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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui. f

New Yorko “Posto” kores
pondentas p. Stowe išbuvo 
penkias dienas Sovietui žemė
je. Išbuvo jis ne vienoj vietoj, 
bet tik pervažiavo—nuo Suo
mijos sienos iki Rumunijos.

Ponas Stowe yra gabus žur
nalistas, to niekas negali už
ginčyti. Bet ir gabiausias 
žmogus, keliaudamas per to
kią šalį, kaip SSSR, viršgam- 
tiškai dalykų patirti negali.

Na, o jis paskelbė, kad So
vietai negalėti] kariauti di
desniame kare.

Kodėl?
Jis atsako: (1) Geležinke

lių permažai esą, traukiniai 
persipildę pasažieriais; (2)
vėlyvas pavasaris—pavasarinė 
sėja dėl to susivėlino.

—o—
Lėkdamas orlaiviu per U- 

krainą, p. Stowe matė Petro- 
zavodską — “Ukrainos Pitts- 
burghą.” Jis matė, kad mih- 
žiniški fabrikai paskendę dū
muose; tie fabrikai dirba die
ną ir naktį, be sustojimo. Jie 
gamina plieną, gamina gele
žį.

Taigi šis faktas sumuša 
anuos p. Stowe neigimus.

Kad Sovietai yra pasiruošę 
karui, to niekas negali užgin
čyti. Kad jie galėti] kariauti, 
jei juos kas nors bandytų pa
liesti, taipgi niekas neginčys. 
Kad p. Stowe nematė ir ne
galėjo matyti tikrojo Sovietų 
pasiruošimo, nes jam niekas 
tokių dalykų nerodė ir nero
dys, jis nei pats negali to už
ginčyti.

Vadinasi, suvedus viską, p. 
Stowe pareiškimai liekasi be 
jokio svorio, be jokios dides
nės vertės.

Na, o “Garsas” rašo: “Ma
tyt, ir mūsiškiai komunistai 
jau gavo iš Maskvos kitas in
strukcijas. Jų spauda jau 
pradeda ‘piktintis’ nazių ag- 
resingumu.”

Kiek mes žinome, tai be jo
kių “Maskvos instrukcijų” A- 
merikos komunistai visuomet 
piktinosi nazių agresingumu. 
Bet podraug jie nuolat ir nuo
lat pabrėžė pasipiktinimą ir 
tais, kurie nazius apginklavo, 
kurie nazius stiprino — Čam- 
berlainais ir Daladieriais.

Jeigu p. Zujus to nematė, 
tai čia jau jo paties kaltė.

—o—
LRKSA 52-rąjam seime, 

įvykusiam W o r c e s t e r y je, 
Mass., dalyvavo 90 kuopų de
legatų ir 8 pild. komiteto na
riai—viso 98.

Tai labai mažas seimas. 
Reikia atsiminti, kad ši orga
nizacija gyvuoja jau virš 50 
metų. Kunigai didžiuojasi, 
jog tai esanti Amerikos lietu
vių katalikų tvirtuma. Na, ir 
į dvimetinį organizacijos sei
mą nesuvažiuoja net 100 de
legatų ! Atrodo, LRKSA sunki 
apatijos liga apėmė.

—o—
Belgijoj veikė penktosios 

kolonos nariai — išdavikai. 
Daug jų dirbo ir dirba vokie
čiams. Bet prie kurios kolo
nos tenka priskaityti Belgijos 
karalių Leopoldą III, išdavusį 
Belgijos armiją Vokietijai?

Per pastaruosius keletą me
tų Belgijos padėtis buvo ne
aiški : vieni jęs valdytojų trau
kė linkui Anglijos ir Franci- 
jos, o kiti — linkui Vokieti
jos. Visai panašiai, kaip bu
vusioj Lenkijoj. Panašus liki
mas ją ir sutiko.

—o—
Pavasaris šiemet New Yor

ke buvo labai šaltas ir lietin
gas. Dabar įžengiame vasa
rom Gal ji bus gerėlesnė, jei 
ne politine atmosfera, tai bent 
gamtine.

Vyriausias mums klausimas 
yra šis: kaip padaryti pasek- 
mingesnėmis mūsų vasarinės
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Anglai Nuskandinę Septynis 
Vokiečių Laivukus

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, kad Anglijos karo 
laivai nuskandino 7 vokie
čių laivelius, kurie bandė 
nuvežt daugiau vokiečių 
karių į Narviką.

93 Amerikiečiai iš Šim
to Priešingi Ameri
kos Stojimui į Karą
New York.—Amerikonų 

Viešosios Nuomonės Insti
tutas, vadovaujamas profe
soriaus dr. Geo. Gallupo, 
apklausinėj o tūkstančius 
žmonių iš įvairių darbų ir 
profesijų ir atrado, kad 93 
amerikiečiai iš kiekvieno 
šimto yra nusistatę prieš 
Amerikos vėlimąsi į Euro
pos karą; ir tiktai 7 iš-šim
to sakė, kad Jungtinės 
Valstijos turėtų prisidėti 
prie Anglijos ir Francijos 
ir kariaut prieš Vokietiją.

Šitokia nuomonė didžios 
amerikiečių daugumos prieš 
karą buvo paskelbta New 
York Times’e pereitą tre
čiadienį.

TALKININKAI ATĖMĖ IŠ 
VOKIEČIŲ NARVIKĄ, ŠIAU

RINĖJ NORVEGIJOJ
London. Talkininkų 

karo laivai, lėktuvai ir pės
tininkai šturmavo ir užėmė 
Narviką, prieplaukos mies
tą šiaurinėje Norvegijoje. 
Talkininkai, be to, užėmė 
kitus du pajūrio miestelius, 
Fagernes ir Forsnesset, ar
ti Narviko.

Vokiečiai atlaike Narvi
ką 50 dienų. Iš pradžios 
Narvike buvo tik pora šim
tų vokiečių ir jie vieni ilgo
kai atmušė talkininkų karo 
laivų ir pėstininkų atakas. 
Paskui vokiečiai orlaiviais 
privežė iki 5 ar 7 tūkstan
čių savo kareivių į Narviką 
ir apylinkę. Bet negalėjo 
pristatyt vokiečiam kanuo- 
lių per šimtus mylių, per 
apsnigtus, apledijusius 
skardžius ir kalnus; o jū
ros kelią vokiečiam užkirto 
talkininkų karo ’ laivai.

Pranešama, kad vokie
čiai, dabar pasitraukdami 
iš Narviko, susprogdino ke
liolika geležinkelio tunelių 
tarp Narviko ir Švedijos, 
idant talkininkai negalėtų 
tuom geležinkeliu gabent 
sau geležies rūdą iš Švedi
jos per Narviką.

Paskutinėse atakose 
prieš Narviką, apart anglų 
ir francūzų, dalyvavo daug 
lenkų ir norvegų karių.

Berlin. — Vokiečių lėktu
vai Narvike pavojingai su
žeidė vieną didelį anglų ka
ro laivą, tris šarvuotlaivius, 
vieną naikintuvą ir vieną 
kareivinį laivą tuo laiku, 
kai talkininkai ėmė Narvi
ką geg. 29 d. Didysis karo 
laivas po to jau negalėjo 
šaudyt. 

' ----------------, ■ =
pržUUogos, ruošiamos dienraš
čiui ir mūsų organizacijoms 
stiprinti? Mūsų veikėjai pra
šomi jau dabar tuo taip svar
biu klausimu susirūpinti.

LAISVĖS sLt°aSM2E?878STREET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gegužes (May) 31, 1940

PREZ. ROOSE VELTAS SUDARĖ KOMI
SIJĄ SPARČIAU GINKLUOT AMERIKĄ
Washington. — Prezi

dentas Rooseveltas pasky
rė Šalies Gynimo Komisiją 
pagal seną įstatymą, kuris 
buvo išleistas 1916 m. rug
pjūčio 29 d., prie preziden
to Wilsono.

Prez. Roosevelto apsigy
nimo komisija tarnaus kaip 
patarėja Šalies Gynimo 
Tarybos, o ši taryba susi
deda iš prezidento ir iš mi- 
nisterių—karo, laivyno, vi
daus reikalų, žemdirbystės, 
prekybos ir darbo ministe- 
rių.

Prez. Roosevelto paskir
ta šalies Gynimo Komisija 
padės valdžiai iš anksto 
priruošti Jungtinių Valsti
jų karo jėgas, kaip sako
ma, apsigynimui. Šios į pa
tariamosios komisijos; na
riai tarnaus be algų. :

Į tą komisiją įeina seka
mi asmenys:

Ed. R. Stettinius, pirmi
ninkas Jung'tinių Valstijų 
Plieno Korporacijos;

Wm. S. Knudsen, pirmi
ninkas General Motors au
tomobilių Korporacijos;

Chester C. Davis, buvęs 
redaktorius, dabar narys 
valdiškos bankinės tary
bos;

Sidney Hillman, pirmi
ninkas Amalgameitų Rūb- 
siuvių Unijos;

Harrieta Elliott, politi
nių mokslų profesorė North 
Carolinos Universitete;

Leon Henderson, buvęs 
NRA ir WPA valdininkas;

Sovietai Protestuoja, kad Lietuvoje Grobiami 
ir Kankinami Raudonarmiečiai

Maskva. — Užsieninis So
vietų komisariatas paskelbė 
geg. 29 d., jog Lietuvoje bu
vo pagrobti keli Raudono
sios Armijos kareiviai, iš
ėjus jiems iš stovyklų tei
sėtais reikalais. Tos rau
donarmiečių stovyklos įstei
gtos Lietuvoje pagal tarpu
savio pagalbos sutartį su 
Sovietais .

Sovietų vyriausybė sako, 
kad raudonarmiečių grobi
mus suorganizavo asmenys, 
kurįuos globoja Lietuvos 
valdiškos įstaigos. , .

Sovietų Užsienių reikalų 
komisariatas įspėja Lietu
vos valdžią, kad jinai turi 
sustabdyt tokius veiksmus 
prieš raudonarmiečius, o 
jeigu ne, tai Sovietai turės 
daryt “kitokius žingsnius.”

Sovietu vyriausybė -pa
duoda sekamus pavyzdžius, 
kaip buvo pasielgta, su tū
lais raudonarmiečiais Lie
tuvoje:

Tankų brigados vairuoto
jas Šmavgonets buvo pa
grobtas gegužės 18 d., nu
gabentas į nežinomą namą, 
įmestas į skiepą ir išlaiky
tas be maisto ir be vandens 
iki gegužės 25 d. Jo grobi
kai grūmojo nušaut ji, jei
gu Šmavgonets nepasakys, 
kaip yra ginkluota tankų 
brigada. Geg. 25 d. jam bu
vo užrištos akys ir jis iš-

• Ralph Budd, pirmininkas 
Chicagos, Burlington ir 
Quincy geležinkelio;

Komisijos sekretorium 
bus Wm. H. McReynolds, 
buvęs pagalbininkas Ame
rikos iždo ministerio.

Kiekvienas šios komisi
jos narys darbuosis skir
tingoje srityje pagal val
džios nurodymus. Pavyzd
žiui, Stettinius rūpinsis, 
kad geležies rūda daugme- 
niškai plauktų iš kasyklų į 
liejyklas; Knudsen žiūrės, 
kad smarkiai būtų gamina
mi karo orlaiviai, tankai ir 
kiti motoriniai pabūklai; S. 
Hillmanas stengsis, kad iš 
Amalgameitų R. ū b s i u vių 
Unijos narių būtų lavina
mi aptarnautojai orlaivių 
aikštėms, radio operatoriai, 
virėjai, ir kt.

Prez. Rooseveltas, suda
rydamas šią Komisiją Ša
liai Ginti, sakė, kad jos 
darbai yra dar kur kas 
siauresni, negu 1916 metų 
komisijos, kuri buvo pas
kirta prezidento Wilsono. 
Tada, be kitko, buvo ruo
šiama 4 milionąi vyrų ka
rui Europoje. , 0 dabartinė 
komisija, girdi, kol kas- rū
pinsis tiktai, kaip geriau 
panaudot tuos $1,250,000,- 
000, kuriuos kongresas pa
skyrė kariniam Amerikos 
prisirengimui priedan prie 
$2,000,000,000, paskirtų re- 
guliariams armijos ir lai
vyno reikalams.

vežtas už miesto ir paleis
tas.

Kitas tos pačios raudon
armiečių tankų brigados 
vairuotojas Pisserev, buvo 
pagrobtas gegužės 24 d. tuo 
laiku, kai jis buvo automo
bilių aikštėje esančioje ta
me pačiame kieme su Lie
tuvos pulko kareivine. Ten 
jį užpuolė šeši asmenys; už
kimšo jam burną, .užmovė 
maišą ant galvos, išvežė ir 
įmetė į rūsį. Pisserev tame 
rūsyje buvę išlaikytas tris 
dienas be vandens ir be 
maisto. Jis buvo mušamas 
ir klausinėjamas, kaip įren
gta sovietinė tankų brigada 
ir kur jinai bus siunčiama. 
Pisserevas pabėgo per sru
tų vamzdį.

Šiemet vasario mėnesį 
dingo jaunesnysis raudon
armiečių koĮnandierius Bu
tą j ev. Raudonarmiečių ko
manda pareikalavo surast 
Butajevą. Lietuvos vyriau
sybė Vilniuje sakė, kad ge
gužės 12' d. jis pats nusišo
vę^ kulka į gerklę, kada 
lietuvių policija norėjo jį 
sulaikyt. Bet paskui pada
rytas kūno tyrimas parodė, 
kad jis peršautas ties šir- 
džia.

Daugelis kitų aiškinimų 
iš Lietuvos vyriausybės pu
sės taipgi prieštarauja vie
ni kitiems, kaip sako užsie
ninis Sovietų .komisariatas.

Amerika Pasiuntė Karo 
Laivus į Portugaliją

Washington. — Amerika 
pasiuntė tris karinius lai
vus į Lisboną, Portugaliją; 
sako, kad tuom nori apsau
got amerikiečių reikalus 
tenai.

Kongresmanai Nutarė 
10,000 Lėktuvų Šios 
Šalies Karo Laivynui
Washington.— Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas nutarė, kad Ameri
kos laivynas turi kaip ga
lint greičiau įsigyti 10 tūk
stančių karinių lėktuvų, iš
lavini 16 tūkstančių lakūnų 
ir paskubint karo laivų sta
tymą. Suprantama, kad se
natas užgirs kongresmanų 
tarimą.

Senatas priėmė įnešimą, 
kuris reikalauja, kad Jung
tinių Valstijų karo ir lai
vyno ministerijos kuo pil
niausiai bendradarbiautų 
su Centralinės ir Pietinės 
Amerikos respublikomis ir 
padėtų joms tinkamai ap- 
sitvirtint.

ATSIDARO AMERIKOS KO
MUNISTŲ PARTIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
New York. — Ketvirta

dienį po pietų atsidaro li
tas suvažiavimas Amerikos 
Komunistų Partijos, Royal 
Windsor svetainėje, 69 W. 
66th St., New Yorke. Suva
žiavimas tęsis 4 dienas.

Suvažiavime dalyvauja 
4,300 reguliarių delegatų, 
alternatų, broliškų delegatų 
ir svečių iš visų valstijų, 
taipgi iš Alaskos ir Hawaii 
salų. Dauguma delegatų 
yra nariai Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO unijų.

Platų įvedamąjį raportą 
suvažiavimui išduos Earl 
Browder, generalis Parti
jos sekretorius. Svarbiausi 
suvažiavimo obalsiai, tai iš
laikyt Ameriką nuo karo ir 
apsaugot pilietines ir dar
bininkų teises.

Sekmadienį, 11 vai. dieną 
įvyks didžiulis masinis su
sirinkimas Madison Square 
Garden svetainėje, New 
Yorke, ir tame susirinkime 
bus nominuoti komunistų 
kandidatai rinkimams — 
Earl, Browder į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ir 
James W. Ford, negras 
darbininkų vadas, į vice
prezidentus.

Roma. — Pranešama, kad 
nusišovė francūzų genero
las M. G. Gamelin, pavary
tas iš vyriausios talkininkų 
komandos.

London. — Vokiečių sub- 
marinai nuskandino tris 
talkininkų prekinius laivus, 
viso apie' 13,000 tonų įtal
pos. •

Apart minėtų raudonar
miečių, geg. 25 d. Lietuvoje 
dingo dar du kiti.

Tuos dingimus Sovietai 
vadina provokacijomis, ku
rios gali atnešt “nemalonių 
vaisių.”

Vokiečiai Žada Sunai
kint 500 000 Began- 

čių Talkininkų
Berlin, geg. 30. — Vokie

čiai užėmė Lille rir Armen- 
tieres miestus ir tuomi vi
sai atkirto anglus ir fran- 
cūzus pietuose nuo daugu
mos talkininkų armijos, bė
gančios į šiaurius nuo šių 
miestų.

Apie 500 tūkstančių ang
lų ir francūzų kariuomenės 
deda paskučiausias pastan
gas, kad pabėgt į Dun
kerque prieplauką. Jie tiki
si, kad gal anglų ir francū
zų laivai galės juos iš ten 
išgabent į Angliją.

Du ištisi korpusai vokie
čių orlaivių dieną ir naktį 
be paliovos bombarduoja ir 
kulkasvaidžiais apšaudo bė
gančią talkininkų armiją. 
Vokiečių kanuolės iš užnu
gario ir iš šonų taipgi nai
kina bėgančius anglus ir 
francūzus.

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
kanuolėmis ir orlaiviais ne- 
atlaidžiai bombarduoja 
Dunkerque prieplauką ir 
priėjimus prie jos.

Anglai ir francūzai su
telkė 60 savo karinių laivų 
ties Dunkerque ir daugius 
transporto laivų, idant jais 
išvežt bėgančius talkininkų 
karius. Vokiečiai oro bom
bomis nuskandino tris iš tų 
karinių laivų ir kelis trans
porto laivus.

Vokiečiai skelbia, kad jie 
sunaikinsią visą šią anglų- 
francūzų armiją, o neduo
sią jai pabėgt.

Talkininkai Sako, kad 300,- 
000 Jų Armijos Tvarkiai 

Traukiasi Atgal

Paryžius, geg. 30.—Fran
cūzai ir anglai sako, kad 
300,000 jų armijos tvarkiai 
traukiasi linkui Dunkerque 
prieplaukos, iš kur . tikisi 
laivais pasprukt j Angliją. 
Traukdamiesi, talkininkų 
kariai smarkiai atsišaudo.

Anglijos ir Francijos ka
ro laivai, artilerija ir orlai
viai baisiu įnirtimu kovoja, 
kad vokiečiai neužimtų 
Dunkerque prisplaukos, nes 
tada nebūtų kaip talkinin
kų kariuomenei pabėgt iš

Amerikonai Lekdins Anglijai 
Orlaivius į Kanadą

Washington. — Parduo
damus Anglijai orlaivius 
iki šiol amerikonai lakūnai 
vairuodavo tiktai iki Kana
dos rubežiaus; paskui patys 
anglai—kanadiečiai turėda
vo toliau juos vairuotis. Tai 
buvo pagal taisyklę Ameri
kos bepusiškumo įstatymo.

Dabar Amerikos valsty
bės ministeris C. Hull pa
tvarkė, kad amerikonai la
kūnai gali iš šios šalies vai
ruot tokius karo orlaivius 
per Kanadą ir nuleist juos 
ten į lėktuvų aikštes.

ORAS. — Būsią lietaus. 

siauro “kišeniaus,” kur .jie 
vokiečių apsupti kamputy
je šiaurrytinės Francijos ir 
šiaurvakarinės Belgijos.

Vokiečiai per dieną užė
mė Ypres ir eilę kitų mies
tų tame “kišeniuje” ir visiš
kai užvaldė Belgijos prie
plaukas Zeebrugge ir Os- 
tendą.

Talkininkai atidarė Yser 
upės tvenkinius ir užpluk- 
dė platoką apylinkę, idant 
sulaikyt vokiečių armiją iš 
tos pusės.

Francūzai pietuose atka
riavo kelis Somme upės til
tus nuo vokiečių ties 
Amiens.

Fordas Sakosi Galėtų 
Pastatyti po Tūkstantį

Lėktuvų per Dieną
Detroit, Mich. — Auto

mobilių fabrikantas Henry ’ 
Ford pareiškė, kad jis ga
lėtų pastatyt Amerikos val
džiai po tūkstantį karinių 
lėktuvų per dieną; sako, 
reikėtų tiktai šešių mėne
sių laiko prirengt jo fabri
kus- tokiai orlaivių gamy
bai. Viena sąlyga, kurią 
Fordas išstato, tai kad val
džia nesikištų į jo darbą ir 
netrukdytų.

