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CHALMERS FABRIKĄ
Laport, Indiana.—Sustrei-

taisymą uždraust prez. Roo-

“Visi

New York. — Amerikos

Churchillis

ka*-

kad Ameri- 
karą ir iš- 
prieš kurią

atsišauk i- 
apsvarsto

Lansing*, Mich. — Senato
rius Burton K. Wheeler, čia

seimas 
užgyrė 

kaipo

National 
per savo 
sum any-

Anglija Stengiasi Išstumt 
Jungtines Valstijas iš Biz

nio Pietinėj Amerikoj
Iš kitų šaltinių paaiškėjo, 

jog Anglija naudoja daugį

su- 
ne-

London. — 10,000 ameri
kiečių kariauja Anglijos ar
mijose.

Washington. — Iki šiol 
buvo mokama šalies valdžiai

Lloyd George Sako, Anglija Turi Laikytis, kol Amerika 
Prisirengs Karui už Anglus.

“Karo ministerio Stimso-

sigynimo programai”.

Ot, jeigu ant syieto nebūtų 
Amerikos, o jos nebūtų, jeigu 
Kolumbus būtų Amerikos ne- 
atradęs.

“Todėl labai gaila, kad Ko
lumbus gimė.“ Taip išsireiškė 
vienas radio komentatorius iš 
Italijos.

O dalykas tame, 
ka galinti įstoti į 
gelbėti Angliją, 
Italija kariauja.

Aišku, kad Kolumbus už
gimdamas padarė nedovanoti
ną klaidą, Mussolinio akimis 
žiūrint.
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Gediminui Reikia Auku. 
Kolumbuso Didžioji Klaida. 
Nieko Baisaus.
Jūrininkų Laimėjimas. 
Laužoma Sutartis.

Rašo A. Bimba

manymą kongresui, reika-

Smetonos agentas P. žadei- 
kis iškepė naują planą pasipi
nigavimui. Jis atsiminė, kad 
šeši šimtai metų tam atgal mi
rė Lietuvos Didysis Kunigaikš
tis Gediminas, žadeikis prašot 
Gediminui aukų. Jis reikią 
pagerbti, o be pinigų nei ža
deikis, nei Smetona 
mino negerbs.

Lai šita žadeikio 
mą tuojau rimtai
klerikalų, smetonininkų ir so
cialistų bendras frontas. Gri
gaitis ir Michelsonas turėtų 
būti pirmutiniai atsiskubinti 
su didele auka.

Amerikai negali išeiti ant 
naudos nesilaikymas sutarties, 
padarytos su Tarybų Sąjunga. 
O ji sutartį laužo.

Tarybų Sąjunga buvo užsa
kius ir užmokėjus milionus 
dolerių už įvairius industri
nius įrankius. Tie įrankiai bu
vo gatavai pagaminti ir laukė 
išvežimo į Tarybų Sąjungą.

Bet mūsų valdžia patvarkė, 
kad šitie daiktai neturi būti 
išgabenami.

Jeigu Tarybų Sąjunga bū
tų šitaip pasielgus, tai čia bū- j
tų kilęs klaikus alasas: ta ša- Taikos Mobilizacija pasmer- 
lis nesilaiko sutarties, su ja Lė kaipo 
negalima joks rimtas reikalas valdininkų 
turėti!

Amerikos karo laivais lydėt p0 pusketvirto procento tak- 
prekinius laivus su krovi
niais į Angliją.

giasi išgaut kuo daugiausia nystės skraistę nuo Roose- 
prekinių laivų iš šios šalies.1""1*" ""

Iki šiol Molotovas ėjo dvi 
labai svarbias pareigas, bū
tent, Sovietų Sąjungos Liau
dies Komisarų Tarybos pirmi
ninko ir Užsienio Reikalų Ko
misaro. Milžiniški darbai, mil
žiniškos pareigos.

Dabar jis iš Komisarų Ta
rybos pirmininko vietos rezig
navo. Ton vieton Taryba iš
rinko Juozą Staliną. Moloto
vas pasilieka Užsienio Reika
lų komisaru arba ministeriu.

Nieko čia, atbodo, nėra bai
saus. O betgi komercinė spau
da prapliupo nebaigiamomis 
pranašystėmis ir dumjausiais 
spėliojimais.

Ar laivo kapitonas visaga
lintis ant jo laivo darbininkų ? 
Ar tie darbininkai turi kur 
nors kokias teises?

Ne, jie neturi. Jie neturi 
teisės reikalauti geresnių są
lygų streiko pagėlba.

Taip pareiškė Fansteel Me
tallurgical korporacijos bosai, 
kurie yra savininkais laivų. 
Prieš tūlą laiką jų darbinin
kai sustreikavo Philadelphijo- 
je, kai laivas buvo uoste. Bo
sai sakė, kad streikas reiškia 
sukilimą.

Bet Federalis Apeliacijų 
Teismas patvarkė, kad jūri
ninkai turi teisę streikuoti, kai 
laivas randasi uoste. Jie turi 
visas kitų darbininkų teises.

Šis teismo nuosprendis Pei
kia pripažinti dideliu jūrinin
kų laimėjimu.

Vokiečių radio

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Politikieriai Tyčia Perdeda 
Anglų Nuostolius, Kursty

dami Ameriką Karan
• r...........................

Washington. — Kariniai savo prekinių laivų bizniui 
Amerikos politikieriai pa- su Pietine Amerika, kad’ 
skleidė girdus, būk vokiečiai paveržt tenaitines rinkas kalbėdamas, tarė 
nuskandjnę 40 procentų An-nuo Jungtinių Valstijų; o _
glijos laivų, kuriais gabena- tuo pačiu laiku anglai sten- no kalba nutraukė veidrnai-

AUGA PROTESTAI, KAD 
ROOSEVELTAS VELIA 

AMERIKĄ I KARĄ

Amerikos Laivyno Ministeris 
Knox “Pašvenčia” Viską, net 

Žmones, Anglijai Ginti

mi karo pabūklai iš Ame
rikos^

Amerikos karo ministeris 
Stimson pastarojoj savo 
kalboj pasakojo, kad vokie
čiai nuskandinę labai daug 
laivų, kuriais anglai pluk- 
dosi reikmenis iš Jungtinių 
Valstijų. Jis gąsdino ame
rikiečius, kad dėl to net ba
das gręsiąs Anglijai. Todėl 
Stimsonas šaukė tuoj aus

ADMIROLAS PARODO, 
KAIP PERDEDAMI 

ANGLIJOS NUOSTOLIAI
Admirolas Emery S. Land, 

pirmininkas valdiškos laivi
ninkystės komisijos, tačiau, 
parodė, kad yra visai be pa
mato tie šauksmai apie 
“baisius” nuostolius Angli
jos laivų, plaukiančių su 
reikmenimis iš Amerikos. 
Savo laiške senatoriui Van- 
denbergui admirolas Land 
tikromis skaitlinėmis pa
duoda, jog nuo šių metų 
pradžios vokiečiai nuskandi
no tiktai 8 laivus iš 205-kių, 
kurie gabeno Anglijai karo 
reikmenis iš Jungtinių Val
stijų; tad jie sunaikino tik
tai 4, o ne 40 procentų to
kių laivų.

Siūlo Keleriopai 
Aptaksuot Automo

bilius, Šaldytuvus

;sų ant naujų perkamų au
tomobilių. Dabar iždo mini
sterija ragina kongresą pa
kelt šiuos taksus iki 7 pro- 

■ centų.
Bet valdiškas kainų admi

nistratorius Leon Hender
son, kalbėdamas kongreso 
lėšų komisijoj, reikalavo im
ti 20 procentų taksų iš pir- 
kikų ne tik už naujus auto
mobilius, bet ir už antra- 
rankius, padėvėtus. Hender- 
sonas Taipgi ragina kelis 
kartus aukščiau aptaksuot 
perkamus elektrinius bei 
gesinius šaldytuvus; perša 
didesnius taksus ir tuliem 
kitiem reikmenim.

Kongreso Dauguma už 
Naziu - Italy Laivu 
Perleidimą Anglam

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 266 balsais 
prieš 120 užgyrė prez.' Roo- 
sevelto sumanymą užgrobt 
Italijos, Vokietijos ir tūlų 

, stovin
čius Amerikos prieplaukose. 
—Tai laivai tų kraštų, ku- 

Laport, Indiana—Sustrei- rie nekariauja išvien su An- 
kavo beveik visi 950 darbi- ghja arba yra vokiečių su
ninku' prieš Allis-Chalmers ,n?usth Visi minimi laivai tu- 
čionaitinj fabriką. Tai todėl, in aPie m1110^ tonl» ltalP0S- 
kad kompanija atsisakė pri-1 Kongresmanai 220 balsų 
dėt darbininkam algos, kaip prieš 160 sumušė įneštą pa- 
kad reikalavo CIO unija, paisymą uždraust prez. Roo- 

Ši kompanija turi karinių seveltui perleist Anglijai už- 
užsakymų iš valdžios už 
milionus dolerių. :

NURODO KARINIŲ VAL 
DININKU IR KAPITA

LISTŲ BEGĖDYSTĘ

5 grobtus vokiečių ir italų 
i laivus. Pataisymo rėmėjai 
nurodinėjo, kad vokiečių- 
italų laivų perleidimas ang
lam galėtų privest Vokieti
ją ir Italiją prie karo veiks
mų prieš Jungtines Valsti- 
Has

“nachališkumą 
ir kapitalistų, 

kad jie taip rėkia, šaukdami 
amerikiečius karan neva 

“ demokratiją, bet tuo
jums tarPu pardavinėja Japonijai 

idar daugiau žibalo ir kitų

Vokiečiai Ketina Skandint 
Amerikos Laivus, Tarnau

jančius Anglijai

velto valdžios politikos ir 
aiškiai parodė, kad jinai sie
kia įstumt mus į karą.

“Dabar aišku, kad prezi
dentas slėpė savo tikslus 
nuo Amerikos žmonių; kad 
jis varto j a visus gali
mus aplinkinius kelius, 
idant įtraukti Jungtines 
Valstijas į karą, nors tam 
priešinasi žmonės iš visų 
Amerikos kampų.”

Washington. — Kasdien

čia suplaukia tūkstančiai 
protestų prieš ministerio 
Stimsono kalbą, kur jis šau
kė Amerikos karo laivais ly
dėt prekinius Anglijos lai
vus. Protestai pabrėžia, jog 
toks lydėjimas vilktų šią ša
lį į karą net be kongreso 
žinios.

Senatorius Tobey sako, 
kad “Stimsono žodžiai reiš
kia karą.”

Sen. R. Holman išstojo 
prieš ministerio Stimsono 
kalbą ir pareiškė: “Reikėtų 
paimt karan bent po vieną 
artimiausią šeimynos narį 
tų žmonių, kurie kursto 
Ameriką į karą.” ’ |

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno ministeris 
Fran Knox užreiškė, jog 
šios šalies karo laivynas 
“dabar labiau pasiruošęs 
negu bet kada” lydėt preki
nius laivus su kariniais pa-

Amerika Išleisianti 
24 Diliomis Dolerių 
Ginklam Per Metus

būklais ir kitais reikmeni
mis į Angliją.

(Pats Rooseveltas pernai 
sakė, kad toks lydėjimas 
reikštų Amerikai karą.)

Ministeris Knox tvirtino:
“Visi šios šalies finansai, 

pramonė, prekyba ir žmonės 
yra pasišventę vienam tiks
lui—apgint Anglijos galybę 
jūrose.”

Jis teigė, būk Anglijos 
laivynas tarnaująs kaip ap
sauga Jungtinėms Valsti
joms.

Šį sekmadienį įvyksta Chi-■ 
cagos dienraščio “Vilnies1 
važiavimas. Geriausio 
pasisekimo, draugai!

Brooklyniečių vardu šuva- karo reikmenų, 
žiavimą pasveikins drg. J. Ga-1 
siūnas. Ir tas pasveikinimas 
nebus tuščias: nuo brookly
niečių gausite gražią sumą au
ką.(Erfi

Berlin.
pranešė, kad Iraqui trūksta 
Šovinių prieš anglus.

Roma. — Italų spauda ra
šo, kad Amerikos* karo mi
nisterio Stimsono kalba tai 
nurodymas, jog prez. Roo- 

Savo pareiškime Taikos seveltas trauks kahan.
Mobilizacija sako, kad Ro- 
ckefelleriams ir kitiems to
kiems, šaukiantiems Ameri
ką karan už Anglijos impe
riją, visai nerūpi jokia de
mokratija ar tautų laisvė, o 
tik didžiausi kariniai pelnai.

Berlin. — Vokiečių spau
da pakarto j a> kad jie skan
dins visus'karinius ar neka
rinius Amerikos laivus, ku
rie plauks į Anglijos vande
nis. ?

—.-U, ....

Washington. — Roose vel
to valdžia skelbia, kad nuo 
šių metų liepos bus išleid- 

įžiama po bilioną dolerių per 
mėnesį ginkluot Amerikai ir 
Anglijai. Bet kainų tvarky
mo administratorius Leon 
Henderson sakė kongreso 
lėšų komisijai:

“Aš tikiu, kad Amerika 
bus priversta per metus iš
leisti bent 18 bilionų dole
rių ir, turbūt, 20 bilionų. Aš1 
karštai trokštu ir tikiuosi, 
kad mes išmokėsime iš ša

lau j antį uždraust šios šalies lies iždo bent po du bilio- 
karo laivais lydėt prekinius nūs dolerių per mėnesį ap-

65,000 Matininkų 
Prieš Amerikos 
Konvojus Anglam

New York. —
Maritime Unija 
skyrius pasmerkė 
mus konvojų,.Hai Amerikos 
karo laivais lydėjimus pre
kinių laivų Anglijai. Ši uni
ja turi 65 tūkstančius na
rių.

Unija priėmė rezoliuciją, 
kur sako:

“Mes, Nacionalės Mari- 
ninkų Unijos nariai, neat- 
laidžiai priešinamės konvo
jų vartojimui ir mes šau
kiame besąlyginiai remt se
natoriaus C. W. Tobey’o su-

Anglijos laivus.
“Tie konvojai įmestų mū

sų šalį į karą, nors milžiniš
ka dauguma Amerikos žmo
nių karštai trokšta išvengti 
karo.”

Šios unijos priimta rezo
liucija, tarp kitko, pažymi, 
jog dabartiniame kare jau 
žuvo 27 tūkstančiai jūrinin
kų dėlei didžiojo kapitalo 
pelnų.

Per Žodžiu “Blitzkrie
gą” Stengiasi Įvaryt 

Ameriką į Karą

VOKIEČIAI PALENGVINA 
SĄLYGAS FRAKCIJAI

Vichy, Franci ja. — Su
grįžo Franci jos ministeris 
vice-pirmininkas Darlan po 
derybų su vokiečiais. Hitle
ris žada pusketvirto miliono 
dolerių per dieną sumažint 
mokesčius imamus iš fra;<- 
cūzų užlaikyt vokiečių ar
miją Francijoj; vokiečiai 
taipgi palengvins susisieki
mus tarp užimtosios Fran
ci jos dalies ir “laisvos.” Dar 
neskelbiama, kuom Frąncija 
už tai atsiteis vokiečiams.

ANGLAI NUŽIŪRI 
PRANCŪZUS

London. — Anglai nužiū
ri, kad Franci jos valdžia 
politiniai bendradarbiaus su 
Vokietija ir gal duos vokie
čiams orlaivių stovyklas Sy- 
rijoj prieš anglus.

ANGLU PREMJERAS “DUOSIĄS NUKIRST 
SAU GALVĄ,” JEI SU AMERIKOS TAL

KA ANGLAI NELAIMĖTU KARO

London. — Anglų minis
teris pirmininkas Winston 
Churchill bažijosi seime, 
kad su vis didesne Amerikos 
pagalba tai Anglija tikrai 
laimėsianti karą: “O jeigu 
mes pralaimėtume, tai nu- 
kirskite man galvą.”

Po tokių prižadų, 
447 balsais prieš 3 
Churchillio valdžią 
karo vedėją.

Churchillis sakė:
mato, kad Hitleris bijo Jun
gtinių Valstijų: kitaip, jis 
jau seniai būtų paskelbęs 
joms karą.”

