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Anglai Atėmė Vokiečius Or 
laivininkus nuo Amerikonų

- čia gautas 
kad Kanados

Rooseveltas Valo Re 
zervinius Karininkusi sveikas 

širdies

Amerikos Laivai Ga
bens Ginklus Anglam

Amerikai Esą Reikalin 
gi Visi Karo Laivai

Tokyo 
tra-nacionalistų 
mas reikalauja, kad valdžia 
griežčiau kalbėtų į Angliją 
ir kad Japonija plėstų savo 
ribas į pietus.

London, 
vininkai bombardavo Berly
ną, Kielą, Hamburgą ir ki
tus Vokietijos miestus. Dau
giau nukentėjo miestas 
Kiel.

DAKTARAI RAGINA “SILPNOS ŠIR 
DIES” JAUNUOLIU NEIMTI ARMIJON

Darbininkas ir Veteranas 
Laimėjo Rinkimus

skyriuje 
vasarą mūsų 

ir daugiau 
bei ^ąskry-

Francijos Karo Laivynas 
Neteko 31 Laivo

Boston, Mass;"-^- 
krūtavo ir1 užsidarė 
senas
“Evening Transcript/’ Laįk 
rastis išgyveno 111 metų.

Hull Atsisako Kalbėti Apie 
Matsuoko Misijų

Pabėgo iš Kanados, 
Pasiekė Vokietijų

Suban- 
labai 

Bostono Uaikraštis

kui susikirtime su anglų 
i laivynu Dakaro uoste, Afri-

30 d. John Lewis 
kad Roosevelto 
“Office of Pro- 

Management” di- 
ponas Knudsen

Japonijos eks 
suvažiavi

Tokyo. — Japonijos spau
da plačiai rašo apie Ameri
kos ’ traukimąsi į karą. Ji 
ypatingai susirūpinusi Ja
ponijos karu Chinijoje. Ja
ponų spauda įspėja Ameri
ką ir Angliją neremti Chink 
jos šiame kare. Jeigu tos 
dvi šalys remsiančios Chini- 
ją, tai Japonija stosianti į 
karą, kurį dabar veda Vo-

Honolulu. 
pranešimas, 
karinis laivas “Prince Ro
bert” ant jūrų sustabdė A- 
merikos laivą “Prezident 
Garfield,” atėmė ke tyrius 
vokiečius oijaivininkus «ir 
padarė juos karo, nelaisviais. 
Laivas buvo sulaikytas už 
400 mylių nuo Honolulu.

Kaune tarybinė vyriausybė 
jau iškraustė du tūkstančius 
šeimynų iš lūšnų ir laužymu 
ir apgyvendino žmoniškose pa
talpose. Jeigu Smetonos reži
mas būtų nebuvęs nuverstas, 
tai tos šeimos taip būtų ir su
puvusios tuose laužynuose.

Tuo tarpu Senato Užsie
nio Santykių Komisija 13

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.

Washington, 
kad Hawaii tapo užmušti 
orlaivio nelaimėje du kari
ninkai ir vienas pagelbinin-

Washington
tas Rooseveltas atsisakė at
naujinti gen. Johnson popie- 
ras, kaipo rezervinio kari
ninko. Esąs per senas. Pre
zidentas, matyt, eis toliau ir 
nebetinkamus karui kari
ninkus išmes iš rezervinių 
karininkų štabo. Johnson 
sako, kad jis išmestas dėl 
to, kad jis kritikuoja. Roose
velt karinę politiką. Johnso- 
nas buvo pirmutinis “NRA” 
administratorius, kai prasi
dėjo “Naujoji Dalyba.”

Nepamirškite išvažiavimų į 
laukus ir piknikų. Sezonas 
jau čia pat. Kiekviena organi-

Vichy. — Viešai tapo pa
skelbta, kiek šiame kare nu
kentėjo Francijos karinis 
laivynas. Iš viso francūzų 
laivynas neteko 31 laivo. 
Daugiausia Francijos, karo 
laivų žuvo anglams ir fran-

Piktasis Vinsono Bilius 
Patiektas Kongresui

Turkų Spauda Smarkiai Kriti
kuoja Anglijos Karo Metodas 

ir Būdus Graikijoj

Naziai Siekia Užkariaut 
Visą Afriką Washington. — Spaudos 

reporteriai labai klausinėjo 
valstybės sekretoriaus Hull, 
ką jis mano apie japonų už
sienio reikalu ministario

London. — Nereikia ma
nyti, kad Anglijoj visi ken
čia nuo karo. Pelnagrobiai 
ir spekuliatoriai tunka iš 
šio karo. Taip pranešė par
lamentui Sir Douglas Mc- 
Crath, kuris buvo paskirtas 
pirmininku komisijos išty
rimui maisto kainų. Jis sa
ko: kai žmonės badauja, tai 
spekuliantai daro didžiatr- 
sius pelnus iš maisto.

Maskva. — Raudonosios 
Armijos vadas maršalas 
Timošenko pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungos ginkluotos 
jėgos turi būti pasirengu
sios atmušti priešo užpuoli
mus. Jis pranešė, kad Rau
donoji Armija yra pertvar
koma šviesoje patyrimų da
bartiniam kare.

Geg. 1 dieną visuotina So
vietų Sąjungos švente Mas
kvoje, įvyko milžiniška liau
dies demonstracija 
šavd civiliai žmonės ir ka 
reiviai.

London. — Anglija f akli
nai paėmė lraqą j savo ran
kas, ten bal. 30 d. staiga pa
siųsdama daugiau gink
luotų pajėgų. Iraqas yra 
svarbus tuomi, ka3 ten ran
dasi garsieji Muzolo žibalo 
šaltiniai.

London. — Balandžio 30 
dieną naktį anglų orlaiviai 
buvo nulėkę Vokietijon ir 
labai smarkiai bombardavo 
Berlyną ir kitus strategiš
kus punktus, ypatingai prie
plaukas. Nuostolių esą' pa
daryta labai daug. '

tūkstančių kareivių, o tepa- 
siuntė 60,000. Šitokia armi
ja, aišku, negalėjo atsilaiky
ti prieš šimtus tūkstančių 
vokiečių ir italų.

Iš antros pusės, ta pati 
turkų spauda išreiškia sim
patijas Anglijos karui ir ra
gina Turkiją laikytis sutar
ties su anglais.

Istanbul. — Nors gana 
atsargiai ir nedrąsiai, bet 
pirmu sykiu turkų spauda 
išėjo viešai su kritika prieš 
Angliją. Turkai sako, kad 
Anglija nebuvo Graikijon 
pasiuntus užtenkamai ka
riuomenės kovai su vokie
čiais ir italais. Ji ten galė
jo pasiųsti kelius šimtus

Kauno spauda labai plačiai 
kalba apie kooperatyvus. Lie
tuvos kooperatyvai tapo per
organizuoti, kaip ir visas Lie
tuvos gyvenimas.

Perorganizuoti kooperatyvai 
turi nepaprasto pasisekimo. 
Paimkime Uteną. Ten seniau 
kooperatyvai turėjo tik 1,030 
narių, o nūnai jau turi per 10,- 
000 narių! Biržų apskrityje 
vasario 10 dieną buvo 2,000 
narių, o vasario 20 dieną jau 
buvo iki 3^000.

Pirmiau Amerika tiktai 
parduodavo Anglijai karo 
reikmenis, o anglai patys 
savo laivais turėdavo tuos 
produktus parsivežti Angli-

“Dirbančiuosius reikia ap
rūpinti šiltu ir sveiku mais
tu,” kalbėjo Kauno dirbtuvių 
darbininkų veikėjai savo susi
rinkime, “nes tuo apsaugoja- 
ma darbininkų sveikata ir tuo 
pačiu pakeliamas * darbo na
šumas.”

Laisvoje žemėje darbininko 
sveikata ir gerovė stovi pirmo
je vietoje.

Berlin. — Čionai nazių 
aukšti"viršytos vėl pakarto
jo grūmojimą, kad jeigu ku
rie Amerikos laivai paklius 
į karo zoną, jie bus atakuo
jami ir skandinami. Vokie-< 
čių spauda cituoja preziden
to Roosevelto pareiškimą, 
kad Amerika nepripažįsta 
Vokietijos nustatytos karo 
zonos ir Amerikos laivai 
gali plaukioti ten, kur tik 
jie nori. »

Nazių aukštas valdinin
kas pareiškė: “Mes esame 
padarę griežtus pareiški
mus dėl karo zonos. Buvo 
nurodyta, kad mums ne
svarbu, ar kas pripažįsta tą 
zoną, ar nepripažįsta. Mes 
pareiškiame/ kad kas tik į- 
plauks į tą zoną, bus torpe- 
duojamas ir skandinamas.”

Gi nazių spauda sako, kad 
Amerikos laivų plaukimas <į 
karo zoną, būtų tiksli pro
vokacija iššaukti susikirti
mą tarpe Amerikos ir Vo
kietijos.

Gibraltar
čionai laukiama vokiečių už
puolimo, tai beveik visi civi
liniai gyventojai kraustosi. 
Pasiliks tik tie, kurie bus 
naudingi apsigynimui nuo 
vokiečių.

Harrisburg, Pa 
prakalboje C.I.O. unijų ban 
kiete bal. 
pareiškė, 
paskirtas 
duction 
rektorius 
yra darbininkų priešas. Ne
tiesioginiai jis užvažiavo ir 
Sidney Hillmanui, Knudse- 
no pagelbininkui.Pastebėjau Kauno spaudoje 

ir kitą tolygiai svarbų klausi
mą; Tai reikalas darbininkų 
apgyvendinimo netoliese dirb
tuvių. Kur protas darbininkui 
baladotis kelias mylias ir su
gaišti porą valandų laiko kas
dien važiuojant į darbą ir 
grįžtant iš darbo?

Lietuvos vyriausybė, darbo 
unijęs ir partija susirūpinusi 
ir šiuo reikalu. Tai nelengva 
problema, nes naujų butų pri
statymo netoliese įmoniij ne- 
pravesi į mėnesį ar metus.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

Washington.
kalbama, kad Amerikos ka
rinis laivynas bus. tuojau 
pasiųstai patruliuoti (sau
goti) Indiškąjį Okeaną, i- 
dant pagelbėjus Anglijai ap
ginti Suezo kanalą.

Cairo.
cieriai, kurie čia pribuvo, 
pasakoja, kad naziai Jugos
lavijoj ir Graikijoje vartojo 
60 tonų tankus. Prieš juos 
jokia jėga negalinti atsilai-

Buffalo, N. Y. — New 
Yorko valstijos Medikalės 
Draugijos konvencijoje kal
bėjo Dr. Bishop ir karštai 
ragino valdžią atsargiau fi
ziniai kvosti jaunuolius, 
imamus kariuomenėn. Tą 
pačią nuomonę išreiškė ir 
Dr. Crampton, kuris yra su
rištas su armija.

Abudu daktarai nurodė, 
kad kaip dabar yra, tai la
bai daug jaunuolių su silp
nomis širdimis patenka ar-

mijon ir paskui t j 
pridaro. Jie negd 
karinio muštro. P 
tinio mokslo žino 
tarai nurodo, nėra jokio pa
teisinimo armijoje turėti 
“kareivio širdies problemą.” 
Turi būti imami armijon 
tiktai tie jaunuoliai, kurie 
turi tvirtas, pil 
širdis. Bet kokia 
silpnybė neleis jaunuoliui 
tapti geru kareiviu.

rikos kariniais laivais tavo- 
rinių laivų, gabenančių amu
niciją Anglijai.

Šitie du žygiai aiškiai pa
rodo, kad Roosevelto Admp 
nistracija laukia tik progos 
oficialiai ir viešai įtraukti 
Jungtines Valstijas į šį eu
ropinį karą.

ORAS: — Dalinai 
niaukę.

36-tu Sykiu Bombardavo
London. — Anglijos orlai

viai 36-tu sykiu nuskridę 
bombardavo ’ vokiečių mies
tą Mannheim. Ant jo sėk
mingai mėtė naująsias bom
bas, kurios /mieste sukėlė 
daugybę gaisrų.

Naziai Pakartoja Grūmojimą 
Skandint Amerikos Laivus

Karo Zonoje

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
Clevelande bus didelis lietuviij 
sporto sąskrydis. Laukiama 
per porą šimtų jaunuolių.

Tai bus “bowling” turna- 
mentas. Iš Brooklyno važiuo
ja didoka grupė. Iš Chicagos 
atvažiuos dar daugiau, nes ten 
jiems Clevelandas daug ar
čiau'.

Nuo savęs vėlinu mūši] gra
žiam jaunimui laimingų lenk
tynių. Smarkiausi iš jų laimės.

Brooklyniškiai žada atsimo
kėti chicagiečiams tuo patim : 
Jie gražiai parėmė “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą, mes 
paremsime “Vilnies” suvažia
vimą, kuris įvyks gegužės 11 
dieną.

Pasveikinimus smarkiai ren
ka Buknys, Kuraitis, šoloms- 
kas ir kiti Chicagos dienraš
čio prieteliai. Kiek jie jų tu
ri surinkę, tuo tarpu nežinau. 
Žinau tik tiek, kad jie nepa
liks nė vieno geros valios 
draugo nepakvietę^pasveikinti 
“Vilnies” suvažiavima.

faktinai atim-produktų ir maisto Angli- rezoliucijas, kurios buvo į 
tų Amerikos darbininkams jon. Mat, Churčhill keliais neštos prieš lydėjimą Ame- 
teisę streikuoti ir užduotų atvejais prašė Amerikos lai- 
didelį smūgį darbo unijoms. ?vų, nes Anglija su savo lai- 
Tarp kitko, Murray sako: vynu nebepajėgia atremti 
“Mano supratimu, jeigu mes vokiečius, 
norime palaikyti demokrati
nes įtaigas, tai šis H.R. 4139 
Bilius ir panašūs biliai turi 
būti atmesti.”