Fordas sako, kad jis, 
daugmeniškai statydamas 
lėktuvus valdžiai, naudotų
si patarimais tokių žinovų, 
kaip lakūnas pulkininkas 
C. A. Lindbergh ir kapito
nas E. Rickenbacker, ku
ris praeitame pasaulinia
me kare pasižymėjo kaip 
amerikiečių lakūnų tūzas 
prieš vokiečius.

(Pulkininkas Lindbergh 
neseniai per radio kalbėjo, 
kad Amerikai negręsia pa
vojus iš Vokietijos pusės, 
ir pareiškė, kad jokia euro
pinė valstybė neužpuls Jun
gtines Valstijas, jeigu ši 
šalis nesivels į svetimus 
dalykus ir nelįs į Europos 
karą. Už tai daugelis poli- 
kierių per spaudą smerkė 
Lindberghą, vadindami jį 
“penktosios kolonos” vadu 
prieš Ameriką.)

Automobilių fabrikantas 
Fordas nurodo, kad jo fab
rikai pagamina po 10 tūk
stančių automobilių per 
dieną; tai, girdi, galėtų pa
statyt bent tūkstantį lėktu
vų per dieną; ale, sako; lėk
tuvai turėtų būt daug maž 
vienodų modelių.

Fordas, be kitko, užreiš- 
kė: “Mes turime atmint, 
jog rengimasis apsigyni
mui yra taip pat rengi
masis karui. O tikrieji 
‘penkta-kolumniečiai’ šioje 
šalyje yra piniguočiai, ku- 
riė pelnosi iš karo rr-skiei^ 
džia ir ‘pedliavoja’ karišką 
propagandą. Kas liečia 
Jungtines Valstijas, tai jau 
patys vandenynai geriau
siai saugo šią šalį.”
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Belgija Pasidavė
Belgijos karalius Leopoldas III įsakė 

savo armijai besąlyginiai pasiduoti Vo
kietijai ir sustabdyti mūšius. Belgija 
nedidelė šalis, geografiniai mažiau, kaip 
pusę Lietuvos teužima, bet gyventojų 
turi veik tris kartus tiek, kaip Lietuva.

Vokietijos armija veik visą Belgiją 
buvo okupavusi, tik jos šiaur-vakarinis 
kamputis, pajūris, dar buvo neužimtas. 
Ten susispietė Belgijos armija, Holandi- 
jos armijos likučiai, o gretimai šiauri
nėj Franci joj buvo Anglijos ekspedici
nė armija ir dalis Francijos armijos. 
Vokiečiai tas karo jėgas apsupo, prasi- 
mušdami nuo Sedano iki Abbevile—An
glų Kanalo. Kiek ten tų jėgų yra, kol 
kas sunku spręsti, vieni sako milionas, 
kiti—mažiau.

Daugiau, kaip per savaitę laiko iš 
Francijos sklydo žinios, kad francūzų 
armija pralauš vokiečių armijos dešinį 
sparną Flandrijoj ir vėl susijungs su 
savo, Anglijos, Belgijos ir Holandijos 
armijomis. Ir jeigu jau negalės tą plo
tą išlaikyti, tai nors armija išlaisvins. 
Bet tas viskas baigėsi tik kalbomis. Vo
kiečiai per siaurą kaklą, kokių 25 ar 30| 
mylių pločio, tarpe Amiens ir Cambrai, 
grūdo savo jėgas į Anglų Kanalo pa
kraštį ir užimdinėjo miestą po miesto— 
Samer, Boulogne, Calais ir Gravelines, 
taip, kad vis kietesnių lanku supo tal
kininkų jėgas.

Sovietų valdžios laikraštis “Izviesti- 
ja”, kuris geriau už mus yra painfor
muotas, štai kaip apibūdino ten esa
mą karinę padėtį:

“Talkininkų armijų Belgijoj padėtis 
darosi pavojingesnė su kiekviena diena. 
Po 17-kos dienų mūšių, Vokietijos ar
mija laimėjo visišką apsupimą tų talki
ninkų armijų, kurioms priskaitoma apie 
900,000. karių. Paimdama Calais prie
plauką ji užkerta talkininkų- armijai 
pristatymą karo reikmenų, amunicijos, 
ginklų, maisto, ir tuo padeda talkininkų 
karo jėgas į labai blogą padėtį.

“Tuo pačiu kartu, vokiečiai platina 
‘kaklą” tarpe Amiens ir Arras... Fran- 
cūzai laikosi apsigynimo taktikos ant 
Somme upės į pietus. Sprendžiant iš 
nuolatinio skubaus vežimo vokiečių pės
tininkų į Amiens-Arras sritį, taipgi ge- 
neralę jų ofensyvą Arras-Lille srity, ga
lima laukti galutino užpuolimo ir sunai
kinimo apsuptų talkininkų jėgų.

“Galimas generalis Francijos armijos 
užpuolimas iš pietų, ant Amiens srities, 
kad nukirtus mechanizuotas vokiečių jė
gas pajūryj arba nors, kad išleidus savo 
apsuptas armijas. Bet sprendžiant esa
ma padėtimi, talkininkai nėra prisiren
gę .tinkamai tokiai ofensyvai, nes jie 
nuolatos keičia armijų, korpusų ir divi
zijų vadus, permesdinėja armijų dalis 
iš vienos vietos į kitą, kas negali su
teikti progos sėkmingai ofensyvai.”

Toliau “Izviestija” analizuoja, kad vo
kiečiai, užimdami Vimi Ridge kalną, už
ėmė labai geras pozicijas savo toli šau
nančioms kanuolėms, o vystydami spau
dimą nuo St. Omer, Tournai, grūmoja 
perkirsti talkininkų armijas, atskirti 
Belgijos armiją nuo anglų ir francūzų 
ir tada kiekvieną skyrium sunaikinti.

Laikraštis numatė, kad apsuptos an
glų, francūzų ir belgų armijos gali būti 
suvarytos į Lille tvirtumos sritį ir ten 
pribaigtos. Joms pabėgti per Anglų Ka
nalą mažai liko progų, nes žvarbiausios 
prieplaukos vokiečių užimtos, o kitos 
nuolatos jų orlaivių bombarduojamos.

Tokioj padėtyj buvo atsidūrus Belgijos 
armija su jos talkininkais. Francija sa-

ręs su anglų ir francūzų armijos vadais, 
įsakė savo armijai sulaikyti mūšius ir 
pasiduoti. Tuomi jis dar daugiau palen
gvino vokiečiams galutinai apsupti an
glų ir francūzų armijas ir jas nukirsti 
nuo jūrų.

Sako, kad tam buvo priešingi Belgijos 
ministerial, kurie yra Anglijoj. Galima 
tą karaliaus Leopoldo žygį smerkti, kai
po išdaviko, ką daro Anglija ir Franci
ja, kaipo Penktos Kolumnos galvos, ku
ris padėjo ginklą tada, kada dar galėjo 
priešintis.

Bet galima ir pateisinti tuo, kad vis 
vien galų-gale tas pasipriešinimas būtų 
baigęsis vokiečių laimėjimu, didesniu 
Belgijos sunaikinimu, ir daugiau gyvas
čių išteriojimu.

Mums atrodo, kad daugiau kalta 
Francija ir Anglija, negu Belgijos ka
ralius. Jeigu Francija ir Anglija negali 
išvystyti generalio ofensyvo, kad per
kirtus 25 ar 30 mylių pločio vokiečių 
apsupimo lanką ir negali išlaisvinti, ap
suptas armijas, tai kokią teisę jos turi - 
tada reikalauti, kad belgai turėtų už 
juos mirti?

Kaltininkų mes čia ne j ieškosime; Jie 
ateityj išaiškės. Vienas aišku: Belgijos 
karaliaus pasidavimas padeda Vokieti
jai okupuoti Šiaurinę Francija, įsigalėti 
ant Anglų Kanalo, atsukti savo jėgas 
prieš Angliją ir Paryžių. Kas prieš ke
lias savaites buvo, rodosi, neįmanoma, 
tas šiandien virsta žiauria tikrove!

Amalgameitų Unijos
Suvažiavimas

Pereitą savaitę Amalgameitų unija 
laikė savo suvažiavimą. Juomi minėjo 
25-kerių metų savo sukaktį. Buvo daug 
triukšmo, buvo suruošta daug pramogų 
tai sukakčiai paminėti.

Po suvažiavimo, gal ne vienas kriau- 
čius pasiklaus: Ką suvažiavę delegatai 
nuveikė? Kiek naudos suvažiavimas pa
darė kriaučiams, kaipo tokiems, ir visai 
darbininkų klasei? Jei jis pagalvos, jei 
jis norės pasirausti po suvažiavimo nu
tarimus, jis veik nieko gero nutarimuose 
nesuras.

Suvažiavimas įvyko tuo metu, kai 
Europoje eina baisios žmonių žudynės— 
imperialistinis karas. Kadangi Amerikos 
valdančioji klasė, su prezidentu prieša
kyje, šiandien stoja už įvėlimą Ameri
kos į karą, tai ir Amalgameitų suvažia
vimo visas ūpas buvo pakreiptas ton 
linkmėm Šio suvažiavimo dvasia buvo 
užkarinė. Šio suvažiavimo vadai šimtu 
nuošimčių, netiesioginiai, užgyrė visus 
Wall gatvės planus mūsų kraštui įvelti į 
karą.

Tiesa, suvažiavimas neva priėmė re
zoliuciją neva prieš karą pasisakančią. 
Bet toj pačioj rezoliucijoj užgiriama visa 
prezidento Roosevelto užsieninė politika, 
kuri traukia mūsų kraštą į europinį ka

ko, kad Belgijos karalius, nei nepasita-

Hillmanas kritikavo CIO vadą Lewi- 
są, kam pastarasis atsisakąs tęsti dery
bas su ADF vadais.

Suvažiavime buvo išniekinti kitaip 
maną, negu kad norėtų Hillmanas ir Ko., 
žmonės. Suvažiaviman buvo įlieta karo 
isterijos nuodų.

Palyginkit jūs Amalgameitų suvažia
vimą su mainierių unijos suvažiavimu, 
įvykusiu prieš tūlą laiką Columbus, 
Ohio. Koks skirtumas! Mainieriai šventė 
savo auksinį jubilėjų, o kriaučiai—sidab
rinį. Mainieriai pareiškė griežtos kriti
kos krašto ad<ninistracijai dėl josios nu
sileidimo samdytojams; jie pareiškė 
griežtų reikalavimų pagerinti visų Ame
rikos žmonių gyvenimą. Na, o Amalga- 
meitų unijos suvažiavimas viską užgyrė, 
viską užglostė ir dargi priėmė rezoliuci
ją, kad prez. Rooseveltas kandidatuotų 
trečiuoju terminu į prezidentus!

Ne vienas kriaučius, susipažinęs su 
savo unijos suvažiavimo nutarimais, la
bai nusivils; ypatingai nusivils tie,, kurie 
prieš 25 metūs šią uniją organizavo ir 
joje dėjo tiek daug vilčių.

Bet nusivilti nereikia. Amalgameitų 
unijos viršininkai nebus amžini. Gyveni
mas kelia ir kels naujų dalykų, naujų 
klausimų, kurie padarys stambių pakai
tų visame visuomeniniame gyvenime. 
Neišvengiamai pakaitos turės įvykti ir 
amalgameituose—pakaitos į geresniąją 
pusę.

Nepaisant visko, organizuoti ir 'neor
ganizuoti kriaučiai privalo veikti, priva
lo kovoti prieš karą ir prieš tuos, kurie 
bando mūsų kraštą į karą įvelti; jie pri- 
.valo^/kovoti už civilines žmonių laisves 
Amerikoje; prieš reakciją.

Kaip ir Kodėl Kariuomenės Va
das Gen. Raštikis Atsistatydino...

’(Musų specialaus korespondento laiškas iš Vilniaus)
Raštikis atostogose; Merkis į ministerius p irmininkus; Raštikis ir jo populiarumas; 
už demokratiškas reformas; straipsnis “Karde”; karininkų proklamacijos; bruzdėji
mas Vilniuje už Raštikį; tautininkų gen. sekr. Statkaus pareiškimas Vilniuje; Rašti
kio nuopelnai kariuomenėj; kas yra gen. Vitkauskas; politine pamoka.

Š. m. sausio mėn. 22 d.0 ;
Lietuvos plačioji visuomenė 
buvo nustebinta poros eilu
čių žinia, kuri pasakė, kad 
kariuomenės vadas “jo pa
ties prašymu,” paleistas 6 
mėnesiams atostogoms svei
katai taisyti. Š. m. balan
džio mėn. 24 d. buvo pas
kelbta, kad gen. Stasys 
Raštikis padavė prašymą 
ir respublikos prezidentas 
jį paliudsavo iš kariuome
nės vado pareigų, o š m. 
sausio men. 22 d. kariuome
nės vadu paskirtas divizi
jos generolas Vincas Vit
kauskas.

Generolas Stasys Rašti
kis buvo ir yra labai popu
liarus ir mylimas ne tik 
pačioj kariuomenėj, bet ir 
visuomenėj dėl savo demo
kratiškų pažiūrų ir reika
lavimų įvesti laisvesnę, san
tvarką Lietuvoj ir pagerin
ti masių ekonominę bei kul-

pats Raštikis persiimtų ši
tos vyriausybės vadovavi
mu, tačiau jis tai perdavė 
jam artimam žmogui, gen. 
Černiui, kuris yra neblogas 
strategas, tačiau menkas 
politikas....

Ir taip matome šiandien, 
kad tautininkai vėl valdo 
Lietuvą, kaip ir valdė ir 
dar turi savo gerai apmo
kėtų tarnų - ministerių iš 
kademų ir liaudininkų lo- 
gerio.
*' Dabartinis ministeris pir
mininkas aršusis tauti
ninkas fašistas pulkininkas 
Merkys jau seniai įžiūrėjo, 
kad k a r i u o m e nės vadas 
“bolševikuojąs.” Mat, Raš
tikis reikalavo kartu su 
tikrais demokratais žemės 
reformos, civilinės metrika
cijos (nors jis buvo artimas 
žmogūs krikdemams) ir 
net politinės amnestijos. 
Tie visi reikalai buvo pa
žadėti atskirų ministerių 
ir visos vyriausybės vardu 
Lietuvos liaudžiai. Tačiau 
laikai pasikeitė ir nėra tų 
pažadų ir ministerial aki
plėšiškai nebeatsimena, kad 
jie buvo prieš porą mėne
sių duoti... '

Aršiausias Raštikio prie
šas yra dabartinis premje
ras pulkininkas Merkys. 
Merkys ne tik yra geras 
Smetonos vyriausias tar
nas, bet pries' karą buvo 
dar uolesnis caro tarnas, 
net žandarų viršininkas. 
Bet kaip sako lietuviškas 
saldotiškas priežodis: “Ka
riuomenėje nesvarbu, bile, 
iš jo geras tautininkas ir 
kieta r a n ka... ” (Kaip 
“Lietuvos Aidas” rašo) 
Merkys buvo visokių intri
gų prieš gen. Raštikį auto
rius ir privedė jį prie atsi
statydinimo.”

Po to, kai pradėjo per
nai stiprėti demokratiškasis 
ir darbininkiškas judėjimas'riausybėj. 
Lietuvoj, tautininkai ' 
vos išsilaikė, juos jau nori-'ras, kad būk lietuvis neturi 
ma buvo visiškai likviduoti.'keršyti lietuviui ir taip to- 
Iš tiesų, jie patys save grei-’liau. O tuo tarpu tautinin- 
tai likvidavo, kadangi ma-'kų “trikomas” dirbo išsi

juosęs.
Prisimenu vieną faktą, 

kaip tautininkai falsifikavo 
net Smetonos telegramą, 
kad tik pakenkti demokrati
niam judėjimui.

Vienas iš populiariausių 
asmenybių, kaip jau minė- 

la. Įk tą komitetą įėjo, be jau, yra gen. Raštikis. Ru- 
kitų, buvęs žvalgybos virši- denį 1939 m. jis ir važinė- 
nįnkas ir dabartinis tauti-'davo kai kuriuose miestuose 

Daug kas jš demokratinių ninku generalinis sekreto-' ir kai kur.sakydavo prakal- 
grupių pasiūlė tada, kad rius Jonas Statkus (tas1 bas apie gyvenamą momen-

Po Klaipėdos netekimo, 
kai prasidėjo bruzdėjimas 
masėse už Lietuvos demo- 
k r a t i z a c i ją, kai liaudis 
spontaniškai pradėjo bur
tis ir reikalauti tikros vie
nybės laisvosios Lietuvos 
labui, iškilo Raštikio vaid
muo šitam judėjime.

Gen. Raštikis su būriu 
atsakingų ir dorų karinin
kų priešakyj, taip pat dide
lė dalis Šaulių organizacijos 
su “Trimito” redaktorium 
žymiu savanoriu liaudinin
ku Jonu Kalnėnų ir sava- 
norių-kūrėjų vadovybe, su 
C. V.' pirmininku pulkinin
ku advokatu Petru Gužu, 
reikalavo, ko troško ir pla
čiosios masės,— tautininkų 
diktatūros nuvertimo.

Tautininkai ir jų prezi
dentas Smetona išsigando 
to milžiniško liaudies judė
jimo, kuris buvo remiamas 
geriausių Lietuvos inteli
gentijos ir doros karininki
jos atstovų ir jau sutiko at
sistatydinti ir leisti sukur
ti bendrą šalies gynimo ju
dėjimą, kuris buvo pramin
tas “Tėvynės frontu.” Džiu
gu buvo matyti, kaip tėvy
nės ir laisvos tikros demo
kratinės Lietuvos idėja su
vienijo tada visus dorus 
Lietuvos sūnus ir dukteris.

Kariuomenės vadas gen. 
Raštikis buvo, tuomet padė
ties šeimininkas, kadangi 
tik dėka jojo energijos ir 
stiprių' “argumentų”, tauti
ninkai'1 nusileidb sukurti 
“bendro darbo vyriaušybę.”

pats Statkus, kuris prieš 
15-18 metų vadindavęs Jan 
Statkevič ir buvo aršus len- 
komanas... net Pilsudskio 
ir Želigovskio “abrozdas” 
kabojo jo kambaryj...), 
pulkininkas Merkys ir No- 
vakas.

Ta kompanija darė viską, 
kad sugriauti demokratinį 
“tėvynės frontą,” nelegali
zuoti tą organizaciją, ir 
įvesti tautininkišką cenzū
rą kiekvienam laisvesniam 
žodžiui.

Pernai vasarą ir r 
vieningo darbo vyriausybės 
nariai lankėsi su prakalbom 
provincijoj, kur žadėjo že
mės reformą, politinių kali
nių paleidimą ir civilinės 
metrikacijos įvedimą, 
čiau nevisur galėjo 
visuomenės 
įvykti, nes...
paskirti apskrities viršinin
kai neduodavo leidimų. Ir 
taip demokratiniam minis- 
teriam teko patirt, kad yra 
kas nors “galingesnis” už 
juos —tai ponas apskrities 
viršininkas, kuris yra visa
galis ir gauna įsakymų iš 
tautininkų slapto “triko- 
mo.” To komiteto tikslas ir 
vyriausias uždavinys buvo 
tautininkų diktatūros res- 
toracija, demokratinių sro
vių kompromitacija ir ben
dradarbiavimas su fašisti
nėm jėgom “kaimynynėse.” 

Tuos visus uždavinius 
tautininkai pilnai pasiekė, 
nes demokratinės srovės ir 
jų atstovai padarė tas pa
čias klaidas, kai]) 1926 m., 
jie per liberališkai ilgėsi su 
fašistais-tautininkais. Vie
ton to, kad pasodinti ant 
kaltinamojo suolo tautinin
kus, kurie prisigrobė liau
dies ir valstybės turto, juos 
paliko savo aukštose ir 
svarbiose, valstybinėse pa
reigose ir net derėjosi su 
jais apie dalyvavimą vy- 

Demokratiškos 
vos'davatkos pradėjo lieti aša-

tą. Pasibaigiant kariniams 
manevram Suvalkijoj, Raš* 
tįkis apsilankė Vilkaviškyj. 
-Tačiau jį pasitiko tik kelios 
brganizacijos. Generolas vė
liau per priėmimą vyskupi
joj apie tą kuklų sutikimą 
pasikalbėjo su įvairių orga
nizacijų atstovais, kurie ten 
buvo. Pasirodo, gan pikan
tiškas dalykas: apskrities 
viršininkas įspėjo tas orga
nizacijas, kad nedalyvautų 
tame sutikime.