Premjeras
tvirtino, jog Amerika pri
statys Anglijai tiek laivų, 
kad anglai saugiai pergy
vens 1942 metus, o -“1943 
metais Anglijai karas gal 
jau bus lengvesnis.”

Senas politikas Lloyd Ge
orge, buvęs anglų ministeris 
pirmininkas laike pereito 
karo, nurodė, jog vokiečių 
submarinai ir orlaiviai da
bar gręsia didesniu Angli
jai pavojum \negu aname 
kare. Jis išmetinėjo Ameri
kai, kad ji dar permažai re-

mia Angliją. Lloyd George 
užreiškė, kad Jungtinės 
Valstijos turi duot “begali
niai daugiau pagalbos” An
glijai. Bet jis “dėkavojo 
Dievui už kalbą p. Stimso
no,” Amerikos karo minis
terio, ir sakė, dabar Angli
ja turi tik laikytis, kol Am
erika prisirengs karui 'už 
anglus.

Lloyd George pakritikavo 
Churchillio valdžią už ne
gabų karo vedimą. Church
illis atšovė, kad Lloyd Ge
orge kalbąs panašiai kaip 
Franci jos maršalas Petain, 
pasidavęs vokiečiams.

Pasak Churchillio, dabar 
anglai turį pusę miliono ar
mijos Viduriniuose Rytuose 
ir “žūtbūtiniai gins Suezo 
kanalą, Nilo upės klonį 
(Egipte), Tobruką (Libijoj) 
ir (graikų) salą Kretą... ir 
padės Iraqo gyventojams 
kuo greičiausiai pasiliuo- 
suot nuo dabartinio jų kari
nio diktatoriaus.”

Washington. — Republi- 
konas senatorius Nye kalti
no, jog kariniai valdžios ag
entai, tokie kaip Willkie, se- 
nat. Pepper, karo ministe
ris Stimson ir kiti įkaitę 
darbuojasi, vesdami žodžių 
“blitzkriegą”, idant įstumt 
Ameriką į karą,—nors mil
žiniška dauguma amerikie
čių yra priešinga karui.

Senatorius Nye ragino vi
sus karo priešininkus tuo
jau masiniais susirinkimais, 
telegramomis ir laiškais 
prez. Rooševeltui, kongres- 
manams ir senatoriams pro- 
testuot prieš stūmimą šios 
šalies į karą.

NUKIRSTA 23 VOKIEČIŲ 
ORLAIVIAI ANGLIJOJ

London, geg. 8.—Anglai 
praneša:

Vokiečių orlaiviai jau 
septintą naktį pagrečiui 
bombardavo Liverpoolį, 
taipgi atakavo Bristolį ir 
tulus kitus miestus Angli
joje. Padarė stambių nuos
tolių anglam.

Anglai nušovė žemyn 23 
nazių orlaivius, tai viso jau 
73 per septynias naktis.

ANGLAI SAKO, KAD JIE 
SUMUŠA 1RA0IEČIUS

yj? Vi -ii

ORAS. — Vidutiniai 
ta ir giedra.

šil

HUDSON 'AUTOMOBILIŲ 
DARBININKAI PASI
RUOŠI STREIKUOTI

. Detroit, Mich. — CIO 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija reikalavo pri
dėt po 15 centų valandinės 
algos kiekvienam Hudson 
automobilių k o m p a n i j os 
darbininkui. Kad kompanija 
atsisakė, tai unija pranešė 
valstijinei taikymo komisi
jai, jog Hudsono darbinin
kai rengiasi streikan.

Ši kompanija samdo pus- 
devinto tūkstančio darbinin
kų. Jinai turi karinių val
džios užsakymų orlaiviams 
ir kit. už 30 milionų dolerių.

Valstijine komisija reika
lauja 30 dienų palaukt su

Cairo, Egiptas. — Anglai 
orlaiviais prisigabeno ka- 
nuolių į Iraqą, išmušė ira- 
qiecius iš pozicijų į vakarus 
nuo Habbanijos, anglų or
laivių stovyklos, ir atkaria
vo pumpavimo stotį prie po
žeminio žibalo kanalo ties 
Rutba.

Anglai sakosi veją kitas 
Iraqo jėgas linkui Bagdado.

London. — Anglai prie 
Habbanijos nušovę bei 
žeidę 1,000 iraqieciu ir į 
laisvę paėmę 300.

Berlin. — Vokiečiai 
nuolėmis smarkiai bombar
davo anglus Tobruke, LibL 
joj. nn* >
■■■■■■■ 1 —■ . ■ i-H .i.

streiku ir taip duot laiko 
jai ir Washington© ■ >. valdi
ninkam taikyt darbininkus 
su samdytojais.
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“Demokratas’ Smetona Čikagoje
Atsibaladojęs į Ameriką Lietuvos fa

šistų lyderis Smetona, nuvyko į Čikagą. 
Jis ten buvo šiltai priimtas fašistų ir ku
nigų, o socijalistų dienraštis pakartojan- 
čiai garsino Smetonai ruoštą pramogą ir 
aprašė kiekvieną jo žingsnį. Tai, žinoma, 
nėra įstabu. Neįstabu ir tas, kad Smeto
ną šiltai priėmė arkivyskupas Stritch.

Įstabiau mums buvo tas, kad Čikagos 
miesto majoras suteikė fašistui Smetonai 
vežioti limozinus, kad tos valstijos valdo
vai jį pasitiko kaipo “Lietuvos preziden
tą” (to jis negavo Niujorke).

Jie tai, matyt, darė todėl, kad prezi
dentas Rooseveltas Smetoną priėmė ir, 
sakoma, padrąsino jį važinėti po lietuvių 
kolonijas.

Pamatęs, kaip prezidentas Rooseveltas 
ir tūlų valstijų valdininkai link jo nu
siteikę, Smetona suriko: “Tegyvuoja Am
erikos demokratija!” ir pareiškė, kad jis 
norįs ir Lietuvoje matyti demokratiją!...

Ką gi tas viskas rodo? Kaip tatai gali
ma įvertinti? Labai paprastai. Amerikos 
valdžia ruošia Amerikos žmones įtrauk
ti į imperijalistinį karą. Jinai norėjo 
įtraukti į tą karą ir Sovietų Sąjungą, bet 
nepavyko. Taigi, štai, dabar, kad paker- 
šyti Sovietams, jinai pripažįsta Smetoną 
“Lietuvos prezidentu” ir net demokratu; 
tegu jis sau čionai plūsta Sovietų Sąjun
gą. O kai Amerika bus įvelta į karą ofi
cialiai, galimas daiktas, Washingtonas 
norės, kad Smetona ir jo pakalikai orga
nizuotų Amerikos lietuvių jaunimą ka
rui, panašiai, kaip gen. Sikorskis šiuo 
metu daro, organizuodamas lenkų jauni
mą karui.

Atsimokėdamas už tai, Smetona pakei
tė savo kailį. Iš juodžiausio fašisto, jis ant 
syk patapo demokratas ir dalykas baig
tas.

Bet Amerikos lietuvių visuomenė per- 
gerai pažįsta poną Smetoną, kad jo žo
džiams tikėti. Jie labai gerai pažįsta jo 
darbus, jo visą praeitį. Jie žino Smetoną 
tik kaipo didžiausią lietuvių tautos ne
prietelių, Lietuvos liaudies engėją. Jie su
pranta, kad jis viena diena demokratu 
nepatapo. Jie supranta, kad jis buvo ir 
yra demokratijos priešas, darbo žmonių 
priešas, progreso priešas. Bet podraug 
jis yra veidmainys. Berlyne, jis šaukė: 
“Tegyvuoja nacizmas ir Hitleris,” o Am
erikoje: “Tegyvuoja demokratija ir Roo
seveltas!”

Smetona—kamylijonas, sugebįs pakeis
ti savo spalvą prie kiekvienos aplinku
mos!

Ir mums kuomažiausiai rūpi, kaip el
giasi Smetona.

Mums daugiau rūpi, kaip elgiasi mū
sų krašto administracija, mūsų krašto 
valdovai, vaišindami ir garbindami fašis
tinį demokratą Smetoną.

Jeigu jie mano, kad Hitlerio agentas 
fašistas Smetona yra demokratas ir jis 
reikia grąžinti Lietuvon viešpatauti; jei
gu jie mano, kad Amerikos žmonės turi 
eiti kariauti tam, kad Lietuvoje atsteig- 
ti fašizmą ir sugrąžinti demokratą Sme
toną su jo visu brudu, tai dar kartą Am
erikos lietuvių visuomenei įrodo, jog tas 
karas yra vedamas ne už demokratiją. 
Tas, pagaliau, įrodo, kad . prezidentas 
Rooseveltas, šaukdamas kariauti “už de- 
•mokratiją”, namieje globoja Hitlerio 
agentus, didelius demokratijos priešus ir 
tuomi duoda smūgį demokratijai Ameri
koje I

Ponas Rooseveltas turi žinoti ir tai,
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kad, kai hitleriškasis Smetona valkiojasi 
po Amerikos lietuvių kolonijas ir prezi
dentą garbina, tai Berlyne smetonininkai 
organizuoja pabėgusių smetonininkų “bū
rius” prieš Lietuvos liaudį.

Vokietijoje esą smetonininkai garbina 
Hitlerį ir organizuojasi jam talkininkau
ti.

Amerikoje smetonininkai pradėjo gar
binti prez. Rooseveltą ir organizuojasi 
jam talkininkauti.

Vokietijos smetonininkai nori grąžinti 
Lietuvoje smetoniškąjį režimą, Ameri
kos smetonininkai nori daryti tą patį.

Amerikos lietuvių visuomenė tą žino!

Imperialistinis Grobimo Planas
Amerikiečius nemažai nustebino pasi

rodymas su prakalba Jungtinių Valsti
jų senate Floridos senatoriaus Pepper 
gegužės 6 dieną. Ne tik nustebino, bet 
ir supurtė. Mat, senatorius Pepper ne
kalbą vien tik už save. Visų jaučiama, 
kad jis išreiškė taipgi nusistatymą vals
tybės departmento ir prezidento Roose- 
velto.

Senatorius Pepper kalbėjo atvirai ir 
“nuoširdžiai”. • Jis stoja už Amerikos 
įtraukimą į karą ir to reikalauja atvirai. 
Pepper pasiūlė, kad tuojau, be jokio ati
dėliojimo, Amerikos karinės spėkos per
sikeltų į Tolimuosius Rytus ir Afriką ir 
pradėtų imperialistinio grobimo darbą. 
Girdi, mūsų spėkos tuojau turi užimti 
Greenlandiją, Icelandiją, Dakar, Azores, 
Cape Verde, Cunary Islands ir Singa
pore. Pravedimui šios grobimo politikos 
senatorius Pepper siūlo paskelbti nepa
prastą padėtį ir prezidentui Rooseveltui 
suteikti diktatoriškas galias.

k

Kam kitam tos salos ir tos žemės rei
kalingos, jeigu ne Amerikos imperialis
tinių užmačių plėtimui? Jau net ir Will- 
kie ir Jones viešai pripažino, kad užpuo
limui ant Jungtinių Valstijų iš niekur 
pavojaus nėra. Jie juokus daro iš tų, ku
rie tokį pavojų bando įpiršti protingiems 
amerikonams.

Bet Wall Stryto finansieriai nori nau
jų teritorijų ir kolonijų. Štai keno inte
resų vardu kalbėjo senatorius Pepper. 
Kadangi dabar eina kruvinas karas tar
pe Vokietijos ir Anglijos imperialistinių 
plėšikų už teritorijas ir kolonijas, tai 
šios šalies imperialistai nerimsta kailyje 
ir nori grobtis sau. Jie mato, kad tose 
teritorijose, ypatingai Afrikoje, didžio
sios juodveidžių masės yra puiki medžia
ga begėdiškam išnaudojimui ir plėšimui.

Bet kodėl Amerikos liaudies jauni sū
nūs turėtų galvas guldyti ir kraują lieti 
tuose tolimuose kampuose, idant atida
ryti naujas dirvas Amerikos kapitalo in
teresams? Kodėl? Už ką?

Lai šiuos klausimus apdūmoja kiekvie
nas tėvas, kiekviena motina, kiekvienas 
jaunuolis, kiekvienas sveiko proto ir do
ras žmogus.

Austrijos Liaudies Balsas
Švedijos komunistų spauja neseniai 

paskelbė' Vokietijos Komunistų Parti
jos griežtą pasmerkimą Hitlerio karinių 
žygių Balkanuose. Dabar toj spaudoj 
tilpo Austrijos Komunistų Partijos pa
reiškimas, kuriame, tarpe kitko, skaito
me:

“Mes, varde Austrijos proletariato ir 
darbo liaudies, protestuojame prieš begė
dišką ataką ant Jugoslavijos... Austri
jos darbo liaudis nebus kartu su jos pa
vergėjais kitų tautų pavergime... Aus
trijos sūnūs ir .vėl buvo pasiųsti į sveti
mas šalis tam, kad pavergti kitas tautas. 
Austrijos kareiviai buvo pasiųsti į Nor
vegiją, o dabar jie siunčiami Afrikon į 
dykumas, į Jugoslavijos ir Graikijos kal
nus. Kada jie ten lieja kraują ir miršta, 
tai tuo. pačiu kartu jų giminės sugrūsti į 
fašistųxkoncentracijos logerius.

“Austrijos komunistai pasilieka ištiki
mi teisėtumui, ir atliks savo pareigą per
duodami iš burnos į ausį, iš dirbtuvės į 
dirbtuvę, iš vietos į vietą tiesą, kad pa
žadinus Austrijos liaudį atsparumui 
prieš Vokietijos imperialistinį ir plėšikiš
ką karą. Mes parodysime masėms, kad 
valdonai stumia Vokietiją vis giliau ir 
giliau į karą ir įrodysime tą, kad liaudis 
turi pati imti savo reikalus į savo ran
kas. i

“Austrai kareiviai, kurie ir patys yra 
pavergtųjų sūnūs, geriausiai pasitarnaus 
taikai ir laisvei, kada jie pareikalaus, 
kad juos grąžintų atgal į jų namus.?

Garsūs Amerikiečiai Pasmerkia Koncentra
cijos Stovyklas Ateiviams Amerikoj

PenkiasdešimtS trys žy-mus. Jie parūpina įrankį, namų areštą, koncentracijos 
mūs amerikiečiai pasiuntė' kurį galima panaudoti kur-stovyklą, persekiojimą nuo- 
Kongresui “Atvirą Laišką,” 
kuriame jie ragina atmesti 
Hobbs-Russell Bilius, pagal 
kuriuos būtų įvestos J. V. 
ateiviam koncentracijos sto
vyklos. Jie sako, kad šitie 
reakciniai žygiai labai pa
našūs fašizmui. Šį amerikie
čių laišką ir parašus paskel
bė Amerikinis Komitetas 
Gynimui Sveturgimių, kurio 
raštinė randasi po num. 79 
Fifth Ave., New York City.

Taipgi minėto komiteto 
atstovas Abner Green įteikė 
šitą garsių amerikiečių laiš
ką Atstovų Buto Teisėtumo 
Komisijai, kuri vedė viešą 
apklausinėjimą dėlei Hobbs- 
Russell bilių. Komiteto var
du Green išreiškė pasiprie
šinimą tiems biliams ir juos 
griežtai pasmerkė.

Tarpe kitų, pasirašiusių 
minėtą “Atvirą Laišką,” 
randame vardus tokių žy
mių žmonių, kaip Emily 
Green Balch, garbės prezi
dentės Women’s League for 
Peace and Freedom; Joseph 
Curran, prezidento Natio
nal Maritime Union ir vice
prezidento C.LO.; Lucius N. 
Littauer, buvusio kongres- 
mano iš New Yorko miesto, 
profesoriaus Kirtley F. Ma
ther, iš Harvardo Universi
teto ir Dr. Mary E. Wool- 
ley, buvusios prezidentės 
Mt. Holyoke College.

Atviras Laiškas
Šio laiško turinys 

toks:
“Mes, žemiau pasirašę, 

prisidedame prie raginimo, 
kad Jungtinįų, Valstijų Kon
gresas atmestų tokį įstaty
mišką pasiūlymą, kuris le
galizuotų ‘prižiūrėjimą ir 
sulaikymą’ tūlų nepiliečių, 
kuriuos įsakyta išdeportuo- 
ti, bet kurių išdeportavi- 
mas negalima pravesti, dėl 
karo sąlygų, ne dėl jų prie
žasties. Šis .pasiūlymas ran
dasi 2-juose biliuose, kurie 
įnešti Kongresan, būtent, 
bilius H. R. 3, įneštas kon- 
gresmano Hobbs iš Alaba- 
mos, ir bilius S. 1232, įneš
tas senatoriaus Richard 
Russell iš Georgijos.