Washington. — Atstovų 
Buto Taisyklių Komitetas 
7 balsais prieš 5 nutarė tuo
jau patiekti Vinson streik- 
laužišką bilių del Kongreso 
apsvarstymo. Kai kas buvo 
manę, kad gal šis piktas bi
lius ir paliks pelėti Taisyk
lių Komiteto archyve. Šis 
gi komiteto' žygis parodo, 
kad reakcionieriai yra pasi- 
moję Kongrese bilių prava
ryti. Spėjama, kad šiam bi- 
liui pritaria ir Roosevelto 
administracija.

Tuo tarpu C.I.O. prezi-

Roma. — Italijos parašiu- 
tistai užgrobė dvi graikų 
salas — Cephalonia ir Za- 
nete.

KRISLAI
Laimingą Lenktynių.
Gražiai Pasidarbuos.
Valgyklos ir Butai Prie

Dirbtuvių.
Kooperatyvai.
Pasiruošimas ir Talka.

Rašo A. Bimba

Tarybinėje Lietuvoje laiku 
ir smarkiai pakeltas klausi
mas steigimo valgyklų prie 
dirbtuvių. Tokia valgyklų sis
tema plačiai išvystyta senes
nėse tarybinėse respublikose. 
Lietuva žada neatsilikti.

Amerikoje tik kai kur rasi 
valgyklą prie dirbtuvės. Jeigu 
kur koks privatiškas žmogelis 
užsideda kokį lunčrūmį, tai 
tave aplups ir musėmis užka- 
muos. Čia mada į dirbtuvę'- 
neštis dešros šmotą arba 
“sandvičių.” Toks pavalgy
mas, aišku, sveikatai nepade-

“Tiesos” jaunimo 
skaitau, kad šią 
jaunimas turės 
sporto lenktynių 
džių.

LDS jaunimas

Trenton, N. J
Roebling Sons kompanijos 
darbininkų streikas pasibai
gė. Tęsėsi dvi savaites. 5,100 
darbininkų sugrįžo į darbą. 
Streiką darbininkai laimė

jo. Jiems vadovavo C.I.O. 
plieno darbininkų unija.

tai, bėdos
išlaikyti'cūzams bėgant iš Norvegi 

įe dabar- jos, Dunkerque uoste ir pas 
Ine, dak-

Cairo. — Dėl nepalankios 
karo situacijos ir vokiečių - 
italų įsiveržimo Egiptan, 
Egipto kabinete prasidėjo 
krizis. Karalius Farouk pla
nuoja dabartinį kabinetą 
paleisti ir suorganizuoti ko
alicinį kabinetą, į kurį įeitų 
atstovai nuo visų buržuazi
nių partijų.

Egiptas yra Anglijos įta
koj ir jo valdžiai faktinai 
diktuoja Londonas.
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Gautas pranešimas, . kad 
Oklahomoje tapo nuleistas 
dešimčiai metų kalėjiman 
komunistas veik ėjas Eli 
Jaffee, 26 metų jaunuolis. 
Jis buvo kaltinamas sulau
žyme “anti-kriminalinio sin- 
dikalizmo” įstatymo. Taipgi 
nubaustas pasimokėti $5,000 
bausmės!

Tarptautinis Darbininkų
Apsigynimas tuojau pareiš- valstijoje veikia pilnai išsi 
kė, kad bus paduota apelia- vystęs fašizmas.

j Lima, Peru. — Gautas 
pranešimas, kad vokietis 
torlaivininkas Werra pasiekė 
Vokietiją. Jis buvo anglų 
paimtas nelaisvėn, atgaben
tas Kanadon i koncentraci
jos stovyklą. Iš ten pabėgo, 
atsidūrė Jungtinėse Valsti
jose, čia buvo suimtas ir 
paleistas po $15,000 kauci
jos. Išsižadėjo kaucijos ir 
pabėgo iš Amerikos.

Washington. — Militari- 
niai ekspertai numato, kad 
Vokietijos karinė komanda 
turi planą užimti visą Af- Matsuoko planuojamą kelio- 
riką, visai iš ten išmušti nę Amerikon. Hull atsisakė 
anglus, ypatingai iš šiauri- duoti vienokį ar kitokį pa
nes Afrikos. Jau dabar na-'aiškinimą, 
ziai turi daug ginkluotų 
spėkų šiaurinėje Afrikoj. 
Neužilgo jie pradėsią pulti 
Suezą ir paskui visomis 
spėkomis mestis ant anglų 
Afrikoje.

Manoma, kad vokiečiai 
trauks ant Gibraltaro per 
Ispaniją ir Portugaliją.

Winnipeg, Kanada. — Pa
skutiniuose rinki muose į 
|provincijos seimelį rinkimus 

Jugoslavai ofi-Jaimėjo William Kardash, 
darbininkas ir Ispanijos ka
ro veteranas. Jis tapo uk 
rinktas. ant prieškarines 
platformos.

Washington. — Karo lai
vyno sekretorius pareiškė, 
kad visi dabartiniai kariniai 
laivai esą reikalingi Ameri- 

T . — o .v. n ., kai ir daugiau jų nebebūsią 
LaimČJO 2 Savaičių Streikų pervedama anglams ar kam 

■kitam. Prieš keletą mėnesių 
John A. prezidentas Rooseveltas ati

davė Anglijai 50 naikintojų.

Washington. — “Dabar 
tik klausimas laiko ir gal 
būt labai trumpo laiko,” sa
ko užsieniniai ekspertai, 
“kada vokiečiai ir ame
rikiečiai pradės vieni kitus 
šaudyti ir Jungtines Valsti- 
jos bus įtrauktos į karą.” 
zacija ir draugija privalo iš 
ankąto pagalvoti ir prisiruošti. 
Veikėjai turi sudaryti talką ir 
prižiūrėti, kad Šiemet nebūtų 
eikvojama energija išvažiavi
mams, į kuriuos suvažiuoja tik 
komisijos.

dentas Philip Murray iš
siuntinėjo laiškus visiems 
kongresmonams, k u r iame 
jis dar kartą karštai ragina
juos balsuoti prieš Vinsono pavesti gabenimui karo balsų prieš 10 atmetė visas 
Biliu, kuris C 7

^Dešimts Mėty Kalėjimo 
Už Veikimą Judėjime

cija prieš šį žvėrišką teismo 
verdiktą. •

Toj pačioj valstijoje, kaip 
žinoma, jau pirmiau buvo 
panašiai 'nuteisti veikėjai 
Robert Wood ir Alan ShaW. 
Gegužės 12 dieną prasidės 
panašus teismas prieš Mrs. 
Ina Wood, žmoną nuteistojo 

, Robert Wood. O vėliau bus 
teisiama dar daugiau.

Tad aišku, kad Oklahoma

Washington.;— Preziden- jon. Dabar Amerikos laivai 
tas Rooseveltas patvarkė, tuos produktus nugabens. 

|kad apie 2,000,000 tonų į 
talpos laivai tuojau turi bū
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Suomija Su Naciais
Jau kelintą kartą skaitome komercinė

je spaudoje, kad Švedijos vyriausybė ne
pasitenkinusi dabartine Suomijos valdo
vų politika. Girdi, Suomija yra vedama 
j Berlyną; jinai glaudžiasi prie nacių, 
prie Hitlerio; Suomijos valdovai išsiža
dą “demokratijų.”

Kad Suomijos valdovai glaudžiasi po 
Vokietijos imperialistų sparnu, niekas 
neginčija. Bet kada jie po juo nesiglau
dė? Šiuos valdovus Suomijoj pastatė 
viešpatauti Vokietijos imperialistai tuo
jau po Pirmojo Imperialistinio karo. Vo
kietijos, Anglijos, Francijos ii; Amerikos 
imperialistai padėjo Suomijos valdovams 
išstatyti Mannerheimo tvirtumų liniją ir 
apginkluoti Suomijos kariuomenę, ją nu
statant prieš Sovietų Sąjungą.

Per tam tikrą laikotarpį, kol Anglijos, 
Francijos ir Amerikos valdovai dar vis 
manė, kad jiems su Vokietija kariauti 

, nereikės, kad Vokietiją bus galima pa
siųsti “į rytus,” ginklavo Suomiją ir su
kurstė jos valdovus pradėti karo provo
kacijas prieš Sovietų Sąjungą.

Dabar dalykai pasikeitė. Francijos val
dovai, kurie tiek daug rėmė Suomijos ; 
dvarponius ir fabrikantus, praganė pa
čią Franci ją. Anglijos viešpačiai turi pil
nas rankas darbo su Vokietijos ir Itali
jos imperialistais. Todėl Suomijai jie da
bar negali gelbėti. Tuomet tie- patys 
Suomijos valdovai, pirmiau gavę pagal
bos iš Londono, Paryžiaus ir Washing- 
tono, dabar ir vėl jos jieško iš Berlyno. 
Jie vis, matyt, ruošiasi prieš Sovietų Są
jungą ir laukia progos. Jei Suomijos 
liaudis neišvys jų šunims šėko pjauti, ga
li kada nors dar kartą Helsinkio dvarpo- 
nių-fabrikantų valdžia iškelti ginklą 
prieš Sovietų Sąjungą. Prieš galą jie dar 
gali cyptelėti.

Akiregyj to fakto, kada Suomijos val
dovai lenda po Vokietijos imperialistų 
sparnu, kur gali dėti savo akis ponas 
Roose veltas, kuris yra tiek daug pinigų 
sukišęs “mažąjai demokratijai”? Kur pa
dės savo akis visi tie, kurie tiek daug tą
ją “demokratiją” išgarbino?!

Numirė Juozas Gruodis — Išsėdė
jęs Smetonos Kalėjime 11 Metų 
Lietuvos spaudoje skaitome:
“Š. m. vasario 27 d. Kaune, ligoninėje, 

mirė kandidatas į LKP (b) CK narius, 
LKP (b) Utenos apskrities komiteto pir
masis sekretorius — draugas Juozas 
GRUODIS.

“Ankstyva mirtis išplėšė iš mūsų eilių 
tvirtą bolševiką, atidavusį visą savo gy
venimą didžiajam Lenino - Stalino parti
jos reikalui.

“Drg. Gruodis gimė 1893 metais Ute
nos apskr., šikšlių kaime, neturtingoje 
valstiečio šeimoje. Būdamas septynerių 
metų amžiaus, jis neteko tėvo. Nuo to 
laiko prasidėjo jo darbo ir kovos gyveni
mas, Iki 1912 metų drg. Gruodis ganė 
buožių galvijus. Nuo 1912 iki 1914 m. 
bernavo pas dvarininką. Vėliau tarnavo 
eiliniu kareiviu caro kariuomenėje. Nuo

Murray Šaukia Kovoti
Prieš Vinson Biliy

Washington.— CJ.O. pre
zidentas Philip Murray iš
siuntinėjo visoms unijoms 
aplinkraštį, kuriame jis ra-

LAISVE

1

1915 iki 1921 m. dirbadva
rininkų' ir buožių ūkiūdše. * 1921f m. pra
džioje drg. • Gruodis įstojo’ jį; Lietuvos 
Kompartijos eiles; Aktingą dfg. Gruo
džio politinę veiklą netrukus nutraukė 
pirmas areštas, Teismas nuteisė jį 4 me
tams kalėjimo. Drg. Gruodis išsėdėjo 
daugiau kaip 2 metus Šiaulių sunkiųjų 
darbų kalėjime. Išėjęs iš kalėjimo iki 
1929 metų jis dirba dailidės darbą. 1929 
metais drg. Gruodis vėl suimamas ir nu
teisiamas iki gyvos galvos kalėti. Sme
tonos kalėjime drg. Gruodis išsėdi 11 me
tų. Iš kalėjimo jis išeina tik tuomet, kai 
Lietuvą išvaduoja Raudonoji Armija.

“Ilgi kalėjime praleisti metai pakirto 
drg. Gruodžio sveikatą. Išėjęs iš kalėji
mo, jis buvo priverstas gydytis. Bet ne
trukus gydymą nutraukė, įsijungdamas 
į aktingą visuomeninį ir partinį darbą. 
Iki 1940 m. spalio mėnesio drg. Gruodis 
dirba kaip Utenos Partijos apskrities ko
miteto narys ir vykdomojo komiteto in
struktorius. .

“1940 m. spalio mėnesį Lietuvos KP 
(b) CK patvirtino drg. Gruodį kaip Par
tijos Utenos apskrities komiteto pirmą
jį sekretorių, o V-sis LKP (b) suvažiavi
mas išrinko jį kandidatu į Lietuvos KP 
(b) CK narius.

“Silpna sveikata, kurią palaužė ilgi 
Smetonos kalėjimuose praleistieji metai, 
neišlaikė ir š.um. vasario 27 d. drg. 
Gruodis mirė.”

> f
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Daugelis tokių, kaip Juozas Gruodis, 
praleidusių smetoniškuose kalėjimuose 
po kelioliką metų, išėjo su palaužta svei
kata. Gyvendami laisvėje, alsuodami 
nauju gyvenimu, džiaugdamiesi, susilau
kę išnaudotojų sistemos žlugimo, jie ne
kreipia dėmesio į taisymą savo sveika
tos, bet dirba, — dirba sunkiai, trokšda
mi juo greičiau naują gyvenimą pastaty
ti ant stipraus pagrindo. Na, ir dėlto ne- 
datesi, miršta. Gaila tokių kovotojų, 
kurie viską atidavė tam, kad liaudis bū
tų laisva ir laiminga.

Ar Atvyks Matsiioka?
Komercinė spauda labai daug, rašo 

apie tai, kad į Ameriką gali atvykti Ja
ponijos užsienio reikalų ^ministeris. Mat- 
suoka. Girdi, Washingtono valdžią jo 
laukianti. Amerikoje jis būtų šiltai pri
imtas ir gal būtų išrišti visi didieji Pa
mojo Vandenyno klausimai.

Tas pats Matsuoka neseniai lankėsi, be 
kitko, Maskvoje. Jis pasirašė Sovietų - 
Japonijos neutralumo sutartį. Po to pa
sirašymo toji Amerikos komercinė spau
da visaip niekino Sovietų Sąjungą, kam 
ji pasirašė neutralumo sutartį su Japo
nija.