Gen. Raštikis pasišaukė 
apskrities viršininką ir ta
sai jam paaiškino: tai buvo 
mano tarnybinė pareiga... 
ir. parodė generolui slaptą 
asmenišką telegramą iš pre
zidentūros, kur prezidento* 
kanceliarijos viršininkas 
įsako prezidento vardu ne
leisti daryti demonstracijas 
kariuomenės vado garbei...

Gen. Raštikis tuoj sugrį- 
ižo į Kauną išaiškinti reika- 

, . I lą. Pasirodė, kad telegramą 
U 1 prezidento vardu falsifika-

Ta- 
tokie 

susirinkimai 
tautininku

f

f 
f

vo ir siuntė Dr. Jonas No- 
vakas, aktyvus tautininkų 
“gelbėjimo komiteto” veikė
jas.

Tas skandalas neiškilo 
aikštėn, nes cenzūra neleido a 
apie tai rašyti ir jei teks 
paskaityti katalikų “XX 
amžių” 1939 m., teks paste
bėti, kad baltuoja tos vie
tos, kur rašyta apie kariuo
menės vado apsilankymą 
'provincijoj... Taip yra 
gerbiamas Lietuvoj kariuo
menės vadas.

Pernai metų pabaigoj ko
va tarp demokratinių ele
mentų ir fašistinės klikos 
pasiekė savo aukščiausio 
laipsnio. Tautininkų “kli
ka” paėmė viršų, nes jiems 
padėjo reakcingoji liaudi
ninkų dalis ir praturtėjęs 
kleras. Tada buvo sudaryta 
pulk. Merkio ' vyriausybė, 
kuri pasižymi savo reakcin- 
gumu ir teroru.

Paskutinis susidūrimas 
tarp reakcijos ir kariuome
nės vado buvo jo straipsnis 
karininkų žurnale “Karde.” 
Tame straipsnyj populiaru
sis generolas paskelbė tai, 
ko didžiuma Lietuvos gy
ventojų trokšta. Pasisakė 
už žemės reformą, už tikrą 
demokratinę Lietuvą, kurią 
valdytų konsolidacinė liau
dies vyriausybė, už masių 
kultūrinimą ir gyvenimo ly
gio pakėlimą ir prieš biuro
kratiją, kuri nepaiso darbo 
žmogaus reikalų, prieš val
dininkų greitą pasipiniga
vimą, nes atsitinka, rašė, 
kariuomenės vadas, kad tū
las trečiaeilis valdininkėlis 
gauna algos daugiau, negu

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

I

Svečias.

šių jie mažai turėjo, o val
dininkai, kurie priverstinai 
buvo įrašyti į jų organiza
ciją, apsidžiaugė, kad ne
teks jiem daugiau veidmai
niauti. Tada prasidėjo taip 
vadinamo tautininkiško 
“gelbėjimo komiteto” veik-

yąizcjąs įš .RppwfcWt respublikos, kur pa skirta 26,QQ0 akru žemes padegę Ii ajns 
nuo Europos reakcijos apsigyvehti; šie plotai randasi palei Sosu įlanką.

‘įr’J'-'jt.f.'VĮĮįtljįiįĮ" ■

Klausimai ir 
Atsakymai

riausimas:
Gerbiamieji: Mes žino

me, kad Francijos Komu
nistų Partija seniai pas
kelbta nelegališka. Taipgi 
Kanados valdžia teismo pa- 
gelba paskelbė partiją ne
legališka. Bet kaip su An
glijos K. P., ar ji tebegy
vuoja viešai? Aš niekur ne
pastebėjau. O aš dažnai 
skaitau “Daily Workerį”. 
Būsiu dėkingas už paaiški- 
nima.

Atsakymas:
Mes irgi tikrų davinių 

neturime. Aną dieną vienas 
radio pranešėjas sakė, būk 
Anglijos K. P. esanti pa
skelbta nelegališka ir jos 
atstovas parlamente Gala- 
gher esąs suareštuotas, ta
čiau tatai patvirtinta nie
kur nebuvo. Su laiku turės 
paaiškėti.
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Seniau ir Dabar,-Kaip Kad AR PRITRŪKS VOKIEČIAM GAZOLINO? Skridimas Naktį į
Šneka Žmones Lietuvoje Skaičiuojama, kad trys lias gazolino ir aliejaus, 

tūkstančiai vokiečiu tanku Tai kilo rimtas talkininkam V W l
kariauja prieš francūzus ir klausimas: Kaip vokiečiai,

Priešo Žemę
Visiems geros valios pi

liečiams, dargi tiems, kurie 
nėra lankę jokių “versite- 
tu” bei kitu smarkiai aukš
tų mokslo įstaigų, šiandien 
yra aišku, kad kas bu
vo seniau, to jau dabar su 
uždegta smilga arba žva
kigaliu mes nerasime.

Tiesa, sodybos, senesnie
ji medžiai, baigią Lietuvoj 
griūti lūšnos ir praretinti 
dunksantieji miškai, dar 
mums primena smagią ir 
šėlusiai išdykusią jaunystę, 
tačiau, anot vieno atsibas- 
tėlio į mūsų svečią šalį nuo 
Krokuvos, viskas “do času” 
vadinas, viskas ligi tam tik
ro laiko...

Nereikia būti moksliškai 
tariant “filosofu”, jog kiek
vienas iš mūsų suprastų, 
kad šiame, o ir ankstyves- 
niame gyvenime būta netik 
geografinių, istorinių su
krėtimų, pakeitimų, bet ir 
būdavę įvairių stebuklų: 
technika ir šiaip jau gerą 
nešantieji mokslai tik lipa, 
tik mina mūsų protėviams 
ant kulnų. Ot, todėl ir nū
dien, balansuojant praeitį 
su dabartim gaunasi tokie 
daviniai, kurie jokių moks- 
lavyrių, mokslų kurmių, 
nebuvę atspėti.

Stebėtinas Maistas
Maistas, kaip kartą savo 

vienoje psalmėje išgiedojo 
Dovydas, (tas pats, kuris 
su akmeniu užmušė filystė- 
nų milžiną) yra būtinas 
kiekvienam, kuris netik 
skambina arfa, ar vienu 
smūgiu paguldo ant men
čių jautį, bet ir kiekvienam 
piliečiui, kuris tik vaikšto 
ant šios pilkos mūsų žeme
lės.

Tai ot, ir valgydavo mir
tingieji, ir kimšdavo į val
gomąsias sliekus, slimokus, 
šaknis, dilgėlių lapus, beržų 
žieveles. Valgydavo tokį 
maistą ir ilgai gyvendavo. 
Anūkų ir proanūkių susi
laukdavo, o kai numirdavo, 
tai dar į trečią dieną pakel
davo galvą, prasižiodavo ir 
surikdavo baisiai smarkiu 
balsu:

—Valgyti!
Žinoma, su numirusiu 

žiriogumi negi pradėsi bai- 
kas krėst?! Duodavę jam 
kokį' akmens šmotą, ir jis, 
per akymirksnį paversdavo 
jį į minkštą košę. Mat, dan
tys buvo lyg iš plieno.

Atsimenu, maistas, paly
ginus jį su anais gerais lai
kais, padarė milžinišką šuo
lį į prekį. Antai, per gavė
nią, mes valgydavome sil
kių rašalą su šutintomis 
bulvėmis, per dieną išsijuo
sę dirbdavome miške ir jo
kių apendicitų, jokių sėdi
mojo nervo uždegimų neži
nojome. Dantys taip jau 
buvo lyg tų šarančių stip
rūs ir sveiki.

Dabar? O, dabar?...
—Farširuota žuvis su 

madeiros sosu... Kotlietai 
sniegenoj... Citrinų musas 
su nuo vasaros užsilikusių 
musių padažu... Varškė
čiai a la pampadūr... Šni
celis de la amūr!...

—Ne!—sakiau aš tai pa
davėjai, kuri visa tai išdės

tė vienu atsikvėpimu, j jo
kias knygas net nežiūrėda
ma,—ne, tokio maisto aš 
gal ir nemokėčiau valgyti. 
Prašau man duoti puskvor- 
tę žalių barščių ir troškintų 
bulvių...

Deja, padavėja liūdnai 
palingavo galva ir atbula 
atsitraukė.

Tąip. Žmonės valgė buljo
ną su pyragaičiais, gėrė ba
nanų sunką...

Ir kas iš to?
Vienam džiūsta skrandis, 

kito plaučiai griežia maršą, 
trečio žandikauliai atsikišę 
taip, kad eismą net trukdo, 
o ketvirto dantys tai tik dėl 
mados: jeigu mes jam ty
čiomis įdrėbtume saują slie
kų, vargšas jis net ir jų ne
pajėgtų sukramtyti...

Sakau: stebėtinas dabar 
maistas. Stebėtinai pilnos 
sergančių ligoninės, gydy
tojų kabinetai, miegamųjų 
lovos... Ot.

Technikos žodis
Apie techniką taip pat se

niau žmonės ne ką jau nu
simanydavo. Pavyzd žiui, 
stalius; užsisakydavo dar 
gerokai prieš vestuves jau
nieji pas jį lovą.

—Susiede, padaryk prieš 
šliūbą. Neapsikiaulink!

Ir pradėdavo daryti.
Kol prisirengdavo nueiti 

į mišką, išsirinkdavo ir nu
pjaudavo medį, kol parvež
davo, žiūrėk, jaunieji jau 
po šliūbo ir turėdavo gulti 
senojon, pasoginėn lovon. 
Stalius pradėdavo pjausty
ti lentas, džiovindavo jas, 
obliuodavo ir kol padaryda
vo lovą, tinkamą gulėti jau
niesiems žmonėms, besi
džiaugiantiems medaus mė
nesiu, jie lovos atsisakyda
vo.

—Ką,—sakydavo jie, — 
nauja lova mums jau ne
reikalinga... Žinai meist
rai, padaryk ot, šitam mūsų 
rėksniui lopšelį...

Aišku, stalius lovą par
duodavo ir pradėdavo da
ryt lopšelį. Ir kol jį pada
rydavo, rėksnys būdavo 
tiek išaugęs, kad į tą lopšį 
jokiu būdu negalėtų tilpti.

Na, o dabar?
Jaunavedžiams ir šiaip 

jau lovų mėgėjams, stalių 
dirbtuvėj tau tą pačią die
ną ne tik lovą, lopšelį ir 
paūgliui lovelę, bet jeigu 
kas norėtų ir kryžių su ati
tinkamu parašu galėtų kar
tu gauti! Pašėlusi techni
ka! Elektra, dinamas, tran
smisijos; darbų vedėjas, 
vyriausias direktorius, virš
valandžiai, darbo pajamų 
mokestis ir nustatytas at
lyginimas; o kur dar ligo
nių ir vekselių išpirkimo 
kasos?!

Štai, jums ir technika!
Amerikoj per savaitę pa

stato tokius aukštus na
mus, koks buvo Babelio 
bokštas. Ir darbininkai su
sikalba ir niekas jų liežu
vių nesumaišo. Vokietijoj 
per parą pagamina povan
deninį laivą, per valandą 
įdeda į jį minų, per pen
kias minutes jis išplaukia 
iš uosto, ir per pusę minu
tės jis spėja paskandinti 
kitą laivą.. .•

Ir greitai ir patogu: ko, 
žinoma, seniau suvis nebū
davo. ..

Mūšiai ir Karai
Arba paimkime dabarti-

anglus. Bent keli šimtai 
lengvų, greitų tankų švirkš- 
čią vadinamą skystą ugnį į 
talkini nkų kariuomenę. 
Švirkštimui jie vartoja tam 
tikrą aliejų su priemaišaisJp* w | vAXYX CA <AlA\_z J 0LI X 1 v

nius karus. Tai yra vienas kokių tai chemiškų medžia- 
malonumas! A u t omatiniai'gų. 6 šios medžiagos pada- 
šautuvai, p r i e š o r laivinės'ro leidžiamą skystą liepsną 
patrankos, k u 1 k asvaidžiai baisiai karštą, iki 
leidžian tieji ne po vieną šu- laipsnių karščio.

bet ištisais spiečiais, Tūkstančiai tankųvį, bet ištisais spiečiais,

2,000

kas-
kaip kad esame matę vasa- dien sueikvoja daugybę ga- 
ros metu lekiančius bičių žolino ir aliejaus. Kitas ga- 

A.rba lėktuvai!}žolino eibes kasdien suvar-spiečius.
Yra toki lėktuvai, iš kurių 
dabar nuleidžia ištisas rai
telių brigadas su šienu ir 
avižomis. Jei kartais lakū
nas nespėja jiems išmėtyti

toja vokiečių lėktuvai, mo
torizuotos kanuolės, šar
vuoti automobiliai ir auto- 
sunkvežimiai.

Tuo pačiu laiku Anglijos

nežiūrint visų kliūčių, pri
stato kiek reikiant gazolino 
ir aliejaus į savo karo 
frontą?

Francijos karininkai spė
jo, kad vokiečiai, turbūt, 
sudėtais požeminiais vamz
džiais pumpuoja gazoliną iš 
sandėlių tiesiog į mūšių 
frontą.

Vokiečių valdžia neužgin
čijo šio spėjimo.

Paskiau anglų ir francū- 
zų karininkai nužiūrėjo, 
kad vokiečiai gali parsi- 
traukt žibalo požeminiais 
vamzdžiais iš Rumunijos ir 
net iš Sovietų Sąjungos; o 
tuomi jie palengvina savo 
traukinius, nereikia auto-

pikes arba durtuvus, tai pa-1 jr Francijos lėktuvai bom- sunkvežimiais gabent gazo-
kyla virš debesų, susmaigs
to jas į debesis ir nuskren
da vėl kitos brigados atvež
ti. O čia brigados vadas ap
meta žvilgsniu nuleistuo
sius ir pamatęs, kad jie be 
pikių, surinka:

—Dėmesio! M a g n e tinę 
srovę dangop!

Ir nespėji užsidegti papi
rosų, o jau elektros pagal
ba, pikės nutrauktos ir prie 
kilpsaičių įsmigusios.

O seniau? Seniau, 
niau ?...

Taip. Kariaudavo žmonės 
senovėj. Kariaudavo, sako
ma, ne dėl teritorijos, ne 
dėl kokių ten Sarajeve šū
vių, įtakos sferų, kolonijų, 
valstybės garbės pažeidimo. 
Ne! Teritorijų buvo į va
lias. Penkios pasaulio šalys! 
kolonijų taipgi, tokiame že
mės rutuly nestigdavę. Mat, 
pasidalinti jas žmonės mo
kėdavę.

—Tu nori šitos kolonijos? 
Na, tai imk! Mat, tave, bie- 
sas! Ar verta dėl to mums 
vienas kitą skersti?

Tai ot, kariaudavo jie ne

liną iš tolo; požemiu gi at
plaukiantis gazolinas yra

se-

barduoja vokiečių žibalo ir 
gazolino sandėlius ir oro 
bombomis atakuoja jų trati-'gana apsaugotas nuo talki- 
kinius ir sunkvežimius; ninku oro bombų.
stengiasi sunaikint gazoliną Suprantama, kad anglų 
ir kitus priešo karo reik- orlaiviai galėjo supleškint 

kai kuriuos vokiečių gazoli
no sandėlius pastatytus vir
šuj. Bet vokiečiai turi ir 
didelius požemyje išmūry
tus gazolino ir’žibalo san
dėlius, kurių nepalietė tal
kininkų oro bombos.

Be pirkto ir perkamo ga
zolino iš Rumunijos ir So
vietų, vokiečiai patys pasi
gamina dikčiąi gazolino iš 
pigios rudosios anglies.

Daugelis karo tėmytojų 
sako, kad vokiečiams vis 
tiek turės pritrukt gazoli
no, jeigu jie taip smarkiai 
eikvos jį, kaip iki šiol.

Bet karinis New Yorko 
Times žinovas Ba Idwin 
skaičiuoja, kad vokiečiams 
iki ateinančios žiemos pil
nai užteks gazolino žaibiš
kam karui. O žiemą ' kari
niai veiksmai visuomet su
mažėja, ir tuo laiku Vokie
tija taip pat galėtų bent

mems.
O vokiečiai faktinai netu

ri savų žibalo - aliejaus šal
tinių. Tai anglai ir francū- 
cūzai tikėjosi, kad trumpu 
laiku išsisems vokiečių ži
balo išteklius. Kita anglų- 
francūzų viltis buvo, tai 
kad vokiečiai nepaspės pri- 
vežt gazolino ir žibalo savo 
tankams ir kitiems motori
zuotiems pabūklams.

Praeitą savaitę buvo iš 
Paryžiaus paskelbti prane
šimai Amerikos laikraščiuo
se, kad vokiečių tankai ir 
skystos ugnies švirkštikai 
pristigę gazolino’ ir alie
jaus, ir jie sustoję, o tada 
francūzai savo 75-milimet- 
rinėmis kanuolėmis sušau
dę šimtus vokiečių tankų.

Ant rytojaus po tokių 
pranešimų, tačiau, būriai 
vokiečių tankų ir skystos 
ugnies švirkštikų vėl štur-

metrų

7 O V 11 110 V vi O v LA JL vi J CV L/CV A jj v ^čllV vU Uvll v

dėl tokių niekų, bet dėl pa-|mavo anglus ir francūzus. dalinai papildyt savo gazo-
čios pavogimo, dėl mergi
nos suvedžiojimo, dėl avių 
ar jaučių kaimenių išgaiši- 
nimo. -

Susitikdavo vienas gimi
nės vadas su kitu. Atstaty
davo kaktas ir pradėdavo 
spriktuotis. Katras nuo j 
sprikto parpuldavo, i 
katram ant kaktos pirmiau, 
iššokdavo mėlynas guzas, I 
tas buvo pralaimėtojas.

ir, matomai, jie turėjo įva- lino sandėlius.

Pasikeitimai Žemės Plutoje
Prieš 1000 metų senąją denynų žinovai buvo nuste- 

Švedijos sostinę Stockhol- binti staiga pakilusia di- 
arba'm^ galimą buvo visai pa- džiule žemės teritorija Bis- 

siekti vandens keliu. Šian- kajos įlankoje, toje vietoje, 
I dieną ji jau nežymiai pasi- kur vandenyno giluma sie- 
traukus sausumon. Geolo- kia 5,000 metrų.

Žmonės tokį karą su malo- apskaičiuoja, kad po il-
(Tąsa ant 5-to dunI.)

Nuo Kada Žinoma “Ak
meninė” Anglis

Chinai vartojo iškasamą 
“akmeninę” anglį jau 200 
metais pirm krikščionių 
gadynės; graikam jinai bu
vo žinoma 2,227 metai at
gal. Bet dabartinėse Jung
tinėse Valstijose ta anglis 
buvo sužinota kaipo 
dingą kurui tiktai 267 
tai atgal.

Žuvy Greitumas

nau-
me-

K a r d ž u vė (swordfish) 
per valandą nuplaukia 60 
mylių; vadinama “lekianti 
žuvis” gali plaukt 50 mylių 
per valandą; ryklys - “Šar
kis”—35 mylias, lydeka 15 
mylių, ungurys 7 mylias ir
pusę. * •

gų amžių Švedijos sostinės 
Stockholmo nebus galįma 
pasiekti jūros keliu.

Kas yra keliavęs po An
gliją, tai žino, kad garsieji 
Anglijos “penki uostai” da
bar jau apkloti smėliu. Tik
tai Doris dirbtinu būdu pa
laikomas iki šiai dienai iš
liko uostu. Buvęs Anglijos 
miestas Dunvičas, ■ kuris 
net prieš kelius šimtus me
tų siuntė savo atstovus į 
seimą, dabar jau paskendęs 
jūroje.

Gilioje senovėje kai kurie 
Francijos miestai buvo ties 
pat pajūriu, o šiandieną tie 
miestai jau žymiai nutolę 
nuo pajūrio.