“Mes esame įsitikinę, kad 
šituos bilius pagimdė kari
nis sujudimas ir kad jų tik
slas yra plėsti isteriją/ Jie 
padės prikergti prie visų 
svetur gimusių amerikiečių 
neteisingus ir nepateisina
mus nužiūrėjimus ir many-

stymui visuomenės, sukeli- monės ir tt. 
mui neapykantos, kuri su
naikintų demokratinį mūsų'procedūros, kartą įvesti dėl 
gyvenimą, u

“Šitie principai ir šitos

yra

jam akia ir prisegė konfe
rencijos dalyvio ženklelį

Nusedau prie ;tuto Solidno 
tipelio, kuris taipgi vilkėjo 
įšvirkščius marškinius ir

nepiliečių, gali būti labai
Šių Hobbs-Russell bilių lengvai praplėsti, idant ap- 

punktai verti didžiausio su-!imtų mūsų keturioliką mili- 
sirūpinimo. Pastatydami tū- jonų naturalizuotų piliečių 
lūs nepiliečius po ‘priežiū- ir taipgi čia gimusius pilie- 
ra’, šitie biliai reikalauja, čius. Įsivaizduoti, kad kon- 
kad po tokia ‘priežiūra’ esą centracijos stovyklos bus 
žmonės turi pasiduoti medi-1 apribotos tiktai vienai mū- 
kališkam ištyrimui, suteikti sų gyventojų daliai, reiškia 
informacijas apie savo ap- ignoruoti šių dienų istoriją, 
linkybes, papratimus, susi- būti aklam link tų fašisti- 
rišimus ir veiklą” ir turi nit£ metodų prieš demokra- 
prisilaikyti tam tikrų rašy-|tiją. 
tų įsakymų dėl jų užsilai
kymo ir veikimo. Šitie biliai 
įsteigtų sąlygas, nepapras
tai panašias taip vadina
mam fašistiniam namų are
štui. Jie uždeda aprubežia- 
vimo ir teroro režimą, kurio 
vienintelis tikslas yra ne
leisti visiems mūsų žmo- 
jnėms pilnai naudotis demo
kratinėmis teisėmis.

“Dar daugiau, šitie biliai 
leidžia arešta be varanto, 
sulaikymą be kaucijos, įkali
nimą ilgiems metams, net 
iki viso amžiaus, be teismo. 
Vadinasi, šiuose biliuose 
mes randame fašistinių 
koncentracijos stovyklų 
principą ir procedūrą, kaipo 
dalį valdžios aparato.

I “Dar toliau, šitie biliai 
siekia sutverti naują klasę KONVERSACI-
deportuojamų ateivių, už- 
mesdami jiems tam tikras 
politines, socialines ir eko
nomines pažiūras. Tai yra 
aiškus apribojimas mūsų 
žodžio, spaudos ir susirin
kimų demokratinių teisių. 
Tokio įstatymo pasėka bus 
paskleisti baimę ir atida
ryti duris masiniam perse
kiojimui, baudimui ir dis
kriminavimui tų, kurių pa
žiūros gali skirtis nuo tų 
pažiūrų, kurias turi tokio 
įstatymo šalininkai ir vedė
jai. Čia vėl mes turime fa
šistinės regimentacijos pa
vyzdį.

“Mes esame įsitikinę, kad 
Hobbs-Russell biliai yra tik
renybėje vapmaskuotas už
puolimas ant mūsų ameriki
nės demokratijos, skelbia
mas ir pravedamas po prie
danga šalies apsigynimo. 
Žinoma, jie neva liečia tik
tai deportuojamus ateivius. 
Bet jie pavaduoja pakantą 
ir supratimą, su kuriuo rei
kia nepiliečių problemos riš
ti; jie veria savyje fašizmo 
principus ir procedūras—

Mar.nierių unijos prezidentas John L. Lewis pasku
tiniuose pasitarimuose su mainų magnatų atstovu 
Putnam; kasyklų savininkai pagaliau buvo privers
ti nusileisti mainierių unijai.

“Dėl šių visų priežasčių 
mes tikime, kad Hobbs-Rus- 
sell biliai, arba panašūs pa
siūlymai,. yra nedemokratiš
ki savo tikslais ir pasėko
mis. Tuo būdu mes ragina
me Jungtinių Valstijų Kon
gresą atmesti Hobbs-Russell 
koncentracijos stovyklų įs
teigimo bilius.”

JA SU SOCIALISTU

dėvėjo iškrypusiais kulni
mis čeverykus. Nuo jo kve
pėjo silkė.

Kadangi delegatai dar vis 
sueidinėjo ir laiko buvo dar 
daug, tai šalę manęs sėdė
jęs išverstamarškinis ele
gantas užvedė draugišką 
konversaciją.

—Ponas, ką atstovauji ?- 
jis man.

—Nieko. Esu interesan
tas,—aš jam.

—Gal esi reporteris ir no
ri avanso susidaryt?

—O, tamsta gal kokio 
laikraščio redaktorius ir 
ieškai talkos?—paklausiau 
maloniu balseliu.

—Ne. Redaktorium man 
būt toli šaukia! Aš esu 
“Gadzinkos” koresponden
tas J. J., uždarbiauju kriau- 
čiuose.

—Tai tamsta anądien taip 
gražiai aprašei lietuvių 
kriaučių būklę ? — širdingai 
užklausiau jo.

—Nugi... Manai, kad
perdėjau?

—Nežinau,—sakau jam— 
perdėjai ar nedadėjai, bet 
tas raštas buvo gan 
rakteringas...

—Kuomi gi jis taip 
rakteringas ?—klausia 
nustebęs J. J.

—Ten rašote, kad lietu
viams kriaučiams labai sun
ku verstis; retas kuris dir
ba ilgesnį sezoną; kiti per 
metus tepadaro 5-6-7 šimtus 
dolerių; iš tų dar turi mo
kėt kas savaitę po $1 uni
jai ir apdraudos taksus. 
Anot tamstos to rašto, “di- 
'džiumai kriaučių pinigų vi-

cha-

cha-

(Brūklyno aktualijos)
Jūsų Šaipoko asmuo tei

giamai daug kuo skiriasi į**- 
nuo kitų asmenybių. Kiti, suomet trūksta. Jeigu gau- 
kad ir neprašomi, kur nors ni silkes uodegą, tai manai, ....-I... J _ - - f Lorl »nulenda, o šaipokas—ne!

Anądien užgirdaū-girdė- 
jau unkalio Džiou pusvalan- 
džiaburbį širdingai maldau
jantį:

“Ateikite į Letūvas gelbė
jimą kanfirenciją, kur 
citezenų klube. Letūvą 
grobė ruskiai. Tas, kas 
nor gintie tėvynę, tas 
kiaula! Būkite visi!”

Minėtos konferencijos die
noj, Šaipokas nusivalė savo 
senus čeverykus, pats apsi- 
karpė apžėlusius paausius, 
užsimovė įšvirkščius marš
kinius (mat, geroji pusė bu
vo perdaug sučiūrusi), pa
sirišo storą, kaip talką, ka
klaryšį—ir dui į Piliečių 
Kliubą.

Kadangi Šaipokas labai 
drovus ir elegantiškas fele- 
ris, tai prie durių stovėjusi 
graikšti panelė mirktelėjo

bus 
pa- 
ne-

kad ‘tūrkę’ valgai.”
—Tas Viskas tiesa!—stip

riai užakcentavo J. J.
—Tikiu, kad taip yra, 

bet...
—Kas tas “bet” ?... Spit 

it-out!
—Bet, kaip jūs, nelaimin

gi bėdžiai, kenčiate ir pa
kenčiate tokią padėtį? Ko
dėl gi jūs nereikalaujate di
desnio atlyginimo už darbą, 
trumpesnių darbo valandų? 
—liūdnokai paklausiau jo.

—Tokių dalykų, tamsta, 
mes neprivalome reikalauti. 
Tam mes turime unijos pre
zidentą Sidney Hillman, ku
rį Rooseveltas paskyrė net 
į šalies gynimo tarybą. Jis 
labai mokytas žmogus! Mo
kinosi Mintaujoj, Peterbur
ge. Jo tėvas Žagarėj nuo 
ūkininkų supirkinėjo kvie-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
i Klauseimas:
“Laisvės” Redakcija:

“Laisvės” Nr. 102 “Mote
rų Skyriuje” įdėtas straips
nis “Tarybų Lietuvos Mo
terys Socialistinėje Gamy
boje”. Ten1 įdėtos pavardės: 
Marija Muchavienė ir Cha
ną Šeraitė.

Rodosi, lietuvių abėcėlėje 
nėra raidės “h.” Tos pavar
dės pareina iš Lietuvos. 
Kaip jos galėjo vartoti rai
dę “h”? Jeigu pavardės bū
tų Amerikos lietuvių, tai bū
tų galima raidė “h”.

Antras klausimas. “Lais
vės” Nr. 104 vietinėse ži
niose aprašote Vytauto Ba
cevičiaus Carnegie Hall 
koncertą. Jūs cituojate iš 
kapitalistinės spaudos apra
šymą apie Bacevičių. Jūs 
prideda t svetimos kalbos ti
tulą “ponas” prie Bacevi
čiaus pavardės. Aš tikras, 
kad kapitalistinė spauda ne
vadino Bacevičiaus “ponas”

(Master), bet vadino “Mr.” 
(Mister). Aš patėmijau, kad 
jūs labai plačiai vartojate 
žodį “ponas”. O jūs gerai ži
note, kad Lietuvoje Tarybų 
Valdžia panaikino titulą * 
“ponas.” J. B.
Atsakymas:

Jūs veikiausia turite min
tyje labai senas lietuviškas 
gramatikas, kuriose nebū
davo raidžių “f” ir “h”. Da
bar visos gramatikos tas 
raides deda į lietuvių abė
cėlę. Taipgi deda garsą 
“ch.” Ir Lietuvos rašyboje 
šitos raidės yra plačiai var
tojamos—be jų nebebūtų , 
įgalima apsieiti.

Kas liečia “poną”, tai tie
sa, kad Lietuvoje šis “titu
las” visai panaikintas. Isto
riniai ten jis turi blogą pras
mę. Bet čia Amerikoje jis 
tokios reikšmės neturi—pa
prastai mes jam tiek tepri- 
duodame reikšmės, kiek tu- 
Įri anglų žodis “Mister.”

A

I
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Svarstant pasaulio atsira-į'vo žymesniais įvykiais, ta- kesniais šimtais milionų me- 
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MOTERIŠKUMAS Didysis Mokslininkas Pavlovas 
PAS VYRIŠKIUS
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čiau dar trūko žinių, kaip 
ilgai tie laikotarpiai tęsėsi. 
Čia spręsti tekdavo beveik 
“iš akies,” šiek tiek pasirė
mus vienokiu ar kitokiu 

'spėjimu. Bet dabar yra jau 
labai patikimas būdas nu
statyti žemės senumą. Nesi
gilindami į sunkius techniš
kus klausimus, pasistengki- 
me suvokti, kas tai per prie
monė pačioje savo esmėje?

GAMTOS LAIKRODIS
Yra patirta, kad kai ku

riose medžiagose (uolose, 
mineraluose ir t.t.) labai iš 
lėto vyksta tam tikri paki
timai, vadinami radio-aktin- 
gais (spindulius gaminan
čiais) pakitimais. (Pavyzd
žiui, radiumas per tam tik
rą ilgį laiko taip išsispindu- 

, liuoja, kad galop virsta švi
nu.) Tos permainos vyksta 

' nepaprastai vienodai, pasto
viu greitumu, nepriklausy- ( 
damos jokių pašalinių veiks- rytum viskas iš lėto plėstųsi 
nių, tartum savaimingai: į visas puses. Sekdami šiuos 
nei šilima, nei šaltis, nei judesius skaičiavimais i pra- 
spaudimas bei smūgiai, nei eitį, randame, jog labai toli- 
elektros srovė, kiek teko pa- moję praeityje visos žvaigž- 
tirti, nepajėgia šių pakitimų dės bei žvaigždžių sambū- 
nei pagreitinti, nei sulėtinti, riai, kokius tik mato mūsų 
Tad tokio pakitimo eiga yra'akys, buvo daug arčiau vie- 
mums tarytum tikras gam-įnos prie kitų. Dar tolimes- 
tos duotas laikrodis, kuriuo,nėję praeityje viskas turėjo 

KARŠTŲ DUJŲ IR SKYS- drąsiai galime remtis rūpi-1 būti aklinai suglausta į vie- 
įčIŲ KAMUOLYS Imame mums klausime. Iną neorganizuotą gabalą.

dimą moksliškai, reika pir
miausiai imti artimesnius, 
žinomesnius dalykus, o pas
kui eiti prie tolimųjų reiš
kinių. Tad pradėkime nuo 
mūsų gyvenamos planetos— 
nuo žemės.

Stebėjimai rodo, kad že
mės paviršius nepasilieka 
nuolat toks pat, bet pamažu, 
kad ir labai lėtai, kinta. Il
gų amžių bėgyje, matyti, 
vienur krantai kyla, kitur 
leidžiasi; upių vagos raižo 
žemės paviršių; kai kur la
bai iš lėto iškyla ištisi kal
nynai, o vėjas ir vanduo 
juos graužo, dildo ir neša jų 
nuotrupas į slėnius. Kruopš
čiai tyrinėjant žemės pavir
šių, kasinėjant jos gelmes, 
pavyksta sudaryti ištisą že
mės istoriją daug milionų 
metų į praeitį. Vienur, kitur! 
randami senovinių gyvūnų 
g r i a u č iai, suakmenėjusių 
augalijos liekanų. Iš to ma
tyti, kokios gyvybės būta 
žemėje, kaip ta gyvybė kei
tėsi, kol pasiekė dabartinio 
pavidalo. Į šią žemės istori-i 
ją nesigilinkime, bet žvelg- 
kime dar toliau į praeitį, 
prie rūpimo mums klausi-[ 
mo: kas buvo pirmiau?
ŽEMĖS PRADŽIA—KAIP

rtiTTTTT CJIfVC 1

KAIP ATSIRADO 
SAULĖ?

Aptarus žemės atsiradi
mą, tuoj kyla klausimai: o 
kaip atsirado saulė? Kaip 
atsirado žvaigždės? Kaip at
sirado kiti tolimesnieji dan
gaus kūnai? Čia vėl galėtų 
kilti įvairūs spėliojimai be 
galo ir be krašto. Dar ne
seniai mokslininkai uoliai 
gvildeno tuos klausimus, 
skyrium vienas nuo kito, 
kurdami nepabaigiamas iš
vedžiojimų grandines. Bet 
dabar yra iškilusi viena la
bai svarbi aplinkybė, kuri iš, 
karto suveda visus tuos 
klausimus į vieną didelį 
klausimą ir pateikia nesudė
tingą atsakymą. Būtent, ti
riant, tolimuosius dangaus 
kūnus pasirodė, kad visi jie 
bendrai imant tolsta nuo 
mūsų ir viens nuo kito, ta-

Prieš penkerius metus, keli milionai rublių sukurt 
vasario 26 d. mirė garsusis garsiajam mokslo miesteliui 
rusų fiziologas, pasaulinis —biologinei stočiai Koltu-Vidutinio normalio vyro

kūnais išdirba keturis penk-'mokslininkas ir didysis tyri- šių miestelyje (dabar Pav- 
tadahus vyriškų lytimų sy- n§tojas akademikas Ivanas lovo miestelis).

........ Pavlovui mirus, Tarybinė 
dalies ^enia^ais darbais jis įnese vyriausybe speciąliu dekre- 

. nemn štamą indelį į pasauli- į-u nustate eilę priemonių 
įnį mokslą apie gyvybes vyk- didžiojo mokslininko atmi- 
smus.