Dabar toji pati spauda nori (bent taip 
rašo), kad Amerika panašią sutartį su 
Japonija pasirašytų.

Čia dar kartą turčių klasė pasirodo 
savo norus: ji nori, kad Sovietų Sąjunga 
kariautų su savo kaimynais, kad ji, tuo 
būdu, gintų Amerikos imperialistų ir 
Anglijos imperialistų interesus.

Mainieriai Kovą Laimėjo!
Nepaisant visokių komercinės spaudos 

šmeižtų, pasiųstų mainierių unijos ir 
John L. Lewiso antrašu, mainieriai savo 
kovą laimėjo.

Jie gaus po $1 per dieną daugiau algos 
ir, svarbiausia, gal būt, bus priversti pie
tinių valstijų angliakasyklų baronai mo
kėti tokias pačias algas, kokios yra mo
kamos angliakasiams šiaurinėse valsti
jose.

Tiesa, tūli dalykai yra palikti dar pasi
tarimams, tačiau, sprendžiant iš visko, 
atrodo, kad mainierių unija laimės visus 
vyriausius savo reikalavimus ir pietinėse 
valstijose.

Dėl šio mainierių laimėjimo reikia duo
ti didelis kreditas mainierių unijos va
dui, John L. Lewisui, kuris griežtai lai- 1 
kėši prieš visus mainierių išnaudotojus ir ) 
jų lakiejus.

Tenka pasveikinti mainieriai su šiuo 
jų laimėjimu ir palinkėti jiems ateityje 
griežtai stovėt savo reikalų sargyboje, — 
o podraug ir visos tautos reikalų sargy
boje.

gina unijas protestuoti prieš prieš
Vinson Bilių (Bill H. R. 
4139). Ragina unijas tuo
jau siųsti laiškus ir rezoliu
cijas kongresmenams ir se
natoriams, reikalaujant, kad 
jie balsuotų prieš Vinsono 
Bilių.

Šis bilius yra atkreiptas

organizuotus darbi
ninkus, nes jis beveik visus 
streikus padaro, negalimais 
ir nelegaliomis.. . , •

Montreal. Apie septyni 
tūkstančiai Kanados plieno 
pramonės dafbihinkį išėjo į 
streiką. Jiems vado Vau ja*C. 
I.O. unija.
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CIO pirmininkas Murray ir mainierių unijos vadas, 
John L. Lewis, tariasi New Yorke dėl mainierių strei
ko laimėjimo.

se buvo^pritatyta gražių, di
delių namų. Brangus skaity
tojai, kaip jūs manot jie bu-
vo pastatyti ir kieno lėšo
mis? Nagi, siurbliai - Sme
tonos gvardiečiai pasistatė 
juos dėka darbininkų pra
kaito ir kraujo.

Atsimenu tas dienas, ka
da streikai pradėjo siausti. 
Vienas iš draugų nusišovė, 
negalėdamas pakęsti dau
giau. Likusieji draugai susi-

Administracijos Pranešimai

te doleriuką nuo

Jeronimas Bakūnas, iš 
Cliffside, N. J., sako: “Ma
no duktė ir jaunasis sūnus 
pirmu kartu pamatė ‘Lais
vės’ įstaigą.” — Tai įvyko 
apie keturios savaitės atgal 
— “Jiems buvo labai žingei- 
du pamatyti ir jie taipgi no
ri pasveikinti ‘Laisvę’ Jubi- 
lėjum.
mūsų šeimos.

S. Griškus, brooklyHietis, 
užėjęs į “Laisvės” įstaigą 
prakalbę j o:" “Patarle sako: 
‘Geriau vėliau negu nie
kad’.” Išsitraukė bumašką, 
padėjo ant bufeto. Klausia
me, ką tai reiškia (nors jau 
buvo aišku). Drg. Griškus 
sako: “Sveikinu ‘Laisvę’ Ju- 
bilejum nors su vienu dole
riu.”

“Laisvės” Jubilėjum.
Cliffside, N. J., puikiai at

sigauna veikloje. Prieš porą 
savaičių ten įvyko Literatū
ros Draugijos 77 kp. paren
gimas ir buvo labai sėkmin
gas. Dabar cliffsidiečiai kal
ba į rudenį vėl turėti stam
bų parengimą. Tai gražu.

Visos kolonijos turėtų imti 
pavyzdį iš Cliffsidės ir su- 
brusti pakėlimui savo veik
los. Pirmoje vietoje turi būt 
statoma “Laisvės” rėmimo 
ir platinimo reikalas.

Drg. A. Stripeika sako:
“Jau, vėl turiu ‘Laisvei’ 
naują skaitytoją. Bet už 
dienos kitos gausiu dar du.” 
Tai irgi gražus pavyzdis 
mokėjimo prie žmonių pri
eiti su spaudos žodžiu. Į tai

Plačiau pasikalbėjus paty- turime visi kreipti daug dė- 
rėme, kad d. Griškus skaito męsįo.
“Laisvę” nuo pat pirmos 
dienos jos išėjimo.

Nuo pat “Laisvės” pasi- rių
rodymo joją skaityto jum bu- jau pasibaigė. Aplaikę para- 
vo ir Zenonas . Stasiulis išginimus įuojąu ; atsiteiskite 
Elizabeth, N. J. Jis daug savo dienraščiui, nes šiuom 
metų turėjo valgomų daiktų momentu grašis labai reika- 
krautuvę. Visada stambiom 
sumom. paremdavo “Lais
vę.” Dabar jis dirba fabri
ke. Pereitą šeštadienį ir jis 
įteikė $1.00 pasveikinimui

dėjo po kelis sunkiai uždirb
tus centus ir nutarė palai
doti savo draugą broliškai. 
Bet ir čia įsiiųaišė Smetonos 
budeliai ir pradėjo begailes- 
tingai mušti laidotuvių eise
ną ir per tą susidūrimą bu
vo nušauti keli draugai.

1936 m. Suvalkiečiai su
kilo ir tada prasidėjo Sme
tonos viešpatavimo irimas. 
Darbininkų masėms pasida
rė per tvanku ir. pagaliau 
įvyko sukilimas, kuris pri
vertė Smetoną pabėgti iš 
Lietuvos, o Lietuvos liaudis 
pradėjo pilna džiaugsmo 
krūtine kvėpuoti.

ŠYPSENOS
Laikosl Duotojo žodžio 4
Kodėl Jonas kiekvienu 

kartu gerdamas monopolką 
užsimerkia?

Petras:—Todėl, kad jis 
laikosi savo prižado. Jis pri
žadėjo savo moteriai niekad 
nežiūrėti į alkoholį.

Kriket.

Išgelbčjo nuo Mirties
Magdė: — Aš išgelbėjau 

Petrą nuo mirties.
Jonas: — Kokiu J)ūdu?
Magdė:—Petras jau būtų 

nusižudęs, jei aš jo nebū
čiau pabučiavusi.

Kriket

Visai Suprantama
Jurgis:—Pas jus tas pats 

pentorius kuknią išpentino 
per dvi dienas, o pas mus 
jis pentino visą savaitę.

| Jonas:—Tai visai supran
tama. Mano tarnaitė yra 50 
metų, o tavo 18-kos metų.

Šiom: dienom yra išsiunti
nėti pranešimai tiems, ku- 

“Laisvės” prenumerata

Skola
Šrimas susitinka su Kli

mu ir sako: — Klimai, pa
skolink man pinigų, nes ma
no moteris užsimanė pirkti 
naują “fornišių.”

Klimas nieko nelaukęs iš
siima iš kišenęs pinigus ir 
paskolina, kiek Šrimas pra
šė. Šrimas sako, aš sugrą
žinsiu tau skolą po dviejų 
metų.

Po dviejų metų Klimas 
žiūri pro langą, kad Šrimas 
atveža jam senus 
šius.”

Šrimas:—Matai, 
jau ir išpildžiau.

!| Klimas:—Juk aš tau pa- 
1 skolinau ne “fornišių,” bet 

pinigus.

1940 m., liepos 21 dieną, 
Lietuva patampa tarybinė. 
Ką gi Lietuva laimėjo 
tuom?

1) Visapusišką Raudono
sios Armijos apsaugą nuo 
bet kurio priešo, kuris bet 
kada kęsintųsi įsiveržti Lie
tuvon.

2) Išvengė įsimaišymo į 
kapitalistinį karą.

3) Turi didesnę erdvę ir 
galimybę plėtimui ir ugdy
mui kultūros.

Tie trys punktai daug pa
sako.

Mes turim dėkoti likimui, 
kad viskas taip laimingai 
baigėsi. Turim vienytis visi 
lietuviai. Vienybėje — Ga- 
lybė Dirbkime brangiajaifXIm'k-Mat,
Lietuvai.

Dad.

“forni-

prižadė-

lingas. Taipgi prašome įsi- 
tėmyti, jog dabar “Laisvės” 
kaina $6.00 metams ir $3.25 
pusei metų.
“Laisvės” Administracija.

Dingo Angly Pasiuntinys

aš dabar 
pasiskolinau pas kitą ir nu
sipirkau naują “fornišių.” 

« Kriket.

Popiera iš Šiaudų

Keletas Bruožų iš “Nepriklausomos 
Lietuvos” Laikų

London. — Anglijos pa
siuntinys Jugoslavijai po
nas Campbell kažin kur din
go. Anglijos valdžia prašo 
Amerikos valdžios pasitei- dirbti "^pierr^šTau- 
rauti apie Campbell ta ijo- ^ Kasmet tam tikslui rei- 
je. Gal pateko nelaisvėn. - - --------

London. — Nebegalėdama 
užtenkamai įvežti medžio 
dėl popieros, Anglija prade-

1918 metais Lietuvos te- gyveno beveik sugriuvusioj 
roristas Smetona paskelbė ' 
Lietuvą nepriklausoma. 
Smetona tapo nepriklauso
mu, bet ne Lietuvos liaudis! 
Išsilaisvinus iš vienos ver
govės, Lietuva įpuolė į žiau
rias Smetonos rankas. Skur
das ir vargas prasidėjo dar
bo žmonijai. Šimtams nekal
tų Lietuvos piliečių teisės 
buvo atimtos, šimtai buvo 
^sugrūsta j šaltus kalėjimus, 
dešimtys buvo sušaudyta. 
Piliečio balsas neturėjo jo
kios vertės. Mokesčiai buvo 
uždedami ant vos duonai Tai yra vienas iš tipiškiau- 
užsidįrbančių šeimų, o tuo'šių pavyzdžių, kaip gyveno 
pačiu metu Smetonos turtas' liaudis Smetonos baudžiavos 
augo kaip ant mielių.

Lietuvos darbininkų ma
sės buvo dar išvargintos ir 
tamsios ir pradėjo vergauti 
Smetonai. Bet atsirado Lie
tuvos liaudies šeimoj dukrų 
įr sūnų, kurie numatė tam
sią Lietuvos ateitį ir pradė
jo organizuoti žmoniją ir 
šviesti į laimingą rytojų.

Kaimų mokyklos buvo 
tamsios, drėgnos lūšnelės, 
kuriose Lietuvos jaunimas 
stengėsi , apsišviesti, bet vie
toj apšvietos gaudavo džio
vą, reumatizmą ir kitas li
gas. Vasaros^ metu man te
ko gyventi skirtinguose kai-' 
-muose ir nors ąš dar tada 
vos 15 metų buvau, bet kai 
kurie dalykai įstrigo mano 
mintim

troboj iš dviejų tamsių šal
tų kambarių. Vienam kam
bary kampe miegojo senis 
su pačia ir keliais kūdikiais, 
netoli jų buvo pertvara, kur 
buvo paršiukai su vištoni, 
kitam kampe ant pečiaus 
miegojo kiti vaikai. Ant
ram, jei galima taip pava
dinti, kambaryj, gulėjo su
kauptos bulvės ir ten pat 
miegojo likusioji šeima. Ne
nuostabu, kad beveik pusė 
šeimos buvo ligoniai, kurie 
skleidė ligas tarp kaimynų.

laikotarpy.
Nenuostabu, kad miestuo-

Štai šeima iš tėvo, moti
nos ir dešimties vaikų. Visi'

Vichy, Franci j a. — Fran
cijos valdžia susitarė su na- 
ziais, kad jie leis grįžti fran- 
cūzams į savo namus, kurie 
buvo pabėgę iš Paryžiaus ir 
kitų vietų, kai užėjo Vokie
tijos armija.

Amerikos Armija Laikys 
Milžiniškus Manevrus

Raleigh, N. C. — Pirmo
sios Jungtinių Valstijų Ar
mijos komandierius gen. 
Drum pareiškė, kad šį ru
denį armija laikys tokius di
delius karinius manevrus, 
kokių Amerika nebuvo ma
čiusi taikos laikais. Manev
ruose dalyvaus apie 400,000 
kareivių su. visais karo pa
būklais.

kėsią apie 250,000 tonų šiau
dų. Šiaudino popiera esanti 
taip gera, kaip ir medinė.

Padarė Milijoną Dolerių iš 
Rūkščių Kopūstų

Canandaigua, N. Y.—Čio
nai mirė rūkščių kopūstų 
dirbtuvės savininkas Bab
cock, palikdamas daugiau 
kaip milijoną dolerių pinigų 
ir didelę dirbtuvę “Empire 
State Pickling Company.”

London.—Iš Afrikos pra
neša, kad anglų kariuomene 
užėmė Dessye, paskutinį 
strateginį punktą Ethiopijo- 
je. Dabar beveik visa Ethi- 
opija anglų rankose. Angli
ja dabar galėsianti siųsti 
daug kariuomenės Egiptan 
muštis su vokiečiais.

Jungt, Valstijų karini,.ikai pratimuose (Fort Dix, N. J.) studijuoja žemlapį; 
viso manevruose, dalyvavo 44-tos divizijos 13,000 karių.
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Trečias puslapis

Kas Turi Smarkiausius Ka
ro Lėktuvus Pasaulyj?