1925 ar 1926 m. vokiečių 
matavimo laivas “Meteor” 
parodė, jog be pėdsakų pra
nyko Shompson sala pieti
nėje Atlanto Vandenyno 
dalyje, kiek į šiaurę nuo 
Buvę salos.-Geologai ir van-

Šitoks reiškinys Biskajos} 
i įlankoje pastebimas jau 
trečią kartą per paskuti- 
•niuš'18 metų. Galimas daik
tas, kad netoliese Haiti sa
lų pakilęs vandenyno dug
nas sudarysiąs net naują 
žemyną. Tokių reiškinių 
vandenynuose ir daugiau 
pastebima.

Ne tiktai žemė iš lėto, va
dinamu evoliucijos keliu, 
keičia' savo veidą, bet dar 
žemės pluta ir virpa. Moks
lininkai teigia, kad žemės 
pluta virpa kas valandą. 
Daugiau pusės žemės plu
tos virpėjimų žmonės nė ne
jaučia,—juos tik labai jaut
rūs moksliniai aparatai, 
vadinamieji seism ografai 
tegali pažymėti. Kiti žemės 
plutos virpėjimai būna žmo
nių ir gyvulių pastebimi. 
Kiekvienais metais pasitai
ko ir stipresnių, ar visai 
stiprių žemės plutos virpė- 

(Tąsaant 5-to pusi.)

Nakties skridimas iš la
kūno reikalauja didelio pa
tyrimo. Skrisdamas naktį, 
lakūnas vadovaujasi papra
stai tik rodykline lenta. Tai 
yra prieš lakūno akis len
ta, pilna visokiausių rodyk
lių. Jų pagalba lakūnas vi
siškai nematydamas žemės, 
gali pasiekti tikslą. Nors 
mažiausias n e p r i t y rimas 
gali pasibaigti mirtimi. Štai 
ką pasakoja., vienas anglų 
lakūnas apie dabartinio ka
ro žygį į priešo žemę:

“Mes gavome įsakymą 
skristi naktį į Vokietiją ir 
išmėtyti atsišaukimus. Ma
no žvalgas Morisas tvirtino, 
kad naktį daug maloniau ir 
saugiau skristi. Girdi, ne 
taip greitai pastebės prie
šas.

Morisu reikia pasitikėti. 
Jis yra puikus žvalgas, tu
ri ketverius metus prakti
kos. Jis puikiausiai susivo
kia ir tamsiausią naktį.

Į žvalgo sėdynę vietoj 
bombų Morisas prikrauja 
atsišaukimų lapelių. Jie su
rišti mažais pakeliais, kad 
kuo patogiausia galima bū
tų juos mesti žemyn.

Iš aerodromo - stovyklos 
pakilome trimis lėktuvais. 
Visi turėjome skirtingose 
vietose atlikti tą patį užda
vinį. Kurį laiką skrendame 
kartu. Apačioj juoduoja 
Šiaurės Jūra. Švariame 
danguje matyti pusmėnulis. 
Skrendame 2600
aukštyje. Morisas nuolat 
juda užpakalyje.

—Na, kaip?— paklausiau 
žvalgą.

—Puiku, tik trupučiuką 
'šalta. Dar skrisime 20 mi
nučių, o paskiau matysime, 
kas bus.

Dabar ir aš pats pajutau 
lengvą šaltį, perėjusį per 
kaulus.

Lėktuvai atsiskiria ir 
dingsta tamsumoje. Dar 
kurį laiką mirksėjo jų uo
degose ir sparnuose lempu
tės, bet greit ir jos dingo 
tamsumoje. Likom dviese ir 
traukiam n e n u k 1 y s tarnu 
kursu į vokiečių žemę. Mo
risas kartas nuo karto pa
tikrina kursą.

Tolumoj pamatėm Dani
jos žiburius. Jie dingdavo 

jos | ir vėl pasirodydavo. Mori
sas man kerta per petį:

—Jau!
Dirstelėjau apačion. Kaž

kokie neaiškūs pavidalai. 
Kokis čia gali būti miestas, 
sunku pasakyti. Morisą 
varginti nenoriu, nes jis 
dabar užimtas sekimu. Stai
ga iš apačios blykstelėjo 
švyturys - prožektorius. Po 
jo antras, trečias, ir visi 
pabudę gaudė mus. Kažin, 
ar jiems pasiseks, kamavo 
mintis. Jei šios šviesos juos
tos pagautų mūsų lėktuvą, 
būtų striukiau. Įsivaizduo
ju, kas darosi dabar ten 
apačioj. Kaukia sirenos, 
gyventojai pabudę vien
marškiniai bėga į slėptuves. 
Vargšai, jie nežino, kad šį 
kartą mes neturime nė vie
nos bombos, o tik papras
tus lapelius.

Stengiuos nepatekti į 
šviesas. Bet jų tiek daug. 
Jos’ ’ 1)6’ ’ atvangos n švaistosi

viršuje. Viena atklydo vi
siškai arti mūsų. Vos, vos 
neužkabinus mūsų sparno, 
nuėjo. Penkios minutės, ir 
mūsų tikslas. Gal ir nepa
gaus?! Iš karto mane švie
sa apakino. Švyturiai mus 
pagavo. Apačioj plykstelėjo 
ugnis. Patrankos iš apačios 
jau * kerta. Pasprukt, kuo 
greičiausiai pasprukt.

Apskriti šarpnelių ka
muolėliai naktį šokinėjo ap
link.

—Morisai! — šaukiu, — 
kaip laikais?

Morisas, prisiplojęs prie 
stiklinio langelio, žiūri į šį 
apačioje vykstantį pragarą. 
Gaišti nėra kada. Darau 
staigų pasisukimą ir sten
giuos pasprukti. Šviesa nus
lydo, ir pasidarė lengviau. 
Paspaudžiu žemyn, o pas
kiau neriu prieš save į tam
sumą. Pavyko. Prožektorių 
šviesos liko užpakalyje. Lai
mė, kad taip baigėsi, o ga
lėjo būti kitaip.

Mes jau vietoje. Morisas 
čiumpa vieną po kitos kala
dėlėmis pranešimus ir meta 
laukan. Jis taip smarkiai 
darbuojasi. Galų gale išme
ta paskutinį pakelį.

—Viskas, — trina Mori
sas rankas.

Taip, viskas. Rytoj atsi
kėlę žmonės ras gatves, sto
gus nusėtus lapeliais. Vadi
nas, mes ramiai miegojome, 
o priešas stūgavo viršuje. 
A, jeigu bombos...
. Grįžtant atgal, mus vėl 
sučiupo švyturiai. Šį kartą 
ugnį atidarė dar stipresnę. 
Manevruoju, kaip tik galiu. 
Kad kuo greičiausia pas
prukti. Kažkodėl dabar vir
šuj ir apačioj sprogstą šo
viniai man kėlė kažkokį ne
suprantamą nejaukumą.

—Morisai, kaip laikais?-
Bet jis man neatsakė. 

Sekundei atsisukau. Mori
sas klūpo, susiėmęs ranko
mis šlaunį. Pro pirštus ver
žėsi stipria srove kraujas.

—Sužeistas?
Jis neatsako. Tik tyliai 

sukandęs dantis urzgiai
Kai aš laimingai paspru

kęs iš prožektorių ir šarp
nelių ugnies dirstelėjau at
gal pažiūrėti, kas nutiko 
Morisui, jis gulėjo ant grin
dų paplūdęs kraujuose. Te
ko be žvalgo tiksliai suras
ti kelią ir grįžti.

Horizonte švito. Nuvar
gęs iš kelionės, tūpiau sa
voj stovykloj. Morisą nuve
žė į ligoninę.

Žmogaus įkandimas 
Pavojingas

♦
Susipešę žmonės kartais 

net kanda vienas kitam 
ranką, nosį, ausį, kas pa- 
puolę.

Žmogaus įkandimas > la
bai pavojingas. Burnoje ir 
dantyse yra daug užkre
čiančių “spyruoklinių” bak
terijų. Ne vienam žmogaus 
įkąstam teko per operaciją 
nupjaut pirštą, ranką; kai 
kurie nuo žmogaus įkandi
mo net mirė. Jeigu jis įkan
da iki kaulo, kai kada užsi
krečia kaulas ir ima pūliuot 
net ’ kaulė sfh'šgėnys.’' <’ ]
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they’ll buy the bomb patent 
it to kill people.”
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miners have their

Diplomacy is saying the nastiest 
things in the nicest way.

your 
beat

camps, 
stand-

Always do right, — it will grati
fy some people and astonish the 
rest.

If times keep getting better there 
will yet be a car for every filling 
station.

You cannot tell a person’s charac
ter by his eyes — it’s the lower half 
of the face that counts — especially 
when.one opens that lower half.

goats? Well, they have a 
of a bomb in that box 
say one blast of it will 
goat.”

You probably wouldn’t 
about what people think of you, 
you knew how seldom they do.

All 
save 
art a little queer.

the rally started on a high 
enthusiasm when Doris 
chairman of the Council, 
in her welcoming address

to have their 
the right to

Live beyond your means and 
you’ll find it beyond your means to 
live.

Experience has 
that coal-owners 
business in the 
people. And the 
own response to demands for bigger
output, longer hours speed-up and 
Gestapo methods which accompany 
wage-cuts inadequate 
ures and in general, 
regard of their lives.
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The living fossil among reptiles 
the New Zeland.tuatera —a sort 
combination lizard, crocodile, and

Scene from the heart of New York where thousands voiced their opposition 
to hysterical efforts to involve America in war.

Whenever a man calls a game 
silly and childish, you can bet 
bottom dollar that his wife can 
him at it.

A man is worth every cent he’s 
got.

by Dr. 
256 pages. 
Learn to 
read in
Order your copy 
this valuable book. 
$1.25 in advance.
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xe main issue:
States out of

Each time you pick up a sponge 
(a real one, not imitation rubber) 
you are handling a skeleton. That 
porous, elastic, yellowish mass is the 

•skeleton of a strange, brownish or 
dark-purplish inhabitant of the sea.

A Mystery Bomb 
And loo Goats

By MIKE QUINN
The two laborers set the heavy 

box down at the feet of the distin
guished gentlemen, then withdrew 
to a respectful distance. Mr. J. Vul
gar Dirtybrain patted it 
fectionate hand. “It’s a 
bomb,” he said.

General Horseblodget
his mustache and eyed the box skep
tically. “Haw,” he said. “We shall 
soon see.”

Gathered about them, tethered to 
little stakes in the ground were nu
merous goats. There were exactly 
one hundred, goats, not counting the 
distinguished gentlemen, military of
ficers and government officials who 
were present for the test. The goats 
were staked over a wide area ap
proximating a radius of 500 yards.

“I understand you are the inven
tor of this remarkable bomb,” said 
Colonel Gore.

"I am, Colonel,” said Dirtybrain 
with unconcealed pride. “And I am 
sure when I have given you a de
monstration you will agree it* is the 
most splendid explosive charge ever 
conceived.”

“Haw,” said General Horseblodget.
“Humph! Humph!” grunted the 

Colonel.
The two laborers watched curious

ly from a distance.
“What the devil are they 

do?” asked one.
“They’re going to blow 

goats,” said the other.
“And what for?” asked 

laborer.
“Well,” said the other, “It’s for a 

war they’re planning. Do you sec all 
those 
kind 
they 
every

“Whew!” the first laborer whistled 
through 
does?”

“Then 
and use

The first laborer hesitated for a 
moment, then turned on his heel 
and started to foot it away from 
the scene. The other followed and 
they didn’t stop until they were a 
half mile from the spot, 
paused on a slight rise of 
watch the proceedings.

Back among the goats, 
Dirtybrain began unwinding
of wire. “We will withdraw
top of that hill,” he said, “and I will 
explode the bomb by electric cur
rent.”

“Haw,” said General Horseblodget.
The entire government was there 

including the Grand Foogle and all 
his fimps, funks and privy councelors.

They all withdrew to the hilltop to 
witness the explosion of a bomb 
which might mean the introduction 
of civilization as they were accus
tomed to it, to the rest of mankind.

The goats bleated and chewed 
amicably, unsuspecting that they 
would be -the first to taste the noisy 
fruit of Dirtybrain’s imagination. “It 
is really an excellent bomb,” he said 
as he unwound the coil of wire.

“If it kills all the goats we will 
buy it,” said General Horseblodget.

“And if it doesn’t, we won’t buy 
it,” added Colonel Gore.

“Haw,” said General Horseblodget.
At length they reached the top of 

the hill where the other dignitaries 
were already assembled. The Grand 
Foogle approached gracefully ex
tending one hand. “May I?” he 
asked, with an engaging smile.

“By all means,” said Dirtybrain. 
“I am honored.” ho handed the 
switch to the Grand Foogle, with 
the wire dangling from it.

The High Chamberlain was pass
ing among the assembled gentlemen 
with a box of antiseptic cotton of
fering them wads to plug in their 
ears. Many turned their backs and 
clappgd their hands to their ears for 
double protection.'

“I’m new to this sort of thing,” ' 
said the Grand Foogle.

“You just press down the little 
connecting lover,” said Dirtybrain, j 
“and then-—”

“Haw,” said General Horseblodget. j
The Grand Foogle made a face! 

like castor oil, hold the switch at j 
arm’s length and closed his eyes. | 
“Ready or not,” he screeched, and į 
pressed down the lever.

The two laborers a half-mile dis-1 
tant were thrown from their feet by . 
the explosion. For a moment the I 
sky was almost obliterated by flying i 
goats, chancellors, fimps, finks, pri
vy counselors, generals, colonels and ' 
the Grand Foogle himself. So great 
was the noise and the impact of the j 
silence that followed that the two' 
laborers clung to the earth with 
eyes, shut and gripped the grass to 
keep from being blown along by the 
rush of air that swept down the: 
valley. |

At last they opened their eyes to 
a silent landscape and stood erect, j 
The hillside was bare and scorched,) 
the valley void of goats. Not a dis
tinguished gentleman, not a military ' 
officer, not a foogle, fink or funk 
was to be seen on all that broad 
stretch of land.

“He was right,” said one of the 
laborers. “It was a truly remarka-1 
ble bomb.” J

“The best that was ever invented” I 
said the other.

German Miners Continue Underground 
Work; Defy Nazi Terror

LONDON, England (by mail). — shower room buildings, circulate in 
Nearly half a million coal miners in, the pits, in the sheds and boilcr- 
Germany produce 186 millions tons ’ rooms above ground, 
of coal a year, but they do not 
Germany’s home fires, burning, 
many is tremendously rich in 
after Great Britain it is

coal; 
the 

world’s largest coal exporting coun
try — but -the avid war machine 
swallows it all up as soon as it 
comes to the surface. And so the 
people had to go without warmth 
in this fierce winter of the war.

Penktadienis, Geg. 31,« 1940

NEW YORK CITY—Four thousand New York youth crowded 
into Mecca Temple here in the three day sessions of the Con
gress of New York Youth to plan ways and means of defeating 
the hysterical efforts that are being made to push this country 
into the European war.

Presided over by Jack Me-®— ---------- :--------------------------
Michael, national chairman of 
the AYC, 
pitch of 
Schacfe, 
declared
that “our country shall not spill the 
blood of its youth on the battlefields 
of a foreign war.”

Jean Horic, acting executive see-1 
rotary of the Council, made a key
note address that was punctuated 
throughout with bursts of applause.

“I lift my voice,” she said, “and 
cry out: Keep America out of the 
war! This cry must sound through
out the city. Our cry must burst out

into a powerful program of action 
to keep America out of war. When 
our very lives are at stake, talk is 
not enough. What is needed now is 
action and still more action to'keep 
our husbands, sweethearts and bro
thers at homo. Wo must reject all 
false prophets of futility and de
spair. If wo act now, it is not too 
late. We, the people, have the power 
to keep America out of war.”

Fun and Frolic 
At the Picnic

Baltic Groups to 
Hold Joint Festival

Led by the most fearless and 
clear-sighted the mines built up 
their underground activity and or
ganizations. Their whispering cam
paigns rustled across the length and 
breadth of Germany. Small, print
ed .newspapers camouflaged pamph
lets, miraculously appeared, brought 
new strength, new courage and new 
understanding.

Coal production in the Third 
of*7 Reich dwindled. Annual output per 

man fell from 2,166 Kg. in 1931 to 
1,961 kg. in October 1938; 311,630 
Ruhr miners produced 424,000 tons 
of coal a day in January 1939; but 
in June of the same year 311,730 
Ruhr miners were producing only 
401,000 tons of coal, although the 
three-quarters of an hour overtime 
decreed by Goering was in force.

Help from the trade-union move
ment of other countries has played, 
no small part in the persistent ac-1 
tion of the German coal-miners. 
Trade unions levies have been gener- , 
ally raised in times of need, when,. Held t ..................
the German miners’ illegal paper! threats of violence from 
was in difficulties, when the family 
of an imprisoned comrade was des
titute.

Through clever organization Ger
man miners have been helped to 
reach congresses aboard where they 
were able to exchange experiences 
and advice with trade unionists of 
other lands.

Bast slogans have proved success
ful wage-cuts have been restored,

I overtime reduced, spokesman accept
ed, rations increased, and bonuses 
paid..

“Stop the war,” “Down with 
Krupp and Hitler,” “Butter instead- 
of guns,” Work slower still. Every 
hour of overtime, every kilo of cadi 
helps the war.” “We want peace and 
freedom.”

These new slogans await 
ment.

Without the right 
own unions, without 
elect their own representatives with 
strike action punishable by death 
and many of their comrades mur
dered or in concentration 
they have learned that by

/ ing together much can be defend
ed and much can be won.

New methods from the old. Theirs 
is underground work in more than 
one sense of the word. Spied on by 
police and employer alike. The men 
have closed their ranks. In the 
darkness and danger of the pits, no 
one asks “Are you a Socialist,
Communist, a Catholic, a Protest
ant?” Instead a slogan passed from 
mouth to mouth from shift to shift, 
from pit to pit. “We are supposed 
to work two hours longer today. 
Nothing doing. To the pithead as 
Usual. Pass it on.”

“They want to pay us ten pfen
nings less a truck. Don’t accept. The į 
manager must come and negotiate | 
with the commission we elect. Un
til then go slow, very slow, as slow 
as possible.”

"They’re knocking off 25 pfen
nings from our wages for a Nazi 
badge. Unless they give us back 
the 25 pfennigs immediately, we 
stay down. Stick to this. Take it 
seriously. Stand together.”

“After the shift we’re ordered 
to stay in the shower room for an
extra hour to listen-in to the fueh- tortoise, 216 feet long. Although the 
rer speaking. Everyone is to goctuatera was a contemporary of the 
straight home.” extinct dinosaur many millions of

This is how it is done. Slogans years ago, evolution has not*changed 
travel from comrade to comrade i it.
trucks carrying similar messages AH lizards at one time possessed 
chalked on their sides, small leaf- 3 eyes; vestiges of the third eye 
left and stickbacks make their ap- j can be seen in the very young.
pearance float from the roof of the • The closest living counterpart of non-bloodthirsty diet of turtle eggs. war.

College Rally 
Eashes War Policy

LOS ANGELES, —- Approximate
ly 1,000 students at the University 
of California at Los Angeles on Fri
day left their final examination stu
dies to protest against the war poli
cies of the Roosevelt administration.

.Gathering across the street from 
the University, the students heard 
Hollywood Producer Herbert Biber- 
man tell them:

“The peace-minded students will be 
the ones who will save freedom and 
democracy, not the hornblowcrs.”

despite intimidation and 
i “super pa

triots” the meeting cheered Biber- 
man and Rajni ‘Patel, Indian youth 
leader who condemned the imperia
list war.

Biberman told the students:
“The American people of today 

have stopped wishful thinking:
’ They have stopped wishing that 
Roosevelt will lead them to peace, 
and arc realizing that he is a fore
most generalissimo of the war.

“There is no difference between 
Roosevelt and Dies on anti-alien le
gislation; no difference . between 
Garner and Roosevelt on spreading 
American imperialism as far as they 
can; there is no difference between 
the author of the M Day plan 
Roosevelt on the deliverance of 
American people to Churchill 
the clerical fasicst Reynaud.”

Patel condemned the dictatorships 
instituted in England and France as 
proof that the war was “anything 
but democratic.” He urged the stu
dents to use every bit of their 
energy in keeping America out of 
the second World War.

QUILL GETS OVATION
Greatest applause of the evening 

was bestowed upon Mike Quill, pre
sident of the Transport Workers 
Union, who was accorded a stand
ing ovation when he was introduced.