Per savo amžių (65 mok-

vų (hormonų) ir vieną pen- Petrovičius Pavlovas. Savo 
ktadalį moteriškų, 
kiekvienas vyras iš dalies 
yra moteriškas. Bet yra ir, 
daug tokių vyrų, kurių kū-' 
nai išdirba vieną trečdalį 
moteriškų lyties syvų ir tik- —------------ ------------ - t----- ------- r--------- a-- r—
tai du trečdalius vyriškų ly- s^° darbo metus) Pavlovas minklą vienoje Leningrado 
tinių syvų. Dalis šitokių vy- 'Palietg savo kūrybiniu geni- aikščių, eilės stipendijų į- 
ru įau linksta daugiau prie'jum^ visus pagrindinius f i- steigimas aukštosiose mo-
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nimui įamžinti, kaip, pvz., 
nutarimas p a s t a t yti pa-

vyrų negu prie moterų, nors 
iš pažiūros pas juos nema
tyt jokio moteriškumo. Šio
je vyrų grupėje pasitaiko ir 
labai gabių, geniališkų žmo
nių.

Vyrai turintieji daugiau 
moteriškų lytinių syvų abel-1 
nai blogiau sugyvena su mo
terimis.

Taip daktarai Abr. Myer- 
son ir Rudolf Neustadt ra
portavo Amerikos Psichia-

biologijos klausimus, ir kyklose, 20,000 rublių kas- 
jis visai teisingai laikomas metinių premijų už žymius 
sukūrusiu tokias naujas -darbus fiziologijos srityje, 
mokslo šakas, kaip virškini- šeimos aprūpinimas asmeni
nio fiziologija ir galvos 
smagenų fiziologija.

Fiziologija yra mokslas, 
i kuris tiria ir studijuoja gy
vybės reiškinius gyvam or
ganizme.
KAIP SOVIETAI RŪPI

NOSI PAVLOVU
Akademiko Pavlovo dar-

ne pensija ir kt. Visa tai ro
do, kaip tarybinė liaudis ir 
jos vyriausybė įvertina Pav
lovo mokslinę veiklą.

SVARBIEJI JO ĮNEŠI
MAI MOKSLUI

Pavlovo mokslinės kūry
bos ypatybės, kurių dėka jis 
naujai sukūrė eilę fiziologi

JJUJL bcivu niIlLl IJtYU/D X OlCllld" XXIYCI VlVxlllAlX V X aviuvu Ll<Xl | . 1 1 - V.
trų Gydytojų Susivienijimo bais Tarybinė vyriausybė^?8 mo s. °. s ynU> S u dl 
suvažiavimui Ri chm o nde,1 visą laiką labai rūpindavosi slu0;s® dviejuose momentuo- 
Virginijoj, geg. 5 d. š. m. ir tebesirūpina. Tiktai po s?:.1> ^vybes veiksmų nėr- 
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Bile Kas Gales Traukti 
Spalvuotus Paveikslus

ČIŲ KAMUOLYS
Jati prieš šimtus metų 

mokslininkai kėlė spėlioji
mą, kad žemė pradžioje bu
vo karštas ugningas kūnas, 
panašiai kaip saulė, nors 
daug mažesnis. Ši mintis tu
ri labai -rimto pagrindo, že
mės gelmėse dar ir dabar 
randama, daug šilimos.- Gi
liose kasyklose ir gręžiniuo
se temperatūra, leidžiantis 
žemyn, vis kyla. Kai kur 
pratrūksta viršutiniai že
mės sluogsniai, ir pro vadi- 
namuosius ugniakalnius 
veržiasi karšta lava: tai yra 
akmuo, virtęs skysčiu nuo 
didelio karščio. Galima ma
nyti, kad randamoji žemės 
gelmėse*šilima yra pirminės 
šilimos liekana—nuo tų lai
kų, kai žemė dar žėrėjo ir 
liepsnojo pasaulio erdvėje. 
Tačiau prie šitos pažiūros 
ne pro šalį pridėti pataisą: 
veikiausiai

mame mums klausime.
Ištyrus kokią uolą ir nu-j Taigi, turime pagrindo ma- 

stačius, kaip toli joje yra .nyti, kad ne tik žemė su ki- 
pažengę radioaktingi pakiti- tomis planetomis, 
mai, galima pasakyti, kiek saulė, ne tik artimos žvaigž- 
laiko praslinko nuo to, kai'dės, bet ir visi astronomi- 
ši uola sukietėjo. Ir pasiro-.niai kūnai, kuriuos tik pa
do, kad seniausios surastos Siekia mūsų žvilgsnis 
žemėje uolos turi būt, stam- 'ginkluotas geriausiais esa- 
biai imant, tarp pusantro ir.mais teleskopais—viskas ta- 
dviejų bilionų metų senumo, tai atsirado laike vieno mil- 
Taigi toks turi būti kietos (žiniško i 
žemės amžius. Ugninga, sprogimas 
karšta žemės būklė, kaip ro
do matematiški skaičiavi
mai, negalėjo būti tokia il
ga; net toks palyginti visai 
mažas pasaulio kūnas, kaip 
žemė, aušo labai greit.
KAIP ATSIRADO ŽEMĖ?.

Todėl aptarę kietosios že
mės amžių, turime neatidė
liotinai atsakyti į klausimą, 
kaip iš viso žemė atsirado?

Šiuo klausimu mokslinin-

ne tik

ap-

Visiem geriau patinka to
kie judamieji paveikslai, ku
rie turi įvairias gamtines

Didžiosios Spalio socialist!- 
nės revoliucijos pergalės 
Pavlovas ir jo mokiniai ga
vo visas galimybes savo 
darbams plėsti. Jau 1918 m. 
V. I. Leninas :

mas, vadinamas pavlovinis 
nervizmas, ir 2) tyrimo są
lygų didžiausias priartini- 

imas prie gyvulio gyvybės 
V.“?“ Leninas' Nedaliame gamtinių sąlygų, išvengi- 
laiške Pavlovui pabrėžė Ta-,11138’ klek *įal- iryaaon'a> P1!" 
rybinės vyriausybės susirū- Puo amP . asV1U- . eksPerl; 
pinimą Pavlovo darbais ir,mentų ir jų pakeitimas ilgai

spalvas, negu tik juodu-pil- sudarė visas: sąlygas jo įdė-it7lnkal?čiai8 tyrimais. Su- 
ku ant baltė pagaminti ju- Ijoms sėkmingai vystyt. 1921 ^!au.s^ai. ^ahma tai apibų-. 
džiai; Bet spalvuotų judžių sausio mėn. su V. L Le-i^111^1 kalP pastangas vienti-džiar. Bet spalvuotų judžių sausio mėn. su V. I. Le-i^n^ kaip pastangas vienti- 
dar nedaug. Jų pagamini- ■nino parašu buvo išleistas is?mo budu nagrinėti orga- 
mas užima daugiau laiko, i dekretas specialiai skirtas nlzml4 fiziologiją. Tohmes- 
brangiau atsieina ir reika-į Pavjovo ’da?bų ir jo mokyk- niuose į° darbuose ta kryp- 
lauja specialiai išlavintų Jos aprūpinimui, jo kūrinių!^® pasidarė dar ryškesne, x---- • . . vnafinffui ir i v e b i nimn ir

šimtmečio gamtos tyrinėto
jas.

Pirmas stambiausias Pav
lovo mokslinis atradimas 
yra tyrimais įrodymas, kad 
yra specialūs širdies nervai, 
kurie reguliuoja medžiagą 
apykaitos vyksmus širdies 
raumenyje. Tačiau ypatin 
gai plačiai pasireiškė Pavlo. 
vo genijus įvairiausiuose 
b a n d y m uose betyrinėjant 
virškinimo aparatą. Čia jis 
yra padaręs operacijų, ku
rios amžiams įėjo į mokslą 
jo vardu. Įvairiems virški
nimo trakto skyriams ištirti 
jis padarė eilę operacijų.

Fistulų būdu Pavlovas ir 
jo mokiniai padarė eilę pui
kiausių atradimų, liečiančių 
virškinimo mechanizmą, 
ir chemizmą. Sunku įvertin
ti visą milžinišką reikšmę 
Pavlovo ir jo mokinių dar
bų virškinimo fiziologijos 
klausimais. Toje srityje ligi 
Pavlovo, kaip įvertina įžy
miausi mokslininkai, “vieš
patavo betvarkė”, ir tiktai 
Pavlovo mokyklos darbai 
įnešė griežtumą ir aiškumą.

Dabar nebegalima įsivaiz
duoti didžiųjų ir mažųjų 
kultūrinių klinikų tyrinėji
mų, kurie nebūtų paremti 
Pavlovo darbų v a i siais. 
Pavlovo darbai virškinimo 
fiziologijos srityje sudarė 
pagrindą naujai klinikinei 
skrandžio-žarnų susirgimų 
gydymo krypčiai. Ypatingai 
plačiai pasireiškė Pavlovo 
kūrybinis genijus, ėmus jam 
tyrinėti galvos smagenų f i- 
•71 nl nn'i i n a viziri n iic
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lauja 
žmonių.

Dabar padarytas daktaro ninių sąlygų pačiam Pav- 
Gustavo Bucky’o išradimas lovui ir jo šeimai sudary- 

T palengvins tą dalyką ir pa- 
i tarnaus ne tik spalvuotiem 
judžiam, bet žmonių gydy
mui ir gamtos mokslams. 
Jis išrado tokį fotografijos 
aparatą (kamerą), jog tuo- 
jaus, tiesioginiai nutraukia 
daiktų paveikslus su įvai
riomis jų spalvomis. ’ Šiuo 

t aparatu galima įvairiaspal
viai nupaveiksluoti žaizdas, 
vidujines akies obuolio spal
vas, gėles ir viską 
Aparatas nedidelis, 
nešamas, veikia su 

Kol^kas PaPras^os elektros

išleidimui, o taip pat asme-
dirbo nuo 1900 m. ligi pat 
mirties. Jis ir jo mokiniai 
nustatė visai naują kryptį, 
kuri plačiai žinoma, kaip J 
mokslas apie sąlyginius re
fleksus.

Kokia yra sąlyginio re4 
flekso esmė?

Duodant šuniui valgyti, jo 
seilių liaukos išskiria seiles? 
o skrandisr—skrandžio sun-

ypatingai virškinimo ir 
1 aukštosios nervų veiklos sri
tyje. Čia ypatingai daug 
bandymų daroma po kai ku
rių prieš tai padarytų ope
racijų (fistulų) visiškai 
sveikiems ir normaliems gy
vuliams.

Fistula sujungia vidujinį 
organą su išoriniu pasauliu. 
Pav., šunų skrandyje fistula 
daroma taip: šunį užmig-

sprogimo. Tasai 
> turėjo įvykti, 

stambiai imant, prieš du bi- 
lionu metų, skaičiuojant 
mūsų dabartiniu laiko ma
tu.

Kas buvo prieš tai, kol 
kas dar sunkoka pasakyti,— 
lygiai taip pat, kaip negali
me pasakyti, kas tikrai turi 
būti tolimose erdvės gelmė-1 
se, kurių dar nepajėgė iš-1 
ryškinti ligšioliniai telesko
pai. Tai jau klausimai, ku
riuos mokslas, be abejo, į- 
stengs spręst gal ir nelabai ; 
tolimoje ateityje. _ _____
pasitenkinam gautuoju ben
dru atsakymu apie prieina-; 
mos mūžų tyrimui visatos 
atsiradimą.

Įdomu pastebėti, kad dau
gelyje atvejų pavyko ištirti1 
kai kuriuos meteorus—ak
menis, krintančius žemėn iš 
pasaulio erdvės—ištirti juos 
taiš pačiais būdais, kuriais’ 
sėkmingai tiriamas žemiškų 
uolų amžius. Ir pasirodo, 
kad ir meteorai yra maž 

i amžiaus,- 
; saulę skrieti—pradžioie pa-i kaip ir žemė bei visa mūsų 
|ilgu taku, o paskui vis pa-; astronominė aplinkuma — 

būtent apie porą bilionų mc-: 
tų senumo.

—Prof. P. Slavėnas.

žemės gelmės nuomonės, nepaisant kai 
yra karštos ne vien tik se- kurjų skirtumų, sutinka vie
nu kapitalu,, bet jos, tur- nu požiūriu: Žemė atsirado 
būt, dar pačios pasigamina atskildama nuo saulės. Kaip 
šiek tiek šilimos “senu pa- taį įvyko, apie tai jau tektų 
pratimu labai mažame kie- ilgiau pasikalbėti, ir čia ga- 
kyje, kurio visai nepakan- lima įvairiai išvedžioti. Bet 
ka pastebimai apšildyti pa-1 į ^uos gjnėus mums, kaip 
virsiu.. Kas ten bebūtu, ze- atrakus matysime, net ir 
mė atsirado, kaip labai kar- nefrus įokio reikalo' gilintis. 
stasdunirskvsciųkamuo-įSvarbu tik pabr^ti, kad 
lys;.paskui ataušo, jos na- įam tikru momentu, didelio 
virsius apsitiauke kieta pasaulinio sukrėtimo metu, 
standžia p luta. V?^aip paga.- nuo sai1iės atitrūko palygin

ti mažas karštu dujij ka
muolys ir pradėjo aplink’daug to paties

abelnai. 
lengvai 
pagalba 
srovės; 

ir juomi gali traukt spalvi
nius paveikslus bile kas; ne
reikia tam jokio ekstra la
vinimosi. —N. M.

muį. Tame dekrete moksli
niai Pavlovo nuopelnai įver
tinami kaip “turį milžiniš
ką reikšmę viso pasaulio 
darbo žmonėms.”

Vėliau visa eile centrinių 
tarybinių organų ir Lenin
grado darbininkų ir valstie
čių atstovų tarybos nutari
mų buvo imtasi eilės prie- džius, skrandyje daroma an- 
monių Pavlovo darbų me- ga, į kurią įstatomas vamz- 
džiaginiam pagrindui visaip delis. Vamzdelis pri tvirti - 
išplėsti. Per trumpą laiką namas prie odos ir taip gau- 
buvo padaryti specialūs j- narna fistula.
rengimai sąlyginiams ref- Pavlovo darbas šia kryp- 
leksams tyrinėti E k spėri-! timi paskatino imti studi- 
mentinės medicinos institu- juoti visą organizmą natū- 
te; buvo praplėsta labora- raliose jo gyvybės sąlygose, 
torija Mokslų Akademijoje ir to dėka jis įėjo į mokslą, 
ir, pagaliau, buvo paskirti kaip stambiausias 20-tojo

Pavlovo darbas šia kryp-

liau žemė, kad ir išlaikvda- 
ma nemaža šilimos viduje, 
beveik visa įgijo kieto kūno 
savybes.

Kada Tai Galėja Įvykti? 'našesniu į apskritimą.
Į šį klausimą mokslas šia

me šimtmetyje pagaliau pri
ėjo visai patikimo atsaky
mo. Mat, žemės istorija, 
apie kurią trumpai buvo 
pasakyta pradžioje, jau per
eitame šimtmetyje buvo ga
na smulkiai išgvildenta; bet 
trūko tikslaus laiko apskai
čiavimo. Kitaip tariant, 
mokslininkai jau turėjo ga
na aiškų vaizdą, kaip slinko 
vienas po kito įvairūs žemės 
istorijos laikotarpiai su sa-

Pradžioje žemė žėrėjo ug
ningomis karštų duju jūro
mis, bet paskui ataušo, ap
sitraukdama kietų uolų 
sluoksniais. A s t ronominiu 
mastu tai buvo labai trum
pas istorijos laikotarpis, ta
rytum viena akimirka. Iš ti
kro, nuo žemės atskilimo iki 
kietos plutos susidarymo tu
rėjo praslinkti vargiai dau
giau kaip 20—30 tūkstančių 
metų. Ką reiškia toks lai
kotarpis, palyginus su pas-

DEiRYBOS SU MEKSIKA 
TEBEINA

Washington. — Valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Wel-I 
les veda derybas su Meksi- ’ 
kos pasiuntiniu Najera. Šio-! 
se derybose esą bandoma iš
lyginti visus nesusipratimus 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Meksikos.

Mokslininkai Bartlett Laboratorijos Stamforde, Conri., rodo, kaip gydyt ser
gančius medžius Išvirkščia,nt jiem tam tikry vaistų. Taip būsiu išgydoma mi- 
lionai medžių per metus Amerikoje.

