frances Perkins. Ji

sutikta beno muzika ir daino
mis, taipgi palydėta Benui 
griežiant “Star Spangled Ban
ner.” Jos kalbą irgi glaudžiai 
pritaikyta trečio termino dva
siai. Nurodė eilę svarbesniųjų 
atsiekimų buvusios Naujosios 
Dalybos laikotarpiu ir dėl to 
sumažintą nedarbą. Ji sakė, 
kad nuo 1933 m., kada ši ad
ministraciją užėmė vietą, su
grąžinta darban apie 8 mili- 
onai darbininkų. Kreditavo 
Amalgameitus už įvedimą pir
mo pigiomis rendomis- namų 
projekto, kurio patyrimai, sa
kė p-lė Perkins, buvo akstinu 
ir pavyzdžiu, kaip galima iš
rišti laužynių problemą ant 
miesto, valstijos ir valstybinės 
skalės.

Sesija baigta Skalbėjų Uni
jos demonstracija, jos veikė
jų kalbomis ir šiaip sveikini
mais. Atžymėtiną kalbą pa
sakė tos unijos darbuotojas 
negras, pareikšdamas, kad 
25,000 New Yorko organizuo
tų skalbėjų privalo su dar di
desne energija mestis į darbą 
suorganizuot visos šalies skal
bėjus, kurių esama per 400,- 
000. | •

Lewiso Prakalba
Šiandien, gegužės 17, 11:30 

prieš piet, konvencijai kalbės 
John L. Lewis, nacionalis CIO 
prezidentas. Jo čia laukiama 
visaip. Trečiojo termino ir vi
sos su tuo terminu surištos po
litikos šalininkai, 
prisibiją, kad Lewiso 
nesudaužytų jų 
d an gi lig šiol jo 
buvo skirtingas
m eitų vadovybės. O 
įtakos. Menama, kad 
o laukiant ir ga 
pildytos klajusy 
josna leidžiami

sakoma, 
kalba 

planus, ka- 
nusistatymas 

nuo Amalga- 
jis turi 
Lewis

bus už- 
Galeri-

serijos
;ojais.
ir svečiai.

“Laisvės” Rep.

“Istria,” ku-Italijos laivas 
ris turėjo išplaukti pirmadie
nį iš Hobokeno 
išplaukimą atidč, 
nom.

; prieplaukos, 
■jį) keliom die-

ilga

dau-

Negrų

kalbė-
D®p-tp

RANDAVOJIMAI
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. (116-118)

Proga Ramiai Šeimynai
Už visai prieinamą kainą pasiran

davoja penki puikūs kambariai— 
Ridgewoodo sekcijoje. Patogus susi
siekimas: netoli BMT eleveiteris; ar
ti prie Wilson Ave.; taipgi netoli 
Forest Parkas. Pageidautina, kad 
būtų rami šeimyna ir be mažų vai
kų. Kreiptis pas:

WALTER MIKALONIS Z 
1229 Decatur St. Brooklyn, N. Y.

’ (116-117)

Vaiky Mokyklėlės 
. Klausimu

Orui atšilus, A. ž. V. Mo
kyklėlę tuojau baigsime. Kaip 
jau komiteto ir mokytojų, su
tikta—mokyklėlę baigsime su 
1 d. birželio. Tačiaus tokia 
mokyklėlė nebus likviduota— 
ji pasilaikys po LDS 1-mos 
kuopos globa; sekantį žiemos 
sezoną ji ir vėl gyvuos.

Daug šio’s mokyklėlės mo
kinių jau priklauso prie LDS 
Vaikų Skyriuje. Kiti dar ne
priklauso.

Sekantį šeštadienį J. Oma
nas rodys krutamas paveiks
lus — “movies” ir podraug 
paaiškins, kokios yra vaikams 
sąlygos įstojimo ir priklausy
mo prie LDS.

Pageidautina, kad šį šešta
dienį į pamokas ateitų ir tė
vai.

Tuo pačiu kartu, su tėvų 
patarimu, tarsimės, ’ kaip ge
riausiai ir gražiausiai užbaig
ti šią mokyklėlę. Komisija.

LaGuardia Sako, Kad New 
Yorkas Nesaugus

Penktadienis, Geg. 17, 1940

Office Phone 
EVergreen 8-1090

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus \
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniai^ uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 1 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

Majoras LaGuardia kalbė
damas Amerikos Legiono Pos
te tarpe kitko sakė: “Mes ne
turime užtektinai priešlėktuvi
nių kanuolių apsaugojimui 
Coney Islando ir New Yorko... 
Mes negalime pasitikėti ant 
nepuolimo sutarčių. Dabar 
vienatinė kalba, kurią agreso
riai supranta, tai spėka.”-

IŠRANDAVOJIMA1
Pasirandavoja šviesus, gražus fbr- 

nišiuotas kambarys prie geros komu
nikacijos, kaina prieinama. Prašome 
kreiptis: Mrs. P. Dobilas, 31 Grove 
St., Brooklyn, N. Y. (117-119)

kampiniai 
lubų. Ren-.

PasirandaVoja keturi 
kambariai ant pirmutinių 
da $20.00 į menesį. Pageidaujama, 
kad atsišauktų familija iš dviejų. 
Prašome kreiptis: Mrs. II. Stasiūnas, 
284 Cooper St., Brooklyn, N. Y. (ant 
viršutinių lubų).

Moji Lietuvių Radio Diena
“Šiemet dekoracijų dienoje, 30 d. gegužės, lygiai kaip ki

tais metais, įvyks didelis piknikas Klaščiaus Parke, Betts ir 
Maspeth Avės

Mano iniciatyva buvo įsteigta Lietuvių Radio Valanda Di
džiojo New Yorko Apylinkėje, mano iniciatyva yra išvystyta 
Lietuvių Radio Valandos Diena kaipo mąsinis lietusių są- 
skridis.”—Taip sako William Matusevičįus.

Maspeth, N. Y.

William Matusevičius, Lietuvių Radio Valandos įkūrėjas 
/ Didžiąjame zNew Yorke

Ekonominiai sunkūs laikai suspaudė ir Matusevičių. Jis 
vienas negalėjo ant toliau tęsti Lietuvių Radio Valandos. 
Tad susidėjo su Jonu Valaičiu. Jiedu bendrai darbuojasi pa
laikymu lietuvių programos per radio ir bendrai rengia pik-

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber 

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

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., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis. ..

Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Coaches, 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.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadori&kal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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SKELBKITES "LAISVĖJE
■■

;. ./-Vi