In his rich brogue, he began by 
expressing fear that - “some of you 
may have difficulty in understanding 
all of my Russian accent,” and it 
was a good two minutes before the 
laughter and applause subsided 
enough for him to continue.

“Tonight,” ho said, “the big ques
tion before the youth and the people 
of America is whether we will con
tinue to live.

“The big question is: Will we be 
dragged into the present European 
madhouse, the European bloodbath?

“The war in Europe,” he declared, 
“is a war between two thieves.”

In her keynote address, Miss Ho- 
ric of the AYC City Council said:

“Industries are being reorganized 
as factories of death and just as in 
1917, financial ties bind us to the 
Allied war machine.

When you arc in his arms, shiv
ering and sighing,

And ho swears his passion is in
finite, undying,

Lady, make a note of this—
One of you is lying!

—Collected by
Helen Baltrušaitis.

UNSCRUPULOUS PROPAGANDA
“An unscrupulous war propaganda 

seeks to frighten us with fantastic 
tales of parachute armies threaten
ing us from the skies.

‘“Fifth Column’ has been made 
the catchword 
to'silence the 
who want to 
war.

“The Fifth
used to justify the destruction of 
labor unions, the destruction of the 
liberties of all American people.

“The real Fifth Column of 
to America is that small 
which is working night and 
draw America into the war
the will of 95 per cent of uS.”

Addressing herself to President 
Roosevelt, she said: “You told us 
our demand was a ‘panacea.’ you 
told us the money could not be 
found. NoW you propose billions for 
armaments. Why billions for war, 
none for jobs ?

“We say ‘Billions for jobs, not, a 
cėnt for war.”

Referring to attempts to split and 
divide and weaken the Youth Con
gress, she said: “Efforts have been 
made to force the AYC to condemn 
the Soviet Union. Whatever our 
ideas on that subject,, we will not 
give in to such pressure to make us

Lith-English 
Self-Instructor

the fairy-tale dragon is the Komo
do dragon of the Dutch East In
dies, the largest living lizard. It’s 
a disappointing monster —- only 12 
feet long, does not spout fire, is turn our backs on the 
gentle in captivity, and feeds on a to keep the United

BALTIMORE, Md. — Nothing 
daunted by the cloudy skies and oc- 
cassional rains, loyal supporters and 
chorus members turned out full 
force for the ALDLD picnic held at 
Kutchin’s Beer Garden, Sunday, 
May 26.

Attired in slacks, cullottes, or just 
plain skirts, the girls were ready 
for fun and found plenty of it. The 
younger set played around the se
cond floor, while the more mature 
group held up the bar, as the say
ing goes.

Let me flash, you a few mental 
pictures that focussed on my brain 
there amidst the clouds and rain.

(1) A slightly battered bike being 
ridden by the entire crowd with 
shrill cries from the girls for “a 
ride.”

(2) Flashing silk stockings "being 
chased by a male who proved faster. 
What happened, Mildred, did you 
get a run? How’s that for a pun?

(3) Charlie lounging around with 
Ruthie not very far behind. Quite a 
Don Juan, ch Charlie?

(4) A tiny ball being fought over 
by the entire group of visiting boys 
with Mildred and Ruthie providing 
the extra, kick needed.

(5) Ida never once leaving the 
dance floor and she is fast becoming 
quite an accomplished dancer. My, 
can she blush!

Many more scenes remain but 
they are getting hazy for the sand
man is dusting the sand.

—The Owl.

To Hold Meet 
Of Pgh. Council

PITTSBURGH, Pa. —The Greater 
Pittsburgh Youth Council meets this 
Saturday, 8 p. m., at the Ambridge 
headquarters of the LDS, 798 Pine 
St. Among the problems to be dis
cussed are:

1. Definite arrangements and a 
date fox' the Youth Council Fall 
Dance.

2. Immediate issuance of the
Youth Council Bulletin and the | 
election of an editorial staff. A five 
dollai' donation from each group is 
to cover temporary expenses.

3. The coming LDS National Con
vention, the election of youth dele
gates and the LDS Year Book are 
to be covered in detail.

4. Coming events in sports activi
ty, track, field and softball, the Wil
merding, Ambridge, North Side play
offs on June 9th at a picnic ar
ranged by Wilmerding, also the 3rd 
Division setup in connection with 
the LDS National Sports Meet, are 
to be settled.

ASTORIA, L. I., N. Y. — The na
tions of the Baltic have common 
problems in keeping out of the Eu
ropean war, and the same nationali
ties in America are working toge
ther to solve their mutual tasks for 
the protection of the rights of the 
foreign born.

Finnish, Lithuanian, Latvian and 
Estonian cultural organizations will 
hold a Joint Baltic Festival this 
Sunday, June 9, 1940, at the Rikers 
Estate Park in Astoria, L. I., at 
Flushing Bay.

The Festival will be addressed by 
Irving Novick, National Secretary 
of the Amer. Comm, for Protection 
of Foreign Born. There will also be 
speakers by representatives of the 
four national groups.

Several choruses will sing and 
there will be folk and variety 
dances. Sports, acrobatics, games 
and races of all kinds will be held.

Admission is 35c and the park will 
be open from 10 a.m. on. There will 
be good food, a dance orchestra and 
all kinds of refreshments.

To get- to the park take the Stein
way Bus at Queensboro Plaza to 
the end of the line. Walk one block 
and follow signs. The park is lo
cated at the end of Steinway Ave., 
at Flushing Bay.

BROOKLYN, N. Y. — News of 
the Aido Chorus has been neglected 
fox' quite some time, so here goes:

We have been quite busy rehears
ing for May 19 and when it finally 
came the chorus sang very well un
der the able direction of our teach, 
Aldona Žilinskas. 1 heard that she 
couldn’t move hoi' arms aftei' con
ducting that Sunday.

Thanks to Bunni, Joe Sukackas, 
Aldona Klim and Amelia Jeskcvich 
for their participation in the song 
“Sudiev Lietuva.” It was well dope, 

į The chorus has quite a few cn- 
i gagements for the next few weeks, 
I as follows. There arc a few others 
I that arc indefinite and 1 have left 
i them out.

June 9. — Picnic at Rikers Estate 
Park in Astoria, L. I.

June 23. — Ciders Grove, N. J.
Sept. 1. — Philadelphia, Pa., Lai- 

sve’s Picnic.
I see that at the last meeting 

Alda Orman returned to the chorus. 
Glad to see you back.

Missing: Mary Sineus, Valerie Pe
traška and a few others.

How about a 100% chorus re
hearsal this Friday? Rehearsal 
starts at 8 p.m. We are preparing 
songs for the Baltic Festival on 
June 9. It is important that every
one attend this rehearsal.

—M. A. B.

All efforts should be made to 
have the Youth Council representa
tives present and, if possible, serious 
thinking on the above involved ques
tions should be done by the dele
gates previous to the meet. Every 
delegate and representative should 
be ready to take the floor with de
finite ideas and proposals, in order 
that all involved questions and ac
tivity take a swing forward immed
iately.

At the meeting, the current LDS 
membership drive will also be dis
cussed. A checkup on the North 
Side-Ambridge drive will be made 
plus the doings of other groups.

See You There.

Lith Youth 
Discuss War

BROOKLYN, N. Y. — The war 
in Europe and what it means to 
America is the thing on the agenda 
for the discussion evening to be 
held on Wednesday, June 12th, at 
427 Lorimer Street.

Young speakers from Lithuanian 
and other organizations have been 
invited by the LDS Builders’ Forum 
Group to speak on various aspects 
of the European war. Questions and 
answers, in the typical Town Hall 
manner, will follow After the talks.

"Nazi Spies” 
Discovered

DEL RIO, Texas. — “There will 
be multitudes of witnesses from the 
skies .. .” And immediately war hys
terics in this little border city laid 
violent hands on the speaker and 
his two allies as “Nazi agents” 
threatening, if not an invasion from 
Mars, at least a “parachute troops 
blitzkrieg” from Berlin.

Amid cries of “Hang them !” the 
local constabulary escorted the dan
gerous menace out of the city.

Today the “Nazi spies” were re
vealed as members of Jehovah’s Wit
nesses, preaching the gospel and dis
tributing religious tracts bearing the 
ancient Indian symbol of the swas
tika, used by the sect for 50 years.

Would you too like to heai' about 
it? I mean about the Sportman’s 
Ball of last week end.

Well, here is the way it started, 
two beLveDereS and a stranger 
were the first to come in. "Come on 

! Ann, we’ll show you oui' club, etc.” 
—Next, said Eddie, “Mary, give a 
helping hand on the sandwiches”; 

: “Come on Bess, Help on this roll of 
i tickets”; “Hey! Mary, do some more 
tickets”. So Marie and her friend 
helped. Yeah, who said that the beL
veDereS sportsmen could hold a ball 
without the fair maidens’ touch? 
Who did you say?

Al Kairys announced himself by 
first cooling off the dance floor 
with a block of ice.

Joe Sacal was sadly missed by a 
nice lady from Ambridge. By the 
way, Joe, did you take with you 
the boys from California Avenue to 
Cleveland?

Suey and Al really make the best 
bartenders and Eddie a good check 
seller.

Look out Wilmerding. Here we 
come. Ycssirce, the beLveDereS have 
accepted to play that mushball team 
of yours on June 9th. Arc you sure, 
you won’t back out now?

The beLveDereS Sportsmen wish 
to thank Wilmerding, Ambridge, 
Esplcn and Soho for coming to the 
ball. Was everybody happy? Why 
should I ask? Frank Zerk was one 
of the last to leave the place and 1 
should ask if everybody was happy?

Calling all delegates, calling all 
delegates to the Greatcx' Pittsburgh 
Youth Council Conference on June 
1st at Ambridge. All delegates must 
be present. We are to discuss fur
ther about the sports, the bulletin 
and last but not to be fdrgotten— 
the fall dance.

We will be looking for you Wil
merding, Soho, Esplen at Ambridge. 
It’s a date on June 1st.

The Belvederes Reporter.

If you were a turtle, you might 
hope to live from 100 to 200 years; 
a salmon, 100 years; a carp, 150; 
a pike, 200. Man’s longevity is not 
so good as these, but his outlook iV> 
more cheerful than it has been for 
centuries, especially when we learn 
that during Queen Elizabeth’s reign 
the average life span of hex' sub
jects was only 20 years.

In 1858 the expectation of life was 
40 years for men and 42 for wo
men. Today under favorable condi
tions man can hope to live to the 
age of 60. Indeed, statisticians tell 
us that 55 out of every 100 persons 
alive today will reach the age of 
70.
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ĮVAIRUMAI
SENIAU IR DABAR, 

KAIP KAD ŽMONĖS 
ŠNEKA LIETUVOJE

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
miniu stebėdavę ir kai jis 
baigdavos, būdavę geriama 
ištisus mėnesius, ir jeigu 
kas žūdavęs, tai ne nuo kul
kos ar bombos skeveldros, 
bet nuo persilakimo, nuo 
persivalgymo.

Taip buvę seniau, kai jo
kios civilizacijos nebuvę ir 
apie mokslą bei žmonišku
mą ne tik žmonės, bet ir 
niekas kitas nieko nesupra
tę, nežinoję...

Progresas
Tačiau pasaulis jokiu bū

du negali stovėti vietoj. Sa
koma, jeigu kas stovi vieto
je, tai tas eina atgal. O at
gal tegali tik vėžys vaikš
čioti.

Užtat ir mes, su kiekvie
nu rytu, su kiekvienu sau
lės patekėjimu privalome 
eiti pirmyn. Į progresą, taip 
sakant. Į pažangą, vadinas!

Kažkas išrado iš pypkės 
cibuko sulčių padaryti Sme
toną. Kitas vėl, iš žvirblių 
snapų—mala kvepiančiuo
sius pipirus. O netoli Ham
burgo, iš vienos lentpjūvės 
pjūvenų dirbamas cukrus, 
iš atmatų, perleidžiant jas 
per kitas mašinas, išeina 
šilkas, kurio nesigėdytų net 
ir karalienė. New Yorke 
buvo rodomas žmogus, pa
darytas iš paprasčiausio 
stiklo...

—Progresas!
—Ša! Nutilkite!
—Kodėl?
—T yliau, tyliau!... 

Skrenda bombanešis ir per 
sekundą tą jūsų progresą 
pavers į košę!...

P. Kultuvas.

sprogimas sukėlė jūroje 42 
pėdų aukščio bangas. Per 
tą sprogimą žuvo apie 36,- 
000 žmonių.

2,019 metų atgal buvo 
baisus Vezuvijaus ugniakal- 
nio išsiveržimas Italijoj, 
kurio lava užliejo ir sunai
kino Pompe jos ir Herkula- 
numo miestus. Retas tų 
miestų gyventojas teišsigel- 
bėjo, o visi kiti buvo užlieti 
ir sudeginti.

Nepaprastai baisūs ciklo
nų - viesulų lydimi vandens 
užliejimai, kurie įvyksta jū
rų pakraščiuose, salose ar
ba didelių upynų slėnyse. 
Vienas iš tokių užliejimų 
buvo Tigro ir Eufrato kraš
te. Tą nelaimę mokslininkas 
E. Suess laiko buvus Bibli
joje aprašytu tvanu - “pa
tapti.” Žemės istorija žino 
ir daugiau tokių ciklonų ly
dimu vandens užliejimu.

“L. ž.”

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radijo Korporacijos 

Programos:
Šeštadienio, birželio 1, pro

grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9 vai. ryte, 
bus sekanti:

1. žinyčios Jaunuolių Cho
ras iš So. Bostono, vadovau

jant Eugenijai Vaigauskaitei.
2. Eugenija Vaigauskaite iš 

Cambridge duos kalbą apie 
veido grožį ir dietą.

Sekmadienio, birželio 2-ros, 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte, bus sekanti:

1. Lowelio Kliubo orkestrą.
2. Dainininke Maryte Kojvi

lytė iš Lowellio.
3. Smuikininkas Peši i k as iš 

Lowellio.
4. Vytautas Ramanauskas 

iš Lowellio, sakys eiles.

Tai buvo parengimas North- 
saidės, McKees Rocks, Wil
merding ir Ambridge jaunuo
lių. Susirinko pusėtinas būre
lis jaunų vaikinų ir merginų. 
Visi linksminosi iki vėlumui 
nakties. Parengimas įvyko 
LDS 160 kuopos name, 1320 
Meddley St.

—o—
Jaunuolių organizat orius 

Joe Sakalauskas išvyko į Cle- 
velandą. Jį pakvietė Cleve- 
lando jaunuoliai jų sporto rei
kalais.

—o—
Pasimirė Jonas Jumall, lie

tuvis saliūnininkas, kuris už
laikė įstaigą po num. 525 Ge
ranium St., North Side. Buvo 
50 metų amžiaus. Palaidotas 
Šv. Petro bažnyčios apeigomis 
ir jų kapinėse. Paliko liūdė- 
syj moterį, sūnų ir dukterį.

—o—
Praeitą savaitę pasibaigė 

“parking” vietų prižiūrėtojų 
streikas. Darbininkai laimėjo 
sutrumpinimą darbo valandų 
ir algų pakėlimą. Darbininkai 
priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos unijos.

—o—
Nuo gegužės 13 d. įėjo ga

llon Pennsylvanijos valstijoje 
naujas įstatymas dėl apsivedi- 
mo. Nė vienas negaus leidi
mo apsivesti be gydytojo iš
tyrimo. Už tokį ištyrimą ir gy
dytojo paliudijimą kiekvienas 
turės pasimokėti po $5.

—o—
Birželio 30 d. įvyks Ameri

kos Lietuvių Kongreso Pitts
burgho skyriaus suvažiavimas. 
Pakvietimai bus išsiuntinėti 
visoms kuopoms ir draugi
joms, kurios dalyvavo meti
niam suvažiavime. Suvažiavi
me bus pakelta ir svarstoma 
daug svarbių reikalų.

D. P. Lekavičius.

A.LD1D. REIKALAI

PASIKEITIMAI ŽEMĖS
PLUTOJE

5. Balso Choras iš Lowellio, 
vadovaujant J. Ainoriui.

* 6. Balso Choro Vyrų Kvar
tetas iš Lowellio.

Seattle, Wash.
Kelios savaitės atgal čia mi

rė Charles Frye, 81 metų se
numo.

Jis buvo gyvulių mušyklos 
savininkas. Mirdamas paliko 
apie pusę miliono dolerių tur
to. Jo dirbtuvėj dirbdavo 
apie 300 darbininkų. Bet da
bartiniu laiku dirbo tik apie 
150 darbininkų. Uždarbiai jo 
dirbtuvėj: bučeriai g auna 
aukščiausią mokestį, $1.03 į 
valandą, o mažiausia mokes
tis—501/2C į valandą. Darbi
ninkai priguli prie Amerikos 
Darbo Federacijos.

Keletas, metų tam atgal toj 
dirbtuvėj duodavo darbinin
kam valgį ir už valgį atro- 
kuodavo po ,90c į dieną, ar 
žmogus valgydavo ar ne. Val
gis būdavo labai prastas. Ku
rios mėsos negalėdavo par
duot, kuri būdavo sugedus, 
tai tą suvartodavo sdvd dar
bininkams ir jiems parokuo- 
davo gana brangiai. Tai už tai 
jam tie vargšai sukrovė tą pu
sę miliono dolerių turto, ku
rio mirdamas nenusinešė.

Jo dirbtuvėj dirbo per il
gus metus po 10 valandų į 
diena ir sekmadieniais už ta 
pačią užmokestį. Tai tas buvo 
iki 1932 metų.

Kaip tada paskelbė NRA, 
tai nuo to laiko panaikino da
vimą valgio ir įvedė 8 valan
dų darbo dieną ir laiką ir pu
sę už viršlaikio darbą. Dabar 
dirba 42 valandas į savaitę.

Tenai dirba daug ir lietuvių.
Minėtas ponas prasidėjo sa

vo dirbtuvę apie 42 metai tam 
atgal. Tai per 42 metu, mato
te, kiek turto vargšai žmone- 
liai jam uždirbo.

Kiti apgailestauja, kad ne
teko savo pono. Nėra ko nu
simint, draugai. Vienas skriau
dikas numirė, jo vietoj bus ki
tas. O mes vargšai kaip bu
vom išnaudojami, taip ir pa
siliksime. Jis mirdamas pali
ko savo mergai, kuri su juo 
eidavo į šokius, į teatrus ir į 
kitokias puotas, apie 45 tūks
tančius dolerių. Bet kada dar
bininkas paprašydavo centą 
pakelt algos, tai jo atsakymas 
būdavo: “Biznis visai prastai 
eina; aš manau, reikės dirb
tuvę uždaryt.” Tai vargšus 
žmonelius taip ir mulkino, pa

kol numirė.
Tik tiek čia parašiau, kad 

žmonės matytų, kiek jie iš 
sunkaus darbo sukrovė Ch. 
Frye turto — 5 šimtus tūks
tančių dolerių.

Senas Grinorius.

Tuckahoe, N. Y.

te, tai užsiprenumeruokite be 
jokio atidėliojimo.

L Kartonas.

Washington;— Senatorių 
teisių komisija užgyrė su
manymą reikalaujantį už
draust svetimšališkas uni
formas ir karines mankštas 
naziams ir kitiems.

Jau buvo “Laisvėje” rašy
ta, kad mes naujos CIO uni
jos lokalui neužilgo gausime 
čarterį. Dabar pranešu, kad 
čarterį jau gavome gegužės 
22 d. čarteris gautas dėl vi
so Westchester pavieto (coun
ty).

Dabar prašau visus šio pa
vieto lietuvius mechanikus ir 
ne mechanikus, kurie tik mo
kate darbus prie namų staty
mo, ateiti ir prisirašyti prie 
CIO. Dabar jokio įstojimo nė
ra. Tik reikia mokėti $1.50 
mėnesinių duoklių. Pasinaudo
kite proga ir tapkite kovin
gais unijistais.

Apie sekamą unijos susirin
kimą sužinosiu vėliau ir pra
nešiu per “Laisvę.” Tik visi 
“Laisvę” skaitykite ir sekite. 
O kurie dar neprenumeruoja-‘

Paryžius, geg. 28.—Pran
cūzai vakar atėmė iš vokie
čių kelis kaimus palei Som
me upę.

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartinės naujos europinės karės 
spalvuotą žemlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 85c., arba 8 
setai už $1.

Taipgi pas mane galite gauti viso
kių žolių ir šaknų už pigesnę — 
wholesale —kainą, negu kitur, per
kant svarais.