Padarysim dabar tokį ty
rimą. Kiekvieną kartą duo
dant šuniui valgyti, skam
binsime skambučiu, arba ro
dysime jam tam tikrą spal- 1 
vą. Pakartojus tai kelis kar
tus, šuniui valgyti neduosi-’ 
sime ir tik skambinsim 
skambučiu arba rodysim 
spalvą,—seilės išsiskirs. Pa
prastai gi seilės ir skran
džio sunka gaminasi tik šu
niui valgant. Tokiu būdu iš- 
šaukiam pas šunį refleksą, 
kurio anksčiau nebuvo. Tai 
yra sąlyginio reflekso pa- 

; vyzdys.
Toliau tęsdamas garbin

gas didžiojo rusų mokslinin
ko materialisto I. M. Sečio- 
novo tradicijas, Pavlovas 
pasireiškė kaip aiškiausias 
ir nuosakiausias šalininkas 
aukštosios nervų veiklos ty- ... 
rinėjimo fiziologijos meto
dais.

Mokslas apie sąlyginius 
refleksus ir yra pamatas to 
daiktiško tyrinėjimo tokių 
sudėtingų reiškiniu, kaip 
aukštosios nervu veiklos sri
tis. Nenuostabu todėl, kad 
Pavlovui yra pripažinta ini
ciatyva centrinės nervų sis
temos smulkiausių mecha
nizmų plataus mokslinio iš
tyrimo.

Visi tie rezultatai davė
( Tąsa ant 7 puslapio)
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On Friday night, 
our backs to see to it that the next 
edition of Laisve would get along 
without us, both Al Dobinis and 
myself rushed home to wash, eat, 
dress and rushed back to meet the 
others and then rushed to the sta
tion and rushed to the train for 
Cleveland. Rush, rush, rush—but it 
was all worth it when fourteen of 
us finally were seated 
grinding .wheels told us we 
the way.

There’*! something both
exhiliratihg in a'train ride. It’s sad 
in a way because you’re leaving 
some things behind going away, 
not knowing when or how you’ll re
turn. But there 
in being free, 
something, with 
no worries.

The long night 
crackers, trying to 
laughing and meeting another group 
—girls—who were also going to
Cleveland for a bowling tournament 
—their’s ' being held by a Russian 
organization. Ours by the Lithuan
ian LDS.

In The Early Morning, sleep-less, 
we arrived in Cleveland where we 
found Joe Palton, Bill McClain and 
Adele Vasil waiting for us. The 
group immediately broke in two- 
one section to the hotel and the 
other to the LDS clubhouse on E. 
79th St.

There is a faint sleep-tinged me
mory, somewhat weak, of writing 
names upon the visitor’s wall, of 
listening to a thousand-times re
peated Amapola, of leaning upon a 
bar-rail-less bar, of searching for 
the wash room by climbing up and 
down and in and out of stairways.

Came noon—lunchtime—and then 
to Bertha Naunchik’s home where 
we found her putting the finishing 
touches upon the LDS Bowling Pro
gram booklet. Sleepily, we fall into 
bed and a few hours later, wide 
awake, the day begins anew.

Twenty Alleys at the Mercury 
were crowded with youthful LDS- 
ers from Chicago, Detroit, Cleve
land, Brooklyn, Pittsburgh and other 
cities. The whole place was full 
with the muffled roar 
ces and the crashing 
pins.

We came in time to
team battle its way—Tony Navikas, 
Al Dobinis, Bob Bastys, John BlaatUA. 
and Al Puvenas. Before we knew it, 
the three games were over. Before 
we knew it, Brooklyn was sure to 
get one of the two major prizes.

Slips That Pass: Not far from 
the Carter Hotel where most of the 
visitors stayed, 
a lot of land.
Keep Off.”

“Why that’s 
of our lasses,
that pigeons can’t

The Chicago Girls had something 
there:—whbn it came to be their 
turn on the alleys they marched in, 
wearing prisoners’ uniforms, carry
ing the bowling ball as one would 
carry the ball and chain, and moan- 

the

of many voi- 
of balls and

see our local
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IT’S ABOUT TIME THE LITHS 
START BECOMING MODERN

Chi. Redwings, Detroit Girls 
Take 1st Place in Nat’l Bowl-
ing Tourney; Brooklyn 2nd

CLEVELAND, Ohio. — The 
Chicago Redwings “A” Bow
ling Team, which was the 
pride of Chicago’s youth bran
ches, had the honor last week 
- end of 
place in 
Bowling 
this city
leys, Hough Ave. and E. 79th 
St.

coming out in first 
the LDS National 

Tournament held in 
at the Mercury Al

Th (a team’s score for three 
games was 3175.

The team, which is compos
ed of John feernot, 
Kwain, Stan 
Solomon and 
was awarded

Frank 
Bernot, Frank 
George Kwain, 
first prize, a

beautiful trophy at the Bow
ling Banquet held in all the 
bowlers’ honor 
Hall.

Second place 
the Brooklyn 
Branch which
Its five members being Al Do-

at the PRC

was-taken by 
Builders 200 
scored 2950.

there is a sign upon 
It reads: “Pigeons,

silly!” remarked one 
“everybody knows 

read!”

ing. through their kazoos, 
mournful “Prisoner’s Song.”

the 
the

bring first prize

realizing that 3.2 
us anywhere, we

Complain As We Did about 
/long trip, we had nothing on 
Chicagoans whose bus was detained 
a full ten hours! They came in, 
weary-eyed and bleary, but never
theless hoping to 
home tomorrow.

In the evening, 
was not getting
did our strenuous best to become 
“psychologically inebriated.” The 
mehod is simple: you buy a couple 
of bottles of “squirt” (something 
that resembled a dash of grapefruit 
in a bottle of lemon soda) and then 
proceed to drink it slowly and care
fully—while 
tells you in 
Strong stuff 
getting you 
to look bad.”
Lane tells us, it begins to work 
after a while.

Repeated invitations from Joe Sa- 
cal to spend the night at the hotel, 
“We've got plenty of room. Only 
six fellows for our three single 
beds.” Wp declined gracefully.

Home to bed at four and up 
again at seven.

someone repeatedly 
austere terms, “That’s 
there. Be careful. It’s 

down. You’re beginning 
From what Helen

Breakfast. To the

CAMPAIGN 
AGAINST WARS

ULTURE is sy-

permit dedi
tomb of 
Mother’s

the
on

the services

binjs, Tony 
veldts, JoK 
Bastys.

Both 
money 
work on the alleys.

Among the girls’ events, 
the lassies from Detroit, Mi
chigan took first place. They 
'will also, like Chicago, receive 
a trophy. The girls on the 
team are Ruth Gugas; Anne 
Adams, Captain; Emma Rye; 
Mary Adams and Sophie Ra
manauskas. Team 
2533.

All scores are 
scores.

Due to the great

’ Navikas, Al Pur- 
John Blass and Bob

teams will also receive 
prizes for their fine

CIO Oppsoses Con 
centration Camps

A strong protest was lodged to
day by the American Peace Mobili
zation against the refusal of Wash
ington authorities to 
cation ceremonies at 
the Unknown Soldier 
Day.

Application to hold
was made to the Quartermaster’s 
Corps by the Washington Chapter 
of the American Peace Mobilization. 
The request was for one hour’s 
time on May 11 on behalf of mo
thers from all parts of the country 
who will rally in Washington on 
that day.

Col. C. S. Reynolds, of the Quar
termaster’s Corps, denied the 
quest, but offered no explanation 
banning the services.

In a telegram dispatched

(adapted from an article “Thirty 
Days” written by ^Eugene Young)

Lithuanian
.nonymous to the South Pole for

most native born Lithuanian-Ame- 
ricans. For like the South Pole, they 
know it exists, but beyond that— 
nothing. In reality, however, the cul
ture of Lithuania is a rich field full 

of the hundreds 
and fruitful ef- 
artists, writers

full and real meaning of Lithuanian 
culture is the living cultural acti
vity which exists today in Lithuania, 
the sum total of all the literature, 
art, music, drama, science and 
thought .that was and is today Lith
uania’s.

score was

handicap

amount of 
figuring- involved we are as 
yet unable to announce the 
winners of the singles and 
doubles in the bowling tour
ney. When this information 
is sent in by Johnny Balchu- 
nas, secretary of the tourney, 
it will be published here.

NEW YORK.—Stating that “the 
Congress of Industrial Organiza
tions is in absolute opposition to 
HR 3 and all similar repressive le
gislation,” Russ Nixon, National Re
presentative of Labor’s Non-Partis
an League, voiced official condem
nation and opposition of four and 
one-half million workers organized 
in the CIO to the provisions of the 
Hobbs Concentration Camp Bill at 
a hearing on the measure last week 
before the House Judiciary Comit- 
tee.

re- 
for

to 
Col. Reynolds protesting his action, 
Frederick V. Field, American Peace 
Mobilization executive secretary, de
clared “the dedication services 
would be the true expression of the 
hopes of millions of American mo
thers this May 11, that their sons 
may not become unknown soldiers 
of another futile conflict.”

of color and beauty 
of years of untiring 
fort of Lithuanian 
and musicians.

a regular slave at the factory—look how he bites his fingernails.’“He’s

Why Suffer With Hi-Blood Pressure?

is

(Research)

Hypertension: High blood pressure 
a condition due to overconsump

tion of foods which cause acidity
or accumulation of acid in the blood 
stream. In all cases or conditions 
causing high blood pressure, the 
blood vessels increase in size, caus
ing the blood to circulate to swiftly 
through the arterial vessels.

When the blood circulates through 
the veins, the smaller blood canal; 
it becomes thickened and decreases 
in flow. This thickening of the 
blood results in high blood pres
sure. The principal dietary helpers 
of this disease are starchy foods, 
such as pastry, potatoes, macaroni,

beans, rice, etc., plus such 
forming beverages as tea and 
fee, beer, wine and liquors 
soft drinks (carbonated), 
taken in excess and in improper 
diets.

lations. A word from a visitor who 
complimented the LDS On its splen
did toufney and hoped that such 

besports activities would not
clubhouse whore we meet Ann Vasil I smashed by the United States’ en- 
ready to start t' * ' ” ----- w ’
again. Taxi to 
and we’re at it

More people.
we remember _____ ____,_
Klaud, Kairys, Frankie Solomon, a 
bunch from Chicago, another from 
Cleveland—all over.

the day all over j tranCe into a foreign war. 
the bowling alleys 

again.
Through the haze
Bertha Geralt, Al

In between bites we chatted

One of The Beautiful sights of 
of Cleveland is the Lithuanian Cui-, 
turai Garden, situated on a hill
side. Lithuanian motifs are through
out. You see busts of Basanavičius 
and Kudirka, a relief of the Gates 
of Gediminas and a plaque at a 
fountain dedicated to Blruta, mother 
of Vytautas.

A number of other nationalities 
are also represented with separate 
gardens. It is such a good idea— 
a dedication to the groups that have 
helped to build America—that we 
wonder why other 
adopted the idea.
particular, should

At The Farewell
night the Chicago Redwings and the 
Detroit Girls received their trophies 
amid great applause and congratu-

Lithuanian-American culture is, on 
the other hand, a small and limited 
portion of its parent, brought to 
this land by the migrations of our 
parents. A- portion which out of 
necessity limits itself to choral, 
dramatic societies, dance groups and 
literary circles. It is of these and 
their influence or lack of influence 
in stimulating the young genera
tion to an interest in this culture 
that I wish to speak about today.

Among all peoples, there has al
ways been a strong inherited desire 
to extend into time, the fruits and 
joys of their own life. Because of 
this desire among all peoples, we 
have civilization, or the handing 
down from father to son, the knowl
edge gained in a lifetime.

So it is with the Lithuanians, a 
desire to hand to their children the 
history of their peoples, their arts, 
their music and their knowledge.

BUT WHAT of those peoples who 
migrate to a different and 
strange land? Do they possess the 

same feeling to impart to their 
children their inheritance? Of course 
they do, but the task is twice as 
hard due to many reasons.

First ,on the part of the new
comer to this land, there is the 
orientation he has to make, emo
tionally, mentally and linguistically. 
In addition to this difficulty is the 
task of rearing a family and en
gaging in some financial pursuit to 
earn a decent living standard.

Second on the part of the Amer
ican born child a special effort has 
to be made to acquire a background 
for his daily life. In most cases his 
knowledge of the Lithuanian lan
guage diminishes after his entrance 
into the public schools. His only 
contact with Lithuanian culture 
was at the affairs and activities of 
the adult organizations. Usually this 

__  __  contact was due solely to the in- 
the American 1 sistencc of his parents. Let us look 

activities and note their , 
on the youth.
early years of large and 
migrations of Lithuanians

to America, we find 
carrying on cultural 
much success. For 
there was a strong 
plicate in this land a part of the life 
they knew in their native land. 
These groups wore vitalized con
stantly by the influx Of new ideas 
and newer audiences. As the years 
rolled on, these migrations ceased.

With this stop came an end to 
the arrival of new ideas, and since 
there was wo development of Lith
uanian creative talent In this coun
try these activities relaxed into a 
stagnant stage.

SO, WHILE the rest of America 
was moving at high speed In de

veloping it’s own culture, these 
groups settled into a period of du
plicating their previous attempts 
without any regard or consideration 
for the advance in methods of pre
sentation. These groups and their 
affairs became 
rest of the culture 
even of Lithuania, 
these affairs were 
interesting because
time long gone by. In fact during 

Two hit I the years, ft constant decrease in

a state of ig-Why then, should 
norance such as this, exist among 
the youth in America? A state of 
ignorance, which deprives them of 
their lawful heritage? Could it be 
that they themselves lack a desire 
to find out, or could it be that 
the means of finding out, that is, 
the methods used by the adults to 
present this culture, failed? Person
ally, I believe that 
ter.

Many of us,
of Lithuanian

it was the lat-

when we speak 
culture, take it 

for granted that we mean by this 
phrase the cultural activities which 
have been carried on by all Lith
uanian organizations for the past 
quarter century in America. The

Bats and Balls
News from the Baseball Front

In discussing the case of Harry 
Bridges, President of the Interna
tional Longshoremen and Ware
housemen’s Union, who is’ facing 
deportation, the CIO representative 
said: “The persecution of Harry 
Bridges is not an isolated case. It 
is part of a familiar pattern used 
against the efforts of workers to 
organize to better their lives and 
the lives of their families. This pat
tern of anti-labor use of the outcry 
against non-citizens helps to ex
plain' why organized labor, and par
ticularly the CIO has constantly 
opposed this bill and similar discri
minatory measures.”

“The organized labor movement,” 
Mr. Nixon sai din part, “has been as a relief man. Harris has allowed' gins hit triple with three on while 
aware for ; 
on the rights 
the foreign born are a prelude and 
a cover for attacks bn the rights of 
the labor movement.”

If the Boston Red Sox pitchersand fair batsman although 
would but'show the same effective-1 power hitter. <
ness in starting games that they do 
when relieving, Manager Joe Cro
nin’s worries would be over. Up to ' 
May 1, the Red Sox had played į 
thirteen 
pitchers 
route, Dickman, Newsome and Wag
ner and the last named lost his 
game in the eleventh inning. Bos
ton had won seven games and four 
of the seven were won by relief 
hurlcrs, Harris, Hash, Fleming and 
Johnson.

Hash, Hughson and Judd have 
been the only Boston pitchers to 
have even one lapse in effectiveness' bases filled this Spring. Frank Hig-

games, but only three, 
had gone the complete

not a
1

acid 
cof-1 
and' 

when

Onc batsman has twice made four 
hits in this young season. Dominic 
DiMaggio is the man. Ten others 
have accomplished the trick once. 
They are Solters of Chicago, Stain- 
back of 
gio and 
of the 
Browns 
and Cramer of Washington.

—o—
Joo DiMaggio, Roger Cramer and 

Frank Hayes are 1 
leagures to,hit home runs with the

Detroit, Keller, Joe DiMag- 
Rosar of New York, 
Athletics, Lucadello 
and Ben Chapman,

McCoy 
of the 
Travis

generations that attacks 1 only five hits and no runs in ten • 
ts of the. non-citizens and I innings, Fleming one hit in seven j 

and one-third rounds, Johnson one 
in two-thirds innings, Hash no hits 
in two innings. Some one of these 
days, however, Horris, Johnson, 
Fleming and Newsome are going to i 
come through as• startery and there| me muunu. ah ms msi vitiuiy ui 
is also a good chance for Wagner (the ’41 season, he won, 2 to 1, yet 
despite the treatment accorded him it took 
by the Tigers Wednesday.