Smarkiausi vien-motpri- 
niai karo orlaiviai pasauly- 

statomi 
Bell Airaqob- 

ti- 
orlaiviai įali 

ik- 
<ia 
įau

Pryšakiniai Smagenys | Amerikos Indėnai Atvykę 
Iš Sibiro

je tai esą dabar 
Amerikoje “ 
ros.” Jų fabrikantai tvi 
na, kad šie 
skraidyti 35-kių mylių a
ščiuose, kur šaltis šie 
68-nius laipsnius žem 
zero, ir lėkt apie 400 mylių > kad jeigu žmogus prarastų 
per valandą. Tatai parodę -pryšakinius smagenų kepa- 
išbandymai, kuriuos per ritą liukus, tai jis visai netektų 
sekmadienį darė kariniai 
Anglijos lakūnai Buffaloj, 
N. Y., kaip praneša Asso
ciated Press, amerikinė ži
nių agentūra.

“Bell Airacobra” orlaivis 
ginkluotas viena kanuoliuke 
ir šešiais ?kulkasvaidžiais.

Mokslininkai ir šiaip žmo- anapus šviesiojo stiklo yra 
nės nuo seniai manė, kad randamas maistas. Paskui 
mes protaujame pryšakinė- buvo stiklai sustatyti ant 
mis dalimis savo smagenų, skirtingų takelių. Bezdžio- 
kurios randasi tuojau už 
kaktos kaulo. Didelė kakta, 
todėl, buvo laikoma kaip ir 
ženklu protinių gabumų. 
Beveik iki pat šiol manyta,

gabumo protaut, ir gyventų 
tiktai jausmais. Bet naujie
ji tyrimai parodė, jog tokie 
manymai yra iš dalies klai
dingi.

Yale Universiteto profe
sorius J. F. Fulton ir jo 
bendradarbiai pašalino pry
šakinius smagenis apie 70 

Vokiečiai jau keli mene-į beždžionių iš įvairių rūšių, 
šiai pirmiau skelbė, kad ir atrado, kad beždžionės 
naujieji lengvieji jų kariniai be šių smagenų jau žymiai 

500 silpnenę atmintį teturi, bet 
vis tiek atsimena kai ku
riuos dalykus. Pavyzdžiui, 
buvo padėta vienas tamsus, 
o kitas apšviestas stiklas 
skersai dviejų takelių, ir 
šios beždžionės išmoko pa- 
stumt šalin šviesųjį stiklą, 
kad pasiekt toliau esantį 
maistą. Jos atsiminė, jog

orlaiviai skrenda iki 
mylių per valandą.

“VIRš-BOMBOS”
Jau kelios savaitės, 

anglai sakosi bombarduoją 
vokiečių prieplaukas “virš- 
bombomis.” Jos esančios 
penkis kartus smarkesnės 
negu visos iki šiol žinomos 
bombos ir jų sprogimas 
esąs panašus į ugniakalnio 
išsiveržimą.

Kartu anglai praneša, jog 
vokiečių lakūnai taipgi 
“virš* - bombomis” naikina 
Plymouthą, Portsmouthą ir 
kitus Anglijos miestus.

kai

Sužeistų Celių Syvai 
Gydo Žaizdas

Lui Paster—Mokslo Didvyris
------------------ ,B------------------------?----------------------

1 Ypatingai išgarsėjo Pas
ter’is, kaip pirmas moksli- 1 
ninkas, atradęs būdą apsau- į 
goti žmones ir gyvulius nuo 
pavojingų apkrečiamų ligų.

Pater’is pradėjo nuo išty- 
rimo vištų choleros—ligos, j | 
darančios nemaža žalos višr < 
tų ūkiui. Jis pastebėjo, kad, . • 
jeigu vištų choleros mikro
bus kelias dienas prie pašto- J 
vios temperatūros vis atšil
dyti, o paskui įšvirkšti viš
toms, aštraus susirgimo ne-■ 
hfas. Atšildyti vištų choleros 
mikrobai nežūna, tačiau jų 
nuodingumas silpnėja; viš- j 
tos susirgs, bet labai leng
voj formoj ir greitai pas 
veiks. Be ne tas visų įdo
miausia. Jeigu paskui toms ' 
pačioms vištoms įšvirkšti 
porciją vištų choleros nuo
dingų, nenusilpnintų mikro- • 
bų, jos arba visai nesusirgs, . 
arba susirgs visai lengvai. 
O tos vištos, kurioms įskie
pydavo nuodingus mikro
bus be paruošimo, smarkiai- 
suserga ir žūna.

Po naujų bandymų Pas
ter’is nustatė, kad nusilp-

■

Apie praeito šimtmečioAmerikos indėnai yra at-
keleiviai iš Sibiro, sako pro- vidurį pas gyvenantį Lille 
fesorius Alės Hrdlicka, mo
kslininkas Amerikos Nacio- 

/

nulinio Muzėjaus. Jis ištyrė
kelis šimtus galvų kiaušų iš
akmeninės gadinęs, atras-

nės ir čia stūmė šalin švie
sųjį stiklą, atsimindamos, 
kad už tokio stiklo jos gavo i 
ėst.

Garsus amerikonas gydy- tų Sibire; palygino juos su
toj as velionis Harvey Cu- tūkstančiais Amerikos indė- 
shing, imdamas vienam tur-1 nu kiaušų ir atrado labai 
tingam Šerų verteiviui skau- artimą panašumą tarp jų. 
dūlį iš kaktinių smagenų . Hrdlickos tyrinėjimai taip- 
turėjo išimt ir abudu prie
kinius smagenų kepaliukus. 
Po tos operacijos, jau sun
ku verteiviui atsimint nau
jus dalykus ir įvykius, bet 
jis pusėtinai gerai atsimena 
senesnius dalykus, kaip jis 
varė šėrų biznį, kur gerai 
pelnė ir tt.

Praradęs priekinius sma- 
genis, jis taip elgiasi, kad, 
rodos, visai nepaiso kitų 
žmonių ir beveik neturi so- 
cialio-visuomeniško jausmo; 
bile kur keikia ir pliauškia 
paskučiausiais žodžiais; la
bai greit susierzina, bet at
simena senuosius savo drau
gus, gali su jais palošt kor
tomis ir šiek tiek pasi
džiaugti gyvenimu.

I gi patvirtina, jog eskimai 
(samojiedai) yra artimos 
veislės žmonės su ameriki
niais indėnais. Jis teigia, 
jog šių indėnų prabočiai iš 
Sibiro-Azijos 
salas atvyko į Amerikos že
myną.

mieste francūzų mokslinin
ką Lui Paster’į (Louis Pas
teur) atėjo vynadirbys Bi- 
go. Jis skundėsi, kad sunka 
statinėse nerūgsta kaip 
reikiant: tik žiūrėk, ir išei
na vis netikusi, karti. Kiek 
tik Bigo galvojo, vis prie
žasties surasti negalėjo ir 
jis turėjo didelių nuostolių. 
Bet ne tiktai jis vienas: visi 
francūzų vynadirbiai kas
met dėl tos pačios priežas
ties netekdavo beveik penk
tosios dalies vyno gamybos.

Dasiprotėjo Bigo kreiptis
per Aleutų į chemikų Paster’į. Tas su

Kaip Greit Nuskęsta 
Torpeduotas Laivas

tyrinėti 
rūgimą, 
jj Prie 
išradi-

reivio sūnus, Paster’is, gi
mė 1822 metais francūzų 
kaime Marno. Tėvas buvo 
vos raštingas, bet sūnui pa
sistengė duoti aukštąjį mo
kslą. Baigęs universitetą, 
Paster’is pasidarė chemikas.

Jau dvidešimts keturių 
metų jis gavo profesoriaus 
vietą. Jo pirmieji žymūs 
moksliški tyrimai buvo che
mijos. Vėliau, po atlikto, 
Bigo prašant, darbo, Pas
ter’is rimtai užsiėmė mikro
biologija—mokslu, kuriam 
pagrindą pats sudarė (ta 
kryptimi tada dirbo ir vo
kiečių mokslininkas Robert 
Koch). Kaip'mikrobiologas, 
Paster’is nusipelnė nemirš-

LABAI PAGREITINAĮŠVIRKŠTIMU GYDO
MEDŽIU “KRAUUGĘ” CHEMINĮ TYRIMĄ

Su pagalba neperseniai iš
rasto mokslinio prietaiso po-

Kada sužeidžia gyvas ce
les (narveliu^) mielių, įvai
rių augalų, vištuko bei pe
lių gemalų ir tt., tai tos celės 
išduoda tam tikrą gydantį 
skystimą, suprantama, sau 
pačiom gydytis, kaip kad at
rado dr. George Sperti iš 
Cincinnati. Tokį augalinių ir 
gyvulinių celių skystimą jis 
išbandė kaip vaistą žmonių 
žaizdom gydyt ir atrado, 
kad tai puiki gyduolė apde- 
gimam ir kitokiem sužeidi
mam. šis skystis paskatina 
žaizdoje augimą naujų celių 
ir taip greičiau gydo žmo
gaus žaizdą.

Gyvulinės ir augalinės ce
lės yra sužeidžiamos ultra
violetiniais spinduliais, X- 
spinduliais ir smarkiais vir
pėjimais. Kuo ilgiau jos 
žeidžiamos, tuo daugiau iš
dirba gydančiojo skystimo. 
Galų gale, jos miršta. Tuo
met mirusios celės mecha
niškai išvalomos, vadinamu 
centrifuginiu veiksmu, ir 
lieka tik gydantysis skystis. 
Jis galima sudžiovinti ir į 
sausus gabaliukus, nepanai
kinant gydančiosios veik-1 cj 
mės. ’

Šio skysčio arba iš jo pa
gamintų miltelių galima 
{maišyt j visokius tepalus- 
mostis, net į veido “kry- 
mus.” Jis taipgi pagreitina 
veikimą tų bakterijų, kurios 
gamina alkoholio raugus. 
Todėl šis išradimas būsiąs 
vartojamas ar bravorų. Jis 
užpatentuotas Washingtone 
pereitą savaitę.

—N. M.

Daugelis medžių parkuo
se ir kitur serga vadinama 
“kraujalige”. Per mažiukus larografo dabar prof. Alois 
įplyšimus tų medžių kamie- Langer, Westinghouse labo- 
nuose ir šakose veržiasi lau- ra tori jų chemikas, per ke- 
kan rausvas skystimas. Šia lias minutes suranda ma- 
liga sergančių medžių lapai žiausias daleles skirtingų 
darosi mažesni, džiūsta ša- chemikalų įvairiuose skysti- 
kos, viršūnės ir galų gale muose, kuriuos senais bū- 
miršta pats medis. Dėl to 
Amerikoje nugaišta tiek 
medžių, jog būna milionai 
dolerių nuostolių per metus.

Medžių kraujalige pasku
tiniu laiku pradėta gydyti 
įšvirkščiant tam tikrų che
mikalų į medžio kūną; ir 
pasirodo, jog tai sėkmin
giausias iki šiol jų gydymas. 
Šią gyduolę surado Rhode 
Island Valstijinės Kolegijos 
mokslininkai Nestor Caro- 
selli ir Frank L. Howard. 
Savo išradimą jie išbandė 
ant 362 “kraujavusių” med
žių priklausančių vienuoli
kai skirtingų rūšių, net ke
turiose valstijose; ir taip 
pagydė po 85 medžius iš 
kiekvieno šimto.

Lakūnų ir Orlaivių Skai
čiaus Didinimas

Amerika greičiau statosi 
karinius orlaivius, negu pa
spėja prilavint naujų laku

mų. Žurnalas “Karinė Medi
cina,” leidžiamas Amerikos 
Gydytojų Susivienijimo, ra
šo, *jog sunkiau išmokint 
kiek reikia lakūnų, nekaip 
pribudavot lėktuvų.

Daugelis jaunų vyrų ne
tinka į lakūnus: turi trūku
mus regėjimo, girdėjimo, 
perlėtus nervus ir kitus fi
zinius bei protinius nepri
teklius. 1

Dar ne viskas. Didelė da
lis tų, kurie išlaiko pirmuo
sius kvotimus, pasirodo pas
kui netinkami: perlėtai

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

moksta bent vidutiniai gerai 
skraidyt, perilgai jiem tek-

Štai priešo submarinas 
pataiko torpeda į šoną stam
biam prekiniam laivui. Tor
peda praardo; laivo šoną, ir 
jos sprogimas išdrasko lai
vo vidurį. Ar tad laivas jau 
turi greitai skęsti, sakysim, 
per 15 iki 30 minučių? Ne 
visai taip.

Dauguma torpeduotų An
glijos prekinių laivų dar il
gokai išsilaiko neskendę. 
Taip antai, didelis prekinis 
anglų laivas “Rajputana” 
nenugrimzdo net per pus
trečios valandos po to, kai 
buvo pirmą kartą torpe
duotas vokiečių submarino. 
Antra torpeda smogė šiam

sidomėjęs pradėjo 
vynuogių sunkos 
Šis darbas privedė 
milžiniškos svarbos 
mo. Paster’is nustatė, .kad
rūgimas visada yra iššau
kiamas smulkiausių gyvų 
būtybių—mikrobų (arba ba
kterijų). Yra mikrobai, iš
šaukiu spiritinį rūgimą, bet 
yra ir tokių, kurie iššaukia 
susidarymą medžiagų, pa
darančių raugą bjauraus 
skonio.

Paster’is išmokė pramoni
ninkus kovoti su tokiomis 
vyno “ligomis”: reikia skys
tį įkaitinti iki 55 laipsnių 
Celsijaus; spiritinio rūgimo 
mikrobai nuo to nenuken
tės, o vyno °ligų” sukėlėjai 
žus.