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

j imu, kitaip vadinamų že
mės drebėjimų. Tokių že
mės drebėjimu išdavos kar
tais baisios.

1939 m. gruodžio 27 d., 
įvykęs žemės drebėjimas 
Turkijoje buvo katastrofiš
kas. Nuo požeminių smūgių 
buvo suvirpintas 120,000 ki
lometrų žemės plotas. Atsi
vėrė didžiuliai plyšiai net 
po 10 kilometrų ilgio ir ke
liasdešimt metrų pločio. 
Per tą žemės drebėjimą 
daug Turkijos miestų, mies
telių ir kaimų buvo su
griauta ir po jų griuvėsiais 
palaidota apie 50,000 žmo
nių.

1765 ir 1923 m. įvykę že
mės drebėjimai Japonijoje 
užmušė iš viso apie 374,000, 
žmonių.

Praeitais metais žemės 
drebėjimai Čilėje, Pietų 
Amerikoje, sugriovė kelis 
miestus ir buvo užmušta 
apie 25,000 žmonių.

Nemažiau pražūtingi yra 
vulkaniški (ugniakalnių) iš
siliejimai. 1902 m. Marti- 
nicko saloje vulkano Mt. 
Pe]į išsiliejimas lava sunai
kino visą St. Pievio miestą.

Krakatavos vulkanas 
1883 m. per didelę eksplozi
ją buvo patsai didesne dali
mi sunaikintas. Vietoje vul
kano pasidarė 75 ketvirtai
nių kilometrų dydžio ir 300 
metrų gylio ežeras. Tas 
sprogimas buvo girdėti už 
500 mylių. 18 kūbiškų kilo
metrų masės išnešiota 20,- 
000 kvadratinių mylių plo
te. Dulkės ir pelenai buvo 
išmesta 80 kilometrų aukš
tyn ir ištisus metus buvo 
priežastimi nuostabios rus
vos “dangaus” spalvos. Si's

7. Vincas Pcslikas, pirmi
ninkas Lowellio Piliečių Kliu
bo, kalbės.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Gegužės 18 dieną atsibuvo 
Komunistų Partijos Pittsburgh 
Distrikto konvencija Carnegie 
Library svetainėje, ant Feder
al St. žmonių susirinko apie 
keturi šimtai ir lietuvių buvo 
apie tuzinas. Tai buvo masi
nis mitingas konvencijos ati
darymui. Kalbėtojais buvo 
Pat Toohey ir Roy Hudson. 
Prakalbos labai patiko publi
kai.

Partijos konvencija tęsėsi ir 
sekmadienj, tik kitoje svetai
nėje.

—o—
KP kandidatas kalba per 

radio stotį KQV penktadienio 
vakarais, 7:15 vai. Kalba pu
sę valandos. Atsisukite savo 
radio ant minėtps stoties ir 
pasiklausykite.

—o—
Gegužės 26 d., sekmadienį, 

čionai areštavo pardavinėto
jus “Sunday Worker,” vaiki
ną ir merginą. Pittsburgho le
gionieriai ir visi reakcionieriai 
pradeda užpuldinėti ant jiems 
nepatinkamų žmonių. Tai vis 
Dies Komiteto darbo pasek
mės.

—o—
Gegužės 26 d. įvyko didelis 

išvažiavimas, kurį surengė še
šios Soho dalies draugystės. 
Išvažiavimas buvo Country 
Kliubo farmoje. Kitas išvažia
vimas buvo McKees Rocks 
SLA kuopos ant Amsi jaus 
farmos.

—o—
Gegužės 25 d. turėjo paren- 

gimą-šokius Lietuvių Darbinin
kų Sūšivlėnljihib ‘ jaunuoliai.

LLD Reikalai 12-tam Apskr.; 
Visų LLD Kuopų Žiniai Šiame 

Apskrityj
Kaip jau kuopose yra žino

ma, kad šio apskričio pusme
tinė konfęrencija bus birželio 
(June) 16-tą.dieną Bingham
ton, N. Y., ir jau Apskričio 
Valdyba pirmiau buvo atsi
kreipusi į kuopas išrinkt dele
gatus į tą konferenciją. Tai 
prie progos dar reikia drau- 
gams-draugėms priminti, kad 
būtinai tą padarytumėte.

Taipogi visose kuopose se
niai jau esat gavę knygeles 
pardavinėt dėl laimėjimo ga
na vertingų dalykų. Tas lai
mėjimas bus laike mūsų kon
ferencijos piknike, kurį ben
drai rengia LLD 20-ta kuopa 
ir 12-tas Apskritys.

Draugai ir draugės, turit vi
sur paskubėt pardavinėt tas 
knygeles, nes laiko jau ne
daug telieka.

Toliau, turiu pranešti vi
soms LLD kuopoms 12-tam 
Apskrityj ir kitoms progresy- 
vėms organizacijoms, kad mū
sų apskritys rengia pikniką 
dėl paramos dienraščio “Lais
vės,” kuris įvyks liepos 28-tą 
dieną. Todėl nesurengkim jo
kių kitų išvažiavimų, tą pačią 
dieną. Surengime pikniko dėl 
dienraščio “Laisvės” buvo pa
daryta permainų. Pradžioje 
buvo nutarta rengt pikniką 
Scrantone, bet vėliau, apkal
bėjus dalykus, permainėm vie
tą. Dabar turim paėmę Simko 
Glen Parką.

Apskričio Valdyba.

Berlin, geg. 28.—Vokie
čių armija žygiuoja šiauri
niu Belgijos pakraščiu į bel
gų prieplaukos miestą Os- 
tendą.

J. GARŠVA 
I GraboHus-Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius Ir karietas veselljom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

numetate.”
Econo-way 
tie žmonės

nėra purvinų buteliu
PLAUT IR GRĄŽINT

...ir jūs sutaupote
14 c iki 2c kvortai

Štai DRAUGIŠKUMAS
stikle!

Norite rasti tą senų laikų alaus kiečių tris gentkartes... lengvas 
malonumą? Užsisakykite Ehret’s—alus, draugiškas alus, turtingas, stip- 
ir išbandykite skirtumą! štai tikrasrus, aksominiai švelnus. Pabandykite 
iš krano alus—putojančiai tyras-sau- stiklą Ehret’s šiandien — šviežio ir 
lėtai auksinio blizgėjimo ir su didele,šalto iš jo ąžuolinės bačkos—prie 
grėtinine “galva.” Tai tas pats gar-artimiausio sau Ehret’s baro. 
susis Ehret’s linksminantis newyor-yra draugiškumas stikle.

“ II ateina jums nauja. Kai ištuštinta, 
99 Tai smagus prižadas, kurį naujos 

dėžės išlaiko beveik 200,000 namų. Visi 
sutaupo bent 1 % c ant kiekvienos
kvortos Borden’s pieno ... 2c, jei
gu vidutiniai ima po vieną 2- 
kvortinę dėžę per dieną. Pradė
ki t šiandien taupyt darbą ir pi
nigus. Pasakykit Borden Žmogui, 
kad pradėtų Econo-way Aptar
navimą dabar! Boi’den’s Farm 
Products.

Jūs taupote kasdien 
su Econo-way!

Geo. EHRET’S Extra
IŠ KRANO ALUS

Daromas vien tik Ehret šeimos nuo 1866 m.
Geo. Ehret Brewery, Inc. 193 Melrose St., B’klyn, N. Y.

lO-tas Metinis i Išvažiavimas
RUOŠIA LIETUVIŲ DARBININKŲ PASILINKSMINIMO PARKAS 

(Lithuanian Workers Amusement Park)

Birželio 2 June

Dainos Choras iš New Haven, Conn.

LIETUVIŲ PARKE Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn

ŠOKIAMS GROS MERYMAKERS ORKESTRĄ
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI

Bus graži muzikališka programa. Kviečiame visucmenę dalyvauti jr linksmai praleisti laiką.
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Franci] u Valosi—Ar Ne 
8 ’ervėlai?

Francija valo savo namus 
nuo priešo šnipų. Dar taip 
nesenai garbintas maršalas 
Gamelin jau veik užmirš
tas. Daugelis stato klausi- 

* mą: ar jis gyvas, ar tik ne
su šaudyta s?

Francija vyriausių jėgų 
komandierium paskyrė ge
nerolą Weygand. šis naujas 
vadas keliamas į padanges. 
Sako, kad jis tuojau praša
lino penkiolika generolų, 
kurie komandavo armijas, 
korpusus ir kitas žymias 
Francijos dalis. Tai krizis! 
T a i didžiausia suirutė 
Francijos armijoj! Franci
ja savo armiją garsino, kai
po “geriausią pasaulyj.” 
Bet štai, kada ji susitiko su 
Vokietijos armiją, tai ne 
tik netinkama ofensyvai 
užpuolimui, bet net pasiro
dė netinkama apsigynimui. 
Išdavikas ant išdaviko!

Generolas Henri Giraud, 
k o m a n d i e rius Francijos 
9-tos armijos, ne vien armi
ją prakišo, bet net patsai 
pateko į vokiečių nelaisvę.

Generolas Andre Corap, 
kurio armijai buvo pavesta 
ginti Maginot Liniją ant 
Meuse upės, tai yra vienoj 
iš svarbiausių vietų, ne vien 
liniją užleido, bet net šešis 
tiltus per Meuse upę paliko 
vokiečiams sveikutėlius!

Šiaurinėj Franci joj vo
kiečiai apsupo apie milioną 
francūzų, belgų ir visą An
glijos armiją, kuri buvo su 
tokiu pasididžiavimu pa
siųsta į Francija. Milionas 
kareivių! O čia p£t už siau
ros juostos, tik kelių desėt- 
kų mylių, keli milionai 
Francijos kareivių ir štai 
per visą savaitę negali iš
laisvinti apsuptus. Vokiečių 
geležinis lankas vis darosi 
kietesnis ir kietesnis ir grū
moja visiškai sunaikinti ap
suptuosius.

Jau vien šie faktai sako, 
kad Franci jo j nebuvo vis
kas gerai, net iš šalies ap
gynimo reikalų. Ir Anglijoj 
yra negeriau. Ji taip pat 
netikusiai kariauna, kaip ir 
Francija. Į Norvegiją pa
siuntė neužtektinai jėgų, ir 
tas prastai ginkluotas, neiš
lavintas, o generolą — ko- 
mandierių, kuris neturi 
akies, rankos ir kojos—in
valida!

Nereikia aiškinti, kad da
bar Francijai ir Anglijai 
perorganizuoti armijas nė
ra laikas. Dabar Vokietija 
naudoja “blitzkrieg” (žai
bo karą)..

Dabar yra reikalinga, 
kad Francijos ir Anglijos 
armijos veiktų, kaip laikro
dis. Bet to nėra. Francija ir 
Anglija stovi prieš katas
trofą. Jų komanda netikus, 
jų armijos nėra tinkamai 
paruoštos. Jos laukia ste
buklo, poteriauja, meldžia
si, kad Dievas prisiųstų 
noglą smertį ant vokiečių, 
kad jis paimtų į savo globą 
Anglijos ir Francijos armi
jas! Didesnio atsilikimo ir 
absurdo negali būti!

Jeigu Francija būtų ve
dus kitą politiką, jeigu ji 
nebūtų sugriovus liaudies 
frontą, jeigu ji būtų išva
lius savo armiją nuo fašis
tų, ko visada Komunistų 
Partija reikalavo,'tai dabar 
Francija nestovėtų prieš 
taip baisų pavojų! Bet 
Francijos buržuazija ir jos 

. akli tarnai menševikai—so
cialistai suardė liaudies 
frontą, užpuolė komunistus, 
jų vadus gaudo ir ilgiems

metams kemša į kalėjimus, 
o tuo kartu žibučiais ir me
daliais apsikabinę sėdi Hit
lerio agentai Francijos ar
mijos viršūnėse!

Jeigu Francija nebūtų 
taip lepšiška, tai argi ga
lėtų vokiečiai, kaip peiliu 
raižyti jos armiją į kaval- 
kus? Tik pagalvokite, vo
kiečių tankai prasimušė lin
kui Anglų Kanalo, eina pir
myn, supa milioną kareivių. 
O kur yra Francijos tan
kai? Kur jos armija? Ko
dėl ji neužduoda vokie
čiams smūgį per tą ranko
vę? Juk ji garsinosi, kad 
turi tūkstančius tankų ir 
net milžinų po 150 tonų! 
Kur jie yra?

Francija garsinosi, kad ji 
turi galingą orlaivyną. Sa-, 
vo laiku gyrėsi, kad net 
tvirčiausia valstybė ore. 
Kur dabar jos orlaiviai? 
Kodėl jos aviacijos indus
trija taip apleista?

Tik todėl, kad Daladier, 
kaip sako Francijos Komu
nistų Partija: “padrąsino 
veiklą francūziškų fašistų, 
šnipų, provokatorių... su
griovė . žmonių pasitikėji
mą... jis sąmoningai sabo- 
tažavo orlaivyno spėkas, 
suardydamas orlaivių ga
mybą...” O ir dabar tas 
gaivalas dar Francijos mi
nisterijoj ! Tik prisiminki
me, kad tai jis su Chamber- 
lainų išdavė Hitleriui Če- 
choslovakiją, su jos galinga 
karo industrija, su gatavais 
1,582 karo orlaiviais, 500 
tankų, 3,500 kanuolių, 50,- 
000 kulkasvaidžių ir daugy
be kitų ginklų!

Tai jis sugriovė bendro 
apsigynimo sutartį su So
vietų Sąjunga. Tik pagalvo
kite, kad jeigu dabar Fran
cija turėtų tą bendro apsi
gynimo sutartį su Sovietais, 
ar būtų Hitleris išdrįsęs už
pulti ant Francijos? Žino
ma, kad ne!

Bet Francijos valdonai 
lošė veidmainių rolę. .Jie 
manė, kad galės užleisti Vo
kietijos jėgas ant Sovietų 
Sąjungos. Jie per metų me
tus veidmainiavo. Jie išda
vė Austriją, čechoslovaki- 
ją, Klaipėdą, Ethiopiją, pa
dėjo fašistams nugalėti Is
panijos kovingą liaudį, su
griovė bendro apsigynimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga, 
pasirašė 25-kių metų neka- 
riavimo sutartį su Hitleriu-. 
Na ir dabar turi to viso pa
sekmes!

Dar nesena praeitis, kaip 
Anglijos ir Francijos impe
rialistai bjauriai karą pro
vokavo prieš Sovietų Sąjun
gą Finliandijoj. Jie ten pa
siuntė šimtus milionų pat
ronų šautuvams ir kulkas- 
vaidžiams, šimtus tūkstan
čių rankinių granatų ir ka
nuolių sviedinių; šimtus 
karo orlaivių, kanuolių, ir 
kelis desėtkus tūkstančių 
minų prieš tankus.

Visi tie ginklai dabar 
būtų labai reikalingi Fran
cijai ir Anglijai. Vis tai vai
siai kreivos, veidmainiškos 
jų politikos! Ir už tą skau
džiai pačios moka ir mokės.

Mums atrodo, kad Fran
cijos “apsivalymas” neina 
reikalinga vaga. Jeigu 
Francija norėjo apsivalyti, 
tai jai reikėjo iltis atsukti 
ne prieš Komunistų Parti
ją, ne prieš darbininkus, 
bet prieš fašistus, prieš fa
šistų organizaciją “Liepsno
jantį Kryžių,” prieš išdavi
kus ir plhniaūsiAi prieš Da-

Kaip ir Kodėl Karmom. Vadas
(Tąsa ant 6-to pusi.) 

kariuomenės vadas (fak
tas!).

Toks jo straipsnis, ir dar 
gi karininkų organe, pada
rė didelį įspūdį visuomenėj 
ir vidaus reik, ministras 
pulkininkas Skučas, uolusis 
tautininkų lekajus ir ober- 
žandaras, sukonfiskavo vi
sus “Kardo” numerius. Tas 
faktas dar daugiau išpopu
liarino kariuomenės vadą 
ypatingai karininkijoj, kuri 
buvo už Raštikį. Karininkai 
net išleido slaptai tą straip
snį ir atskirą atsišaukimą.

Vieną gražią sausio 22 
dieną pasirodė žinutė, kad 
kariuomenės vadas, jo pa
ties prašymu, atleistas 6 
mėnesiams atostogoms 
“sveikatai taisyti.”

Buvo gandų, kad premje
ras pulkininkas Merkys net 
liepė generolui “taisyti svei
katos” naminiu areštu. Nors 
mažai buvo žinota to įvykio 
raida, tačiau kariuomenės 
vadas vis daugiau įgijo vi
suomenės simpatiją. Per sa
vanorių suvažiavimą Vil
niuje buvo jam sukeltos di
džiausios ovacijos (Smeto
nai buvo mažai plota), per 
nepriklausomybės šventės 
minėjimą Kaune karininkų 
“Ramovėj” gen. Raštikio 
didelis paveikslas buvo iš
statytas priešaky, o Smeto
nos užpakalyj, cenzūra iš
metė iš “XX amžiaus” ka
talikų laikraščio Raštikio 
atvaizdą ir laikraščiai bei 
žurnalai tyčia pradėjo jo 
vardą viešai linksniuoti. 
Net tautininkų eiliniai pra
dėjo nerimauti “dėl Rašti
kio sveikatos.” Balandžio 
mėn. generalinis tautininkų 
sekretorius Statkus pareiš
kė Vilniuj, kad su kariuo
menės vadu nieko neatsiti
ko, jis taiso sveikatą ir grįš 
prie pareigų. Ir tas “sveika
tos taisymas” ėjo ligi 24 
balandžio, kai generolas 
Stasys Raštikis — kariuo
menės vadas, vėl “jo paties 
prašymu” buvo paleistas iš 
pareigų ir jo vieton paskir
tas kariuomenes vadu divi
zijos generolas Vincas Vit
kauskas. Taip pabaigė lai
kinai savo karjerą, jaunas, 
energingas karvedys, gerų 
demokratinių norų kupinas, 
kurie turėjo gerą karišką 
mokyklą, strateginių bei or
ganizacinių privalumų, bėt 
neturėjo darbo žmonių bei 
tikrų demokratų vargo mo
kyklos kovoj prieš liaudies 
priešus...* 1

Tenka primint porą įdo
mių naujienybių, kur gene
rolas Raštikis įvedė į Lietu
vos kariuomenę, siekdamas 
ją sukultūrinti ir patobulin
ti. Nuo 1 sausio 1935 m. kai 
jis buvo paskirtas kariuo
menės vadu ligi 1939 m., jis 
vis dirbo Lietuvos kariuo
menės kultūrinimo ir mo
dernizavimo srity j. Jis įve
dė naujienybių —taip pa
vyzdžiui priimta vadint ka
reivį kovotoju (kaip Sovie
tų Sąjungoj raudonarmietis 
vadinasi “bojec”), įvedė ka
rišką propagandą visuome
nėj ir “kariuomenės suartė
jimo su visuomene” dienas. 
Be to, pertvarkė kai kurių 
kariuomenės dalinių organi
zaciją. Gen. Raštikis įdoma- 
vosi ir Raudonosios Armijos 
pavyzdingą organizacija, ir 
kultūros pasiekimais. Jis

Gen. Raštikis Atsistatydino...
dalyvavo, kaip žinom, SSSR 
—Lietuvos sutarties pasira
šyme Maskvoj.

Raštikio pasekėjas yra 
divizijos generolas Vincas 
Vitkauskas, gimęs 1890 m. 
Užbalių kaime, Pajevonio 
apskr. Studijavo matemati
ką prieš karą Maskvoj ir 
teises Kaune. 1919 m. pas- 
stojo savanoriu į kariuome
nę ir kovėsi su bermonti
ninkais. 1930 buvo paskir
tas pėstininkijos inspekto
rium. Jis buvo apsilankęs 
Maskvoj susipažinti su So
vietų armijos pasiekimais. 
Po to, kai Sovietai išvadavo 
Vilnių ir atidavė Lietuvai, 
gen. Vitkauskai buvo pas
kirtas kariuomenės Vil
niaus rinktinės vadu.

Gen. Raštikis, kuris per
nai buvo situacijos šeimi
ninkas Lietuvoj, gavo savo 
politinę pamoką, ar tai su
pras jo pasekėjai, kurie nori 
matyti išlaisvintą ir tikrą 
demokratinę darbo Lietu
vą?. ..

Antkainis.
Vilnius.
Balandžio m., 
1940 m.