— o—•

Detroit Special

Roy Weatherly hit a three and 
two ball for a single that drove 
in a trio of team mates.

—o—
Bob Feller may be the swiftest 

pitcher in the American league but 
he, also is the most deliberate on 
the mound. In his first victory of

at those
influence

In the
constant

many groups 
activity with 

at that time 
desire to du-

I guess the LDS correspondent 
will cover the bowling tournament 
in Cleveland so I’dl just 
the chorus heat.

stick to

a day of 
the most

This Sunday, May 11, is 
vast importance. One of 
important features will be a dis
tinguished guest who is an artist 
of considerable talent and wishes to 
help the chorus in every way he 
possibly can. This is our opportuni
ty to develop soloists and various 
groups of singers. We 
material, what we need is 
ing.

Every chorus members 
present regardless of what he will 
do during the rest of the day. Those 
that drive down should be 
that all his passengers go so 
every car will come full to 
top and on time. I say on 
because practice is going to start 
at 10:30 A.M. sharp since we have 
our big picnic to take care of too. 
Practice will be short and more or 
less an audition so puleeze be on 
time and well tuned.

Our big picnic starts at 12

have the 
the train-

should be

sure 
that 
the 

time

noon
To avoid over-indulgence in foods,Beechnut Giove on Middle Belt 

one’s 
ance 
over-indulgence in non-bencficial be
verages, yet balance the liquid in
take required, clear soups, milk and 
fresh fruit juices should be con
sumed.

diet should contain an abund- 
of carbohydrates. To avoid

A helpful treatment for high 
blood pressure lasting from 12 to 
15 weeks is as follows:

Drink large quantities of water 
and lerhon juice without sugar— 
approximately one gallon daily. 
Drink the juice of one lemon each 
night before retiring.

Eat three large pieces of garlic 
daily fob two or three weeks. Omit 
two weeks, then repeat for the du
ration of the treatment period.In between bites we chatted on 

philosophy and poetry with Alda I (Tablets containing approximately 
Llniinsky and theh listened to talk the above amount of garlic may be 
by John MaZan, Johnny Balchunas,! obtained.) Avoid meats, except kid- 
and 
dec! 
one 
ing 
ner.

John Orrnah. The banquet en- j ney-latnb chops ahd chicken, 
with Joe Taltoh leading every- 
in a number of songs and clos- 
with the Star Spangled Ban-

To Say Goodbye, rush to the 
rush to the train, only tb 

late, and then rush for soft

we would be able to sleep. No

the early morning we see on 
Hudson River a black-painted

Rush 
station, 
find it 
luxurious seats in the vain hope 
that 
go.

In 
the
steamer.

"Why is that ship painted black?” 
asks one sleepy-eyed of another.

“Dunno,” says the other. “It must 
be mourning. Maybe the Captain 
died.”

In this way, half-dead, but quite 
satisfied with it all—we ended our 
week-end in Cleveland at the LDS 
Nat’l Bowling Tourney.

Avoid all canned foods, (very iin- 
' portant); but fresh fbuits ahd vege

tables, especially green vegetables 
of all kinds, raw or cooked may 
be eaten ih large quantitieis.

In all cases or bonditiohs causing 
high blood pressure, involving high 
blobd pressure, the blood vessels in
crease in size, allowing the blood 
to circulate too fast through the 
arterial vessels, 
circulates through 
blood becomes 
decreasing the 
thickening of 
blood pressure.

Research Collaborator
Eugene J. J. Isottl, M.D., D.P.H.

(Doctor of Med. &
Doctor of Public Health)

J. F. Boris, Phc., O.D.
(Pharmaceutical Chemist , 
Doctor of Optometry)

Whbh the blood 
the veins the 

thickened; therefore 
flow of blood. This 
blood causes high

VanRoad about a Vz mile past 
Born Road. There is a place to 
play ball and plenty of tables on 
which to play games. There is nice 
hiking territory around the grove 
and swings for the young and ambi- 

1 tious people. Naturally there will 
be plenty of cats, and refreshments.

The best part, of the picnic will 
! begin >at 3 P. M. when the 11 piece 

musi'c masters, ‘The Buccaneers,” 
will fill the dance hall with their so
phisticated swing, on into the night. 
So bring your music loving pals 
one and all because as the 

(ing goes “The more, the 
unless “three is a crowd” 
case bring three more ahd 
up.

Probably (boy am I soft peddling) 
the most muled over topic of the 
day will be 
(tail-stories) 
goings.

There’s big 
hill and it ain’t according’ to what 
most of us wants. They’re talking 
war and us, the pObple, peace. 
They been talking faster for some 
tinie now and been pulling tricks 
on the side so all the others 
gals that think a husband in 
piece- is fetter than an empty 
form and. a stack of, photos, 
bringing their families and 
friends in a mighty parade to show 
the war makers that their poison 
£ens aren’t fooling the flesh and 
blood this time.

The Mother’s Day (May 11th) pa
rade will start at 2 P.M., at Wood
ward and Kirby and proceed to 
Cadillac Square. Those that parti
cipate ip the parade »can come to 
the picnic directly after that and 
finish the day in fine style.

Kid Kong.

oldc say- 
merrier,” 
in which 
pair ‘um

the bowling chatter 
about the Cleveland

going’s on, on capital

and 
one 
uni- 
are 

boy

two hours and forty-five 
'minutes to play the game. Another 
game played at Detroit took three 

In four games, Bob Feller al- hours and four minutes but that 
lowed twenty-five hits, only eight 1 was contested by the Browns and 
runs, walked twenty-three and t Tigers, the latter winning 12 to 11. 
struck out twenty-one. Incidentally, Poorest game of the year—twenty- 
he struck out Catcher Tcbbetts of four bases on balls and eight errors.' 
Detroit, a few days 
time he had fanned 
years. Al 
mate allowed 
runs in his 
Thornton Lee 
come across

Milnar, 
fifteen 
first 

of the

team

ago, the first 
Birdie in four 
Feller’s
hits and eight
three games.

White Sox has 
in great shape 

Spring by allowing only five
in three games.

— o—
“Fire” Trucks, the stocky 

hander, Detroit optioned to 
won his first three games 
Bisons, striking out thirty 
in twenty-eight innings.

—o—
Although Connie 

placed Eddie Collins 
with 
mean 
guer. 
year

this 
runs

right 
Buffalo, 
for the 

batsmen

has rc-
outficld

Mack 
in the 
that does not 
not a big lea-

Wally Moses, 
that Eddie is
He will be around many a 

as he is fast, a good fielder

On the other hand, Thornton Lecj 
and Al Smith have taken part in 
the two fastest games of the year.' 
Smith beat Leo, 2 to 0, in one hourj 
and 
week later, Lee defeated Smith 2 
to 1, in one hour and thirty-one 
minutes.

thirty-seven minutes and a

isolated from the 
of America and 

To the youth, 
boring and un- 
they were of a

JAmerican league pitchers seem to 
be ahead of thę batters as only 
mine scores of more than ten runs 
have been registered. On the other Į 
hand, there have been c.-t-—.
games in which a club has been, 
held to five or less hits. T.._ LL, 
games have been pitched by Milnar the audiences could be seen. Today, 

- -- - ' most groups, with very few ex
ceptions are in this category.

What does this mean? To put it 
very simply, it means that within a 
few years, every vestige of Lithua
nian-American culture will be ex
tinguished from the lives of Lithuan- 
ian-Amcricans unless something is 
done. That something has already 
shown its face in a number of our 
organizations, but it needs the sup
port of all the adult and youth or- 
ganiations of lithuanian-Americans.

Revamping, revitalizing the me
thods of work in our cultural orga
nizations. In the choral groups a 
provision should be made to pro
vide an interest for the young. Sin
ging folk songs is all right, but 
something else, American folk melo
dies, operettas, ballads and so forth 
should be included in the repertoires 
of all our groups. The dance groups 
should become more conscious of 
staging dances, inventing new dan
ces, broadening their field, 
speak.

The dramatic societies 
take into consideration the 
ces made during the years in stag
ing, acting and material. There must 
be hundreds of plays which when 
translated could be used on the 

I Lithuanian-American stage.
This does not mean they arc to 

forget the plays’of their own, but 
that these plays have to be done 
lhe modern way. All this means 
work, and it is only with the co
operation of the individuals who are 
interested in this^ work that any
thing can be done.

It is up to such organizations as 
the Lithuanian Art League, The 
Lithuanian Literary ’ Association (A 
LDLD), and the LDS to take these 
things and to work to reotientate 
ourselves and our work.

The time is short and 
much to be done.

been sixteen

and Dietrich with Grove and Hash 
collaborating in another such con
test. Russo, Bonham, Edgar Smith 
and Comcz have pitched three-hit 
affairs.

HAVE A DATE WITH ME?

-ągįįįį.

it

fl

so to

should 
advan-

there is

in

no older 
morning,

Ahn Corio, celebrated strip-tease artist, who will do her last strip-tease 
at the annual New York Newspaper Guild (CIO) ball May 16, before join
ing the legitimate stage. She has signed an application for a blind date 
with an undated newspaphrhiaii for the Affair,

cities have not 
New York, 

follow.
Banquet Sunday

V...... i

Says the Missus
Hiram—Wifie, a man is 

than he feels. Now this 
L feel as fresh as a two-year-old.

Wife—Horse or egg?
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Devyniolika Metų Žydų 
Dienraščiui “Freiheit”

balsuot prieš tą bilių.

Gegužės 10 dienos vakare giosios eilės buvo pasidali- 
New Yorko didžiausioj sve- nusios į dvi grupes. Viena 

grupė susidėjo iš komunis
tų, kurie buvo nuo 1919 me
tų atsiskyrę nuo Socialistų 
Partijos. Kita grupė susida
rė iš kairiųjų socialistų, ku
rie buvo pasilikę Socialistų 
Partijoj, užkariauti ją nau
joms idėjoms. Šiai grupei 
vadovavo Olginas. Komunis
tinė grupė išleido savaitinį 
laikraštį “Truth”, o Olgino 
grupė leido “New World”. 
Pabaigoje 1921 metų abi 
šios grupės susivienijo ir 
nusprendė išleisti dienraštį. 
Taip ir gimė “Freiheit”. Ap
linkui “Freiheit” tuojau su
sispietė ne tik visa pažan
gioji žydų darbo liaudies 
masė, bet taipgi visa revo
liucinė inteligentija.

Dienraščiui kelionė nebu
vo gėlėmis išklota. Prisiėjo 
sunkiai dirbti ir aštriai ko
voti su liaudies priešais. Tų 
priešų priešakiu atsistojo 
su milijoniniu kapitalu men
ševikų dienraštis “Forward” 
ir visa menševikiška klika 
adatos amatų darbo unijose. 
Kokias tie priešai vartojo 
metodas kovai prieš “Frei
heit” ir visą pažangųjį ju
dėjimą tarpe žydų, mes lie
tuviai galime spręsti iš mū
siškių menševikų, kuriems 
šiandien vadovauja visokio 
padorumo ir lygsvaros ne
tekę “Naujienos” ir “Kelei
vis”. Griebėsi jie ne tik lie- 
žuvinio boikoto, bet ir atvi
ro teroro prieš “Freiheit” 
šalininkus. Kai prieš kelis 
metus kilo Palestinos pro
blema ir “Freiheit” užėmė 
teisingą revoliucinę poziciją 
ir išėjo prieš zionistus (tau
tinius šovinistus ir menše
vikus), “Forwaldo” klika 
ir unijų biurokratai nesi
drovėjo panaudoti spėką ir 
smurtą.

Tačiau “Freiheit” kovą 
laimėjo ne tik tuo, bet visais 
pamatiniais klausimais. Ir 
šiandien, kai visa žydų bur
žuazinė spauda, kaip ir mū
siškė klerikalų, tautininkų 
ir menševikų spauda, kaip 
ir visa komercinė spauda, 
apsiputojus šaukia už karą, 
už prezidento Roosevelto 
karinę politiką, “Freiheit” 
nesvyruojančiai gina liau
dies reikalus ir plėšia mas- 
ką nuo pikto veido visiems 
Hillmanams, Dubinskiams ir 
Čabanams.

tainėje (New Madison 
Square Garden) įvyks tik
rai istorinis parengimas, ku
rio tikslas bus atžymėti žy
dų liaudies dienraščio “Frei
heit” devyniolikos metų su
kaktį ir pagerbti veikėją 
Israel Am ter jo šešių de
šimtų metų gyvenimo su

kakties proga. Iškilmėje da
lyvaus per dvidešimt tūks
tančių žmonių.

Prieš du metu mirė “Frei
heit” redaktorius Moissaye 
J. Olgin. Tai buvo žmogus 
nepaprastų gabumų: ir pra- 
kalbininkas, ir rašytojas, ir 
žurnalistas ir organizato
rius. Bet turto jis paliko 
viso labo tik $11.73! Ir ši 
suma, žinoma, teko “Frei- 
heitui.”

Šis faktas pasako labai 
daug. Jis parodo, kokie 
žmonės yra susispietę aplin
kui “Freiheit,” kokie jį lei
džia ir kokiems jis tarnau
ja. Jį leidžia, kaip patys lei
dėjai su pasididžiavimu sa
ko, žydai be pinigų. Jis tar
nauja žydams be pinigų. O 
mūsų terminologijoje tas 
reiškia, kad “Freiheit,” kaip 
mūsų liaudiški laikraščiai, 
yra darbo žmonių laikraštis. 
Tik darbo žmonės “Frei
heit” palaiko. ;

Dabartinis “Freiheit” re- ; 
daktorius Paul Novick ap
skaito, jog per šiuos devy- 
nioliką metų dienraščio gy
vavimo žydų darbo liaudis 
sudėjo laikraščio palaiky
mui, aukomis ir pelnu nuo 
parengimų arti dviejų mili
jonų dolerių. Šiemet dien
raštis pasimojęs s u ke 1 ti ’ 
gimtą tūkstančių d o lerių! 
Novick su pasididžiavimu 
sako, jog jau jie yra surin
kę arti 65 tūkstančių dole
rių ir tikisi pasibrėžtą tiks
lą pilnai pasiekti.

Ką gi tas parodo? Paro
do tą, kad “Freiheit” turi 
didelę įtaką žydų darbinin- 
kų> inteligentijos ir smul
kiosios buržuazijos masėse. 
“Freiheit” y p a t ingą rolę 
vaidina New Yorko mieste ' 
adatos amatų darbininkuo
se. Dviejų didžiulių unijų 
menševistinė — socialdemo
kratinė vadovybė (Hillma- 
no mašina Amą Igameitų 
unijoj, o Dubinskio Suknia- 
siūvių u n i j oj) “Freihrit” 
^nuvarytų skradžiai žemės, 
jeigu pajėgtų. Šis liaudies 
dienraštis yra jiems kaulas 
gerklėje. Tiesa, jie už savo 
pečių turi galingą menševi
kų dienraštį “Forward,” ku
rio redaktorius Abe Cahan 
gauna metinę algą iš dvide
šimt tūkstančių dolerių; tie
sa, jie turi Tamanny Hali 
politikierių kontroliuojamą 
“The Day.” Bet jie žino, 
kad “Freiheit” atstovauja 
žydų darbo liaudies intere
sus. “Freiheitą” skaito tūk
stančiai adatos amatų unijų 
narių.