Apie mikrobų buvimą ge
rokai prieš Paster’į buvo ži
noma, bet niekas nedasipro- 
tėjo, kad jie turi didelę reik
šmę gamtoje, ūkyje ir visa- 

"—nių gyvenime. Nieks

Ištyręs rūgimą ir įrodęsi 
kad jis yra iššaukiamas mi
krobų, Paster’is nustatė tą 
patį ir puvimui: visokio pu
vimo priežastis—taip pat 
mikrobai.

Tie Paster’io darbai buvo 
beveik tuoj aus pritaikyti li
gų gydymui; anglų chirur
gas Joseph Lister rado bū-
dą apsaugoti žaizdas nuo nįnti mikrobai vištos kūne 
apsikretimo. Paster’io tyri-,iššaukia pasidarymą ginan
ti davė jam mintį, kad Save medžiagų. Šitos 
žaizdų apsikrėtimas yra iš- Į medžiagos paskui gali pada- 
šaukiamas irgi mikrobų.. . Į ryįj nebekenksmingais net 

Reiškia, reikia naikinti pačius nuodingiausius vištų 
mikrobus, esančius ore, pa- choleros mikrobus, 
tenkančius ant drabužių ir 
ant žaizdų. Tam Lister pra- kad tas pats gali vykti su 
džioj panaudojo karbolio kitomis apkrečiamomis li- 
rūgštį. Bandymas puikiai gomis, ir ne tik pas paukš- > 
pavyko. 4 čius, bet ir pas žmones. Iš

Nuo mikrobų apsisaugoji- tikrųjų, jam pavyko įrodyti, 
mas pritaikomas dabar ir kad visų ligas sukeliančių 
prie maisto konservavimo mikrobų nuodingumas gali 
(pasterizavimo) ir prie pa- būti nusilpnintas ir kad, jei 
ruošimo p e r r i š a m o s i os 
medžiagos operacijai, ir prie 

Po puikių Paster’io tyri- patalpų dezinfekcijos, ir 
sprugunai mojau uzinu-|mų pertvarky. 1 daugely j kitų atsitikimų,
kai kuriuos jurininkus; ir medicina ir daug pra. Tas viskas pagrįsta pir- 

mones ir žemės ūkio šakų.

. . . v x v j ° . ’me žmonių gyvenime. .Niekslaivui uz valandos po pir-1 L i
mojo smūgio ir dar praėjo * . ’ *
pusantros valandos,, kol lai- 
vas nuskendo. Patys torpe- 1

dais išnagrinėt-išanaliAuot 
reikėjo valandų laiko. Pola- 
rografu tuojaus ir lengvai dų sprogimai tuojau užmu-; 
suseka, kiek ir kokių vita- še ] 
minų bei liaukų syvų yra bet kiti turėjo laiko išsigel- į 
žmogaus kraujyje; per mi
nutę kitą sužino kiekius 
įvairių vitaminų piene, Grin
džių sunkoje ir kt. Jeigu 
uncijoje skiedinio būtų tik 
viena bilioninė dalelytė ko
kios jieškomos medžiagos 
ar elemento, ir tai greit ir 
tikrai surandama.

Tas prietaisas yra suda-. 
rytas iš stiklinių vamzdelių, 
elektrinės batarejos, gyvsi
dabrio patalpėlės ir įvairių 
elektrinių mieriklių (myte- 
rių). Tai išradimas cecho 
Pragos Universiteto profe
soriaus J. Heirovskio. Mini
mas Westinghouse chemikas 
Langer taip pat yra cechas.

tų mokintis, o tūlas nuošim
tis jų, sakoma, ir niekad ne
įgytų tokio vikrumo, kokio 
reikia kautynėms ore.

Kas tad daroma su to
kiais? Jie tik tam tikrą lai
ką palavinami ir paleidžia
mi kaipo netinkami karo 
amatui ore. Per ilgai lavint 
juos būtų gaišinimas moky
tojų ir lavybos lėktuvų, eik
vojimas gazolino, dėvėjimas 
orlaivių ir negana greitas 
priauklėjimas naujų kari
nių lakūnų.

bėti, jeigu būtų tuojaus puo- 
lęsi į valteles ir jeigu būtų 
užtenkamai turėję valtelių.

Bet laivas “Rajputana” 
buvo kanuolėmis ginkluotas 
ir tarnavo anglam kaip pa
galbinis šarvuotlaivis. Jo 
jūreiviai per visas pustre
čios valandos bombardavo 
užpuoliką submariną, kurį, 
tačiau, nepavyko jiems su
naikinti. Tuo tarpu laivas 
per radio nuolatiniai šaukė
si pagalbos. Jūreiviai aplei
do savo laivą tik tada, kai 
jis pradėjo visai grimsti. 
Tokiu būdu 38 jūreiviai žu
vo, bet kiti 34 išsilaikė gyvi 
valtelėse ir ant plūduriuo
jančių laivo laužų, iki at
plaukė karinis anglų 
ir išgelbėjo juos.

Klausimas, kodėl 
taip ilgai neskendo?
jį priplūdo vandens jau nuo 
pirmos torpedos. Jis išsilai
kė neskendęs per ištisas va
landas todėl, kad jo dugne 
buvo prikrauta daug tuščių 
bačkų\ (statinių). Anglai 
prikrauna jų apatinėse da
lyse visų prekinių savo lai
vų. Torpedos suardo kai ku
rias iš tų bačkų, bet kitos 
dar lieka sveikos ir prilaiko 
nuo greito skendimo. Pats 
“Rajputana” laivas ėmė 
greičiau skęsti tik tada, kai 
bačkos pradėjo ristis lail- 
kan per torpedų praardytas

laivas

laivas 
Juk į

Paster’is priėjo išvados.

Dūmai padaro pustrečio 
biliono dolerių nuostolių T X * T T 1 1 ♦ •

metus, neskaitant,, kiek jie 
kenkia žmonių sveikatai.

miausia įžymiais tyrimais 
Paster’io, jo bendradarbių 

Paleisto iš tarnybos ka- ir mokinių.

SAULĖS ŠVIESA IR 
VĖŽIO LIGA

GREITAI PADIRBA 
MEDINĮ CUKRŲ

Ultra-violetiniai saulės 
spinduliai tam tikrame dau
gyje yra reikalingi žmogaus 
sveikatai. Bet nuo1 šių spin
dulių galima greičiau gaut 
ir vėžio liga odoje. Karei
viai ir jūreiviai, kuriem il
gai tenka būt po saulės 
spinduliais, daugiau serga 
odos vėžiu, negu to paties 
amžiaus žmonės, kurie dir
ba viduj.

Bet kas liečia saulę ir 
odos vėžį, tai čia yra vie
nas ir suraminantis dalykas. 
Nes kuo anksčiau pasirodo 
odos vėžys, tuo vėliau atsi
randa ši liga vidujinėse da
lyse žmogaus kūno.- Odos gi 
vėžį galima* išpjaut arba iš- 
degint X-spinduliais ar ra- 
diumu, ir taip pagydyt nuo 
paviršinio Vėžio 90 ligonių 
iš kiekvieno šimto. Šį faktą 
ypač parodo išgydymai Am
erikos kareivių ir jūreivių.

Nors, kaip jau minėta, 
jūreiviai ir kareiviai, daž
nai ir ilgai būdami po tie
sioginiais saulės spinduliais, 
daugiau suserga odos vė- v • v •— ' h • 1 A • • *

Cukraus dirbimas iš me
džio jau ne naujiena. Bet 
iki šiol reikėdavo perdaug 
laiko medžiui paversti į cuk
rų. Dabar gi amerikietis 
Rudolfas L. Hasche\ išrado 
greitą ir gana paprastą bū
dą perdirbti medį į cukrų. 
Medis susmulkinamas į ma
žus gabaliukus bei drožles, 
sumerkiamas į skystimą 
dvideginės sieros, kurion 
įmaišyta sauso chloro van
denilio (hydrogen chloride). 
Šis skystimas ir sutirpina 
medį. Iš tuo būdu susidariu
sio “kisieliaus” išskiriama 
celiuloze, kaipo cukraus me
džiaga. Ji chemiškais ir me
chaniškais būdais gerai ap
valoma; taip ir išeina cuk
rus. Šimtas svarų medžio 
duoda 50 iki 60 svarų cuk
raus.
temiršta nuo vėžio, kaip ab- 
elnai žmonių, o pašalinimas 
odos vėžio duoda vilties, 
kad po to jau visai neišsi- 
vystys vidujinis vėžys. To
kie patyrimai ir mintys bu
vo patiekta neseniai įvyku-

sveikam gyvuliui įšvirkšti 
nusilpnintų mikrobų, tas iš
šaukia ligai atsparumą.

Toliau Paster’is nustatė, 
kad kiekviena apkrečiama 
liga yra iššaukiama atski
ra bakterijų rūšimi.

Palaipsniui jis išdirbo pa
stojančių kelią skiepijimų 
prieš vištų cholerą, kiaulių ' 
raudonligę, pragaro raup
les ir pasiutimą. Dabar pa
našūs skiepijimai pritaiko
mi prieš daugelį sunkių 
žmogaus ir gyvulių ligų.

Prieš Paster’į buvo rastas 
skiepijimo būdas tik prieš 
rauples. Jį išrado įžymus 
anglų gydytojas E. Jenneris 
1786 metais. Tačiau Jenner 
nežinojo, kad rauplės iššau
kiamos ypatingu mikrobų, 
o todėl ir negalėjo daleisti, 
kad skiepijimais galima gy
dyti kitas apkrečiamas li
gas, taip pat iššaukiamas 
mikrobais.

Naudingieji Paster’io iš
radimai ne iš karto buvo 
pripažinti, bet galų gale di
džiojo mokslininko idėjos 
šventė pergalę. 1886 metais 
N. F. Gan)alėja (dabąr gar
bingas Sovietų Mokslų Aka
demijos narys, didžiausias 
krašto mikrobiologas, apdo
vanotas Lenino orderiu'*'
įrengė pirmą Rusijoj labo
ratoriją skiepyti prieš pa
siutimą—Paster’io stotį. To
kios stotys dabar yra visuo
se kraštuose, visuose dide
liuose miestuose.

Paster’is mirė prieš ketu- 
riasdešimts šešis metus, 
1895 metais rugsėjo mėne-
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pastogėse,. Tačiau x kareivių 
ir jūreivių tik apie pusę tiek

Gydytojų Draugijoj dėlei 
Vėžio Suvaldymo.—N. M.

sauline garbe.
Milenuškin.
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Ketvirtai puslapis Penktadien., Gegužes 2, 1941

“FREE DETERMINATION”
How Lithuania is Solving the Pro 
blem of its National Minorities

THE BALTIC REPUBLICS, for
mer Poland and Bessarabia, 

annexed by Rumunia, belonged to 
the new state structures which 
arose out of the First Imperialist 
War.

The Wilson Clause on self- 
determination of nations, was at 
least formally carried out in the 
three Baltic Republics, although 
Latvia and Lithuania had conside
rable national minorities which were 
deprived of all rights. The Latga
lians and Russians in Latvia, the 
Jews, Byelo-Russians and Poles in 
Lithuania suffered from national in
equality, only a limited number of 
schools were at their disposal; 
they were deprived of the elementa
ry rights of a national minority.

DIVIDE AND CONQUER
Former Poland and Versailles 

Rumania were inhabited by a num
ber of other nationalities forcibly 
crowded into these states. One of 
the principles in the policy of these 
states was to set the individual 
nationalities against each other, 
educate them in the spirit of chau
vinism and hatred towards the So
viet Union. Naturally, this policy, 
and particularly rabid-Semitism, led 
to unhealthy relations between 
tionalities and paved the way 
the reactionary circles to use 
Poles against the Lithuanians 
against the Ukrainians.

How National Hatred Worked 
in Vilnius

In this respect, the city of Vilna 
serves as a very interesting ex
ample. Up to 1939 this ancient ca
pital of Lithuania was under Po
land. Everything Lithuanian was 
persecuted. The moment the Soviet 
State handed over Vilna and Vilna 
province to the Lithuanian Govern
ment of 
practiced 
lation to 
plied by
the Polish population.

Here Soviet Power—and t the ex
ample of Vilna is one of many— 
was confronted with an extremely 
complex problem: The Ancient ca
pital of Lithuania is primarily inha
bited by Poles, Jews and Russians, 
whereas the rural population is 
practically all Lithuanian.

Contradictions between the city

na- 
for 
the 
and

Smetona, the same policy 
by Polish reaction in re- 
the Lithuanians was ap- 

Lithuania reaction against

and countryside here are, to a cer
tain extent, similar to the contra
dictions between nationalities. So
viet Power has never solved such 
problentjft? by mass emigration or 
forcible denationalization. These me
thods are alien to the national po
licy of Soviet Power.

Solving the Problem of Distrust

HOW IS THE PROBLEM of the 
relations between the “domin

ant” nationality and the national 
minority in a given country solved?

The formation of the Lithuanian 
Soviet Socialist Republic, with the 
Lithuanian language the official 
language of this Socialist state, 
didn’t give the Lithuanian people 
any adventages over other nationa
lities inhabiting the Republic. Igno
rance of the Lithuanian language 
does not prevent a citizen in this 
Republic from advancing. Natura
lly persons working in Soviet insti
tutions are expected to know the 
Lithuanian language.

How this is accomplished is shown 
by the example of Vilna University. 
This university set as its object to 
teach the student body the Lith
uanian or Russian language within 
the next few years. At present, ho
wever, lectures are delivered 
Lithuanian, Russian and 
guage and students have 
take exams in any of 
mentioned languages, or
or German, that is, the language in 
which it is easiest for the student 
to express himself.

The biggest daily newspaper in 
Vilna is published in the Polish lan
guage and carries all important go
vernment decisions in the same lan
guage. In addition, there is a big 
Jewish press in Lithuania which ac
quaints the 
ty with all 
Lithuanian 
tongue.

Vilna University where students 
of different nationalities study in 
their native languages, but are not 
segregated from each other can 
serve as an example of how public 
life is being introduced in the new 
Lithuanian capital and in many 
cities of the new Soviet regions.