Belgę Karalius su Savo 
Armija, o Jo Mi- 
nisteriai Pabėgę

Brussels, Belgija, geg. 28. 
—Belgų ministerių kabine
tas iš anksto pabėgo į 
Francija ir Angliją. Bet 
Belgijos karalius Leopoldas 
pasiliko su savo armija, ir 
jis dabar tiesioginiai liepė 
jai pasiduoti vokiečiams, 
vengdamas bergždžio lieji
mo belgų kraujo.’ Bėgant 
ministeriams iš Belgijos, 
karalius pareiškė, kad jis 
bus su savo armija taip, 
kaip jo tėvas buvo iki galo.

London, geg. 28.—Pasi
davus Belgijos armijai, vo
kiečiai, be kitu karo pabūk
lų, gavo iš belgų ir 300 ka
rinių orlaivių.

FOTOGRAFAS

London, geg. 28.—Anglai 
sako, jog per dieną jie su
naikinę bei sužeidę 79 vo
kiečių orlaivius.

ladier, Blum ir visą tą šai- 
ką, kuri Francija įstūmė į 
dabartinę nelaimę! Kaip 
dabar eina Francijos “apsi
valymas,” tai iš to nieko 
nelaimės nei jos liaudis, nei 
pati Francija, kaipo valsty
bė.

Valst. Sūnus.

CHOREES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Paryžius.—Prancūzai sa
kosi nušovę 55 vokiečių or
laivius per dieną.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179__________________

į Ar Jūsų laikrodžiai 
gerai eina?

Jeigu turite sugedus) slėnin) laik-i; 
;!rodj, kišeninį ar riešin),—kreipki-? 
?tčs pas mane. ?
j;Taipgi parduodu visokius laikro-;!

džius, laikrodėlius ir jvai- ;> 
;! riausius žiedus. i;

Gausit už PIGIAU negu kitur. ;!

i V. KAZEL-KAZLAUSKAS
;! 221-03 Jamaica Avenue < 

Queens Village, L. I.

rA ■ ■ - ...................................-............ -

1940 Iškilmingas

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus, ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta 

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

kepimam.
RESTAURACIJA

Alus, Sode, visokį gėrimai ir visokį 
valgiai.

ON ROUTE 209
Iš New Yorko važiuojant, 4 malles 

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

Atidarymas 1940
LIETUVIŲ TAUTIŠKO PARKO

(Keswick Rd. off Winter St., Montello, Mass.)

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

PER Gegužės-May 29-30-31 
dienas ii* Birželio-June 1-2ir Birželio-June 1-2

PER

NAKTIS

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Patin- , 

karnoj Krautuvėj 1

Manhattan Liquor Stores

Didžiausia ir žemiausiom kainom 1 
krautuve Williamsburgh’e vkKkCjJ

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

MŪSŲ PROGRAMAS:
Geg. 29, Trečiadieni, Šokiai nuo 8 v.v. iki anksto 'ryto.
Geg. 30, Ketvirtadienį, Piknikas, Sportai. Šokiai 4 vai.
Geg. 31, Penktadienį, Šokių Parė, veltui. Nuo 8 vai. vak. 

iki 1-mos vai. ryto.
Birželio J, Šeštadienį, Šokiai ir kiti įvairumai.
Birželio 2, Sekmadienį, Piknikas, Valdžios Atstovai ir 

Muzikališka Programa.
KARNIVALAS - MUZIKA - PASILINKSMINIMAI
ŠOKIAMS GROS ART MASON’S ORKESTRĄ
Per pastaruosius 15 metų mes visuomet suruošdavom 

iškilmingus atidarymus pagarsėjusio Tautiško Parko, 
šiemet mes ruošiame didesnį ir geresnį atidarymą. Kvie
čiame visus dalyvauti su mumis ir linksmai praleisti die
ną ar vakarą.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS SVETAINES SUSIVIENIJIMAS

im wi mi m m fw im wi wi mt mi wi im iu» wi wi iw »w wi m m

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kp., naudai dienraščio “Laisvės”.

PIKNIKAS BUS

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.

Sekmadienį

Biržei O

Prasidės 10 vai. ryto D. M. šolomskas

LIBERTY PARK, Eastern & Moffett Avės
Back River Car Line

BALTIMORE

Sietyno Choras Newark, N. J., Baltimores Lyros Choras, Rusų - Ukrainą Choras, Philadelphijos 
Lyros Choras, Shenandoah Grupe gerų išlavintų dainininkų. Svarbią prakalbą pasakys D. M. 

šolomskas, A.L.D.L.D. Sekretorius.

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike, išgirskite puikią, programą ir svarbias prakalbas.
Stambios pinigines dovanos prie įžangos bilieto: 1) $25.00; 2) $15; 3) $10. Trys po $5. 

Išanksto įsigykite įžangos bilietą ir išbandykite savo laimę.

C. Mikolaitis, V. Yonaitis Swingopatos{ Orkestrą gros šokiams nuo 2:30 vai. po pietų
DIRECTIONS: From Baltimore ride Eastern Ave. to Moffett Ave. where you will find the park. By trolley, 

take 23 Backriver Car which will take you directly to the park. From Philadelphia take route 40 and ride to 
Stemmers Run which is about 9 miles from Baltimore. Here you will find two traffic lights and on the south- 
west corner of the crossroads is a Gulf Gasoline Station. At these crossroads turn to the left and ride miles, 
keeping to the right until you reach Eastern Ave. On Eastern Ave. turn to the right and ride a mile to the 

Park. •*.
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Septintas puslapisPenktadienis, Geg. 31, 1940’

Jersey City, N. J.
Lietuvių Tarpe

20 d. gegužės drg. J. B. 
Paserpskiui ūmai susirgus pa
daryta dvejopa operacija. 
Esant silpno kraujo, reikėjo 
dviejų tvirtų vyrų, kurie da
vė savo kraujo. Drg. Paserps- 
kis, gavęs kitų kraujo, pasi
darė tvirtesnis. Tačiau yra po. 
tvirta daktaro ir dviejų slau
gių priežiūra. Randasi Gar
field Ligonbutyj, Garfield 
Ave. ir kampas Linden Ave. 
Valandos lankymo: kiekvieną 
dieną nuo dviejų iki keturių 
ir vakarais nuo 7-nių iki vė
liau. Mat, turi privatų kam
barį, tai jeigu kas atsilanko ir 
vėliau, arba užtrunka vėliau, 
niekas nieko nesako.

Drg. Paserpskis laikas atgal 
sunkiai sirgo, dabar vėl ne 
viena, bet dvi operacijos ant 
sykio. Linkiu d. Paserpskiui 
greito pasveikimo.

Nežinau, bet tarpe mūsų 
progresyvių žmonių sveikata 
tai vienam, tai kitam nesise
ka: susirgimai, nelaimės ir ki
ti dalykai. Pereitą pavasarį ir 
vasarą drg. M. Sabaliauskas 
sirgo penkis mėnesius. Šią žie
mą sunkiai sirgo Matulis, na, 
ir vėl drg. Paserpskis. Aš ma
nau, kad senstame ir senatvę 
sutinka įvairios ligos.

—o— i
Kelios savaitės atgal La- 

kickas nuėjo į kapines atlan
kyti savo moters kapą. Grįž
tant į namus automobilis La- 
kicką sunkiai sužalojo. Ran
dasi ligonbutyj. Senas žmogus 
ir nėra taip lengva sveikatą 
atgauti.

—o—
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 133 kuopa vajaus 
laiku gavo 14 naujų narių. 
Centro skirta kvota buvo 20 
naujų narių. Tačiau neišpildy
ta. Bet reikia atminti, kad to
kioje kolonijoje, kaip Jersey 
City, yra gerai gauti kad ir 
14 naujų narfų. Jaunuolių 
kuopa, kuri atsiskyrė nuo se
nių, stovi vietoje. Bet jeigu 
jaunuoliai dės pastangų, tai 
galės kuopą narių skaičiumi 
padidinti, žinoma, reikia dar
bo, be darbo nieko nėra.

—o—

K. Biuras per tūlą laiką bu
vo sustingęs, draugai nori ži
nių “Laisvėje” iš Jersey Ci
ty. Tačiau tie patys draugai, 
kurie pasižadėjo teikti žinių, 
nieko tuo reikalu nedaro. Vie
nas žmogus turi susekti visus 
atsitikimus ir gal tik todėl 
paskutiniu laiku žinios iš mū
sų miesto sumažėjo “Laisvėj.”

K. Biuras.

Wilkes Barre, Pa.
Mūsų Miesto Žinios

Vietos spaudoje plačiai yra 
varoma agitacija už karą ir 
jaunimui yra skiepijamas ka
rinis patrijotizmas. Bet ži
niomis iš rekrutavimo stoties

Claude M. Baker, nesenai lai
mėjęs prezidento rinkimus 

zecerių unijoj.

Anatomijos Žinovas
Profesorius: Kas tai yra 

stuburkaulis?
Studentas: Tai virtinė smul

kių kauliukų, einančių per visą 
nugarą. Viename gale maska
tuoja galva, o kitą paprastai 
laikome prisėdę.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Politinio Sąryšio susirin
kimas įvyks 31 d. geg., 7:30 v. 
penktadienio vakaro, Piliečių Kliu- 
be, 12 Vernon St. Atstovai kviečia
mi dalyvauti, nes turėsime svarbių 
dalykų svarstyti.*— Rast.

Pabaigoje balandžio mėne
sio apsivedė čepaičiūtė. su vo
kiečių tautybės vaikįnu. Ves
tuvės buvo pobažnytinėj sve
tainėj ir didelės. Svotas žal- 
kauskas atsilankiusius vaišino, 
ir kurie dalyvavo, visi buvo, 
sako, pilnai pasitenkinę.

—o—
Demokratų balius, kuris 

įvyko,, 17 d. gegužės, nebuvo 
publika skaitlingas. Tačiau, 
sakoma, pelno bus.

Gal niekur taip daug namų' 
nėra ant pardavimo, kaip 
Jersey City. Miestas už ne
mokėtus taksus parduoda ke
letą namų kiekvieną savaitę. 
Agentai, bankai turi primestų 
senų namų pardavimui tik už 
mažus morgičius. Bet nelabai 
sekasi jups parduoti. Kas pi
giai nuperka/ tai turi nema
žai pridėt? pinigo taisymui.

’•' •• ——

Nepavyko
Jersiečių su bayoniečiais pa

rengimas keletas savaičių at
gal nekaip pasisekė. Lietus, 
aišku, pakenkė, lijo be pasi
gailėjimo ir Jersey City lie
tuvių mažai buvo nuvykę į 
Bayonnę. Nežinau kodėl, bet 
bendras abiejų kolonijų vei
kimas nesiklijuoja.

Kodėl? Mano manymu, 
senstame, tinginiais pasidaro
me. Bet jeigu pažiūrėti į baž
nytinius žmones, kurie yra he 
jaunesni, tai surandi, kad jie 
atlanko artimų kolonijų baž
nytinių organizacijų parengi
mus, vieni kitus remia, ko 
pas mus nėra. Ir tai nėra ge
ras dalykas.

Pradžioje gegužės mėnesio 
lietuvių parapijos bazaras pa
vyko. Pirmą dieną svečių ne
buvo daug. Tačiau antrą ir 
trečią skaitlingai atsilankė. 
Sakoma, būs gražaus

yra sakoma šitaip, kad 5 iš 7 
yra netinkami. Arba iš 143 tik 
40 yra tinkami tarnystei. 
Trūkumus suranda tokius: 
blogi dantys, silpnos akys, 
kojų padai negeri (flat), 
kreivi kaulai, ir daug kitokių 
kliūčių. Kaip ten sakoma, 
“almost everything else you 
can think of.”

Mums yra žinoma, kad ka
riuomenė susideda iš biednuo- 
menės jaunimo. O tokiai be
darbei taip ilgai siaučiant ir 
daugumai šeimynų gyvenant 
ant tos bado pašelpos, kitaip 
negali nė būti. Toks gyveni
mas yra labai nepakenčiamas 
ir tas jaunimas tokiam gyve
nime negali būt geroj svei
katoj. Bet ten nepasakoma, 
dėl ko tiek jaunuolių yra ne
tinkami kariuomenei.

—o—
Šiomis dienomis Ashley 82 

merginos išėjo į streiką prieš 
The Gaiety Sports Wear Co., 
nes šios kompanijos darbinin
kės ir darbininkai kitose vie
tose jau pirmiau yra išėję į 
streiką. Merginos sako, kad jų 
sąlygos ten yra labai nepa
kenčiamos.

—o—
Keletas dienų atgal Plains 

vienoje lietuvių sueigoje prie 
alučio buvo prieita prie dide
lio įsikarščiavimo. Tūlas jau
nas vyras A. Sadlauskas turė
jo įspirti tūlą J. Dzmerieką. 
įspirtasis jau kapuose, o Sad
lauskas yra po užstatu ligi 
teismo.

—o—
Gegužės 25 dieną vietos 

Taikos Lyga buvo surengusi 
House Party pas vieną iš na
rių. Įžanga buvo tik 10 centų 
ir prie tos įžangos dar buvo 
duodama arbatos, keksų ir 
pajų, kuriuos nariai patys bu
vo sunešę, kad padaryt kele
tą dolerių svarbiems reika
lams. Buvo kviečiami ir lietu
viai atsilankyti. Bet ten nuė
jus reikėjo nusistebėt, kada 
radau tik du lietuvius ir tie 
čiagimiai. O mūsų ateivių nei 
vieno! Susirinkę buvo didžiu
moj žydų tautybės jaunimas. 
Mūsų lietuviams ateiviams jau 
turbūt gal niekas nesvarbu.

Buvęs.

nies” pikniką rengia C.L.D. 
veikiantis komitetas. Tuo pik- 

’ nikų visų, draugijų pareiga 
yra rūpintis, kad jis būtų vie
nas iš geriausių. Įžangos ti- 
kietai jau gatavi platinimui. 
Todėl visų draugijų atstovai 
pasiimkite po keletą knygučių 
dėl jūsų kuopos platinimui.

Lietuvių Darbininkų Kultū
ros Kliubas rengia pikniką 
birželio 23. Piknikas bus Ma
čiuto darže. Darbininkų Kliu
bas duos gerus 3 praizus tam, 
kuris laimės. Bus geras kalbė
tojas. Įžangos tikietai tik 25 
centai prie vartų; iš kalno 
perkant, 15 centų. Su tuo pa
čiu įžangos tikietu galėsi lai
mėti bile vieną gerą dovaną. 
Bus ir kitokių žaidimų seniem 
ir jauniems. Todėl visi įsigy
kite tikietus iš anksto.

J. A. V.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Ohio Skyriaus KonE Reikalai

Birželio (June) 2 d., 10 v. 
ryte, Lietuvių Darb. Svetainėj, 
920 E. 79th St., Cleveland, į- 
vyks Amerikos Lietuvių Kon
greso Ohio skyriaus konferen
cija,—'

Konferencija Šaukiama tik
slu, kad išspręsti minimo kon
greso skyriaus ateities veiki
mą, arba jo likvidacijos klau
simą.

Visi draugijų išrinkti dele
gatai, kaip Clevelando, taip ir 
kolonijų, prašomi pribūti į 
konferenciją paskirtu laiku.

Draugijų atstovai, kurie dar 
nėra grąžinę blankų aukų rin
kimui Klaipėdos pabėgėliams^ 
prašomi jas kaip galima grei
čiau grąžinti.

Jei kurioms draugijoms bei 
kuopoms nebuvo priduoti kon
ferencijos kvietimo laiškai jų 
susirinkimuose ir <neturi išrin
kę delegatų, prašomi draugijų 
bei kuopų valdybų nariai da
lyvauti konferencijoj.

Sekr. J. Rudis.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių K. P. kuopa rengia pik

niką sekmadienį, 2 d. birželio, Mar- 
lyn Parke. Kviečiame vietinius ir iš 
toliau skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime. — Rengimo Komisija.

(127-129)

WYOMING, PA.
30 d. geg., 10 vai, ryto, Plymouth© 

Lietuvių Laisvų kapinių bendrovė 
kviečia visus apylinkės lietuvius da
lyvauti kapinėse, pagerbimui numiru
sių ir aplankyti jų kapus. Prakalbos 
bus 10 vai. ryto.—Kapinių Kom.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 2 d. Liet. Kliubo 
knygyne. Prašome būti 10 vai. ryto, 
nes turimo daug svarbių dalykų ap
tarti. (127-128)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, birželio 2 d., Machu- 

tos Darže, prie Green Rd., įvyks

LDS 44 ir 55 kuopų bendras pikni
kas, Kadangi šį pikniką rengia ben
drai, tai bus duodama keturios pui
kios dovanos prie įžangos bilieto. 
Boto bus ir dovanų ir už įvairius 
atsižymėjimus programe. Kviečiame 
visus atsilankyti. — Rengėjai.

(127-128)
. •_________________________ _ i
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ESTATE OF H 
BARRY P. SHALINSI’

(Shalinskas) «

FUNERAL HOME į
VESTIE E. DAVIS į 

Licensed Mgr. J

84-02 Jamaica Avenue : 
Opposite Forest Parkway i 
WOODHAVEN, N. Y. I

Suteikiam garbingas laidotuves <

. $150
Koplyčias suteikiam nemokamai ? 

™ visose dalyse miesto >
Š Tel. Virginia 7-4409 ■
$ r >

a .. —•—-----—--- a

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

t?------------------------- a

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

UI

NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA

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

Girdima New Jersey, Pennsylvanijos valstijose ir plačiai Didžiojo 
New Yorko apiclinkėje.

Dėl pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

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

j

... . . _____

: ĮSIGYKITE DABAR į

Cleveland, Ohio
Mūsų Didieji Piknikai

Šį nedėld’ienį, birželio 2, 
bus didelis LDS 44 ir 55 kuo
pų piknikas Mačiuto darže, 
2510 Glenridge, prie Groeh 
Rd. Prie įžangos tikieto- bus 
duotos geros dovanos už ge
riausius atsižymėjimus žaidi
muose, seniems, jauniems ir 
vaikams, šokiam bus gera or
kestrą; šalto ir šilto alaus bus 
įvalias; bus gardūs užkan
džiai. Todėl visi atsilankykite 
į LDS pikniką.
Amen Lietuvių Moterų Kliu

bo Piknikas
Sekmadienį, birželio 16 d., 

A. L. M. Kliubas rengia didelį 
pikniką Petro Stanionio ūkėj, 
Montville, Ohio. Moterų Kliu
bas visuomet surengia šum- 
hius ‘parengimus, o prie savo 
kliubo pikniko, kiek teko gir
dėti, visos kliubietes moterys 
dirba išsijuosusios. Įžanga vi
siems veltui. Todėl visi daly
vaukite šiame piknike.

“Vilnies” Piknikas
Liepos 28 d. “Vilnies” pik- 

m k Tfu š ’ MSčlKfo~3 a rže7 “ V i T*

Turkija Kariaus, jei Italai 
įsiverš j Graikiją

Istanbul, Turkija.—Pra
nešama, kad turkų valdžia 
prirašė savo kariuomenę 
tuojau veikti prieš Italiją/; 
jeigu italai per Albaniją 
įsibriaus į Graikiją. Turkai 
tada kariautų išvien su An
glija ir Franci j a pagal pir
miau padarytą sutartį su 
talkininkais.

Roma.—Fašistų žurnalas 
“Conquiste” rašė, jog kilus 
karui italai pirmiausia už
pultų Graikiją ir Turkiją.

Atšaukia Anglus iš Italijos
London. — Anglija per 

savo ambasadorių Romoje 
geg. 27 d. ragino visus An
glijos piliečius išsikraustyti 
iš Italijos.