“Freiheit” pirmas nume
ris išėjo 1922 metų balan
džio 2 dieną. Šių žodžių ra- 
šėjas puikiai atsimena tą 
istorinį laikotarpį. Tai juk 
buvo laikotarpis didžiausių 
pokarinių audrų. Teko net 
dalyvauti ne vienam pasita
rime dėl leidimo žydų kalba 
pažangaus laikraščio. Juk 

i tai buvo reikalas ne vien žy
dų darbininkų. Kaip supran
tam dabar, taip tada pažan
gūs darbininkai suprato
me, jog laimėjimas vienos 
kurios tautos darbo masių 

, progreso idėjai yra darbas 
ir rūpestis visų revoliucinių 

' darbinirikų.
Tais laikais žydų pažan-'raginant Conn, kongresmaną

Tą pat dieną (geg. 4), SLA 
11 kuopa turėjo savo paren
gimą kitame kliube (40 Green 
St.), norėdami pakenkti Vili
jos Chorui. Jie pradėjo savo 
programą 2 vai. po pietų, o 
mūsiškių programa prasidėjo 
4 vai. po pietų. Kai kurie 
grįžę nuo to parengimo sakė, 
kad ten lošimas buvo užbaig
tas beveik per valandą laiko. 
O paskui pasistatė ant pa
grindų J. Simutį, kuris pasa
kojo apie “terorą Lietuvoj.” 
Sakoma, kad niekas nenorėjo 
jo

Iš Pasiruošimo Sėjai Kauno 
Apskrityje

nors ir

klausyti.
Waterburietis.

Baltimore, Md
Maryland© Legislatūra išlei

do įstatymą, suvaržantį lais
vą apsivedimą. Elkton, Md., 
buvo pagarsėjęs kaipo liuoso 
apsivedimo vieta. Važiuojant 
per tą miestuką galėjai ma
tyti iškabas, garsinančias grei
tą apvesdinimą. Ir tam tikri 
žmonės darė labai gerą biznį 
iš to. Dabar, užėjus madai 
vaikams ženytis, tėvai buvo 
visai bespėkiai pastoti kelią 
tokioms ženatvėms. Ir tai virto 
pas mus visai ne naujiena, 
kad 12 metų vaikai išleisti 
kur nors pareidavo namo že- 
noti.

Prieš tūlą laiką buvo išleis
tas įstatymas, kad po išsiėmi- 
mo vedyboms leidimo reikė
davo laukti 48 vai., bet su lai
ku ir tas įstatymas buvo apei
tas. Teisėjai išduodavo leidi
mus greitam apsivedimui. Da
bar jau ir tai bus uždrausta.

Kauno apskrityje 
vėlokai pradėta ruoštis pava
sario sėjai, pastaruoju metu 
darbas eina pilnu tempu. Kau
no apskr. valstiečiai lenkty
niauja šu ukmergiškiais. At
skiri valsčiai ir kaimai įsitrau
kė į tarptautines lenktynes. 
Šiuo metu intensyviai valoma 
sėkla. Čekiškės valsčiuje vei
kia 10 sėkloms valyti punktų, 
kuriuose yra 10 f ūkteliu ir, 4 
trejeriai. Valsčiuje reikia iš
valyti 10,000 centnerių vasa
rojimų grūdų, o išvalyta dar 
tik apie 3,000 centnerių, že
mės- ūkio inventorius remon
tuojamas 25 kalvėse. Aukšta
dvaryje įsteigta MTS ir arklių 
nuomojimo punktas. Valsčiuje 
jaučiamas trąšų trūkumas, nes 
trąšų pareikalavimas labai di
delis. Garliavos valsčiuje vei
kia 9 javų valymo punktai. 
Jau išvalyta apie 60% sėklos. 
Remontas eina septyniolikoje 
kalvių, 
tiečiai 
matyto

Mineralinių trąšų vals- 
išpirko apie 40% nu- 
kiekio.

Darbo Žmonių Švietimas 
Šiauliuose

Šiauliuose, be iki šiol veiku
sios vienos suaugusiems vidu
rines mokyklos, eiles pradžios 
mokyklų, dviejų rusų kalbos, 
vienų prekybos ir vienų trak
torininkų kursų, nuo kovo 1 d. 
Liaudies švietimo ir Komuna
linio Ūkio Komisariatas prie

I Šiaulių Vid. amatų mokyk
loj dar atidarė Valstybinius 
statybos kursus, su šaltkalvių, 
stalių, dailidžių, mūrininkų, 
krosnininkų, dažytojų ir staty
bos bei kelių, dešimtininkų 
skyriais. Į visus skyrius pri
imta 200 klausytojų, kurių 
dauguma yra iš miesto darbo 
biržos. Gabesniems kursan
tams numatoma paskirti sti
pendijas bei pašalpas. Pamo
kos vyksta vakarais amatų 
mokyklos patalpose. Kursams 
Vadovauja inž. R. Lieparskis. 
Kursai truks penkis mėnesius; 
tris mėnesius teorija ir du mė
nesiu praktikos darbai.

Nuo kovo 10 d., prie I Vid. 
amatų mokyklos pradėjo veik
ti Liaudies švietimo Komisa
riato įsteigti šoferių kursai. Į 
kursus priimta 40 klausytojų; 
vyrų ir moterų. Mokslas, vie
nos kursų laidos, tęsis 4 mė
nesius. Kursams vadovauja 
mokyklos direktorius drg. A. 
Geležiūnas.

Darbo žmonių švietimas 
Šiaulių mieste spėriais žings
niais žengia pirmyn. Vakarais 
į įvairias mokyklų patalpas 
renkasi būriai senų, ir jaunų 
darbo žmonių; eina sūnus ir 
tėvas, motina ir duktė, sėdasi 
į vieną suolą ruoštis naujam 
socialistinės tėvynės statybos 
darbui. Nors susirinkusieji nuo 
dienos darbų pavargę, tačiau 
jų veiduose šypsena, pasiten
kinimas ir didelis pasiryžimas 
semtis mokslo žinias.

Berne, Šveic. — Iraqo ar
tilerija padarė daug nuosto
lių anglam Habbanijoj.

Waterbury, Conn.

Ablava prieš Vokiečius 
Jūrininkus New Yorke

giausiai žibaliniuose Ameri
kos laivuose.

New York,, geg. 7.—Ša
lies valdžios agentai naktį 
užklupo visus žinomus vo
kiečius jūrininkus ir iš na
mų nugabeno į Ellis Island 
ateivybės stotį. Suėmė 150 
jų ar daugiau. Tie jūrinin
kai pirm karo tarnavo dau-

Canea, Kreta. — Graikų 
valdžia šioje saloje paskel
bė, kad vokiečiai viso nus
kandino virš 30 prekinių 
Graikijos laivų ir tris kari
nius laivus naikintuvus. Ki
ti Graikijos laivai dabar 
tarnauja anglam.

“LAISVES” NAUDAI

PIKNIKĄ
Prašome pasižymėti, kad dienraščio 

“Laisvės” naudai didieji piknikai 
įvyks:

BALTIMORE, MD. 25
LIBERTY PARK
Foster & Moffet Avės.

I I I

MAYNARD, MASS. L;„T“ 4
VOSE PAVILION PARK

Maryland© valstijoj pasta
ruoju laiku įėjo į madą au
tomobilių vogimas. Per perei
tus keturis mėnesius tapo pa
vogta 921 automobilis. Polici
ja surado 862, o 59 nesurasta.

Automobilių komisionierius 
išleido pareiškimą auto savi
ninkams, kad nepaliktų nieko 
mašinose ir nerakintų mašinų 
durų,, ba piktadariai atplėšia 
duris ir padaro savininkams 
daug bereikalingų lėšų.

Tas Pats.
(Kam auto, komisionierius 

pasitarnauja: auto savinin
kams, ar piktadariams? — 
“L.” Red.)

ORO TŪZAS
Berlin. — Vokiečių lakū

nas pulkininkas Werner 
Moelders viso iki šiol nušo
vė žemyn 67 anglų orlaivius' 
kautynėse virš Anglų Ka-' 
nalo, kaip skelbia vokiečių 
komanda.

Iš Mūsų Apylinkes

Gegužės 4 d., įvyko Vilijos 
Choro parengimas, kuriame 
buvo perstatyta operetė “Kup
rotas Oželis,” vadovystėje B. 
Rasimavičiūtės (Lukas), 
gerai sumokino dramatišką ra
telį. Visi lošėjai savo roles at
liko pagirtinai. P. Marozas 
(jaunuolis) Jonelio rolėje pa
sirodė tikrai artistiškai. Jis 
taipgi ir pirmininkavo tam 
vakarui. Prie lošimo buvo dar 
ir koncertinė programos da
lis, kuri buvo išpildyta due
tais, kvartetais ir solais. Pub
lika buvo patenkinta tuo va
karu. Drg. Sinkevičiai sulošė 
dialogą iš Škotijos mainierių 
gyvenimo. Jie prijuokino pu
bliką. Juozas Norkus (jaunuo
lis), pagrojo armonikų keletą 
kavalkų. Visi programos daly
viai pasirodė gerai. Todėl ir 
publika juos įvertino palydė
dama gausiais aplodismentais.

Pertraukoj tapo perskaityta 
rezoliucija prieš Vinson H.R. 
4,139 bilių. Tapo priimta ir 
pasiųsta į Washington, D. C.,

ENGLISH-LITHUANIAN
SELF-INSTRUCTOR

Patašė Dr. J. J. Kashkevich 
Išleido dienraštis “Laisve”

BROOKLYN, N. Y. “r
KLAŠCIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

Tai knyga angliukai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi galima‘iš* jos lietuviškai kalbantų^^ynokytis 

angliškai.

252 puslapių, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Kas šią knygą nupirks kaipo dovaną Amerikoje gi
musiam lietuviui ar lietuvei, tai bus labiausia įvertinta' 
dovana.

Platintojams duodame gerą nuolaidą. Geriausia pro
ga šią knygą platinti bus piknikuose, kur susirenka 
daug jaunimo. Tad platintojai yra prašomi išanksto 
užsisakyti English-Lithuanian Self Instructor ir būti 
prisirengusiais platinti jį piknikuose.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

BALTIMORE, MD

Laisvės" Piknikas
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 

naudai dienraščio “Laisves”

Sekmadienį, Gegužes 25 May, 1941
Prasidės 10-tą valandą ryto.

Liberty Park
Eastern & Moffett Avės., Baltimore, Md.

Back River Car Line

IŠTISA PROGRAMA:
V. Valukas ir sūnai iš Scranton, Pa., dainuos trio. Finnish Merginų Choras, 
Baltimore; Lyros Choras, Philadelphia; Lyros Choras, Baltimore, Md. ir 

JONAS SIURBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y.

Skaitlingai dalyvaukite šiaihe piknike, išgirskite puikia programą ir svarbias 
prakalbas. M’ •*»'

V. Paužos Orkestrą Gros Šokiams nuo 2 vai. po pietų
Programa prasidės 5 vai. vakaro

rtlKWalol liCdlc

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon Street
Philadelphia, pa.

Telefonas Poplar 4110

tai

Drabužių Krautuvė
Geo. Kaminskas ir Sūnai

152 Ferry Street, Newark, N. J
kampas Adam St.,

Pavasaris su šventėm jau ir vėl čia. Kaip girdėt,
labai daug žmonių kalba, kad pavasario pirkinius ge
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti ką 
tik nori, nereikia vaikščioti per visą miestą ir jieškoti.

Čia galima gauti moterims, vyrams ir vaikams ir 
ką tik užgimusiems kūdikiams drabužių.

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(kortinus) ir galima mastais nusipirkti. Turime didelį 
pasirinkimą visokių reikmenų kambariam išrėdyti. Flo
ridos stylio Slip Covers, padarome pagal užsakymą ar
ba mastais parduodame. Nepaisant, koki būtų jūsų ra
kandai, mūs patyrę siuvėjai pritaikys pagal jūsų skonį.

Mūsų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia
me užeiti ir persitikrinti. Duokite mums progą parodyti Jums 
mūsų tavorą. Prie krautuvas yra vietbs automobiliams pasistatyti.

Tikimės, kad neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
tariame širdingai ačiul
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DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Gegužės 11d. (Motinų Die
ną) įvyks masinė demonstra
cija prieš karą, už taiką. Ren
gia tarptautinis moterų taikos 
komitetas. Demonstracija pra
sidės 2 vai. po pietų nuo Kirby 
ir Woodward iki Cadillac Sq. 
Visus kviečia demonstruoti 
prieš karą.

Gegužės 11 d., 2 vai. po 
pietų LLD 188 kp. susirinki
mas, 1035 Caniff Avė.

Detroito Pašai pinio Kliubo 
susirinkimas įvyks geg. 11 d. 
2 vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėj ant 25-tos ir Vernor.

Gegužės 15 d., 8 vai. va
kare įvyks Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubo susirinkimas, 
4097 Porter St. Visos narės 
privalo dalyvauti.

iždo. Viską 
sudarys gerą

kp. apsvars-

Dėl “Vilnies” Suvažiavimo
Jau keletas draugių ir drau

gų yra išrinkta iš Detroito org. 
ir jau rengiasi dalyvauti “Vil
nies” dienraščio suvažiavime 
geg. 11 d.j Chicagoj. Jie va
žiuoja ne tuščiom. Vežasi ir 
keletą penkinių paramai mū
sų dienraščio. Kurios kuopos 
negalėjo aukoti iš iždo, tos 
surinko kolektom, kitos kuo
pos aukavo iš 
bendrai sudėjus 
paramą.

Štai LLD 188
tė, kad negalės aukauti iš iž
do, tai parinko aukų. Sekami 
aukavo: po $1.00: Rafolas 
Traknys ir St. Tvarijonas; po 
50c: J. K. Alvinas, P. Dravi- 
džius; G. Steponkevičius 30c; 
P. Vidrinskienė 20c; po 25c: 
A. Dargienė, A. Varaneckienė, 
A. Mačys, V. Kalenauskas, K. 
Beliūnas ir Dapšis. Viso $5.00.

LDS 86 kp. šiuo tarpu dele
gato neišrinko į suvažiavimą, 
bet nupirko “Vilnies” šėrą už 
$10.00, taipgi surinko aukų 
$3.50.

D. L. Kliubas išrinko dele
gatą ir paskyrė $5.00 pasvei
kinimui “Vilnies” suvažiavi
mo. . ‘

Westsides kuopos taipgi tu
rės savo delegatus ir nuveš į 
Chicagą auką nuo LDS ir LLD 
kuopų.

Apie Drg. P. Grikieti
Praėjusį rudenį liko pervež

tas į Detroitą draugas P. Gri- 
kietis iš Chicagos, todėl, kad 
ten gyveno nepakenčiamose 
sąlygose. Detroitiečiai jį čion 
padėjo po gero gydytojo prie
žiūra ir dėl gyvenimo surinko 
auką pinigais. Draugiškai drg. 
Grikietį priėmė ant ūkės drg. 
Terzai, bet labai ilgai niekas 
negali laikyti, todėl iš ten liko 
nuvežtas pas draugus Butėnus 
ir jis ten pabuvo gerą laiką. 
Kadangi draugai Butėnai ren
gėsi grįžti į miestą gyventi, 
todėl draugam vėl prisiėjo 
jieškoti kitur vietos. Dabar d. 
Grikietis randasi pas drg. 
Laukaičius, 1223 19th St. arti 
Howard St.

Niekšai Darbuojasi 
dirbtuvėj yra prisam-

Fordo
Fordo

dyta visokių provakatorių, ku
rie dirba už didelias algas ir 
skleidžia viešai šlykščią pro
pagandą prieš CIO uniją. Silp
nadvasius traukia į Amerikos 
Darbo Federacijos uniją ir at
virai daro užpuolimus ant tų 
unijistų, kurie turi CIO guzi- 
kus. Vakarais varo šlykščią 
agitaciją prieš CIO uniją per 
radio ir šaukia masinius su
sirinkimus, kur tik gali. Pra
eitą sekmadienį įvyko masinės 
prakalbos mokykloj ant West 
Grand Blvd, ir Grand River, 
kuriose skleidė bjaurią pro
pagandą ne tik prieš CIO, bet 
ir prieš visą progresyvį judė
jimą per Fordo papirktus 
agentus. Turi visur įsteigę 
AFL įstaigas ir tie parsidavę 
niekšai dirba dieną ir naktį, 
kad tą “vargšą Fordą išgelbė
ti nuo pražūties.” žinoma, kad 
valstijos ponai gerai laimėjo 
pinigų nuo Fordo kompanijos, 

. nes. ką niekšai veikią, jie “ne
žino,” bet ką darbininkai rei-

■M —*

Bostono ir Apielinkeš Žinios
kalauja, tai su tuo visai nesi
skaito. Jau Fordo darbininkai 
parodė savo milžinišką galybę 
ir spėką. Budėkite, draugai, 
iki galutinai kova bus laimė-

General Motors ir Murray 
Body Tarybos

Kadangi šios milžiniškos 
dirbtuvės yra surištos su val
džios darbo užsakymais, todėl 
derybų komitetas turi daug 
bėdos darbininkų ir kompani
jos derybas sutaikyti. Bet ne 
po ilgam pamatysime pasek
mes. Alvinas.