At a trade union meeting in Vil
na one may frequently hear a re-

porter speaking in Polish and dis
cussions conducted in Polish, Lith
uanian or Russian (less often in 
Jewish, for the Jewish working pe
ople, as a rule ’ know one |Of the 
two languages) and nobody pays 
attention to grammatical shortcom
ing in their manner of spcach.

Clashes or friction between indi
vidual nationalities have become 
exceptionally rare and those respon
sible for them are dealt with ac
cording to Soviet Law, which 
rely punishes any display of 
vinism or anti-Semitism.

seve-
chau-

OW WAS IT POSSIBLE 
short a time to

in so 
__ _ time to establish 
peaceful relations and friendly col
laboration between the various natio
nalities, particularly in a region, 
where in addition to the native po
pulation there were hundreds of 
thousands of refugees from other 
parts of former Poland without 
shelter and work?

in 
Polish lan- 
a right to 
the three 
in Jewish

Too short a period has elapsed 
in the Baltic Republics and new 
Soviet Regions for educational mea
sures to have borne full fruit. The 
sharp change in the relations bet
ween the various nationalities is ex
plained primarily by the elimina
tion of those factors hitherto used 
by reaction to set one nationality 
against another. The Polish and Lit
huanian landlords have disappeared 
and the peasantry has been given 
land. The bulk of the population in 
these agrarian countries thus re
ceived an object lesson of how one 
people helps another.

To them the Red Army personi
fied the "Russians” because the Red 
Armymen and Commanders of va
rious nationalities spoke to them in 
Russian. It was the Red Armymen 
and Commanders who showed them 
how to deal with the landlords, how 
to liberate themselves. The action 
of the Soviet Government and the 
Red Army’s entry in the Baltic 
States despellcd the distrust in these 
Republics felt towards the stronger 
nation.

Jewish national minori- 
current problems of the 
Republic in its native

Convoys,Patrols Urge Royalists
Lead to War Pay For It All

The President’sNEW YORK.
plan to "patrol the seven seas” is a 
plan to declare war by convoy and 
runs counter to the desires of the 
American people to keep this count
ry out of the war. That’s the sen
timent of the great majority of Am
erican opinion, reports coming into 
the office of the American Peace 
Mobilization indicate.

"Neither the war talks of top- 
ranking cabinet members, nor the 
false reasoning of the Lindberghs 
and Carter Glasses, can sway the 
American people from the determi
nation that their sons will stay at 
home and not be called on to de
fend some new Thermopolae,” an 
APM official said.

"And it is in some new Thermo
polae, in some far-off land, that 
American bodies will choke the 
roads unless a sharp halt is called 
by the people on the determined 
Administration drive to the battle
front.”

The American People’s Meeting 
placed a stumbinlg block in the 
war-makers path; but much has 
happened since April 6. In all-out 
effort to meet the challenge of new 
occurrences with the steadfast reply 
of the American People, the APM j 
is sponsoring Regional 
Conferences throughout 
is the coming months.

The meetings will be 
impliment the findings and decisions 
of the American People’s Meeting; 
to find and begin* work on the key 
problems in each 
the best approach 
cupatiorial, social, 
religious groups; 
concerted political 
issues.

Out df the. meetings, it is expect
ed, will come permanent state and 
regional 
concrete 
Councils* 
Clubs.

NEW YORK.The American Peace 
Mobilization called upon the House 
Ways and Means Committee to nffi- 
ce the burden of “defense” taxa
tion upon ’the little clique of econo
mic royalists who would drive Ame
rica into this war”, rather thaV 
upon the working people of Ame
rica who “have had no hand in 
starting this war, and want no part 
of it.”

In a letter to Chairman Robert L. 
Doughten of the House Ways and 
Means Committee which is studying 
proposals for new taxation, Fre
derick V. Field, APM secretary, 
condemned rumors that taxes upon 
low income groups may be increas
ed by as much as 700 per cent, 
while upper brackets, which arc 
reaping “incredible and fantastic 
profits” from “national defense” 
production, are to be virtually ex
empted from contributing to the 
cost of rearming.

At THE SAME TIME, the work
ing class in Lithuania and the 
other countries of the Baltic, af

ter taking power into their hands, 
from the very outset drastically res
tricted the possibilities of the capi
talists, irrespective of nationality, to 
exploit the working people. Lithu- 
nian, Polish and Jewish working 
people came out jointly against the 
exploiters.

The 
western 
Union is 
ferently 
the Soviet Union, for, it, is possible 
now to use the vast experience 
cumulated in the Soviet Union 
ring the past 22 years, for the 
tional liberation and abolition 
inequality between nationalities.

There is yet another important 
factor. In contradistinction to Cen
tral Asia, at the beginning of Socia
list .Construction all of theese Re
publics and Regions have a compa
ratively big and strong working 
class which passed through the bit
ter school of class struggle during 

"the last few years of reactionary 
dictatorship, a working class head
ed by the Bolshevik Party of the 
given Republics and whose ranks 
include fighters who distinguished 
themselves in the struggle for na-’ 
tional independence and for 
cause of the working class of 
country.

Alongside with the
fighters of the working

national question on the 
frontiers of the Soviet 
being solved somewhat dif- 
then in' the old regions of

ac- 
du- 
na- 

of

the 
their

old 
class, 

in the ranks of Communist Party of 
Lithuania are outstanding represen
tatives of the country’s culture, like 
the writer Venclovas, the leading 
journalist Paleckis, and eminent pe
ople of science and literature. We 

other Bal-

and State 
the country

planned to

community and 
to particular oc- 
nationality and 
and to develop 

action on peace

Detroit Special

LDS Bowling Tournament
Opens Tomorrow in Cleve

____________________ E-----------------------------------------------------

activity
Amc-

Joe Bernoske
John Gates

156
157

205
226

come

and
Cle-
tho
the

CLEVELAND, Ohio. — Tomorrow is^ going to be a busy 
day here for that’s the day that the LDS Bowling Tourna
ment opens in this town with sportsmen and observers com
ing in from Lithuanian communities ranging from Brooklyn 
in the east to Chicago in the west. They’ll be here for the 
tourney, a fine example ofa............ ......................................*
the type of sports
organied among Lithuanian - 
ricans by the L.D.S.

The best in bowlers will 
from Chicago, Detroit, .Pittsburgh,
New York Rockford, Waukegan 
many other cities. About forty 
velanders will be entered in 
games, but it is expected that 
busloads to come from Chicago may 
outnumber them on the alleys.

Two trophies are at stake in this 
tourney. One will go to the winning 
men’s quintet and one to the win
ning girls’s five. “Individual,” “do- 
ubless” and “all-events” winners 
will receive engraved gold bowling 
ball charms as well as prize 
money, according to American Bow
ling Congress rules.

Johnny Balchunas, secretary of 
the Cleveland committee in charge 
off all preparations, pointed out 
recently that the success of this 
tourney will prove once again .what 
can bo done in the LDS in the way 
of sports when the membership 
buckles down to hard work Proof 
of the interest in the tourney is the 
fact that an unusually largo num-' 
bor of LDS member are accompa
nying their teams 
cheer them on and
them to do their best 
back home.

From the looks 
working out okay.

Of course, thse three sets of 
rages do not constitute either 
best or the only teams participa- 
pating. A number of cities, such 
as Detroit for example, are sending 
in teams without much advance 
ballyhoo—probably expecting to 
clean up on 
averages do 
the type of 
will meet.

ave- 
the

much 
expecting 

the alleys. But those 
give an indication of 
competition .each team

Miladies, Skraps.

N. Guzevich, Sq 131
B. Urballis, Sq 129
J. Kunsky, Ch. 129
F. Arlis, Mi 124
D. Yurkonis, Ch. 123
I. Stankus, Ch. 123
H. Kwain, Skr 122
S. Kolosky, Mi 120
L. Jokubonis, Mi 120
H. Kopinsky Sq 116
V. Jushka, Sq 115
F. Yurgis, Skr 110
S. Stankus, Sq 109
P. Rasins, Mi 107
Ann Peters, Skr ’ • 102

The names: Chubbies, Squaws,

CLEVELAND

to Cleveland to 
to encourage 
for the branch

of things, it’s

CLEVELAND, -Ohio.—Who will 
win the LDS National Bowling 
Tourney to be hold in this city Sa
turday and Sunday? A glance at the 
record of the three leading conten
ders may give one an idea as to 
who will return 
coveted tropphy 
lective arms.

From Brooklyn 
of Dobinis, Navikhs, Blass, Furve- 
nas and Bastys will do the strug
gling. They are members of the 
Brooklyn Builders 
which is leading 
Bowling League.

home with
under their

the five-man

in
bowling 
the Mero

High
243
215
211
187
180

the 
col-

team

team
LDS

Ave.
179.9
169.2
161.6
144.6
141.6

John Blass
Al Dobinis
Tony Navikas
Bob Bastis
Al Purvcnas

But before you start saying that 
it is in the bag for Brooklyn, you 
better take a £l#hce at the bow
ling averages of Chicago’s leading 
bowlers—the members of 
wings “A” bowling team:

J. Bernot,
F. Solomon
G. Kwain
F. Kwain
S. Bernot

the Red-

Ave.
166.61
163.76
163.12
162.03
161.04

fair idea

Concert, Dance 
By (rent Neck

NECK, L. I. N. Y.—The 
and the Chorus Pirmyn 

Neck extend a special 
to all to attend their 

dance, at 
89-91 Steamboat

GREAT 
IsLanDerS 
of Great 
invitation 
operetta, concert and
Steamboat Inn, 
Rd., Great Neck, Sunday, May 4, 
at six o’clock.

The Great Neck IsLanDerS dra
matic group makes its debut in a 
one- act comedy by Peggy Fenway 
entitled “Polly Put the Kettle On." 
To the LDS members of other 
branches — if you’re not going to 
Cleveland, come to Great Neck and 
see our club perform. I’m doubly 
sure you won’t be disappointed.

Music for dancing will be pro
vided by George Kaye and his Band.

—Just a Hick.

Movies

Nor are the girls to be forgotten. 
These averages should give you an 
ideas of what the lassies are to 
face. The averages listed are those 
of the leading girl bowlers of Chi
cago and Cleveland.

CHICAGO GIRLS BOWLING 
AVERAGES

Name 
Helen Aleson 
Anne Vasil 
Acquilla Bekevic 
Phil Kaminsky 
Genevieve Bekevic 
Josephine O’Connor
Auldy Zebrys 
Vita Karol 
Amelia Skeivis

Average 
140 
139 
138 
138 
136 
138 
130 
125 
125

High 
Game 

185 
181 
182 
179 
188 
193 
190 
189 
182

THE FLAME OF NEW ORLE
ANS—Screen play by Norman Kra- 
sna. Directed by Rene Clair. With 
Marlene Dietrich, Bruce Cabot and 
Roland Young. Current at the Ri- 
volli.

Ave. Anne Bernoske 124 163
Cel Riva, Ch. 161 Bertha Galinauskas 120 188
Jess Shaiko, Sq 150 Pam Balchunas 119 184
Lil Rėtis, Sq 144 Adele Bekevic 117 162
B. Kunsky, Ch. 137 Mae Simonaitis 114 156
B. Zalatoris, Mi 132 Ruth Valenta 109 143

BOWLING TOURNEY INFO
If you will be in Cleveland, Ohio, on May 3 and 4, here 
all the information you will need about the L.D.S. Nationalis

Bowling Tournament. Whether you will be a spectator or 
player, keep this clipping with you and you’ll keep in touch 
with what’s going on.

Tournament: Tournament to be held at the Mercury Alleys 
Hough Ave. and E. 79th St.

Headquarters: Tournament headquarters are -at the LDS 
Club, 79th St., just off St. Clair Ave.

Tour.ney Banquet and Awards Dance; Sunday, immediately 
after bowling, starting at 6 (p. m. P.R.C. Hall, 7923 Superior 
Ave.

Hotel: Hotel Carter, located at E. 9th St. and Prospect 
Ave. Rates — $1.50 per person if five or more in a room. 
Standing rates otherwise.'

.Bowling Time: First Shift Saturday Nite
Saturday Nite
Saturday Nite 

Sunday morning 
i afternoon 

afternoon

7:30 to 9:30 
9:30 to 11:30 
11:30 to 1:30 
11:00 to 1:30 
1:00 to 3:00 
3:00 to 5:00

grill room upon

IT’S A FROTHY story, starred by 
Marlene’s bedazzled figure and 

her purry voice. The story is#Plot 
16-A. variation B. The variation 
coming in only at one or two places 
where you notice that, after all, 
Rene Clair who made “A Nous la 
Liberte” might have something or 
other to do with the picture.

The beautiful but questionable co
untess with fainting spells that 
come whenever the eyes of a ban
ker fall upon her, comes to New 
Orleans in the hope of ensnaring 
a likeable prospect. The fish cur
rently on the hook is a goutish 
banker, Roland Young, who has a 
predilection for duels, dignity and 
titled beauties.

After an arduous—for her—court
ship, the pseudo-countess accepts 
to be his wife. In the meantime, 
however, the arrow of true love has 
hit in the person of a sailor. He 
too, falls upon the hook, but instead 
of being drawn in and-* left hanging 
dry — hook, line, sinker and all 
flies away to sea, leaving the poor 

! banker a broken-hearted jilted old 
1 boy. 

I r
The fairy-tale isn’t bad. Here and 

there are moments when the direct
or himself pokes fun at the very 
structure of the story. There is a 
beautiful scene in which the peren
nial aunt tells the more than ex
perienced bride-to-be all the facts 
of life and the burden which wo
men must bear when they marry 
men. The revelation of her “past” 
and ghe embarrassment of the tattle
tale who tries to talk his way out 
of it, is skillfully done—as well as a 
number of other 
make attractive an 
and insipid story.,

Marlene Dietrich 
in her usual way. Bruce Cabot is 
a piece of carboard walking about 
on the set—nothing more. A very 
able supporting cast of Franklin 
Pangborn, Mischa Auer and Laura 
Crews supplies the laughs.