Tokio.—Japonijos valdžia 
įsakė ūžsidaryt Japonų 
Darbo Unijų Federacijai, 
turinčiai per 40 tūkstančių 
Hariu. ..... ~ ~

e (žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 
•. . šios rūšies daiktų.
• your old Watch

[ TRADE IT IN FOR A |

^17 JEW E L
BulovąO

"H

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

9

ROBERT- 
LIPTON : 

JEWELER •
Įsteigta 1892 *

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. • 

Tarpe 9
Graliam & Manhattan Avės. • 

• 
Tel. Stagg 2-2173 e

Priminkite Šį skelbimą ir gausite nuolaidą •

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

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

DIDŽIAUSIAS™1 J6S ES4TE
PIDUTMVQr IKKirM I □ 8 KUBIŠKV PĖDŲ

GENERAL

Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys!

elegini;
Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO šaldytuvo—ir Štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų 16- 
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”

VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERODEJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduie šviesa. Daržovėm klčtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

THATS THi: KUy/ $5
$5

5

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

664 Grand Street Brooklyn, N. Y<
EVergreen 4-8734

*

$

■JGi

V5-'

SKELBK1TĖS “LAISVĖJE

NEPAPRASTA NUOLAIDA!
Jūs dabar Kalite pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 kub. pėdų 
dydžio. 1940 mode! už

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

M
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NowWko^g^^ZImos*
Iš Motery Kliubo Veikimo
Pereitą ketvirtadienį įvyku

siame Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubo susirinkime nu-

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Atstovams

Sulig įvykusios draugijų 
konferencijos 1939 m. spalio 
29 d., Brooklyne, tapo pa
skirta nuo kiekvienos draugi
jos po vieną atstovą prie iš
rinkto komiteto Dariaus-Girė
no paminklo statymui.

Tad šiuomi kviečiame tuos 
atstovus Į bendrą posėdį pa
sitarimui. Įvyks birželio 
(June) 2 d., sekmadienį, ly
giai 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Kvietimai išsiuntinėti. Bet,

Penktadienio Vakarę Būkite Liet. 
Am. Pil. Klinbe, 280 Union Avė.
Gegužės 31-mą, penktadie

nio vakarą, visi pribūkite' į 
Liet. Am. Piliečių Kliubą. At
silankymu būsite pilnai pasi
tenkinę.

Bus labai graži programa^ 
Petras Baranauskas ir Jonas 
Lazauskas vaidins be galo 
juokingą dialogą “J Ameri
ką.” Gražią menišką kalbą 
pasakys R. Mizara. Bus skai
toma Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
parašyta paskaita “Dailė pas

Lietuvius.” Gros Lietuvių Sty#- 
gų Orkestrą. Lilija Milčiūtė 
skambins piano solo. Dainuos 
gera dainininkė Teresa Bič
kauskienė, sopranas, iš New
ark, N. J. Dainuos ensamblis 
Aidbalsiai, vadovaujamas B. 
L. šalinaitės. Jonas žemgu
lys grieš smuiko solo.

Įžanga pemokama. Kviečia 
LMS 3-čias Apskritys ir Sty
gų Orkestrą. J. K.

Šeštadienį 0. Šalinskaitės 
Vestuvės

dėl antrašų stokos, tūli laiškai 
pasiųsta draugijų sekreto
riams ar pirmininkams su per
davimu nariams, kurių var- 
dai-pavardės užrašyta ant vo
ko. Tikimės, kad draugijų 
viršininkai maloniai patarpi
ninkaus. Bet jei tokis laiškas 
ir nepasiektų apsiėmusių at
stovų, tai pastebėję šį praneši
mą teikitės 
Paliūdijimo 
stovaujamos 
jos nariu.

Visus atstovus kviečia Da
riaus-Girėno Paminklo Staty
mo Komitetas: sekr. A. Gudo
ms, pirm. J. šaltvs, vice-pirm. 
W. šabūnas, ižd. J. Spurga, 
fin. sekr. S. Briedis, iždo glo
bėjai J. Kairys ir J. Karpus.

pribūti į posėdį, 
nereikia nuo at- 
draugijos, jei esi

LDS I-mos Kuopos Drau
giškas Vakaras

Ateinanti šeštadienį, birže
lio 1-mą, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., įvyks LDS 1- 
mos kuopos draugiškas vaka
ras. Turėsime’ užkandžių ir 
gėrimų. Bus muzika ir dai
nuos A. Velička ir P. Gra
bauskas. Nauji ir seni 
nepamirškite dalyvauti,
site gera progą praleisti links
mai vakara ir daugiau 
gų susipažinti.

Rengimo Komisija.

nariai
Turė-

drau-

šį šeštadienį užsibaigia 
lietuvių kalbos ir rašybos 
vaikų mokyklėlė. Lankiu
siųjų mokinių per du perei
tus sezonus šią mokyklėlę- 
įvyks egzaminai.

Egzaminai bus lengvi ir 
bus išduodama atatinkami 
pažymėjimai; taipgi moki
niai geriau pasižymėję— 
gaus dovanas.

Egzaminuose dalyvaus V. 
Tauras, V. Rudaitis ir J. 
Gasiūnas. Taipgi ir moky
tojai.

Komisija.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
sa-Šiomis dienomis aplankė 

vo dienraščio įstaigą Helen 
Žukaitė iš Binghamton, N. Y., 
atvykus čionai organizaciniais 
reikalais. Jinai jauna metais, 
bet jau žinoma veikėja ir se
na “L.” skaitytoja. V. Joku- 
bonis iš Waterbury, Conn., 
“L.” skaitytojas ir rėmėjas, 
atvykęs didmiestin taipgi ne
pamiršo savo dienraščio.

Taipgi lankėsi Paulina Gi- 
raitienė, buvusi chicagietė, 
vieni metai sugrįžus iš Lietu
vos po išgyvenimo ten per ei
lę metų.

Antradienį, gegužės 28-tą, 
“Laisvės” įstaigą aplankė sve
čias iš Montreal, Canada, drg. 
Peter Burba. Drg. Burba sve
čiavosi pas draugus Brooklyne 
per 5 dienas ir išvyko namo 
gegužės 28. Aplankęs “Lais
vę’*, paaukavo $1 dienraščiui, 
taipgi pranešė, jog labai gai
lisi, kad Kanados valdžia dau
giau neįsileidžia dienraščio 
“Laisvės”.

Rendauninku Lyga pradėjo 
energingą vajų už Wagnerio 
Housing Aktą.’

4-rią Baltiko Tautą Organizaciją 
Festivalas Turi Svarbius Tikslus

Jau anksčiau minėjome, 
kad keturių Baltiko tautų— 
lietuvių, latvių, estų ir suo
mių (finų) — organizacijos 
didžiajame New Yorke ren
gia pažmonį birželio (June) 
9, Rikers Estate Parke, Asto- 
rijoj, L. I.

Pirmiausiu tikslu — kultūri
nė kooperacija. Ir tuo sume
timu, suėję bendron konfe- 
rencijon minėtų tautų orga
nizacijų atstovai, nusprendė 
turėti festivalą. pikniką, į jo 
programą įtraukiant visų gru
pių menininku ir sportininkų. 
Dėlto šio festivalo progra
moj dalyvaus suomiu, estų ir 
lietuvių chorai (nuo lietuvių 
dalyvaus Aido Choras) : su 
savo liaudies šokiais išstos 
suomių, lietuvių ir estu gru
pės; dalyvaus suomiu ir lie
tuvių žymūs sportininkai; 
taipgi dalyvaus suomių pasi
nių deklamatorių gruį/ė, ir 
armonikų orkestrą.

Apart virš minėtos progra
mos, bus įvairių žaismių ir 
lenktynių su dovanomis laimė
tojams. Jose galės dalyvauti 
visi, kas tik panorės, šo
kiams didelė atviro oro plat
forma ir gera orkestrą. Prie 
to, gausa įvairiu valgių ir gė
rimų. Taigi, kiekvienam bus 
proga pasilinksminti ir proga 
susipažinti su kaimyniškų tau
tų žmonėmis.

Kitas Didelis Tikslas
Akyvaizdoje naujų didelių 

atakų ant ateivių, lietuvių, 
latvių, estų ir suomių organi
zacijoms, turinčioms savo eilė
se daugelį ateivių, ypatingai 
yra svarbu paremti tą organi
zaciją, kuri vyriausia gyvuoja 
ir veikia tam, kąd kovoti 
prieš ateiviams žalingus kilius 
ir ginti teismuose visus tuos, 
kuriems dėl buvimo ateiviais 
atimta teisės ar sulaikyti de
portacijai. Tuomi per daugelį 
metų rūpinasi Amerikos 
eivių Gynimo Komitetas, 
jam nutarta skirti visas 
pikniko pelnas.

Piknike kalbės to komiteto 
nacionalis sekretorius, 
veikėjas Irving Novick, 
trumpai kalbės visų 
atstovai. Nuo lietuvių 
A. Bimba.

šį šeštadienį, birželio 1, 3 
vai. po pietų, apsives Ona Ša- 
linskaitė su Juozu Kotelnicku 
iš Pennsylvania valstijos, 
šliūbas bus Apreiškimo para
pijos bažnyčioj, o vestuvių po
kylis—Ukrainų svetainėj, ant 
kampo Grand . St. ir Driggs 
Avenue. -

Svočia bus Mary Tamošiū
nas, svotas — B. Ambrozas; 
pirma pamergė bus Uršulė 
šalinskaitė (jaunavedės se
suo), pirmas pabrolis —- Alex 
Juknevičius. Kitos pamergės: 
Anita Ųunk, Anna ICotelnicki, 
M,ary Farrell ir Mary Pauliu - 
kąitė; pabroliai: L. Rutkaus-, 
kį,, , Ant. Juknevičius,, Jonas 
Si m on avie i us ir Jonas Stepo
navičius.

Linkiu visiems kuo sma
giausiai praleist vestuvių pa
silinksminimą ! P.

Paliko Milionus Turto

Š.

Harold M. Lehman, 
Lehmano sūnėnas, 
$5,233,508 turto, kaip apro- 
kuota nustatant palikimų tak
sus pereitą antradienį. Leh- 
manas mirė 1933 m.

palikęs

Prašome Talkos

At- 
tad 

to

žymus 
Taipgi 
grupių 
kalbės

bilietų

Sumišimas Wall Stryto 
Pinigu Rinkoj

tarta ir šiemet samdyt busą 
bendram važiavimui į Lietu
vių Literatūros D-jos Apskri
čio pikniką, įvyksiantį birželio 
23-čią, Old Cider Mill Parke, 
Union, N. J. Kliubietės gerai 
darbuojasi platinime apskričio 
bilietų.

Narės taip pat pasiėmė pla
tini ir bendro Baltiko 4 Tau
tą pikniko bilietų, šis piknikas 
bus birželio 9 d., Rikers Es
tate Parke, Astorijoj. Visos 4 
tautos — lietuviai, latviai, es
tai, suomiai — turės savo me
nininkų bei sportininkų pikni
ko programoj. .Nuo lietuvių 
jau yra pasižadėję dalyvaut 
Aido Choras ir grupė . gerų 
sportininkų, apie ką plačiau 
praneš patys rengėjai.

S. Vaitkienė pridavė Da
riaus-Girėno Fondo: blanką, 
ant kurios iš narių ir kitų 
broold’yniečių surinkus $4. Iš 
iždo kliubas yra paskyręs $2. 
Išrinkom atstoves dalyvaut 
busimoj organizacijų konfe
rencijoj birželio 2-ros popietį, 
Pil. Kliube.

Išrinkom atstoves dalyvaut 
pasitarime Lietuvių Dienos 
reikalais. Buvo keletą rapor
tų. Tarpe kitų, pranešta, kad 
dar vis rimtai serga mūs na
rės M. Mikalauskienė ir E. 
Andruškevičienė.

Baigus darbus, dar tęsėsi 
liuosas, draugiškas pasikalbę-' 
jimas prie arbatos ir pyrago. 
Vaišes parūpino Augutienė, 
Balkus, Lazauskien?;

n;

' dar

Komisija prašo visų 
platintojų smarkiai pasidar
buoti plątinimę ir visus kitus 
įsigyti bilietus iš anksto. Vi
sos kitos grupės darbuojasi. 
Mes, kaipo viena iš skaitlin-' 
giausių grupių, privalome ne
atsilikti. Organizacijos prašo
mos išrinkti darbininkų.

Lietuvių Komisija.

Merkevičius, Pil. Kliu
bo narys, serga. Gydytojai nu
statė, jog turėsiąs pasiduot 
akies operacijai. Merkevičius 
gyvena 29 Eldert St. J. N.

M.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorjiorated . '

J. LeVANDA—E, LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

nu-

Bosai Pasirūpino Visiem Uždėt Karo Pančius
Kad riksmas prieš ateivius 

yra stambiųjų industrialistų ir 
kapitalistų, taipgi tų pačių in
teresų valdžioje pasimojimu 
ant visos liaudies, aiškiai ro
do sekamas, dar prieš užgy- 
rimą Smitho Biliaus išleistas 
darbininkams įsakymas per 
čionykštę Robins Dry Dock & 
Repair Co.

Tai ta pati kompanija, ku
ri visiems atmenama dar
bininkų streike išstatė prieš 
streikierius mušeikas ir poli
ciją. Tai tokių kompanijų 
įkvėpimu Washingtone sėdin
ti jų tarnai jieško darbinin
kuose 5-tos kolumnos ir lei
džia darbininkams ' pančiuot 
įstatymus.

Kas Įsakoma
Kompanijos pareiškime, pa

sirašytame prezidento F. J. 
Gilbride, įsakoma tuojau 
įteikt firmai apie save seka
mas informacijas:

Čiagimiams Amerikos Pi
liečiams—Pristatyt savo pilie
tybės įrodymą atnešant savo 
gimimo ar krikšto metrikus 
firmos raštinei patikrint.

Naturalizuotiems Piliečiams 
—Atnešt savo natūralizacijos 
popieras firmos raštinei pati
krint.

Svetimšaliai d a r b i n inkai, 
kurie neturi pilnos J. V. pilie
tybės, turės pasirašyti pareiš
kimą paliudijant apie save se
kamas informacijas:
4 (a) Datą atvykimo į Jung
tines Valstijas, (b) Gimimo 
vietą, (c) Gimimo datą, (d) 
Imigracijos stotį, pro kurią 
tapo įleistas į J. V.', (e) Datą

aplikacijos gaut J. V. piliety
bę, (f) Deklaracijos numerį.

Angliškas darbininkų dien
raštis “Daily Worker,” kuris 
tą nazišką darbininkų inkvizi
cijos reikalavimą per tos fir
mos bosus iškėlė aikštėn, nu
rodo, jog Jungtinių Valstijų 
generalio prokuroro Jack- 
sono aiškinimas, būk pirštų 
nuospaudų ėmimas ir regis
tracijos paliesiančios tik atei
vius, yra tik priemonė suma
žini Amerikos žmonių pasi
priešinimą, kad padalinę, vie
niems pirmiau, kitiems pas
kiau — visiems galėtų uždėti 
pančius ir' lengviau* 'išvaryti 
vienus į karo ‘lAhk’ą, o įeitus 
priversti .vergiškose sąlygose 
dirbt karo palaikymui.

D. M. ŠOLOMSKAS IŠVYKO 
Į NAUJĄJĄ ANGLIJĄ

irLLD Centro sekretorius 
“Laisvės” redakcijos narys 
M. šolomskas išvyko į Law
rence, Mass., ir apylinkes, 
kur dalyvaus kai kuriuose lie
tuvių mitinguose. Sykiu vyks
ta ten apsilankyti pas gimi
nes bei draugus jo šeimyna— 
K. šolomskienė ir Ona šoloms- 
kaitė. Sugrįš sekmadienį.

Jacob ir jo žmona Rachel 
Hyman, 75 ir 57 metų, 170 
McKibben St., rasti uždusę 
gasu savo apartmente.

Susibarus restaurane; 941— 
2nd Avė., N. Y., W. Brower, 
stalius, pavojingai suraižęs sa
vo padėjėją C. Jones.

Penktadienis, Geg. 31, 1940
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gth STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

.... u

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6808

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE
■■■MHMMMKM**""

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIĄI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Kada Europoj kraujas lie
jasi, tai Wall Stryte piniginiai 
spekuliantai skleidžia 
daugiau panikos. Jiems tai ru
giapjūtė. Karo “beibės,” kai
nos ant plieno, amunicijos, or
laivių ir kitų karinių įmonių 
šėrų labai greitai auga. Kaip 
kurie Šerai viena diena pakilo 
net iki $19.

Bet yra ir kitaip, šalys, ku
rių gyvavimas” jau dienomis ir 
valandomis skaitomas, tai jų 
Šerai labai puola žemyn. Kas 
gi norės turėt jų Šerus, nes 
greitai nebus valstybės ir tie 
šėrai nieko verti bus.

Spekuliantai grėbiasi ir sa
vo “biznio.” Jie norėdami
puldyti Italijos Šerus, kad pi
gesne kaina jų prisipirkus ir 
ant rytojaus'-įjuos vėl parda
vus, pasidarius pelno, buvo 
paskleidę žinią, kad būk Ita
lijos karalius atsistatydino.

Piniginėj rinkoj toki daly
kai nėra naujiena. Seniau, ka
da Rusijoj dar buvo caro val
džia, tai Rusijos šėrų ir bonų 
už kelis bilionus frankų būda
vo Francijoj. Francijoj pinigų 
spekuliantai dažnai paskelb
davo būk jau Rusijoj revo
liucija, būk caras nuverstas. 
Suprantama, Rusijos šėrai ir 
bonai labai nupuldavo, žmo
nės. kurie juos turėjo, o tiesos 
nežinojo, tai skubėjo, nešė į 
rinka ir pusdykiai parduoda
vę. Spekuliantai supirkdavo, 
nę$ iįę žinojo, kad dar revo
liucijos nėra. Už dienos kitos: 
viskas paaiškėdavo, žmonės, 
kurie pusdykiai Šęrąs ir bonus 
pardavė graudindavo^!,' o spe
kuliantai serus bankuose par
duodavo! tikra (aukšta) jų 
kaina ir iš to sau pasidaryda
vo daug pelno.

Tai sena pinigų spekuliantų 
taktika. Dabar tas naudojama 
ir Wall Stryto rinkoj, ši spe
kuliantų taktika dar daugiau 
įneša netiesos į tarptautines 
žinias.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

laisniais, galima daryti gražus- pra
gyvenimas. Kreipkitės: 150 North 
4 th St., arba 240 Bedford Ave.. 
Brooklyn, N. Y. (124-129)

Pranešimas
, PRAŠOME ĮSITfiMYTI!

;■ Jonas Valaitis, Lietuvių Radio 
Balso vedėjas, pųo birželio 1 d. per
sikelia į naują J vie tą: 179 So. 2nd 
St.',' kampas Driggs Ave., Brooklyne, 
i Dr. šliupaitės namus. J. Valaičio 
telefoną^ tas pats: EV. 8-7871.

y

m

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN. N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 .
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
'Įdomiai {puošta lietuviška aludė 
' ant Grand Street
I Rheingoid extra Dry Alus. 
; Didelis pasirinkimas visokių 
; Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEID AT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Nominacijos Komu
nistų Partijos Kandi
datų į Jungtinių Val
stybių Prezidentų ir 

Vice-Prezidentų 
Nominacijos bus viešoje, masinėje 

sesijoje sekmadienį 

BIRŽELIO 2 JUNE 
11-tą Valandą Ryto 

Madison Sq. Garden 
Tai bus Komunistų Partijos 

Nacionalė Nominacijų Sesija.

WM. Z. FOSTER
Pirmininkas

KALBĖTOJAI:
EARL BROWDER

ir
JAMES W. FORD

Visos sėdynės rezervuotos
Įžanga 40c., 55c., 83c. ir $1.00. Ti- 

kietai gaunami Workers Book Store, 
50 E. 13th St., New York, Bronx 
Cooperative Houses Renting Office, 
2800 Bronx Park East instate Of
fice of Party, 35 E. 12th St., New 
York City.
Sulaikykime Ameriką nuo Imperla- 
IMtoto Kayo!■ ,

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Specialis Išpardavimas 
Vyrą ir Jauną Vyrą Drabužią 
Iš priežasties vėlybo pavasario, mes dabar išdedame 
pavasarinius ir vasarinius drabužius pardavimui už 

stebėtinai žemas kainas,—greitam išpardavimui.

SIUTAI ir PALTAI
Pirmiau buvo $20.00. Dabar $14.50
Pirmiau buvo $25.00. Dabar $18 .50

VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

Vaikam siūleliai dabar parduodami po $5.95 
Kelnės taip pigios, kaip........................$1.95

Ateikite dabar ir 
sau

HENRY
670 Grand Street

pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
patinkamų drabužių.

NARINS SONS
kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y. į
---  — —'——-—-—   —_______ _ -. - -•

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuropiSko Ir AmerlkonlSko stiliaus. Puikūs, lietuvi&ko 

namų darbo, kllbasai ir kepta parSiena; gaspadoriSkal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—-virtų ir žalių.
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I SKELBKITCS “LAISVĖJE”