Žinutės iš Pažangiųjų Lietu
vių Tarybos Radio

Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos radio valandos vardas 
“Amberland Program” ruošia 
sekmadieniui, gegužės 11 pui
kią Motinos Dienos programą. 
Pažangiųjų Lietuvių Tarybos 
radio pusvalandis laikomas iš 
stoties WIIDII, Boston, Mass., 
9 vai. ryto iki 9:30 vai. Ge
gužės 11 programoj dalyvaus 
tik ką sugrįžęs Alex Vasiliaus
kas, nuolatinis muzikos vedė
jas, Dzūkas ir žemaitis, orga- 
nistė, Grinkaitis (kornetistas).

So. Boston, Mass
Lietuvių Radio Korporacijos 

Programos:
šeštadienį, gegužės 10-tą, 

radio programa per stotį WO 
950 klc., 8:30 vai. iki 9 
ryte bus sekanti:
— Dainos ir muzika.
— žinios.

Sekmadienį gegužės 11-tą, 
Motinų Dienos programa per 
stotį WORL, 
iki 10:30 vai.
ti: 

1

vai.
1
2

950 klc., 9:30 
ryte bus sekan-

Strazdo orkes-

2

— Juozo 
tra iš Jamaica Plains.
— Dainininkė Ona Minei- 
kiūtė iš Montello.

Steponas Minkus.

Lawrence, Mass
Gegužės 10 — 11 dienomis 

:vyks Maple Parko Kliubo ati
darymas — išvažiavimas. Sek
madienį, gegužės 11, prasidės 
1 vai. po pietų.

Kviečiame visus atsilankyti.
šeštadienį, gegužės 10 įvyks 

šokiai vakare. Bus gera orkes
trą. Įžanga visiems veltui. Ge
ra proga pasilinksminti pui
kiai ištaisytam kliube. Visus 
kviečia Maple Parko Kliubas.

Komitetas.

New Britain. Conn
Simonas Diskevičius, “L.” 

skaitytojas, 49 metų amžiaus, 
gyvenęs 115 Hartford, Avė., 
New Britain, Conn., mirė va
sario 14-tą d., 1941, New Bri
tain Gen. ligoninėje.

Simopas Diskevičius į A- 
merika atvažiavo 1912 metais. 
Iš Lietuvos paėjo iš Balbieriš
kio miestelio, Alytaus apskr., 
Suvalkų, rėd.

Paliko
Viktoriją Diskevičienę, 
dukteris, Daminiką ir Anelę; 
brolį Ant. Diskevičių, Brookly- 
ne. ir seserį Daminiką Lietu
voj.

nuliūdime moteri
dvi

A. Bakevich.

Philadelphia, Pa
Ly- 
va-

ne.®

Gegužės 9 dieną įvyks 
ros Choro pamokos, 8 vai. 
karo, 735 Fairmount Ave. 
si nariai dalyvaukite laiku,
mes esame apsiėmę dainuoti 
“Laisvės” piknike, kuris į- 
vyks 25 dieną gegužės, Bal
timore j e.

Choro mokytoja N. Stanke
vičiūtė deda pastangas, kad 
mūsų choras gerai susimokintu 
dainas ir gražiai pasirodytų. 
Tad nepamirškite visi cho
ristai ateiti laiku į pamokas.

šeštadienį, gegužės 10 d\ 4 
vai. po pietų, • Lyros Choras 
rengia išvažiavimą ant Burk- 
holme Parko. Visus prašome 
atvažiuoti. Mūsų choras ren
gia šį išvažiavimą sukėlimui 
finansų padengt kelionės lė
šas į Baltimore. Basas lėšuos 
apie 70 dol., o mes turime 
daug choristų, kurie nedirba 
ir negali padengti buso lėšų. 
Todėl mes rengiame šį paren
gimą ir norime kuodaugiausia 
dainininkų nuvežti į Baltimo- 
rę. Visus užkviečia Lyros Cho
ro valdyba.

J. Adomaitis.

G-erb. B. F. Kubilius rezig
navo iš radio valdybos. Jo vie
ton buvo išrinktas Dėdė Pet
ras (Adv. Petras Šimonis). 
Dėdė Petras, vardan Pažan
giųjų Lietuvių Tarybos, prašo 
visų, kurie turite reikalus su 
P.L.T. radio programa ir no
rėtumėt paremti programą 
skelbimais, aukomis, pasveiki
nimai, malonėkite susirašinėti 
su “Dėde Petru,” 332 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

Jsitėmykite, kad Pažangių
jų Lietuvių Tarybos centrali- 
nis ofisas randasi 332 
Broadway, So. Boston, 
Tel. 9423.

Kaip jau jums visiems yra 
žinoma, jis bus radio “anaun- 
seris.” Jis taipgi rinks garsi
nimus ir ves pusvalandžio 
tvarką. Gi pats direktoriatas 
pasilieka tose pačiose ranko
se. Mes visi linkime geriau
sio pasisekimo.

Praeities manadžerius taip
gi linki jam geriausio pasise
kimo tvarkyti finansiniai šį 
pusvalandį ir niekuomet neat
sisakyti padėti Dėdei Petrui 
visuose reikaluose.

Yra mūsų visų pareiga tu
rėti šį pusvalandį tobulą ir pa
laikyti jame geriausias meni
nes jėgas ir visų yra pareiga 
remti mūsų pusvalandį finan
siniai ir moraliai.

B. F. Kubilius, Pažan
giųjų Lietuvių Tarybos 
Sekretorius.

t ten dalykai neeina taip, 
kaip čionai pas mus!

Šiai nuoširdžiai mudviejų 
konversacijai padėjo tašką 
Lietuyos “gelbėjimo” konfe
rencijos pirmininko Stepo
no Strazdo plaktukas. — 
Persiskyrėm...

Šaipokas dabar smarkiai 
yra įsitikinęs, kad su “so
cialistinio” nusistatymo 
kriaučiais bėgamuoju mo
mentu ginčytis nėra verta. 
Šaipokas nutarė kantriai 
laukti, kol du “socialistai” 
tampys vieną silkės uodegą. 
Pakalbėsim tada...

Dabar jūsų Šaipokas sėdi 
kamputyje ir tėmija Lietu
vos šmeižimo konferenciją. 
Apie tai jūs būsite supažin
dinti vėliau.

Jūsų šaipokas.

H

□
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būdą suskaidyt
t

1. TAI MES PADAROM. Mes suradome 
kiekvieni Smetonos lašą j 200 dalelių ... paskleidžiant jas 
per visą pieną... (no tik viršuj), suteikiant jum pieną su 

kiekviename laše! Tai

Brangi Elsie 
Kas įdėjo Smetonos 
į dugną butelio?

ELSIE.
BORDEN KARVE

SVEIKINIMAI 
“LAISVEI”

Kadaise gyvenęs Jungti
nėse Valstijose, paskui Lie-

Iraqieciai Nukirto 3 Kareivi
nius Angly Lėktuvus

pilnu, turtingu skoniu. Smetona 
Borden’s išlygintas Pienas!

2. GERESNIS JUMS. Smulkūs Smetonos lašeliai greičiau 
susigeria kūnan. Lengviau suvirškinami. Kiekviena kvorta 
ištisai pilna Vitamino D — gero dantim ir kaulam.
3. IŠBANDYKITE ŠĮ, smetoniško skonio pieną rytoj. Bor
den žmogus pristato

Berne, šveic. geg. 7.— 
Pranešama, kad iraqieciai 
sunaikino didelį anglų orlai
vį, kuris nešė savus karei
vius į Iraqa. Kitus du karei
vinius anglų orlaivius ira
qieciai pašovė ir suėmė su 
visais kareiviais. Anglai tais 
orlaiviais stengėsi atgabent 
savo karių gint požeminį 
kanalų, kuriuom pirmiau 
plaukė anglam žibalas iš 
Iraqo į Palestiną, Anglijos 
koloniją.

West
Mass. Ituvoj, o dabar Argentinoje, 
D- p- V. J. Venckūnas, prisiuntė 

“Laisvei” sveikinimą josios 
30 metų jubilėjaus proga.

“Nors laikas sveikinimams 
buvo duotas iki kovo 25 d.,” 
rašo jis, “bet manau, kad 
man bus dovanota už pavė- 
ilavimą kaipo toli gyvenan
čiam. .

“Prašau priimt mano kar
štą sveikinimą. Podraug aš 
užgiriu laikraščio turinį ir 
linkiu “Laisvei” geriausiai 
ir ilgiausiai gyvuoti ir eiti 
ta pačia politine vaga!

V. J. Venckūnas,
Buenos Aires.”

Svar-

praso-

Nuo Lietuviu Žinyčios 
bus Pranešimas

Draugai ir draugės, 
me Jūs ateiti į žinyčios fėrus.
Jie įvyks ketvirtadienio, penk- 

ir šeštadienio vaka-j 
(gegužės - May 8, 9 ir 
Pradžia 7 vai. Atlantic

E. Fourth Sts., So. Bos- 
Mass.

tadienio 
rais 
10). 
and 
ton,

Tikslas šių fėrų sukelti pa
kankamai pinigų dėl padengi
mo išlaidų žinyčios pataisy
mui. Kaip jau gerai žinote, 
namo patalpos buvo labai ap
leistos. Verkiant reikėjo vis
ką pertaisyti, idant namas 
būtų švarus ir žmoniškas 'vi
sais atžvilgiais.. . , v «

Mes prašome visų, draugų ir 
draugių paremti šią pramogą 
visais būdais — paaukauti bi

Atakuojama Paskutinė Italy 
Pozicija Ethiopiioi

S. Mačęnas, iš 
Wash., rašo:

“Šiuomi siunčiu 
mą “Laisvei” jos

Tacoma

sveikini- 
30 metų 
“Laisvę”

Cairo, Egiptas, geg. 6.— 
Anglai praneša:

Anglų kariuomenė smar
kiai atakuoja italus Amba 
Alagi kalnyne, Ethiopijoj, 
10 iki 11 tūkstančių pėdų 
ankštumose. ■ Anot anglų, 
tm jau paskutinė stipri ita
lų pozicija Ethiopijoj?

prie pat jūsų durų. (Tykiai taipgi!)

H 
r’

Užsisakyk 2 kvortom— 
dėžėj ar butelyj 

ir taupyk pieno lėSas.

ll ★ PUT this coupon in your milk bottle tonight 
■
■ Please deliver Borden’s Golden Crest Vitamin D Homogenized Milk as checked:
■
[ ___ _1 quart Bottle _____2-quart Bottle _____2-quart Econo-way Containers
■
■ ' • ,Your Name-----------------------------------------------------------------------------------------------

HOMOGENIZED ^VITAMIN D
JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BOT GERAS!

le ką fėrams ir prašome atsi- sukaktuvių proga._ 
lankyti į juos paskirtomis va-(skaitau suf pasigėrėjimu per 
landomis. Reikia pasakyti, 'daug metų. Tai yra laikraš- 
kad mes jau turime labai .tis, kuris nesibijo išreikšti 
daug brangių dovanų nuo ži- savo teisingą nuomonę apie 
nyčios draugų ir nariu šiems 
fėrams. Jas galės kiekvienas 
įsigyti mokant vieną centą.

Primename, kad žinyčios 
namas yra pažangiųjų lietu
vių namas, ir nemažai priside
da mūsų darbininkiškame ju
dėjime. Jo nariai ir pats na
mas gelbėjo ir tebegelbsti pa
žangiam judėjimui. Mūsų visų 
yra priedermė ir pareiga pa
dėti žinyčios organizacijai. 
Todėl mes, žinyčios Valdyba 
ir fėrų. 
ateiti i tuos paruoštus

Komitetas:
J. Burba,
A. Dabrauskas,
A. Ceikienė,
B. Ložiskie.nė,
J. Shukis, 
P. Sank ir 
V. Balsas.

bėgamuosius reikalus Ame
rikoje ir mūsų tėvynėje Lie
tuvoje. Tegyvuoja “Laisvė” 
ant visados!

S. Mačenas.”

I London. — Anglai sako, 
kad tūkstančiai jugoslavu 
kariauja išvien su jais prieš 
vokiečius.

Street—.------------------------------------------------------------ Apt.---------------------------------

If you aren’t a regular Borden Customer, call WAIker 5J300 or your nearest Borden branch.

Greatneckietė Gruden už
simokėjusi už “L.” metinę 
prenumeratą, pridavė $1 au
kų su sveikinimu “Laisvės” 
jubilėjaus.

Didelis sveikintojams
komitetas" prašome 1 ačiū!

OPERETE 'GRIGOTIS'
........ ..............    1-______  PENKIŲ ATIDENGIMŲ .................................

Suvaidins Aido Choras iš Worcester, Mass. 
Rengia Literatūros Draugijos kuopos, Laisvės Choras ir Lietuvių Moterų Kliubas 

Sekmadienį, Gegužės 11 May, 1941

iii'.

Aido

fėrus.

( Tąsa nuo 2 puslapio) 

čius. Jo tėvo tėvas buvo ra
binas. ..

—Kodėl jūsų gerasis Hill- 
manas neišreikalauja jums 
didesnių algų, kad nereikė
tų silkės uodegomis misti, 
kiaurais čeverykais . vaikšy 
čioti ?

—Dabar mūsų Sidney ne
turi laiko rūpintis kokiais 
ten šalutiniais dalykais. 
Prieš jį ir mus dabar stovi 
labai didelis ir, kilnus užda- 

(AugVst) vinys ~ demokratija. Mes
• - esame smarkiai įtikinti, kad 

__ ____  ________ plkni- turime išmokti, kitaip sa
ko komitetas: J. Jaškevičius, kant, prisitaikinti prie mū- 
J. Grybas, J. L. Lukas ir S. sų laikų meniu. Nežiūrint, 
Zavis. Visi prašomi paremti 
šį pikniką.

2. Yra nutarta: sutinkant 
ir prašant PLT Komiteto Val
dybos, prof. B. F. Kubilius 
pervedė WHDH pusvalandžio 
manadžeriaus pareigas globai 
Petro Šimonio. Malonėkite tu
rėti visus reikalus, liečiančius 
radijo pusvalandžio garsini
mus su juo. Rašykite sekančiu 
antrašu: 332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Telefonas: 
South Boston 9423.

Nuo Lietuvių Pažangiųjų 
Tarybos

Laikytame susirinkime, ge
gužės 4-tą, padaryta sekanti 
tarimai. Juos skelbiame vi
siems ir prašome, kad visi bū
tų informuoti šiais svarbiais 
nutarimais.

1. Yra nutarta surengti mil
žinišką pikniką palaikymui ra
dijo pusvalandžio, kuris įvyks 
sekmadienį, rugpj. I, 
24 d. Bus išdalinta virš $200 
visokiomis dovanomis.

koks patiekalas prieš mūsų 
akis rastųsi, į jį turime žiū
rėti su mūsų demokratiniai- 
tradicinio meniu dvasia ir 
skoniu. Ar,gi kopūstai be 
tirščių negali atstoti buljo
ną? Ar gi silkę negalima 
įsivaizdinti esant kalakutu 
arba višta? Dėl kilnaus da
lyko—demokratijos — vis
kas galima! Už tai mes da
bar smarkiai kovojame ir 
prieš dabartinę Lietuvą,

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
LAWRENCE ',ST. Pradžia 1:30 vai, dieną 

db ir apylinkės 
Gjrigutis,” pilni

Choro Moterų Grupė, vad. Karsokienės

KLIUBE
HARTFORD, CONN.

Gerbiami Hartford® ir apylinkės Meno-Dailės Mylėtojai! Nepraleiskite progos nematę 
šią puikią operetę “Gjrigutis,” pilną gražių ir natūrališkų veiksmų iš kaimo jaunimo gy
venimo, per visą veikalą eina meiliški romansai, kerštai, intrigos ir beviltiški įsimylėjusių 
likimai, čia yra daug gražių, dainų kurios žavi žmogaus sielą, o worcesterio Aido Choras 
yra prisirengęs tinkamai pavaidinti šį gražų veikalą, širdingai kviečiame visuomenę daly
vauti. \ ' RENGĖJAI.
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