—Walter Kubilius.

scenes which
ordinarily dull

SecondLShift
Third Shift
First Shift
Second Shift
Third Shift
Bowling Schedule: All bowlers report to 

arrival at the alleys for schedule on time and assignment of 
alleys.

Bowling Practice: If practicing before the tournament, 
suggest Mercury Alleys (same place), however, call in for 
reservation of alleys and desire time, otherwise alleys will be 

'loaded. If desiring practice during tournament time, follow
ing alleys are located near by Mercui’y Alleys.

Omarlo’ Recreation—68th and Superior Ave.
Linwood “—E. 55th and Linwood Ave.
Woodworth Alleys—Lakeview and Superior
St. Clair Eddy—at Eddy Rd. and St. Clair Ave.
If downto.wn, (vicinity of Hotel Carter) plenty of alleys 

at Linz Recreation located on 14th St. just off Euclid Ave. 
Hotel Carter is just one block south and three blocks west 
of Linz Alleys, the biggest' in town.

If ever in doubt, ask a Clevelander who’ll direct you.
Bowling Records: Everything possible will be done to let 

everyone know of the Tournament’s progress. Final scores and 
winners will be announced at the Bowling Banquet.

slinks around

Doing Her Best
The village wag met an excited 

bride one afternoon on the street. 
He asked: Why are you rushing 
about like this on a hot day?

"I’m trying to get something for 
my husband,” she replied.

He chuckled and asked: "Had any 
offers?”

That should give you a 
as to what the boys are up against, 
if Brooklyn expects to clean up. 
Then there’s Cleveland itself which 
has a record which is worthy of 
study. The ten leading men are:

see the same pictures in 
j tic Republics.

Here particular note should be 
taken of the flourishing 
culture in 
and Western Ukraine where the 
finest forces of Polish culture are 
closely colieborating with the Uk- 
rainans, Byelo-Russians and Lithua
nians.

Ave. High
John Mazan 167 242
T. Kaminsky 164 246
John Skogus 164 231
John Balchunas 163 222
Don Heiden 162 190
Joe Paltan 160 220
Tony Pevec 158 210
Carl Bowman 158 200

of Polish
Lithuania, ByeloRussia

Ukraine where
Too Much

A Denver switchman writes: "I’ve 
just heard of a horse breeder who’s 
had all his animals stolen.”

That’s carrying the missing stud 
joke a bit too far.

FLASH! The Detroit Lithuanian 
Sąryšis is holding a meeting Fri
day, May 2nd at 7:30 PM at Porter 
Hall to discuss a program for the 
general improvement of Lithuanian 
cultural standards in Detroit.

The chorus members who are in
terested in seeing the 
a new era of activity, 
be present.

The Detroit 
their fans are going 
Cleveland May 3rd & 4 th to bring 
home the trophies and 
here where they really 
course this is a sporting 
but only the best man 
will win. Which leaves 
opponents (boo) noddings.

On May 11th the Aido Chorus

chorus enter 
by all means,

LDS bowlers and 
enmasse to

keep them 
belong. Of 
tournament 
(that’s us) 
the worthy

organizations, and |
local1 is giving a big picnic so that the 

Peace

APM 
plans for building 

Committees and

Cost of War
spend-

LDS bowlers who cannot see their 
friends during the week can meet 
and tell about how the other team 
won just by a lucky screw-ball shot 
(Hmm, they’ll do it everytime!) 
The swing bowl will get its thythm 
from the smooth 11 piece orchestra, 
the Buccaneers.

Everybody bring everybody else 
and nobody will be missing but who 
cares nobody isn’t anybody any
how. The grounds open at noon and 
dancing starts at 3 PM so bring 
your bats and balls and other 
games to fill in the time and make 
it a really enjoyable day.

There is going to bo a Mother’s 
. Day Parade May 11th to demons-) 
' trate in the flesh and blood a pro- •

MONTREAL. -Canada
Ing more than twice as much on 
the present war than it did on the 
last one, according to John Eaton, 
head of the department of muni
tions and supply in a speach made 
here this week.

Moreover, he added, the present ( 
figure of $1,500,000 a day will be 
stepped up to more than <$5,000,0001 
a day in the near future. j

Į test against the war moves of our Į 
£__ ' t__ nr'kt/xczx crr\ tn .

the parade can come to the picnic1 
What later and finish the day with a bang.

—Kid Kong.

To the Point 
MAGISTRATE- Have you 

been up before met 
Prisoner—I don’t know, sir. 

time do you get up?

ever legislative bodies. Those who go to,

Adapted from the 
METRO-GOLDWYN-MAYER 

Picture by

RANDALL M. WHITE

SYNOPSIS: Leaving Boys Town in extreme financial difficulties, Father 
Flanagan (Spencer Tracy), founder an<Fdirector, has hurried to Marys- 
port to help Ted Hartley (Larry Nunn) a crippled boy who has been 
convicted of manslaughter for killing a guard at Marysport Reform 
School where he was confined. Paroled to Boys Town, Ted's sullen bitter
ness is broken down when Whitey Marsh (Mickey Rooney), Mayor of 
Boys Town, gives him a puppy dog—which isn't his!

NOW READ CHAPTER THREE —BELOW

“Oh, Mr. Maitland! You mean Ted 
can keep him? Gee that’s great!”

Brian Boru had come from Maryaport with 
the wealthy and socially prominent Maitlands. 
Mr.. Maitland played at being stern when 
Whitey stammered his explanations—but this 
boy, unselfishly fighting for a chance for an
other less fortunate than himself, grew in 

v stature as he pleaded. Ted kept the dog. His 
new name, "Bohunk,” seemed more suited to

• the surroundings.
' Copyright 1941, Loew’s. Ino.

“It’snot what I want, Whitey— 
it’s what’s best for you.”

And so it was Whitey the Maitlands chose. 
They wanted to adopt him to soothe the ache 
in their hearts which had come when their only 
son had died. “But. Father," the lad said in 
confusion, “how do you feel about it? What 
do you want me to do?” Father Flanagan’s 
answer tore at his very heartstrings.

“What will the verdict be— 
can Dr. Fellows help him?”

Bohunk cured all the crippled Ted’s bitter
ness. Even hįs horror—and hatred—of doctors 
vanished. He had known young Dr. Trem 
Fellows when Father Flanagan had cautiously 
mentioned his name, “He’s tops!” Ted had 
exclaimed. “Played fullback for Nebraska. 
Made. all-American. D’ye think he’d try to 
help me? Sure I’ll let him look me over!”

“Tell him Pm ready, Father—but 
you’ll stay with me, won’t you?”
The tactful priest let the youngster—in 

whom faith was being bom anew—lead the 
way. “What did he say, son?" he asked gently 
when the examination was over. "He said he 
could make me walk again—if I’d help him

. . and I do so want to walk! But he said it’d 
hurt a lot-and for a long, long time!” Whitey 
faces tragedy—in the next chapter.
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Anna Louise Strong

Rinkimai j Lietuvos Liaudies 
Seimą

Vert? J. Byronas

i 
EJ- 

“pagerbti rinkimus.” Joms at
rodė nemandagu ateiti į vai- 
džios vietą basomis kojomis. 

’ “Net ir valstiečiai vyrai,” sa
kė (Cvirka, “yra papratę turėt 
tik vieną porą batų savo gyve
nime. Mano senasis tėvelis ga
vo batus, kuomet jį buvo paėmę 
į caro armiją. Jis juos iš ten 
parsinešė ir dėvėdavo specia
liuose atsitikimuose visą savo 
arąžių. Paprastuose atsitikimuo
se valstiečiai būna basi’ arba 
dėvi karnines vyžas. Tai toks 
yra senoviškas atsilikimas ir 
neturtas kaimo gyvenime.”

Iš eilės mes atvykome į mažą 
valsčiaus centrą — miesto cen
trą — pačiam viduryj Suvalkų 
distrikto. Iš 2,900 užsiregistra
vusių balsuotojų, 2,100 jau bu
vo balsavę, nors dar nebuvo 
pats vidurdienis. Klausiu jų, 
dėl ko toks gausus dalyvavimas 
šiam distrikte, ir jie man atsa
kė, kad: “Mes labai dabar ge
rai jaučiamės ir mums patinka 
naujoji valdžia.”

Venclova man davė aiškesnį 
atsakymą: “čia, 1936 metais 
buvo centras valstiečių sukili
mo. Dėl skolų praradę savo 
ūkius, valstiečiai sustreikavo 
prieš žemės ūkio produktų kai
nas ir aukštus mokesčius; atsi
sakė parduoti savo produktus 
ar mokėti mokesčius. Kuomet 
Smetona atsiuntė policiją, vals
tiečiai nuo jų gynėsi su mati- 
kais, pikėmis ir tt.; daugelis 
buvo nušautų ir šimtai areštuo
tų. Tai dėl to šis distriktas tiek . 
daug aktyvesnis už kitus.” 

Kalbėjausi su daugeliu bal
suotojų. “Ar jūs manote, bus i 
geriau po nauja valdžia?” Nors i 
jie buvo atvykę balsuoti, betgi 
jie nedrįso savęs kompromituo- i 
ti kalbomis.

“Kaip ten nebūtų, mes žino
me šiuos kandidatus,” sakė se- 

' nelis. “Mes žinome, kad jie yra 
geri žmonės ir daug buvo ken
tėję dėl žmonių gerovės, 
taipgi išreiškė didelį entuziaz
mą Raudonajai Armijai.

“Jaunu būdamas aš tarnavau 
caro armijoje, bet tokios armi
jos, kaip ši, dar nebuvau ma- 
t£s.” Klausiau, ar jis norėtų, 
kad Lietuva būtų dalimi Sovie
tų Sąjungos ir jis palingavo 
galvą. “Taip, aš norėčiau turė
ti tą kariuomenę,” jis atsakė. 
Toliau dadėjo: “Bet mes turė
tume turėt ką nors ir lietuviš
ko.” Aš žinojau, kad jis kalba 
susimaišęs su senovės carų lai
kais, kuomet lietuviams buvo 
uždrausta net savo kalbą turėti. 
Dar jam nebuvo aišku, kaip 
naujoji santvarka bus vykdo
ma, bet jis žinojo, kad jis “no
ri Raudonosios Armijos ir prie
dam ko nors lietuviško.” 

Dauguma balsuotojų visur 
balsavo pilną tikietą (sleitą). 
Bet buvo užtektinai ir tokių, 
kurie taip nedarė, tokiu būdu 
susidarė taip, kad vieni kandi
datai viršijo kitus, o kai kurie 
pasiliko apačioje. Tai buvo di
delis garbės dalykas bile ku
riam kandidatui atsidurti tikie- 
to viršūnėje; tas parodė jį 
esant distrikte populiariškiau- 

. siu. Vienam rinkimų kamba
ryje aš pastebėjau grupę ta
riantis ir rodant vieni kitiems, 
kuriuos vardus nuplėšti nuo ba
loto. Iš jų kreivų šypsenų man 
buvo aiškiu kad tai buvo maža, 
organizuota grupelė pasiryžus 
supjaustyti surašą. Vėliau suži-! žalius papuošalus, 

galvai reikalinga naudotis liet-Į 7 
sargiu! Bet moteris — susitrau-1 
kus po didele šlapia skara — 
ėjo balsuoti pirmą kartą savo 
gyvenime. Prie Smetonos vals
tietė moteris neturėjo 
nebent ji būtų buvus 
mokanti šeimos galva. 

Dauguma valstiečių 
pūškavo per purvą į rinkimų 
vietas basos. Kam joms čevery- 
kus sudėvėti vaikščiojant lau
kais? Bet jos buvo apsirengu
sios geriausiomis drapanomis, 
o Čeverykus nešėsi rankoje. Ma
čiau jas miestelių ir bažnytkai
mių pakraščiuose, kaip jos valė 
kojas ir avėsi čeverykais, kad

(Pabaiga)
“Dabar mes apkeliauname 

mūsų pačių distriktus,“ sakė 
Cvirka “ir dėl to, mes nema
nom būtų patogu save persi- 
statyti, bet geriau perstatyti vi
są Darbo Liaudies Unijos plat
formą, mes lankom rinkimų 
vietas šiandien ne sakyt prakal
bas, bet pamatyt, kiek 
rinkimuose dalyvauja ir 
yra jų nuotaika.”

Mes važiavom per tamsius, 
senus Lietuvos miškus ir per 
plačius svariai rugiais banguo
jančius laukus. Aš ilgai neuž
miršiu gilių, susivėlusiomis ša
komis, tamsių pusių miškų, ku
rių šakos nusvirę po sunkiais 
pilkos sąmanos klodais. Mažų 
baltų berželių gojų, ilgų purvo 
kelių ir ilgos, šlapios žolės, su
virtusios šalia kelio — virš vi
so to—pilkųjų šiaurių dan
gaus skliautų.

Mes atvažiavom į pirmąją 
rinkimų vietą mažam bažnyt
kaimyje. Rinkimai vyko Ūki
ninkų Kooperatyvo salėj. Iš 
lauko salė buvo išpuošta eglių 
šakomis; vidus buvo prisipil
dęs žmonėmis. Prie pirmojo 
stalo vyras peržiūrinėjo kiek
vieno ateinančio pasportą ir da
vinėjo 
surašą, 
siauros 
tarpais 
taip, kad balsuotojas galėjo nu
plėšti nuo surašo jam nepatin
kamų kandidatų vardus. Kiek
vienas balsuotojas taip pat ga
vo voką su oficiale antspauda. 
Kadangi daugelis valstiečių, o 
ypatingai moterys, neturėjo pa- 
sportų, tai buvo tam specialis 
stalas,, kur balsuotojai buvo re
gistruojami ir išduodami lai
kini rašteliai, galiojanti vien 
tik šiuose rinkimuose.

Primityviški, kokie buvo šių 
rinkimų prietaisai, visgi matė
si tam tikros ceremonijos rin
kimų eigoje. Balsuotojai rie- 
įmesdavo voko į skrynutę prie 
patarnautojų akių. Jie nueidavo 
į kitą kambarį, čia jie perskai
tė kandidatų surašą, išplėšė 
jiems nepatinkamų kandidatų 
vardus, likusius vardus sudėjo 
į voką, jį užlipdė, ir sugrįžo at
gal į pirmąjį kambarį, kur pa
tarnautojas įmetė voką į skry
nutę, pažymėdamas and balsuo
tojo pasporto faktą, kad jis 
balsavo.

Visur valstiečiai skaitlingai 
dalyvavo rinkimuose, nepaisant 
lietaus ir purvo. Jie važiavo iš
tisas mylias savo drobynose ir 
arkliais, papuoštais vėliavom. 
Kiti atbrido purvinais keliais 
pėsti. Daug vyrų virš 30 m. 
amž. man pasakojo: “šis yra 
mūsų pirmas balsavimas. Mes 
prie Smetonos atsisakydavom 
balsuoti, nors ir būdavom poli
cijos grąsinami už nebalsavimą. 
Dabar mes ateinam balsuoti no
riai už liaudies kandidatus.”

Daugelis balsuotojų buvo se
no stiliaus valstiečiai, kurie ži
nojo “moterims tinkamą vie
tą.” Aš nufotografavau vieną 
tokių valstiečių su jo žmona, 
bredančius dumblinu taku. Vy
ras nešėsi lietsargį, bet nesirū
pino juomi apdengti savo mote
rį. Jam net neatėjo mintis pa
daryt tą mandagumo žingsnį 
dėl fotografijos priežasties. Jo 
manymu, viskas buvo teisėtai, 
tvarkoj; naturališka, šeimos

kai kuriose vietose 
grupes išmetinėjo 

žydiškus ar lenkiš- 
Bet tokių grupelių 

tai buvo maža

daug 
kokia

kiekvienam kandidatų 
atspausdintą ant ilgos, 

popieros, su dideliais 
tarp kandidatų vardų,

balso, 
taksus

moterų

no jau, kad 
šovinistinės 
nuo surašo 
kus vardus,
radosi mažai; 
frakcija.

Kandidatų surašė šioj apie- 
linkėje—Marijampolės apiel. — 
aukščiausia stovėjo Meškaus
kienė, naujoji žemės Reformos 
ir Agrikultūros Ministerijos 
viršininkė. Ji buvo gabi jau
nuolė, kuri, kaipo studentė, 
būdama dar aštuoniolikos metų 
amžiaus, buvo Smetonos suareš
tuota. Ji kalėjime tapo komu
niste. Jai buvo paskirta šešio
likos
bet ji kalėjime išbuvo tik aštuo
nis metus, ji man sakė. “Tik aš
tuonis,” pamaniau aš. Kaip len
gvai čia žmonės žiūri į kalėji
mo bausmes. Aštuoni metai iš
plėšti 
nimo! 
naktį 
čiams.

kandidatų surašą, kurį ji sun
kiai išskaitė. “Mano paveikslas 
Amerikai,” ji kalbėjo maloniai 
nušvitusiu veidu. “Mano linkė
jimai Amerikai; aš tenai turiu 

| seserį. Toj vietoj, ką jie vadi
na Šy-kago ... Senas • gyveni
mas pasibaigė, dėkui Dievui!... 
Duok mano geriausius linkėji
mus, brangioji.”

“Kam, motute?” klausiau 'aš. 
“Jūsų seseriai?”

Ji nuolankiai, paaiškinančiai 
mostelėjo ranka ir jos veidas 
dar labiau nušvito atsakant: 
“Visiems, visiems, visiems.”

šis buvo jai šių naujų ranki
nių reiškinys: Tarybų šalis, 
Amerika, pasaulis!

bažnytkaimius, paaiškint, kad ChurcMll ReikalaUS Raila

metų kalėjimo bausme,

iš jauno, 
Dabar ji 
dalinant

šviesaus gyve- 
dirbo dieną ir 
žemę valstie-

Vokietijos pa-Naumiestyje, 
sienyje, rinkimų vieta buvo di
delės gimnazijos namo patalpo
se ir taip arti rubežiaus, kad; 
buvo kuone priešais liuteronų 
bažnyčią Rytinėj Prūsijoj, šis 
buvo energingas precinktas; 
apie ankstyvus pietus 70 nuo
šimčių jau buvo balsavę.

Viršuj, didesnėj pastato sa
lėj, vyko “rinkiminiai šokiai.” 
Aplinkui salę ant suolų sėdėjo 
užkimusios merginos, apsiren
gusios švariai, net puošniai. 
Niekas negalėjo manyti, kad tai 
kaimietės merginos, apsirengu
sios žvilgančiomis rajono suk
nelėmis.

“Mes niekad pirmiau nebuvo
me buvę šioj gimnazijoj,” sakė 
jos man. “Mes, kaimietės, pa
prastai gauname tik tris ar ke
turis metus mokyklos.”’

Jos* buvo, betgi, nepaisant jų 
mažo mokslo, aiškiausiai ma- 

Jis nančios jaunuolės, kokias man 
teko sutikti šioj provincijoj. 
Jos žinojo, kur link jos ėjo ir 
dėl ko. Dauguma jų turėjo 
“darbo korteles,” kurios laiduo
davo joms laisvą per rubežių 
vaikščiojimą dirbant Rytinėj 
Prūsijoj ant ūkių ir pan. Jos 
sakė man, kad rugiapjūtė jau 
buvo tenai pilnai įsisiūbavus, 
kuomet “šioj Lietuvos dalyj ji 
buvo atsilikus.”

“Kaip tai?” klausiau aš. “Ar
gi klimatas ne vienodas?” Jos 
juokėsi ir sakė, kad didieji ūki
ninkai sabotažavo, bet “po rin
kimų mes juos su valdysime.”

Taip, šios kaimietės žjnojo, 
ko jos nori.

Kuomet aš sugrįžau žemyn į 
rinkimų vietą — dar vis buvo 
kimšatis — manp akį pagavo 
maloni, žvilgančiu raukšlėtu 
veidu, skarele apsirišus senukė, 
kuri nuolankiai mėgino išaiš
kinti savo reikalus rinkimų vir
šininkui. Kuomet aš prisiarti
nau, ji pasidalino ir su manimi 
savo problema. “Matote, dūše
le, aš neturėjau pasporto ir aš 
maniau, kad ši registracija yra 
dėl pasporto, bet, pesirodo, kad 
tik dėl šių rinkimų ... Tik 
Dievui dėkui, senosios valdžios 
jau nėra!”

Jai pasisakiau, kad aš esu ra
šytoja iš Amerikos ir prašiau; 
jos, kad man leistų save nufo
tografuoti. Ji išdidžiai atsi
stojo dėl manęs šviesoje prieš 

laikydama

Atgal Kaune, buvo skaitomi 
balsai. Distriktas, kuriame aš 
lankiausi, buvo antras nuo Vil
niaus distrikto, daugiausiai at- 
silikusis. Daugumoje miestų ir 
miestelių Lietuvoje nuo 90 iki 
95 nuošimčių dalyvavo rinki
muose, kuomet net provincijoj, 
nepaisant lietaus, dalyvavo rin
kimuose daugiau, kaip du treč
daliu gyventojų. Krikščionys 
demokratai, pavyzdžiui, per ba
žnyčias paskelbė, kad bus bal
suojama tik už vieną kandida
tą, kuomet ištikrųjų buvo gali
ma balsuoti už aštuonis ar de
šimtį. Kaip kur buvo suorgani
zuotos opozicijos prieš kai ku
riuos kandidatus, ypatingai iš 
tautininkų pusės.

Tas buvo ypatingai žymu Vil
niaus distrikte. žodis buvo pa
skleista tarp lenkų, kad lenkai 
negalės balsuoti Lietuvos rinki
muose; ir daug lenkų tam pati
kėjo, nes prie Smetonos jie iš- 
tikro nebuvo prileidžiami prie 
rinkimų, dargi jiems nebuvo 
leidžiama registruotis kaipo pi
liečiams. Kur kitur tarp lenkų 
buvo paskleista, kad jie turi 
balsuoti tik už lenkus, o ne už! 
žydus. 1

Atsižvelgiant į lietų, valdžia1 
pratęsė rinkimus į antrą dieną. 
Naktį, tarp pirmos ir antros 
rinkimų dienų, 250 organizato
rių 'buvo išsiuntinęta į provin
cijos distriktus patikrinti silp
nąsias vietas. Dvidešimts du 
lenkiškai kalbanti organizato
riai buvo pasiųsti į Vilniaus' 
distrikte esančius lenkiškus ką.

ant baloto randasi keturi lenkai 
ir kad visi - gyventojai, nepai
sant tautybės, gali balsuoti. 
Tuoj silpnosios vietos išsiaiški
no; lenkiški bažnytkaimiai įsi
siūbavo eilėsna sykiu su kitais.

Kuomet balsai 'buvo suskaity
ti, pasirodė, kad 95.5 nuošim
čiai visų suagusių gyventojų 
balsuotojų dalyvavo rinkimuo
se. Tai skaitlinė dar Lietuvoj 
negirdėta, netikėta bile kokiuo
se kapitalistinės demokratijos 
rinkimuose. Patys Lietuvos val
džios ministerial tuomi stebė
josi; jie niekuomet nesapnavo, 
kad bus toks didelis rinkimuose 
dalyvavimas.

(Iš brošiūros “The New 
Lithuania.”)

Anglų Armija Tebegabena- 
ma iš Graikijos

mento Pasitikėjimo
London. — Balandžio 29 

dieną pramjeras Churchill 
nustebino parlamentą, kai 
jis pareiškė, kad parlamen
tas turi apsvarstyti jo veda
mą politiką Graikijoje ir iš
reikšti jam pasitikėjimą.

Cavallero. Nors faktinai vo
kiečiai sumušė graikus, ta
čiau Mussolinis ir pats nori 
už tai kredito.

Airija Nestos j Karą
di-Dublin. — Nepaisant 

džiausio Anglijos ir Ameri
kos spaudimo, Airija nenori 
dėtis prie karo už Angliją. 
Net jeigu ir alkis grūmotų, 
pareiškė reikmenų pristaty
mo ministeris Lemass, Airi
ja laikysis griežto neutrališ- 
kumo.

Cairo, Egiptas. — Angli
jos armijos ištraukimas iš I 
Graikijos vedamas visu 
smarkumu, nepaisant di
džiausių keblumų. Praneši- 
njįas laiko slaptybėje, kaip ir 
kokiais keliais anglų armija 
išgabenama iš Graikijos.

Roma. — Mussolinis pa
siuntė pasveikinimo telegra
mą Italijos karinių spėkų 
vadui Albanijoj gen. Ugo

SANDELIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70ė 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius  - 60c 
Dusulio arbata .................. ... 60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

“Štai, kaip mes suteikiame gyvumo
jūsų paskutiniajam stiklui pieno!”

Iš Kalėjimo j Armija
Stroudsburg, Pa. — Jo

seph Kehoe, 22 metų jau
nuolis, paleistas iš kalėjimo, 
kuomet jis prižadėjo tuojau 
stoti armijon. Jis buvo nu
teistas 18 mėnesių kalėti už 
užmušimą 8 metų mergai
tės automobilio nelaimėje.

Priėmė Pulk. Lindbergho 
Rezignaciją

Washington. — Karo sek
retorius Stimson priėmė 
pulkininko Lindbergho re
zignaciją iš armijos. Prezi
dento sekretoriūs Early 
spaudos atstovams priminė, 
ar dabar Lindberghas su
grąžinsiąs Hitlerio medalį, 
kurį jis gavo prieš tūlą lai-

MES RADOME būdą išimt “be Smetonos atrodantj” pie
ną iš butelio dugno... ir padaryt jį smetoninio-skonio 
pienu, kuris bet kada kliuksėjo iš butelio!

Mes taip padarėme susprogdindami Smetoną—padary
dami mažus Smetonos lašus iš didelių ’smetonos lašų— 
pasklaidydami Smetoną kiekviename laše pieno!

Tai yra mūsų naujas Golden Crest Vitamino D Išly
gintas pienas ... 400 vienetų 
kvortoje. Geresnis tau.

Prie durų pristatomas!

Vitamino D kiekvienoje

HOMOGENIZED

i 'v £y*y 2 IbyL Avo'-

vItamin d
JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BUT GERAS!

Copyright 1941—The Borden Company.

GREAT NECK, N. Y

OPERETE ‘VELNIAS STATINĖJ’
-----  VIENO AKTO \  

SCENOJ RUOŠIA PIRMYN CHORAS IŠ GREAT NECK, N. Y.

Sekmadienį, Gegužės 4 May, 1941
KASMOCIŲ SVETAINĖJE, 91 Steamboat Rd., GREAT NECK, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinas ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Kiekvieną sukatą•
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užejimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

4

(Pirmyn Choras, vadovybėje Jurgio Kazakevičiaus

Gerbiamieji: Operete “Velnias Statinėje” vėliausias Meno Sąjungos leidinys bus pirmą'syk su
vaidintas šioje apylinkėje. Jis yra vienas iš juokingiausių kūrinių mūsų scenoje. Taipgi Choro 
jaunuolės, vien merginos suvaidins juokingą komediją anglų kalboje “POLLY, PUT THE 
KETTLE ON”. Prie to dar dalyvauja skambiųjų Stygų Orkestras iš Brooklyno. Turėsime 
graikščią, jauną solistę, sopranas RŪTA SIMAS, taipgi ir choras prisirengs su naujomis daino
mis. Kaip matote, programa bus įvairi ir turtinga. Todėl kviečiame visus dalyvauti, ypatingai 
brooklyniečius ir kitų didmiesčių lietuvius. Tuomi paremsite mūsų kolonijos choro darbuotę. Pasi
gėrėsite ne tik mūs puikia programa, bet sykiu ir atgyjančia pavasario gamtos grože, kuria 
Great Neckas apsčiai turtingas.
ĮŽANGA 50c. ŠOKIAMS 40c. y PRADŽIA 6 VAL. VAKARO.

ŠOKIAMS GROS JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ




