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Alytaus Miškas Degė...
Voldemarininkai ?
Lietuviai, Latviai, Estai, 

Suomiai. . .
Uždarė Vilniaus Katedrą?
Ką Daro Mūsiškiai Kunigai? 
Konferencija—Pasekminga.

Rašo R. Mizara

“Paskutinę savaitę arti Aly
taus buvo kilę 3 miško gais-

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas ‘‘Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.
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rai. Miesto ugniagesiai, vietos 
komendantūros dalinys ir gy
ventojai, SSSR kariuomenės 
ugniagesiams padedant, tuo
jau gaisrus užgesino.“ (“L. 
Aidas“ iš gegužės mėn. 14 d.)

Pasirodo, kad raudonarmie
čiai Lietuvoje moka gražiai 
bendradarbiauti su Lietuvos 
gyventojais ten, kur bendra 
talka reikalinga.

—O-----
Vienas asmuo, nelabai senai 

atvykęs iš Lietuvos, man sakė, 
kad, jo nuomone, provokaci
jas su raudonarmiečiais Lie
tuvoje padare voldemarinin
kai.

Pasirodo, kad voldemarinin
kai Lietuvoje dar vis tebevei
kia. Jie visuomet buvo Hit
lerio agentai. Gal būt jie ir 
dabar dirba Gestapui.

Manome, kad greitu laiku 
gausime pilnesniu žinių apie 
tai. 

v —o—
Pereitą sekmadienį Didžiojo 

New Yorko lietuviai, latviai, 
estai ir suomiai turėjo bendrą 
savo pikniką. Jis nebuvo la
bai didelis, bet gražus. Tai, 
pagaliau, pirmas tos rūšies 
reiškinys.

Kitais metais jis bus dides
nis.

Būtų gerai, kad ir kituose 
miestuose lietuviai susieitų su 
tų kraštų tautybių žmonėmis 
ir suruoštų panašių pramogų. 
Kodėl gi “Pabalčio broliai“ 
negali veikti išvien ?!

—o—
“L. žin.“ bendradarbis p. 

V. žilnėnas praneša iš Vil
niaus, kad nuo geg., mėn. 14 
d. “Vilniaus katedra vėl buvo 
uždaryta, kadangi arkivyskū-’ 
pas Jalbžykovskis tebuvo lei
dęs lietuvių kalba pamaldas 
tiktai penkiose (Vilniaus) 
bažnyčiose, su Katedra pryš- 
akyje tiktai laikinai, per Sek
mines.’ . . “

—o—
Vadinasi, Vilniaus katedro

je lietuviams neleidžiama sa
vo kalba, melstis. Iš viso tik 
penkiose Vilniaus bažnyčiose 
buvo laikinai leista jiems lie
tuviškai melstis. . .

Ar ne skandalas? Ar tas 
neparodo, kad arkivyskupas 
Jalbžykovskis yra didžiausias 
Lietuvos priešas? Bet jis sau 
gyvena* laisvai. Jis elgiasi, 
kaip žėligovskis. O p. Merkio 
valdžia žiūri ir tyli!

—o—
Šia proga norisi paklausti ir 

Amerikos lietuvių kunigų : Ką 
jūs darote? Kodėl prieš to
kią Vilniaus katalikų dvasiš
kuos viršūnių elgseną nieko 
nesakote ? Argi nebūtų gražu, 
jei visi Amerikos lietuviai ku
nigai, podraug su organizaci
jomis, kurios yra jų įtakoje, 
bendrai pasmerktų Jalbžy- 
kovskį ir visus jo padėjėjus?

—o—
Vilnius reikalingas valymo 

'•—apvalymo nuo to viso bru- 
do, kurį paliko Varšavos po
nai.

Vilniuje negalima, tačiau, 
taip elgtis, kaip andai pasiel
gi Universiteto studentai, jau
nalietuviai. Jie užpuolė ant 
Liūtnės teatro ir ten triukšmą 
bei peštynes sukėlė. Dėl to 
viešai išstojo Lietuvos Rašy
toju Draugija.

Vilniuje reikia suvaldyti tik 
patys didžiausieji Lietuvos 
priešai, kurie sąmoningai vei
kia krašto nenaudai. O len
kiškai kalbančios Vilniaus 
žmonių masės tegu gyvena 
laisvai, su jomis reikia sugy
venti gražiai.

___ Q___ *

Pereitą sekmadienį Čikago
je įvyko LDS Jaunimo Tary
bos šauktoji konferencija. Aiš
ku, ją sudarė mūsų jaunimas.

PARYŽIUS PASIDUOS, JEI VOKIEČIAI APSUPS JI
--------------------------------------- —s1 _______________ a---------------------------------------

DAUGIAU KAIP 5 BILIONAI DOLERIU 
APSIGYNIMO REIKALAM AMERIKAI

Kovai Prieš “Penktąją Koloną” Prideda Dar $3,338,000; 
Bus Statoma 68 Nauji Kariniai Laivai, Du Jūrą Milžinai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 401 balsu prieš 1 nu
tarė paskirt $1,706,053,908 
daugiau pinigų armijai ir 
laivynui. Vien tik darbietis 
kongresmanas V. Marcanto- 
nio balsavo prieš.

■ Nėra abejonės, kad ir se
natas užgirs šį naują priedą 
smarkiausiam Amerikos 
ginklavimui. Tai bus jau 
$5,021,619,622 kariniams ša
lies reikalams per metus.

Už tuos pinigus, be kitko, 
bus statoma 68 nauji kari
niai laivai, 3,000 orlaivių, 
daugiai tankų, ir bus padi
dinta Amerikos armija iki 
375,000 karių.
Daugiau Valdžios Agentų
Iš priedinių pinigų, ski

riamų šaliai apsigint, 3 mi-

Amerikos Armija Per
leido 173 Bombininkus 

Talkininkams
Washington. — Vyriausy

bė Jungtinių Valstijų armi
jos pervedė ' talkininkam 
dar 80 didelių karinių lėk
tuvu - bombininku. Kiek 
pirmiau buvo perleista An
glijai ir Francijai 93 ame
rikiniai bombininkai. Jie 
esą šešių iki septynių metų 
senumo.

Paskutinėmis dienomis 
Amerika įmainė viso 263 
savo karinius lėktuvus or
laivių fabrikam. O už juos 
fabrikai statys naujus or
laivius Amerikos valdžiai. 
Gautus iš valdžios senesnius 
orlaivius fabrikantai tuo
jau perveda Anglijai ir 
Francijai.
Talkininkai Gavo Daugybę 

Ginklų iš Amerikos
Anglija ir Francija nu

pirko 600 tūkstančių En
field šautuvų, 800 kanuolių, 
daugius kulkasvaidžių ir šo
vinių, kuriuos Amerikos 
valdžia įmainė fabrikantam. 
Už tai fabrikantai gamins 
naujus ginklus Amerikai.

Amerikonai Bombarduoją 
Vokietijos Miestus

Washington. — Eina kal
bos, kad Amerikos lakūnai 
amerikiniais lėktuvais bom
barduoja Berlyną ir kitus 
vokiečių užfrontės miestus. 
Jie persirengę kaip anglai.

“Vilnies“ žodžiais:
“Skaičiumi konferencija ga

lėjo būti didesnė, bet organi
zacijos ir abelnai visų reika- 
lų svarstymu ji pralenkė bu
vusias konferencijas.“

Smagu!
ORAS. — Būsią lietaus su 

perkūnija.

lionai ir 338 tūkstančiai do
lerių yra pridedama tam, 
kad federalė valdžia galėtų 
pasamdyt dar 500 savo 
agentų “G-menų”; o jie 
gaudytų “penktosios kolo
nos” veikėjus, sakoma, slap
tai dirbančius prieš Ameri
kos valdžią.

“Civilių” lakūnų lavini
mui skiriama 32 milionai 
dolerių.

Karo Didlaiviai
Apart kitų karinių laivų, 

bus statoma Amerikai du 
milžiniški karo laivai, po 45 
tūkstančius tonų vienas ir 
kitas.

Vienas šių dviejų karo 
didlaivių bus statomas New 
Yorke, kitas Philadelphijoj. 
Jų pastatymas užims ketve
rius metus laiko.

Gandai, Kad Francijos 
Ministerial Norį Tai
kytis su Vokiečiais
Washington. — čia pas

klido girdai, jog visa Fran
cijos valdžia, apart ministe- 
rio pirmininko Reynaudo, 
nori daryt atskirą taiką su 
Vokietija.

Manoma, jog Amerikos 
ambasadorius Wm. C. Bul
litt Francijoj pranešė Wash- 
ingtono valdžiai, kad beveik 
visi francūzų ministerial 
planuoją taikytis su Vokie
tija.
Francūzų Armija Prita

rianti Atskirai Taikai
Didelį rūpesnį įvarė Ame

rikos valdininkams praneši
mas ar gandas, jog vyriau
sia Francijos armijų ko
manda pritaria darymui at
skiros taikos su Vokietija. 
Sako, nežiūrint begalinės 
francūzų narsos, jie vis tiek 
negali atsilaikyt prieš daug 
stipresnes m e c h a n izuotas 
vokiečių jėgas.

LIETUVA PADARIUS 
PLATESNE SUTARTĮ 

SU SOVIETAIS
Stockholm, Švedija.—Šve

dų korespondentai pranešė 
iš Kauno birž. 12 d., jog iš 
Maskvos sugrįžo Lietuvos 
ministeris pirmininkas A. 
Merkys, ir sakoma, kad yra 
“stiprių nurodymų”, arba 
ženklų, jog Sovietai padarė 
platesnę karinę sutartį su 
Lietuva. Spėjama, kad Lie
tuva sutikus leist Sovietams 
rpastatyt daugiąu kariuome
nės tam tikruose punktuose 
palei Lietuvos rubežių su 

Į Vokietija.,

Prancūzai Aftmušę 
Vokiečius 5 My

lias Atgal
Paryžius, birž. 13.—Kari

nis Paryžiaus i gubernato
rius generolas Hering pas
kelbė, kad Paryžius yra lai
komas “atviru miestu,” va
dinasi, jis nebus vartojamas, 
kaip karo punktas prieš vo
kiečius. Ir jeigu vokiečiai 
apsups Paryžių ir užims iš
laukinius jo fortus taip, kad 
Paryžius bus laikomas ka
riškai paimtu, tad francū- 
zai nekariaus miesto gatvė
se ir iš namų prieš vokie
čius.

šitokiu pasidavimu paties 
Paryžiaus francūzų koman
da nori išgelbėt istoriškus 
miesto pastatus ir meno- 
dailės brangenybes nuo 
bombardavimo iš nazių pu
sės.

Prancūzai Atmetę Vokiečius
Tours, Francija, birž. 13. 

—Francūzai atmetė vokie
čius 5 mylias at^al Beau
mont srityje, i kaip sako 
francūzų komanda. Beau
mont randasi už 15 mylių 
j šiaurių vakarus nuo Pa
ryžiaus.

Vokiečiai už 8 Mylių nuo 
Paryžiaus Širdies

Berlin, birž. 13. — Vokie
čiai praneša, kad jų kariuo
menė jau tik už 8 mylių 
nuo paties Paryžiaus centro.

Vokiečiai po kelių valan
dų reikalaus, kad Paryžius 
besąlyginiai pasiduotų; * o 
jeigu ne, tai vokiečiai taip 
sunaikinsią Paryžių oro 
bombomis, kaip jie sunaiki
no Lenkijos Varšavą ir Ho- 
landijos Rotterdamą.

Vokiečiai Paėmę Dar 20,000 
Talkininkų j Nelaisvę

Berlin, birž. 13. — Pasak 
vokiečių, tai jie paėmę i ne
laisvę 20 tūkstančių francū
zų ir anglų karių pajūryje 
ties St. Valery - en - Caux. 
Tarp suimtų esą 6 genero
lai.

Vokiečiai skelbia, kad per 
paskutines 7 dienas jie pa
ėmę 100 tūkstančių talkinin
kų karių Į nelaisvę.

Prieš francūzus veikia 1 
milionas ir 800 tūkstančių 
vokiečių.

Vokiečiai dabar užėmė 
tvirtovišką francūzų mies
tą Chalons prie Marne upės, 
26 mylios į pietų vakarus 
nuo Reims, ir dar keliose 
vietose jie perėję per šią 
upę.

Berlin, birž. 13.—Vokie
čių komanda skelbia, kad 
jie “visu frontu sparčiai žy
giuoją pirmyn” prieš fran
cūzus.

Dabartinėje ofėnsyvoje 
prieš Franci ją vokiečiai sa
kosi sunaikinę dvi francūzų 
armijas, apie pusę miliono 
karių.

Laike šių žygių, vokiečiai 
pagrobę bent 200 priešo 
tankų.

Dabar vokiečiai pasigrū- 
mę pirmyn ir tarp Argonne 
miško ir Meuse upės.

Vokiečiai Žada Lengvai Už
imt Havre Prieplauką

Berlin, birž. 13.—Anot vo
kiečių, tai jie sunaikinę 34 
iš 40 francūzų tankų Į šiau
rius nuo Paryžiaus, o kas 
liečia oro kovas, tai vokie
čiai pasakoja, kad jų lakū
nai nukertą tris keturis 
kartus daugiau anglų-fran- 
cūzų orlaivių, negu vokie
čiai prarandą iš savo pusės.

Vokiečių p r i e š t ankinės 
kanuoles nuskandino karei
vinį francūzų laivą ties St. 
Valery - en - Caux prieplau
ka, o kitą francūzų trans
portinį laivą tai nuskandinę 
vokiečių orlaiviai Havre 
prieplaukoje. Sako, kad eilė 
prekinių Frdncijos laivų pa
sidavė vokiečiams St. Vale- 
ry-en-Caux uoste.

Kas liečia Havre miestą 
su prieplauka, tai vokiečiai 
skelbia, kad “be vargo jie 
bile kada užimsią Havre.”

Iš ITALU - TALKININKŲ 
KARO

Roma, birž. 13. — Italų 
orlaiviai bombardavo Fran
cijos karo laivų stovyklą Bi-‘ 
žertą, šiaurinėje Afrikoje, 
ir uždegė francūzų laivus, 
prieplauka ir lėktuvų aikš
tes. Jie taip pat bombarda
vo didžią Francijos laivų 
stovyklą Touloną.

Italai sakosi minomis ir 
submarinais atkirtę Bizer- 
tą nuo susisiekimo su anglų 
ir Francūzų jūrinėmis ka
ro jėgomis.

Italų submarinai nuskan
dinę vieną talkininkų šar
vuotlaivį, 10,000 • tonų, Vi
duržemio Jūroje, vieną prie
šų karinį laivą - naikintuvą 
ir vieną žibalinį laivą, 10,000 
tonų.

Italai nušovę žemyn šešis 
iš tų talkininkų orlaivių, 
kurie bombardavo italų Eri
trea. Rytinėje Afrikoje.

Anglijos-Francijos orlaiviai 
vėl bombardavo pramonišką 
miestą Turiną šiaurinėje Itali
joje; užmušė 14 žmonių ir su
žeidė 27.

Anglų orlaiviai bombardavo 
Italijos laivų ir lėktuvų stovyk
lą Qbruk, Tripolyje, bet pasak 
italų, tai mažai nuostolių pada
rę. ' >

Anglijos lėktuvai, bombar
duodami Italijos orlaivių stovy
klas Eritrėjoj ir Ethiopijoj, už
mušė 10 žmonių.

Ankara, birž. 13.—Turki
ja pasirašę naują prekybos 
sutartį su Vokietija.

/ '

SEN. WHEELER GRASINA ATSIMEST
NUO DEMOKRATU “KARO” PARTIJOS
Senatorius Holt Tvirtina, Kad Laikraščiai Remianti Roo- 

sevelto Politiką Esą Papirkti Talkininką
Washington. — Senato

rius Burton K. Wheeler bir
želio 12 d. nurodė senate, 
jog andai demokratas prez. 
W. Wilsonas įvėlė šią 
šalį į karą, o dabar kitas de
mokratas prezidentas Roo
seveltas traukia Jungtines 
Valstijas į Europos karą.

“Aš nenoriu atsimest nuo 
demokratų partijos,” sakė 
sen. Wheeler, “ir jeigu aš 
sutraukysiu ryšius su šia 
partija, tai bus todėl, kad 
demokratų partija pasidarė 
karo partija.”

Dar neseniai sen. Wheele- 
ris siūlė net “draftuot” 
Rooseveltą trečiai preziden
to tarnybai; bet nuo to lai
ko Rooseveltas atvirai pra
dėjo veikt už Angliją ir 
Franciją prieš Vokietiją.

“Dabar valdžia ir propa
ganda daro visus žingsnius 
tokius, kad įvest mus į ka
rą,” sako senatorius Whee
ler,” ir aš neremsiu jokio 
kandidato į prezidentus, 
kuris mėgins įvelt mus į ką
rą.” c

Bankierių Valdomi, Talki
ninkų Papirkti Laikraščiai, 

Sako Holt
Senatorius Holt tvirtino, 

kad Amerikos laikraščiai, 
ypač New York Times ir 
Herald Tribune, remiantieji 
prezidento Roosevelto poli
tiką, yra papirkti Anglijos 
ir Francijos, ir jie rašą 
taip, kaip jiems diktuoja 
Wall Stryto bankininkai, 
kurie remia karinę Roose
velto politiką. Be to, šie 
laikraščiai turi didelių biz

Londonas Siunčiąs Visas Japonija Protestuoja 
Galimas Karo Jėgas Prieš Angly Karinome- 
Talkon Prancūzam ne Holandiškoj Indijoj

London. — Anglija urmu 
siunčia kariuomenę, tankus, 
kanuoles, lėktuvus ir kitus 
karo pabūklus į Fraciją. 
Gabenama, girdi, “kiekvie
nas” anglų kareivis talkon 
francūzam.

London, birž. 13. — Anglų 
ministeris pirmininkas 
Churchill planuoja siųst 30 
divizijų anglų armijos į 
Franci ją.

Turkija Daro Naują Preky
bos Sutartj su Italija

Ankara, birž. 13. — Tur
kų valdžia trečiadienį buvo 
atšaukus prekybos sutartį 
su Italija; bet ant rytojaus 
paskelbė, kad ji darys nau
ją prekybos sutartį su Tur
kija.,

Turkų valdžia pakartojo, 
kad ji laikysis bepusiškai 
kare tarp Italijos - Vokieti
jos ir talkininkų.

nio reikalų “visame pasau
lyje,” kaip sakė senatorius 
Holt.

Jis taipgi priminė, jog 
andai pats prezidentas Roo
seveltas teigė, kad “tuos 
laikraščius valdo bankai ir 
bizniai, kurie bando pražu
dyt šią šalį; o dabar tie pa
tys/laikraščiai kelią prezi- 
deųtą į padangęs, garbin- 
damT'jo užsieninę politi
ką... Ištirkite, iš kur tie 
laikraščiai gauna pinigų... 
O kai jų bizniui susidaro 
pavojus, tai'jie reikalauja, 
kad mūsų amerikonai ber
niukai važiuotų už mitrių 
gint tuos piniginius jų rei
kalus.”

Senatorius Holt nurodė, 
jog prez. Rooseveltas gyrė 
naujai įsikūrusį komitetą 
vardu “Gint Ameriką Pade
dant Talkininkam,” o tas 
komitetas buvo sudarytas 
“su parama aštuoniolikos 
žymių bankierių, kurie slap
tai susirinko balandžio 29 
d.,” kaip sako senatorius 
Holt:

“Jeigu tie žmonės, kaip 
kad senatorius Pepper, nori 
sustabdyt Hitlerį, tegul jie 
eina patys kariaut kaipo 
liuosnoriai. Bet aš sakau, 
kad žmogus, kuris ragina' 
siųst Amerikos jaunuolius į 
Europos karo laukus, o pats 
nestoja į armiją, toks žmo
gus yra bailys ir išdavikas 
savo šalies.”

Panašioj dvasioj kalbėjo 
prieš Amerikos traukimą į 
karą ir senatoriai Walsh, 
Tydings, Clark ir Chavez.

Tokio, Japonija. — Du 
tūkstančiai anglų kariuome
nės tapo iškelta į Java šą
lą, Holandiškoj Rytinėj In
dijoj. '

Japonų laikraščiai kalti
na Angliją, kad ji laužo sa
vo prižadą.

Kai vokiečiai užėmė Ho- 
landiją, tada Anglija žadėjo 
netraukt savo kariuomenės į 
Holandišką Rytų Indiją ir 
palikt tą kraštą tokiame 
pat stovyje, kaip buvo pirm 
Vokietijos karo su Holandi- 
ja.

Kodėl Rooseveltas Nori 
Uždaryt Kongresą?

Washington, birž. 13. — Pre
zidentas Rooseveltas nori, kad 
kongresas už poros savaičių už
darytų savo posėdžius. Republi- 
konai ir eilė demokratų kong- 
resmanų ir senatorių reikalauja 
laikyt kongresą atdarą. Bijo, 
kad Rooseveltas, užsidarius 
kongresui, gali padaryt žing
snių, kurie įveltų šią Šalį į karą.
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Kuboje
Liepos mėn. 14 d. Kuboje bus prezi

dentiniai rinkimai. Juose bus renkamas 
krašto prezidentas ir, berods, atstovai į 
seimą. Rinkimai įvyks sulyg nauja kon
stitucija, kurią priėmė nesenai įvykusis 
Steigiamasis Seimas. Konstitucija yra 
liberališka. Populiariškiausiu į krašto 
prezidentus kandidatu yra pulk. Ful
gencio Batista, žymus žmogus Kuboje, 
kuris prieš tūlą laiką lankėsi Amerikoje.

Pulkininkas Batista k a n d i d a t u oja 
liaudies fronto sąraše. Jį remia visos 
darbo unijos ir Kubos Komunistų Parti
ja.

Birželio mėnesio 11 d. į Kubos Komu
nistų Partijos vyriausią raštinę Havano
je lankėsi pulk. Batista ir jis ten pasakė:

“Trokštu, kad Kubos Komunistų Par
tija, kuri atstovauja biednuomenę, var
gingąsias darbo žmonių mases, pasiektų 
laimėjimų sekamuose rinkimuose. Toji 
pergalė būtų pergale ir jųjų remiamo į 
prezidentus kandidato... Kiek leido 
mums sąlygos, įsisteigėme pažangią kraš
tui valdyti konstituciją, šio pagrindinio 
įstatymo puslapiuose mes turime ką tai 
tokio, kas praeityj žmonėms tik sapna
vosi,—viltis tiems, kurie darbavosi, kad 
tokią konstituciją priimti, ir naudinga 
pamoka demagogams.”

Spėjama, kad pulk. Batista Kubos pre
zidentu bus išrinktas ir tai reikštų dide
lį laimėjimą visai Lotynų Amerikai. O 
prie to, jei dar laimės pažangusis kandi
datas į prezidentus Meksikoj—bus dar 
gražesnis darbas atliktas. Tuomet Loty
nų Amerikoje būtų trys respublikos, ku
riose Liaudies Frontai kraštus valdytų— 
Čilė, Meksika ir Kuba.

Raudonos Armijos Vadų
Paaukštinimas

Sovietų Sąjungos valdžia paaukštino 
virš 100 Raudonosios Armijos komandie- 
rių. Jie gavo generolų laipsnius, kas yra 
aukščiausias titulas, išskiriant maršalus. 
Jų tarpe randame generolą Žukovą, ku
riam vadovaujant Raudonoji Armija 
1939 metais skaudžiai supliekė japonus 
Mongolijoj; generolą Kiril Meretzkov, 
kuris yra Leningrado srities Raudono
sios Armijos komandierius ir jam va
dovaujant Raudonoji Armija supliekė 
baltuosius finus ir pralaužė Mannerhei- 
mo Liniją.

Kapitalistų spauda daug kartų gene
rolą Meretzkovą buvo jau “likvidavusi” 
ir “sušaudžiusi,” bet kaip matome, jis 
gyvas ir sveikas. Generolą Ivan V. Tiu- 
lenev, kuris atsižymėjęs dar piliečių ka
re ir 1939 metais išlaisvinime vakarų uk
rainiečių iš po lenkų jungo. Rai tari jos 
generolą Apanasienko; orlaivyno koman- 
dierių Loktionova; generolą Šterną, ku
rio vadovybėj Raudonoji Armija 1938 
metais sumušė japonus prie Zaoziornaja 
kalno ir Chasan ežero; raitarijos genero
lą Gorodovikovą, kalmukų tautybės, apie 
kurį rasite plačiaus “Darbininkų Kalen
doriuje” už 1940 metus. Laivyno admiro
lai Haller, Isakov, Kuzniecov ir kiti pa
aukštintieji.

Sovietų Sąjunga nori taikos, ji kovoja 
UŽ taiką, bet tuo pat kartu turi galingas 
apsigynimo jėgas ore, sausžemyj ir jū
roj ir tinkamus jų vadus.

Kada keli metai atgal atsirado socia
listinės tėvynės išdavikų, generolai Tu- 
chače^skiai, Uborevičiai, Korkai, tai So
vietai juos su šaknimis išrovė, savo ar
miją ir jos komandą apvalė nuo šnipų. , 
Ir tuojau po to nutilo Hitleris, kuris kai-

be jo apie Baltarusijos ir Ukrainos užka
riavimą ir Japonai, kurie rengėsi Sibirą 
užkariauti. Reiškia, Sovietai labai laiku 
apvalė savo armiją.

Sovietus^ puolė, priešai rašė, būk So
vietai “sunaikino savo armijos vadovy
bę.” Bet garbino Franci jos armiją ir ko
mandą, o dabar mes matome, kad kaip 
tik Franci jos armijos yra silpnybė ta
me, kad ji laiku neapsivalė nuo išdavi
kų; ją dabar generolai išduoda ir par
duoda. s

“Vilnis” “Amerikai”
Čikagos lietuvių liaudies dienraštis 

“Vilnis” šitaip atsako į Brooklyno “Ame
rikos” užmetinėj imtis dėl pastarųjų įvy
kių Lietuvoje:

“Klerikalų ‘Ameriką’ apėmė baisiau
sios pasipiktinimo konvulsijos dėl to, kad 
“Laisvė” ir “Vilnis” nepažiūrėjo į rau
donarmiečių ‘kidnapinimą’ tokiomis aki
mis, kaip į tai pažiūrėjo ponai klerikalai 
ir ‘socialistai.’

“‘Vilnis’ apie tai rašė atsargiai, lauk
dama pasėkų pilnesnio ištyrimo. Jau vie
nas tas faktas, kad Lietuva ir Sovietai 
sudarė mišrią komisiją—aiškiai parodo, 
kad reikalas buvo svarbus.

“ ‘Amerikos’ užsigavimas ir begėdiškos 
tirados mūsų adresu nieko daugiau nepa
rodo, kaip tik tų ponų jėzuitizmą. Bet 
nieko kito iš jų ir laukti negalima, nes 
jie iš esmės priešingi Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos sutarčiai. Visas tonas jų atakų 
prieš draugingą Lietuvai Sovietų Sąjun
gą yra tulžis ir pagieža.

“Ir todėl niekas jiems nepatikės, kada 
jie dedasi nekaltais Avinėliais.

“Kas iš mūsų geresni Lietuvos drau
gai, tai ne ‘Amerikos’ klerikalams spręs
ti. Tai klerikalai čebatlaižiavo caro val
džiai (atsiminkit Jakštą ir nelabos at
minties Olšauską!), tai jie piršo Lietuvai 
Urachus, tai jie padėjo Smetonai krau
juose paskandinti Lietuvos demokratiją!

“Kam kam, bet tik jau ne tiems po
nams spręsti apie sąžinę ir lietuvystę!

“O dabar, kada Lietuva susilaukė ge
resnės užvėjos, kas apsaugoja jos ne
utralumą, o be to dar ir Vilnių gavo, tai 
klerikalai, ažuot džiaugtis tuo, lieja savo 
tulžį ir isteriškai grąsina mums, kurie 
Lietuvos niekad neišdavėm.

“Jei ‘Amerika’ nenori, kad sutartis 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos nor
maliai funkcionuotų (be visokių ‘kidna- 
pinimų’), tai tas ją pačią charakterizuo
ja, kaipo aklų fanatikų laikraštį..’

“Bjaurus jėzuitizmas tas plepėjimas 
apie kokią ten ‘pakantą.’ Ar jūs, ponai, 
parodėt pakantą bent tokiam mažam 
darbe, kaip organizavimas Lietuvių Die
nos Pasaulinėj Parodoj?

“Ar jūsų konfratrai Lietuvoje parodo 
pakantą bent tokiam mažam dalyke, kaip 
įvedimas civilinės metrikacijos?

“Jokios pakantos jūs neturėjot ir netu
rit. Jūs į viską žiūrit savo klerikališko 
kromo akimis. Net Vilniaus krašto žmo
nių rėmimą jūs vedat fanatiško partiza- 
niškumo rėmuose!”

Japonija Pyksta
Kada Jungt. Valstijų valdžia labai su

sirūpino Anglijos ir Franci jos reikalais, 
tai Japonija labiau tyko prieš Ameri
ką. Japonijos spauda piktai rašo prieš 
Jungtines Valstijas, kam jos laiko tiek 
daug karo laivų pietiniame Ramiajame 
Vandenyne.

Japonijos Sienos Nustatytos
Japonijos atstovas Maskvoje ponas To

go pasirašė su Sovietų Sąjungos prem
jeru ir užsienio komisaru V. Molotovu 
sienų nustatymą tarpe Manchukuo ir 
Liaudiškos Mongolijos Respublikos. Vy
riausias ginčas ėjo už sienas ties N0- 
manhan. Pereitais metais ten per penkis 
mėnesius ėjo aršūs mūšiai ir tik* po to 
japonai nusiramino, kada jie neteko per 
18,000 kareivių užmuštais ir galutinai 
buvo sumušti.

Daugelis supranta, kad Japonijos im
perialistai pasirašė sienų nustatymą, vie
na, kad jie negali įveikti Sovietų, o an
tra, kad jie dabartinio karo sąlygose no
ri užpulti ant Holandijos kolonijų—Ry
tų Indijos. Jeigu Japonija puls Rytų In
diją, .tai tarpe Japonijos įr, Jungtinių. 
Valstijų karas bus neišvengiamas.

Yra žmonių, mylinčių mo
kyti kitus apie svarbą spau
dos palaikymo ir platinimų. 
Bet paklausk kurio iš to
kių pamokslininkų ar daug 
esi gavęs skaitytojų “Lais
vei,” ar bile kuriam iš pa
žangiųjų laikraščių,? Gauni 
atsakymą: “No, aš nesiba- 
derioju... kiti gauna.” Ar
ba paklausk, ar padedi par
davinėti savo spaudos pa
rengimų bilietus; ar platini 
knygas? —Išgirsti tą patį 
“No!”

Tokie pamokslininkai, aiš
ku, patys nesupranta ap
švietus skleidimo svarbos, 
nes jie neįvertina svarbumo 
to darbo. Jei suprastų, tai 
tuojau imtųsi jo. Argi ne 
gražesnis paraginimas dar
buotis kitiems būtų pavyz
džiu parodyti svarbą spau
dos rėmimo? Gauk naują 
skaitytoją “Laisvei,” nueik 
į susirinkimą ir kada svar
stoma spaudos reikalai, pa
sisakyk, kad gavai naują 
skaitytoją ir tada ragink ki
tus gauti, tai bus etiška, 
gražu ir tai bus stiprus pa
raginimas kitų.

Dabar žmonės daugiau 
skaito negu bent kada pir
miau, nes baisus' europinis 
karas daro vis kariniai 
tvankesnę atmosferą ir šio
je šalyje, žmones nori žino
ti apie karo eigą ir nori ži-

noti, kuomi tas karas baig
sis. Tad daugiau skaito, 
j ieško teisingesnių žinių. To
dėl dabar yra daug leng
viau gauti “Laisvei” ir ki
tai pažangiajai spaudai nau
jų skaitytojų.

Vajams pasibaigus, retas 
kuris is mūs rūpinamies 
gauti naujų skaitytojų. Tai 
blogai, reikia visada rūpin
tis laikraščio platinimu, o 
ypač dabar, karo metu.

Dienraščio skaitytojai ži
no, kad šis laikotarpis “Lai
svei” yra sunkus materialiu 
atžvilgiu, nes įplaukos būna 
žemesnės už išlaidas. O be 
to vis dar turime mokėti po 
$100 į mėnesį už Intertype. 
Tą faktą žinodami, ‘Laisvės’ 
patriotai ateina jai į pagel- 
bą su aukomis. Šiomis die
nomis aukų gavome nuo šių 
draugų:

D. Vaitas, Rochester, N. 
Y., $2; Thomas Markei, Ni
agara Falls, N. Y., $1.50.

Po $1: F. Balčiūnas, East- 
hampton, Mass., Rudzevičie
nė, Brooklyn, N. Y. ir G. 
Vaitas, Rochester, N. Y., J. 
Laurinaitis, Thomas, W. Va. 
—50c.
Širdingai dėkų o j ame aukš

čiau suminėtiems draugams 
už taip gražią paramą savo 
dienraščiui taip svarbiu mo
mentu.

P. Buknys.

Kaip Atrodo Rytų Lietuvos Vasarvietės
tolimesnės 
kurias at- 
Vilniumi,

Artimesnės ir 
Vilniaus apylinkes, 
gavome kartu su 
neturtingos gerom žemėm, ta
čiau gali pasigirti gražia ir 
sveika gamta. Lietuva—gra
žių lygumų kraštas, bet tokių 
puikių vaiždų, kuriais gėrimės 
ties Trakais, prie Strėvos, ties 
Pabrade, Švenčionėliais, ma
ža terasime. Galime sakyti, 
kad šituose atgautuose 6,000 
kv. kilometruose telpa visos 
gražiausios Žemaitijos, Rytų 
Aukštaitijos, Suvalkijoj,ir net 
Zarasų kraštų vietos, ir čia 
kiekvienas paupys, kiekviena 
paežerė ar pamiškė yra tin
kama vasaroti vieta.

Lenkai nesirūpino vasarvie
čių šitame krašte steigimu, 
jų tvarkymu. Vasarvietės čia 
kūrėsi pačios, tvarkėsi ir gro
žėjo be pašalinės paramos. 
Turtingesnieji ir mažiau pa
siturintys žmonės iš Lenkijos 
gilumos atvykdavo ne tik į 
Trakus, N. Varėną, bet ir j 
Pabradę, Švenčionėlius. Pra
gyvenimo minimumas čia bu
vo žemas, ir tat sutraukė j 
šito krašto vasarvietes nema
ža pensininkų, kurie ir šian
dien mūsų kraštui našta.

Panašiai sutvarkytų vasar
viečių, kaip . mūsų Palanga, 
Birštonas, Rytų Lietuvoj nėra. 
Vasarvietės čia skiriasi nuo 
kitų miestelių tik gražiais va
sarnamiais, pagyvėjančiu gy
venimo tempu vasarą, geriau 
sutvarkytom maudyklėm, pu
šynais ir vietinių gyventojų 
palinkimu pasipelnyti iš vasa
rotojų. Tąd suprantama, kad 
į šitas vasarvietes neatvykda- 
vo ir greit neatvyks žmonės, 
kurie atostogų metu poilsio 
nesupranta be kurhauzu, 
puošnių ręstoranų, linksmų 
kompanijų ir džiazo, bet 
žmonėms, kuriems vasarojimo 
metu rūpi tikras poilsis, ramy
bė ir sveikata, šito krašto va
sarvietės patinka ir patiks.

Pirmon eilėn šitam krašte 
išsiskiria 6 vasarvietės: N, 
Varėna, Trakai, Paneriai, Ne
menčinė, Pabradė ir Švenčio
nėliai. Kurios iš šitų išvardin
tų vasarviečių yra geriausios, 
sunku pasakyti. Kiekviena iš 
jų atrodo šitaip:

Naujoji Varėna
N. Varėna yra prie to pat

'niaus. Vasarvietė dar nesena, 
kaip ’ ir visos vasarvietės Vil
niaus apylinkėse . Lenkų oku
pacijos metu N. Varėna ir jos 
apylinkės buvo svarbi lenkų 
militarinė bazė, todėl čia gy
veno daug lenkų karininkų. 
Tuo metu buvo čia susidomė
ta puikiais pušynais, sveika 
gamta, ir prie pat besikurian
čio aplink geležinkelio stotį 
Orany miestelio ėmė dygti 
vienas po kito vasarnamiai, 
kurie vasarą būdavo užimti 
karininkų šeimų.

N. Varėna, kaip vasarvietė, 
neturi visai gerų sąlygų. Jai 
trūksta vandens. Merkio upė 
N. Varėnos nesiekia per 4-5 
km., o artimiausias nusimau
dyti tinkamas ežerėlis yra už 
2-21/2 km. nuo miestelio. Tie
sa, pro N. Varėną į Merkį 
teka nedidelis upelis, bet jis 
labai seklus, nevandeningas, 
negilus ir turtingas. ..dėlėm.

N. Varėnoj vasarotojai ge
rai aprūpinami maistu, šitoj 
srityj vareniškiai turi daug 
patyrimo. Susisiekimas čia ge-; 
ras. Traukiniai į Vilnių eina 
2 kartus kasdien ir, aišku, du 
kart kasdien sugrįžta. Auto
busai kursuoja į Eišiškes ir į 
Alytų. Laikraščiai gaunami tą 
pačią dieną, šiemet vasarvie
tėj nesitikima daug vasaroto
jų, nes visoj eilėj vilų gyve
na iš karo negrįžusių lenkų 
karininkų šeimos.

Trakai daug kuo primena 
Zarasus. Kaip turistinė vieta, 
Trakai Zarasus toli pralenkia, 
yrą įdomesni, gražesni ir mier 
lesni lietuvio širdžiai, kaip va
sarvietė — neturtingi ‘vasar
namiais, kurių 
rašuose.

“Yra sakoma: 
kata, ežeruose
lozungas ypatingai tinka Tra
kams. Miestas įsispraudęs ky
liu į 4 ežerus: Skaistę, Galvę, 
Totorių, Bernardinų, kurie 
yra tikrumoj vienas išsiraižęs 
puikus ežeras, nes visi šitie 4 
ežerai susijungia ' sąsiauriais. 
Ežeruose yra per 30 dides
nių ir mažesnių salų. Visos 
salos yra neklampios, gerai 
prieinamos iš ežero, kai ku
rios apaugę medžiais. Didelė 
dalis ežerų krantų ap- 
augę g r ajž i a i s miškais. 
Prieš miestą ežero krante iš 
puikaus parko baltuoja ZaT

daug yra Za-

kalnuose svei- 
poilsis. Šitas

j ; Mieste prie pat ežero yra di
dokas parkas ir piliakalnis 
jame. Parkas dabar tvarko
mas. Ežero saloj niūrūs Kęs
tučio pilies griuvėsiai byloja 
mūsų krašto praeities didybę. 
Gedimino statytos pilies griu
vėsiai kiek prasčiau išsilaikę, 
jie yra miesto parke.

Pušynų čia reikia ieškoti už 
ežero, tačiau į Trakus vyksta 
daugumoj tie vasarotojai, ku
riems svarbu ežerai, bet ne 
pušynai. Trakuose yra net 
per 100 laivelių : irklinių val
čių, burlaivių, baidarių, keli 
motorlaiviai,’ kurie išnuomuo- 

■jami vasarotojams. Kadangi 
ežerais yra apie 30 km. keliS, 
negrįžtant į tą pačią vietą, 
kol vasarotojai susipažįsta su 
paežerėm, praeina ir vasara.

Vilų, čia nedaug. Didžiau
sios vilos priklauso kariams, 
paštininkams, geležinkelie
čiams. Prieš karą čia buvo 
pradėta kultyvuoti vandens 
sportas. Šitam reikalui salo
je pastatyta vasaYnamis ir 
ties sala yra įrengimai. Prieš 
karą vasarotojų dauguma ap
sigyvendavo miestelyj. Namai 
jame seni, apgriuvę, bet na
mų įrengimai geri, patogūs, 
šiemet, deja, mieste butų trū
kumas, todėl vasarvietė turės 
sunkumų. Mieste daug valgy
klų, restorarių, užkandinių, tem
dei su maistu sunkumų nebus. 
Teko patirti, kad prie Trakų 
šiemet stovyklaus daug skau
tų, moksleivių.

Susisiekimas vasarą su Tra
kais gana patogus. Autobusai 
per Lentvarį kursuoja į Vil
nių. S. Trakų geležinkelio 
stotis už 4 km., Lentvario—už 
8 km. nuo miesto.

Paneriai—tai jau vilniečių 
vasarvietė. Ji prie plento ir 
geležinkelio apie 4-6 km. šia
pus Vilniaus. Vasarnamiai iš
sistatę pušynuose, stilingi, 
puošnūs. Neris—už 2-3 km., 
žiūrint kuriam vasarvietės 
krašte vasarnamis. Nuo Pane
rių gražesnėm vietom vasar
namiai traukiasi į rytus, vie
nur išnykdami, kitur pabirda
mi keli toj pat vietoj, 
liausią vieta į rytus, kur su
sitelkę daugiau vasarnamių— 
Pavilnys.

Oras čia sveikas, retkarčiais 
tik praeinančio į Vilnių ar iš 
Vilniaus traukinio triukšmas 
kiek atmiešia melancholišką 
pušų ošimą. Vandens vėsuma 
čia pat. Paneryj maudyklės 
geros. Susisiekimas su Vilnium 
puikus. Deja, dauguma vilų 
čia nenuomojamęs, o šeimi
ninkėms maistu apsirūpinti 
kartais pasitaiko sunkumų. Be 
to, Paneriuose vilų nuoma ne 
visiems įkandama.

Nemenčine taip pat prie 
Neries. Pušynai čia gražūs ir 
masyviški, Neris tinkama mau
dytis ir maloni pasigrožėti. 
Vasarnamių nedaug, -bet jie 
nebrangūs. Pragyvenimas taip 
pat nebrangus. Blogiausia — 
tai susisiekimas: Nemenčinė 
gana atokiai nuo geležinkelio, 
o plentas į Vilnių gerokai ne
judrus.

Pabradė yra prie pat Vil
niaus—Turmanto geležinkelio,

su Vilnium turi autobusų su
sisiekimą. Prieš karą Pabra
dės vasarvietė buvo mėgiama 
vilniečių ir net varšaviakų. 
Miestelis nedidelis, bet švarus, 
saulėtas. Pušų miškų masy
vai ateina net į patį miestelį. 
Vasarnamiai paskendę miške. 
Vasarotojai Pabradėj viskuo 
aprūpinami vasarnamiuos, bet 
ir patys gali rūpintis maistu.

Pro pat Pabradę teka graži 
Žeimenos upė. Jau prieš karą 
Žeimena buvo pripažinta 
plukdoma upe. Žeimenoj yra 
geros maudyklės, prie jų plia
žas. Upėj daug žuvų, todėl 
čia vasarą daug užsiimama 
meškeriojimu. Kadangi Pa
bradė turi labai gražias apy
linkes, ypač Dubingių ežero 
pusėn, į paprotį vartojamas 
čia įeina klaidžiojimas miš
kuose, paupiuose ir laukuose.

Švenčionėliai. Jie yra prie 
to pat geležinkelio, kaip ir 
Pabradė, ta pati Žeimena te
ka pro miestą, tik vietoj plen
to jie turi siaur. geležinkelį į 
Utena, fe

Švenčionėlių vasarvietė labai 
panaši į Pabradės vasarvietę: 
miškas ateina į miestą, ir va
sarnamiai išsistatę miške. Pu
šų kvapo—nors uždusk. Skir
tumo gal tiek, kad jie žymiai 
toliau nuo Vilniaus ir kad ne
toli nuo miesto yra gražių ne
didelių ežerukų. Maistu gali
ma apsirūpinti šeimose ir val
gyklose, laikraščiai gaunami 
tą pačią dieną. Prieš karą 
Švenčionėliuose apgyvendinta 
daug karininkų šeimų, todėl 
dar ne visi vasarnamiai laisvi. 
Šiemet Švenčionėliuose laukia
ma 500-700 vasarotojų arba 
180-250 vasarotojų šeimų.

Vasarojimui Vietos
Gražesnėse Rytų Lietuvos 

vietose, kuriose dėl susisieki
mo nepatogumų užklysdavo 
maža žmonių, vasarviečių stei
gimu rūpinosi daugiausia dva
rininkai, statydami ir išnuo
modami vasarnamius. Gana 
daug tokių vasarojimui vietų 
yra Pamerkyj, prie N. Vilnios 

To. ir ' kt. Labai maloni ,vasaroti 
vieta — Verkių apylinkės pa- 
neryje.

Vis tik daug gražių vietų 
Rytų Lietuvoj liko nepastebė
tos, pav., Valkininkai, Kalti
nėnai, kurie turi visas vasar
vietei reikalingas sąlygas, bet 
neturi gero susisiekimo. Ma
lonu, kada vasarotojai vietoj 
vasarviečių patogumų pasiren
ka kaimą, tačiau Rytų Lietu
vos kaimas labai suskurdęs, 
todėl net kukliausių reikalavi
mų vasarotojas daug kur ne
norės taikytis prie' vargingų ir 
nehigieniškų gyvenimo sąlygų 
vasaros mėnesiais. V. Civ.

Kaip Lietuviai Kovojo 
už Spaudą ir Laisvę
Mielas skaitytojau, skaityk 

ir pamislyk:
“Lietuvių susipratimas buvo 

mažas. Universiteto studentai 
neturėjo vienybės, ir tik pas
kiau ėmė spiestis į ratelius.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiamieji :
Išaiškinkite man sekamą 

neaiškumą. Man labai susi
maišo du angliški terminai, 
kurie paskutiniais laikais daž
nai vartojami laikraščiuose ir 

“neutral” 
’ • Koks

Tik 
pu
lt a-

šiol

ir ginklais, bet nekariavo, 
dabar įstojo į karą ir jau 

■šidarė “belligerent,” arba 
riaujanti šalis.

Jungtinės Valstijos iki
skaitėsi “neutral”, tai yra, ne
va laikėsi bešališkai linkui ka
riaujančių šalių, nors, kaip Ži
noma, rėmė talkininkus. Bęt 
su prezidento Roose velto pra
kalba, pasakyta pirmadienį, 
Jungtinės Valstijos oficialiai, 
atvirai tampa “non-belliger
ent,” tai yra, ši šalis nuo da
bar atvirai visais būdais rems 
talkininkus, apart siuntime 
armijos Europon.

Iš didžiųjų valstybių, tiktai 
Sovietų Sąjunga laikosi griež
to ųeutrališkumo. Ji lygiai 
žiūri į abi kariaujančias pu
ses, kaipo imperialistines. Su 
abiems pusėms ji paląiko nor- 
mališkus diplomatinius ir ko
mercijos ryšius.

sa-

ną 
iki 

votiškai pagyvina vaizdą, mė
.ryardo. „geležinkelio , stotie# u^rbępčpn,dvaro rūmąį^ kurie r,sa- 
80 kilometrų į pietus nuo Vil-

prakalbose, būtent, 
ir “non-belligerent, 
tarpe jų skirtumas?

Skaitytojas.

ATSAKYMAS
“Neutral” reiškia, kad

lis yra bešališka, bepusiška ir 
tt., tai yra, neremia nei vie
nos kariaujančios pusės, į abi 
pusi lygiai atsineša ir tt.

Gi “non-belligerent” reiškia, 
kad šalis nekariaują, tai yra, 
neturi karo lauke armijos, bet 
visais kitais būdais remia vie- 

k^riąujančią pusę. Taip 
šiol laikėsi Italija. Ji rė- 
Vokietiją savo simpatija
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Garso Fasanlis
aukštesnį toną jis išduoda.

Virpėjimų dažnumas irgi 
priklauso nuo užgautojo 

daikto sudėties ir jo masės. 
Žemiausias garsas, kurį mū
sų ausis gali išgirsti, priva
lo turėti nemažiau 16 virpė
jimų per sekundę. Taip pat

Garsas oru sklinda ban
gomis, kurias sukelia už
gautų daiktų virpėjimas. 
Kuriam nors daiktui vir
pant, jo paviršius savo daž
nais ir staigiais smūgiais 
nuolat užgauna orą ir nuo 
to aplink virpantį daiktą su
sidaro sutankėjusio ir pra--. mūsų ausis jau nebegirdi ir 
retėjusio oro sluoksniai. Tie: tokių garsų, kurie turi dau- 
oro sluoksniai nuo virpančio : giau kaip 40,000 virpėjimų 
daikto ratais sklinda į visas arba bangavimų per sekun- 
puses ir .lekia oru 330 me-'dę. Kamertonas a, pagal 
trų greitumu per sekundę.! kurį derinami visi muzikos
Metras yra jardas ir 3 co- instrumentai, turi 435 ban- 
liai su trečdaliu colio. i gavimus per sekundą; jo

Kai toki nelygaus oro 
sluoksniai pasiekia žmogaus ! 
ausį ir atsimuša į jos būb- 
nelį, tai savo smūgiais jie 
priverčia virpėti ir ausies

į gavimus per sekundą; 
[pirmoji oktava (skalė) turi 
[870 bangavimų o trečioji — 
1740 bangavimų per sekun
dę.

Nors žmogaus ausis galė- 
būbnelį, kurio virpėjimus. tų išgirsti tokius garsus, 
perima kiti ausies organai, kurie turi net 40,000 virpe- 
perduoda klausos nervams, j jimų per sekundę, tačiau jo- 
o šie smeginims, ir taip mes ki muzikos instrumentai to- 
išgirstame garsus. kio bangų dažnumo bei gar-

1 su aukštumo neišduoda.
Muzikos Garsai

Aukščiausias piano tonas 
• virpa tik 3,480 kartų per se
kundę. Ir tas garsas mūsų 

j ausiai jau atrodo labai auk- 
i štas — plonas. Jieškoti to
kių muzikos instrumentų, 
kurie išduotų aukštesnius 
garsus, nėra reikalo, nes 
aukštesni garsai žmogaus 

esant i ausjaį ngra malonūs ir te

Žmogaus ausyje yra net Įs" 
40,000 nervų, kurie yra skir- i 
ti įvairiems garsams paius-| 
ti. Nuo virpančio daikto! - 
sklindanti sutankėjusio iri 
praretėjusio oro sluoksniai Į 
yra vadinami garso bango 
mis.

Paprastai garsas oru le
kia 330 metrų greitumu per 
sekundę. Vasara garsas oru 
sklinda kiek greičiau—<

°7 LT™.*™ ’7'! da muzikoje 'jie' jau yra ne- 
vartojami.

Bendrai, muzikoje varto
jami toki garsai, kurie turi 

i nemažiau 32 ir nedaugiau 
14,000 virpėjimų per sekun- 
| dę. Garsai, kurie turi 16,000 
ir daugiau tūkstančių virpė
jimų per sekundę, mūsų au- 

isiai yra be galo nemalonūs.

siekia iki 340 metrų per se
kunde. Garsas vandeniu 
sklinda net keturis su puse i 
karto greičiau, negu oru. 
Vandeniu garso greitis šie-! 
kia 1435 metrus per sekun- i 
de. Ketum (špvžiu) garsas' 
sklinda net dešimt kartų 
greičiau, negu oru. Tačiau 
garso greitis, jį lyginant su L . . , , v
šviesos greičiu, yra labai | 1 okl° dažnumo gar- 
menkas. Šviesa sklinda 300,- 
00'0 kilometru greitumu per j 
sekundę. —Kilometras yra 
tūkstantis metrų, apie du 
t r e č d a 1 iai amerikoniškos 
mylios.

Garsų esama labai įvai
rių: silpnų ir stipriu, žemų 
ir aukštų, malonių ir nema
lonių. Garso stiprumas par
eina nuo to, kaip stipriai už
gautasis daiktas suvirnina 
orą. Jei virpantis daiktas 
stipriau užgaunamas, tai iis 
stipriau suvirpina orą, ir ja
me paskleidžia stipresnes ir 
galingesnes garso bangas. 
Stipresnės garso bangos iš
duoda stipresnius garsus ir 
yra toliau girdimos. Be to, 
garso stiprumas pareina ir 
nuo užgautojo daikto kietu-

- mo ir liaunumo. Kieti ir 
liaunu^ daiktai užgauti la
biau virpa ir ore sukelia 
garsesnes bangas, negu 
minkšti ir stangrūs daiktai. 
Tačiau garso aukštumas ne
pareina nuo oro suvirpini- 
mo stiprumo. Garso aukš
tumas pareina nuo garso 
bangu dažnumo — virpėji
mų kiekio per sekundę.

Kiekvienas užgauto daik
to suvirpėjimas ore sukelia 
sutankėjusio ir praretėjusio 
oro sluoksnius arba, garso 
bangas. Kiek kartų užgau
tasis daiktas per sekundę 
suvirpa, tiek pat ore jis pa
skleidžia ir garso bangų. 
Nuo siu bangų skaičiaus per 
sekundę ir pareina garso 
aukštumas. Juo dažniau už
gautas daiktas virpa, juo

jsus galime išgirsti peiliu 
pagramzdę keptuvo (skau- 
rados) arba puodo dugną. 
Tas garsas yra ne tik au
sims nemalonus, bet net ir 
dantis “atšipina.”

Mirties Garsai
Juo garsai yra aukštesni, 

juo labiau jie yra žmogui 
nemolnūs ir net kenksmin
gi. Yra tokių garsų, kurie 
turi net 70,000 virpėjimų 
per sekundę. Šių garsų joks 
žmogus negirdi, ir juos su
kelia tik elektros srovė, ei
nanti per metalo ir kvarco 
plokšteles. Šios bangos yra 
vadinamos 
bangomis,” 
nintėliai ir 
spinduliai,”

“ultra garso 
ir jos yra vie- 
tikri “mirties 

kuriuos iki šiol 
mokslininkams pavyko at
rasti. Šie “mirties spindu
liai” iš arti jau sunaikina 
daugelį gyvybių ir laimė 
tik, kad- žmogus dar negali 
šias garso bangas pasiųsti 
i didesnį tolį ir dar jos nėra 

1 tiek stiprios, kad greitu lai
ku žmogaus gyvybei suda
rytų pavojų. Jeigu tik šios 
bangos būtų stipresnės ir 
toliau skristu, J tikriausiai, 

[kariaujančiosios valstybės 
! jas šiandien jau naudotų sa
vo priešams naikinti.

Tačiau šios garso bangos 
jau gana greit pajėgia nu
žudyti nedideles žuvis, var
les ir kitus mažesnius gy
vius. Šios bangos nužudo ir 

| silpnesniuosius jūrų auga
lus. Be to, šios garso bangos

(Tąsa ant 6-to pusi.)

TNT-Karo Sproginys ir Nuodas
Karas žudo karius, žudo rišką (azoto) ir sieros rūkš-■ per burną, ' įkvėpuojant į 

ir civilius žmones. Tačiaus, tis, 
daugiau rasime tokių, kurie 
sutiks būti namie ir dirbti, 
kad ir pavojingiausią dar
bą, eksploduojančią medžia
gą karo reikalam. Prie to
kių darbų argi saugu? Ne. 
Kas sekundą gali atsitikti 
didžiausia katastrofa. Apart 
staigių nelaimių, čia ir nuo-

prisijungiant trims pa- : plaučius; per odą įsigaunant 
vaduotojam nitro-dioksido 
[(NO2) 3 grupės] prie to
luene molekulos, kurios pa
daro labai jautrų chemišką 
junginį — eksplozą.

Toluene didžiumoje gau
nama iš anglies dervos-sma- 
los. Tai bespalvis skiedinys 
ir naudojamas kaip vaistas 

dija chemikalai žmogaus'antiseptikas laboratorijose, 
organizmą. Taigi abipusiai Tačiaus chemiškai biskį pa- 
pasvėrus tokį darbą, prieisi- keitus jo sudėtį, gauname 
me išvados: pragaras karo TNT, baisų smarkuolį, kn
iaukė, pragaras amunicijos, 
eksplozijų darbe. 
' Eksploduojančios medžia
gos daroma iš įvairių che
mikalų, nuodingų dujų. Jie 
visi suminėt net neįmano
ma. Mes imsime vien trini
trotoluene. Ji turi panašu
mo į daugelį kitų nuodingų 
eksploduojančių m e džiagų. 
Tad verta su ja arčiau su
sipažinti, kas duos pagrin-1 mažiau būna nelaimių, ma-l 
dą ir kitus jos pusbrolius į žiau jautri, kada spaudžia- 
tinkamai įvertinti. ma į bombas-minas torpe-

Trinitrotohiene s u t r um- das.
pintai rašoma TNT. Ją pir-i 
miausia padarė, išrado Wil-I 
brand’as 1863 metais; ap
rašė jos ypatybes Hausser- 
mann’as 1891 metais; kari
niam tikslam TNT pripaži
no Vokietija 1902 m. ir pra
eito pasaulinio karo areno
je įrodė jos galybę.

Dabartiniame kare TNT 
suvaidins dar svarbesnę ro
lę. Mat, dabar “bombų ga
dynė,” tai ji leidžiama į 
darba visu smarkumu, v

Savybes

ris orą ir žemę gali sumai
šyti !

Trinitrotoluene yra kie
tų, kristalinių miltelių, gels
vos spalvos medžiaga ir 
tirpsta prie 82 C. laipsnių 
šilimos. Ji netirpsta vande
nyje ir nepasikeičia į kitus 
junginius stovėdama, kaip 
kiti kad padaro. Todėl, ji 
išdirbti duodasi .saugiau;

i kūną ir su maistu i vidu
rius patenkant.

Įsigavus TNT vienu ar 
kitu minėtu būdu, tai ligo
nis gali tikėtis sekamo:

Vidurių ir galvos skaus
mas, burnoje kartu, vemti 
verčia, vidurius gali paliuo- 
suoti ar sukietinti ir eilę ki
tų nesmagumų padaryti.

Į kraują patekę tie nuo
dai labai daug raudonųjų 
kūnelių sugadina, kad dau- 
gelyj atsitikimų ligonis gau
na mažakraujystę: oda pa
gelsta, pamėlsta lūpos ...

Submarinai

Apsinuodijimai
Anglas mokslininkas J. B. 

S. Haldane sako, kad 1916- 
1917 metais susirgę geltos 
liga 370 žmonių dirbdami 
TNT; 96 mirė. Jis čia pa
rodo tik vieną atsitikimą, o 
kiek jis jų negavo sužinoti? 
O tokių nelaimių ant kiek
vieno kampo rastų. Kiek jų 
bus po šio karo? Galima 

j' daleisti, kad “lėta” mirtimi 
šimtai tūkstančių žmonių 

j apleis pirm laiko -šį skriau
dų pasaulį...

TNT yra syntetiškas (su-1 Kada gauna veikti TNT į 
dėtinis) chemikalas; pada- žmogaus organizmą tai ap- 
roma toluene naudojant nit-Įnuodyti gali per tris vietas:

kais išberia, į ekzema pana
šiai; veikia daugiausiai, kur 
prakaituojama.

Apsisaugojimai
Aukščiau minėtas moksli

ninkas ir Dr. F. P. Under
hill, toxicalogas, pataria se
kama:

Darbininkai turi avėti 
aukštus batus prie TNT 
darbų, rankas išsitepti cas
ein varnišiu, drabužius per
mainyti visus ir gerai nusi
prausti, kad neparnešus i 
namus TNT nuodų. Taipgi 
priežiūra:, patikrinimas svei
katos darbininku būtinas, 
kad laiku užbėgti už akių 
apsinuodijimo ženklams ir 
laiku paliuosuoti ligonį iš 
tokio darbo į kitą, jei dar 
galima.

Ar daug reikia TNT ap
sinuodijimui, nėra žinoma. 
Tvaikas iki mirčiai apsinuo
dijus TNT yra tarp 24 va
landų, -bet gali užsitęsti net 
kelias dienas ar savaites.

šingai, į apačią. Kuomet 
karstas ir papuošalai dega, 
tai jų pelenai nusipučia į 
kaminą, o lavono pelenai pa
silieka, nes lavono pelenai 
yra taukuoti—surykūs. Su 
lavono pelenais pasilieka vi
nys ir kitoki geležgaliai, 
kurie buvo sukalti karste.

Pasibaigus degimo proce
sui, įleidžiama į pečių mag- 
nito šakės ir visas vinis ir 
geležgalius magnitas su
renka, pasilieka tik lavono 
pelenai.

Kiekviena krematorija vi
duryje turi pelenų kapines. 
Šios kapinės atrodo į siau
rus koridorius. Kiekvienas 
koridorius turi gatvės var
dą (paprastai, kaip ant at
virų kapų). Koridorių sie
nose sudaryta kaip ir len
tynos; nuo grindų iki lubų 
būna trys, ir keturios tokios 
lentynos, ir kiekviena ats
kira su geležinėmis groto
mis. Skersai grotas, velionio 
užrašas, kaip ir ant kapų

Kas metai vis daugiau ir 
daugiau mirusių sudegina
ma krematorijose. Ir jeigu 
tokia sparta progresuos, tai 
už šimtmečio kapai pra
nyks. Pas lietuvius į degini
mą lavonų žiūrima neigia
mai, ypač katalikuose. Bet 
ateis laikas, kad įsigyvenu
sių tradicijų turėsime atsi
sakyti ir priimti naujas, to
bulesnes.

Graborius turi biskj skir- 
tingiau lavoną priruošti de
ginimui, negu kapų laidoji
mui. Visųpirmiausia valdiš
kai pripažintas gydytojas 
turi lavonui padaryti skro
dimą, kad nebūtų abejotina 
mirtis. Sudegus lavonui, ne
gi atrasi mirties priežastį.

Karstas (grabas) turi 
būti medinis, o rankenos tu
ri būti lengvai atsukamos, 
kuomet karstas dedamas į 
pečių. Drabužiuose neturi 
būti nei vieno kaulinio gu- 
ziko, o pas moteris—šukų. 
Taipgi čeverykai neturi bū
ti odiniai. Jeigu paminėtų [‘paminklo. Dauguma lenty- 
dalykų neprašalintume, tai 
jie sudegę susimaišytų su 
lavono pelenais, ir nebūtų 
galima jų išskirti.

Lavonas dega nuo dviejų 
iki keturių valandų. Tas 
priklauso nuo lavono didu
mo; ir nevisos krematorijos 
vienodą karštį vartoja.

Pečius, kuriame lavonus 
degina, yra • skirtingas nuo 
paprasto pečiaus.* Jo kami
nas neina į viršų, bet prie-

ri pasiskirti geresnę vietą ir 
geresnėj gatvėj. Pavyz
džiui, tik prie įėjimo dešimt 
kartų brangiau reikia mo
kėti, negu kur kampe.

Taipgi yra ir bendras 
kambarys, kur daugis ur
nų bendrai stovi taip, kaip 
krautuvėje valgomų daiktų 
“kenai.” Čia ir kaina ma
žesnė. Betgi, kas nori, su
degus lavonui, pelenus gali 
parsinešti namo ir laikytis.

Kiekvienas turi teisę, ka
da jis nori, gali aplankyti ir 
papuošti pelenus gėlėmis, 
tik ne natūralėmis, o dirb
tinėmis. —Jaunutis.

Washington. — Valdiška 
Amerikos laivininkystės ko
misija leido kompanijoms 
parduot Anglijai dar šešis 
prekinius laivus, turinčius 
34,164 tonus įtalpos iš viso.nų dėl to nevienodos, kaip 

ir ant kapų nevienodi skly
pai: vienam sklype galima 
laidoti du, o kitam net še
šis. Tas pat ir su lentyno
mis. Vienoj telpa dvi urnos 
su sudeginto pelenais, o ki-i ; -v -- ----------------------
toj net šešios. 'šimtus italų ir Italijos pri-

Kainos irgi nevienodos už^arLllb V^\IS juos suvarė 
palaikų-pelenų urnų laiky-|i koncentracijos žardžius.
mą. Už daugiau urnų rei- 
kia daugiau ir mokėti. Bet Gaukite 
daūgiau kainuoja, 'jeigu' no-

“Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Šiandieniniame kare nau-l Kai šis laivas atsispindi tam 
dojami trijų pagrindinių; tikrame matymo lauke, į- 
rūšių povandeniniai laivai- , rengtame pačiame perisko- 
submarinai. pe, tai tada labai greit

Mažieji povandeniai laivai abiem rankom dirbdamas 
100-300 tonų. Jie netoli gali kapitonas perduoda įsaky- 
nuplaukti nuo savo krantų, mus nustatyti visą povan- 
jūroje išbūna tik ligi 5 die- deninį laivą tokioje krypty- 
nų ir siuva pakrantėmis, je, kad jo nosyje esanti tor- 
naikindami prisiartinusius.

Antroji povandeninių lai
vų (submarinų) klasė 400- 
1,000 tonų. Tai jūrų laivai, 
kurie gali leistis iš Vokieti
jos jau ligi pat Anglijos 
krantų.’Trečioji klasė 1,000 
ir daugiau tonų perplaukia 
net ir Atlanto vandenyną, 
turi kuro ir maisto ištisoms 
savaitėms.

Povandeninis laivas —ak
linai pagamintas metalinis 
kūnas, kuris pasineria 30- 
50 sekundžių laikotarpyje, 
giliausiai gali nugrimsti ligi 
100 metrų. —Metras yra 
jardas ir 3 coliai su trečda
liu.'

Tokioj gilumoje laivui 
tenka atlaikyti tiesiog ne
paprastas vandens slėgimas. 
100 metrų gilumoje į kiek
vieną laivo rūbo centimet
rą slegia ligi 100,000 kilo
gramų jėga! Tad aišku, 
koks turi būti jis stiprus, 
kad vanduo jo nesuspaustų 
į blyną. —Kilogramas yra 2 
svarai ir geras penktadalis.

Povandeninis laivas turi 
viduje labai sudėtingą įren
gimą. Kadangi jis gali išbū
ti po vandeniu net ligi tri
jų dienų (apie 80 vai.), tai 
laive yra patalpos, kuriose 
laikomas kvėpuoti laivo įgu
lai oras. Oras labai taupo
mas. Jo duodama tik tiek, 
kiek būtinai reikia.

Laive yra didelės patal- 
! pos (paprastai laivo šonuo-. 
se), kur pripildoma van
dens, ir dėl to jis tuojau 
grimsta jūros dugnan. Kai 
reikia iškilti viršun, — van
duo išvaromas suspausto 
oro pagalba lauk, visas lai
vas palengvėja, ir šauna iš 
gelmės viršun. Be to, laivo 
šonuose yra dar specialūs 
vairai, kurie pakreipiami 
tam tikru kampu. Tada po-, 
vandeninis laivas, stumia
mas motorų, neria, tų vairų 
vedamas, žemyn arba aukš
tyn.

pėdų vamzdžiai žiūrėtų šū
vio linijom

Paskui — viskas einaiaip 
pat labai greit—kapitonas, 
taikydamas per periskopo 
vamzdį, nurodinėja savo 
vairininkams, kaip povan
deninį laivą išlaikyti tiesiai, 
o jis pats apskaičiuoja šū
vio mometą j plaukiantį lai- . 
va. Ir tada signalas:

—Torpedos! Šūvis!
Kažkur, laivo gilumoje, 

mažoje torpedų kameroje 
trinktelėja išmetimo vožtu
vas ir torpedos išlekia iš 
juodos kiaurymės ir nueina 
pirmyn.

Maža Kelione Po Laivą
Vidutiniame povandeni

niame laive paprastai būna 
20-40 žmonių. Kiekvienas iš 
jų turi savo rūpestingai pa
skirstytą darbą ir pareigas.

Kai povandeninis laivas 
paleidžia torpedą-šūvį, ma
to tik vienas kapitonas per 
savo periskopą. Visi kiti 
laivo įgulos vyrai tuo metu 
mažose geležinėse kamero
se, akis įsmeigė į apskritas 
rodykles, suka įvairius ra
telius, atidaro 
vožtuvus, dirba 
ro.

Laive brangi kiekviena 
vieta. Dėl to, ten kur yra 
torpedų aparatai — laisva
laikiu ištraukiami sudedami 
suolai ir stalai — pasidaro 
patogi poilsio patalpa.

Jautri ir svarbi laivo vie
ta — motorų skyrius. Po 
vandeniu laivą varo elektro- 
motorai. Tam tikslui laive 
yra didžiuliai elektros bate
rijų kiekiai, o taip pat ga
myklos, kurios prigamina 
pakankamą kiekį elektros.

Pasaulinio karo metu 
1914-1918 m. buvo vartoja
mi povandeniniai laivai, ku
rie naudodavo dvejopus mo
torus. Kai laivas plaukdavo 
viršum vandens, — jį vary- ' 
davo motoras, kūrenamas 
kerosimi. Kai jis pasinerda
vo, — pradėdavo veikt elek- L 
trinis motoras.

Užsienių laikraščiai rašo, 
kad vokiečiai savo povande
niniams laivams naudoja 
naujus motorus, kurie ly
giai tinka ir po vandeniu 
plaukti ir viršum vandens. 
Esą, elektra skaido vandenį 
į vandenilį ir deguonį. Šis

Periskopas
Visa povandeninio laivo 

širdis — bokštelis. Jame pa
prastai būna kapitonas. Čia 
jis turi prieš save įvairias 
signalines rankenas, rodyk
les, o taip pat valdo ir pe
riskopą — povandeninio lai
vo akį.

Persikopas yra vamzdis, 
kuriame atatinkamai išdės
tyti stiklai. Vaizdas atsimu
šęs periskopo galvutėje 
esančiam stikle, visu tuo 
sudėtingu įrengimu nuke
liauja žemyn ir atsimuša 
prieš povandeninio laivo 
kapitono akis.
. Periskopą įtraukia į laivo I elektra. Elektros jėga šildo 
vidų arba išstumia kiek rei
kia viršun. Paprastai peris
kopinis povandeninio laivo 
vamzdis būna ligi 10-12 me-

mišinys varo motorus, ne
duodamas jokių kenksmin
gų degimo liekanų dujų, o 
be to, sutaupo orą, kurio la
bai daug reikia, jei naudo
jama nafta. ’•

Laive yra virtuvė, kurioj 
visas maistas gaminamas

Torpeda
Kai povandeninis laivas 

ruošiasi paleisti torpedą, jo 
kapitonas pagauna savo 
žvilgšnftT UtakuojAftią laivą.

visas patalpas, nes po van-< 
deniu yra labai šalta... Ne
nuostabu matyti, kai iš po
vandeninio laivo pasirodo j’o 
įgulos vyrai, kurie visi nau
doja šiltus rūbus. Jūroje ir 
taip ne karšta, o dar vėsiau 
jos gelmėse...

Didesni povandeniniai lai- 
(Tąsa arif 64to pust.)
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LD. S. ISSUES CALL TO CONVENTION 
TO BE HELD IN NEW YORK IN AUGUST

last month issued 
fifth LDS Conven- 
be held on August 
29th in the Lith- 
Citizens Club Hall 

Y. The Convention

BROOKLYN, N. Y. — The LDS 
executive Board 
the call for the 
tion which shall 
26, 27, 28 and 
uanian American 
in Brooklyn, N.
shall be the fifth one to be held by 
the organization, previous ones be
ing held in Cleveland, Detroit, Ro
chester and Pittsburgh.

In the call, the executive board 
calls attention of the branches to 
the LDS Constitution Article II, 
Sections 7 and 8 for details on the 
procedure in electing the delegates.
To the general convention, one de- elected, also.

legate from each branch is permit
ted fox* each 25 members of major 
fraction thereof. The delegates must 
have been elected at least 30 days 
prior to the convention itself, leav
ing the monthly meetings of June! 
and July for the election.

In order to be eligible to become 
a delegate to the general convention, 
the member must have been in good 
standing for the past year in the 
LDS. The only exception to this rule 
is the case where a new branch has 
been formed. Members who have 
been in good standing for the past 
year and have transfered to other 
branches before the election may be

MOVIES TO JOIN IN PROPAGANDA 
DRIVE TO INVOLVE U. S. IN WAR
official in the publicity depart- 
of one of the film studios (who 
be nameless), is the authority

An 
ment 
must 
for the statement that "motion pict
ure producers are committed to a

‘ policy of conditioning the American 
public for war.”

Pointing to the financial structure 
of the film industry, which is domi
nated by the largest banking inte
rests, such as Chase National Bank

the Huns again/SAe madmen of Eu
rope, out to destroy our civilization, 
our lily-white (Amglo-Fi'cnch) ap
peasers notwithstanding. Examples: 
“Beast of Berlin” (last war). “Mad 
Dog of Europe” (this war), and 
forthcoming MGM’s “Escape” 
“The Mortal Storm.”

(4) “Allies, We Love You.” In
class we find “The Lion Has Wings,” 
British self-eulogy, "The Man From 

at Twentieth Century-Fox, Rockefel-1 Fleet,” WB’s eulogy of the Reuters 
ler at RKO, this official was af the Agency, and 20th-Fox’s “Andre Ma
opinion that the film industry must ginot.” Also “Khyber Pass,” (20th-
necessarily play a pro-war role. Fox), and UA’s "Flotsam.”

In close contact with forthcoming; (5) “The Fifth Column Is 
productions, our friend points out Here the idea is to lump all peace
that motion pictures will use five forces undei' one black or red label,
different techniques in promoting! to smear all those who want this 
the war hysteria: 'country to stay out of the war. WB

(1) "America. You Need Me.” is re-issuing “Confessions of a Nazi 
Sure , war is bad. But ya gotta do; Spy" with a new ending. An impres- 
ya duty — and if you depend on sion is being created that not only 
God and your country, everything are the Nazis among us, but they 
will turn out all right even if you | are linked with other “subversives” 
get killed. The first film of this type j- workers, students, teachers, etc.— 
has already been released (“The | who hate the warmongers no less

"'Fighting 69th"). Due soon are "Life j than they hate the fascists.
of Sergeant York” (WB), and “One Į T’ 
Man Army” (20th-Fox), 1 , . _ .
the exploit of Sam Dreben in the! morsels: “I Married a Nazi,” 
last war.

(2) War
has said, it brings out the best in į Boat 29,55”, “Spy in Black, 
you. Eat your spinach, son, keep up 
your target practice, and you’ll be 
a man (read “dead duck”). Ex- ■ 
amples: “Ski Patrol” (Universal) I 
and “Women in the War” (Rcpub-1 
no.

(3) “Kill the Dirty Wretches.” It’s

Under no particular heading, we 
based on i mav expect the following pro-war 

‘Red 
Lost 
“U- 
“An 

Home,” “Behind the 
“Ten Days in Paris,” 

‘Birth of a 
“Contra-

■ Cross Nurse,” “Four Sons,” 
is heroic. As Mussolini Battalion,” “I Had a Comrade

ON STOPPING 
A BUS

b JOB-HUNTERS DON’T GET’EM FROM 
SWEET-WORDING BUSINESS MEN

Prexy Tries to 
Dampen Students

Outraged public opinion expressed 
itself in hundreds of protest tele
grams and telephone calls to Presi
dent Harry Gideonse of Brooklyn 
College last week, as news of the 
suspension of the Brooklyn College 
Chapter of the American Students’ 
Union and the Brooklyn Division of 
the All College Peace Congress be
came known.

The A. S. U. and the Peace Con
gress of Brooklyn College were sus
pended Monday evening by the Fa
culty-Student Committee on Student 
Activities in an attempt to put a 
damper on student peace activities, 
following a “Yanks Are Not Com
ing” demonstration on the campus 
last Friday.

Scholarship 
Apps Ready

BROOKLYN, N. Y. — The LDS 
Scholarship Committee announces 
that the applications for the 1940-41 
scholarships which arc awarded an
nually to LDS members in colleges 
and universities are due on July 
,15th. Write to the LDS National Of
fice, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y., for an application and return it 
before, July 15th.

A Plea
For Peace Spreads in U. S

War Hysteria

are grave days for the 
people of America. They 
and apprehensive for all 
people because our very

These
young 

are grave 
us young 
lives are endangered by the inces
sant drifting toward involvement in 
the second world war. The American 
people can stop it, but energetic act
ion on everyone’s part is necessary 
immediately.

In so far as the war in Europe 
goes, 95 pci* cent of the people of 
this country, according to a recent 
Gallup poll, are against our enter
ing. But despite this strong senti
ment which we all have to live and 
be happy, there arc definite tenden
cies among the big money interests 
of this 
side of

With 
ing in 
writing, 
and destruction of human lives and 
wealth and the French and British 
retreating before its might, 
a definite danger for us.

country to involve us on the 
Britain and France.
the German “blitzkrieg” go- 
full blast, aš it is at this 

spreading horrible waste

American Wall Street 
are more closely related to 
tish and French interests than those 
of Germany. Therefore the risk of 
our involvement on the side of Eng
land and France is much greater. 
The hysteria about “what would 
happen if Germany won” is growing. 
The President himself in a recent 
speech to Congress asking additional 
billions for arms and “preparedness” 
added fuel to the fire that is spread
ing.

American youth do not care which 
side wins. We all feel sorry, and 
deeply so, for the innocent victims 
of the war in Europe. We feel that 
on both sides hundreds of thou- 

been 
needlessly sacrificed. The,world can 
be a peaceful world. There can be 
justice without resort to bloodshed 
and slaughter on a mass scale.

The Brooklyn Aido Chorus 
will have a special rehearsal 
this Friday evening at 8 p. m. sands of young people have 
Election of new officers will 
take place. Each member 
must be present. —Comm.

Englishman’s 
Maginot Line,’ 
“Passport to Alcatraz,’ 
Hero,” “Son of the Navy, 
band,” “Mademoiselle from Armen- porting the menage fare of progres- 
ticrcs,” “Greenmantle” and “Rogues.” sive films, and by ignoring the films 

'rhe' friends of peace — the people of blatant pro-war propaganda.
>___ ___ . ----- -------------------------------------------------------------------- :---------------- i_______

— must continue to show their pre
ferences at the box office, by sup-

SING AN 
LDS SONG!

hys-LOS ANGELES. — The war 
teria whipped up by President Roose
velt and the warmongering press 
took its toll of lives on the West 
Coast last week.

In this city a mother’s anxiety 
that her son might be forced to go 
to fight in the war in Europe was 
the treason for her attempt to 
mit suicide.

The mother, Mrs. Dorothy 
eliffe Taylor, leaped from a
floor room in the Hollywood Roose
velt Hotel, but escaped death when 
her plummeting body struck 
roof of a patio 25 feet below 
window.

It was explained’ that she 
been brooding ovei’ the chance 
her son who is of military 
might have to go fight in the

President Roosevelt’s sinister use 
of hysteria to spend his drive toward 
war took its first victim in the Pa
cific Northwest.

com-

Rad- 
fifth-

the 
the

had 
that 
age 

war.

The New York Times devoted a 
column and a half to a story leading 
off with “Thomas J. Watson, presi
dent of the International Business 
Machines Corporation, sat at the 
conference table with youths yester
day, listened to their problems deal
ing with unemployment, gave them 
advice based on his own career and 
offered opportunities for positions to 
five of their number and assistance 
to three others.”

Louis Henry Loidhamer, 57 year 
old saw filer and fathei’ of 10 child
ren hanged himself in a barn near 

Į Tacoma, Washington. The elderly 
workman had become desperate over 
taunts of “fifth column” hurled at 
himself and his family because of 
their German name, his fellow wor
kers reported.

Vainly protesting that he was a 
native of Michigan, Loidhamer 
brooded over the suspicion and bit
ter words and attempted to quit his 
job at the Wheeler Osgood Company.

In the Pacific county three fami
lies pleaded through the classified 
sections of newspapers for fair play 
after a campaign of scandal-monger
ing had been unleashed on the heels 
of the President’s speech. '

“Say, how come they only printed 
what he said, and not anything we 
said?” one of the youngsters less 
experienced in the freedom of the 
press asked with some bewilderment 
Thursday morning.

It was a pertinent question. Had 
the Times dared to print the real 
story of the, militant, successful 
“Jobs, Not Guns!” demonstration of 
the Yorkville youngsters its lead pa
ragraph would have had to read:

Real Story
“A group of 53 unemployed York

ville youth in a mass job demonstra
tion with banners asking “Where are 
the Jobs You Talk About?” and 
“Jobs, Not Guns!” succeeded yester
day in getting an audience with 
Thomas J. Watson, President of In
ternational Business Machines Cor
poration, pinning him down after two 
hours on his previous speeches about 
unlimited opportunities for youth, 
and finally winning the promise 
jobs for five of , their members.”

The story would also have had 
say:

“Mr. Watson was totally unable 
to answer the question of the youths 
as to why it was so easy to raise 
four billions for war and so difficult 
to raise half a million for needs of 
youth as embodied in the American 
Youth Act, and finally was forced 
to admit that perhaps some govern
ment aid was needed for unemployed 

' youth.”
And,
“Mr. Watson completely evaded 

questions by the youth field direc
tors William Ruben and Charles 
Klare as to the danger of dragging 
the United States into war .through 
the program he advocated of “tak
ing advantage of the war through 
government contracts.”

From Sacramento comes the re
port that a war game that was too 
realistic had spread mourning into 
two homes as a result of the fatal 
shooting of Neal Volmcr aged 14 by 
his 15 year old friend Barry Wood.

Young Wood get his gun for the 
“war game” from the dresser of his 
uncle. Wood said he gave little Neal 
an “order” and then shot him when 
he refused to obey “just like an of
ficer does in a real war.”

He thought the gun was empty. It 
was all in fun.

From Berkeley comes the report 
that Christian Hoch aged 60 was in 
the hospital suffering scalp wounds 
and a severed neck artery as a re
sult of an argument over the war 
with his wife Virginia, aged 65.

On The Spot

selection of the candidates 
jobs was brought up after 

had dealt at great

WANT 
“PASS 
ACT”

Also,
“The 

for the 
Mr. Watson 
lenght about his concern for youth.
He was asked point-blank—“Since 
you are so concerned, why not bring 
it from the general to the specific 
and pick some of us here for week?”

The mass job hunt was called by 
the Yorkville Youth Services, locat
ed at 400 E. 71st St. It is a coope
rative job seeking organization 
working in collaboration with the 
New York American Youth Congress. 
The group has gained 240 members 
in seven weeks, and puts out a snap
py little mimeographed educational 
newspaper for the youth of the 
neighborhood.

Main Slogans:
Its main slogans are: “WE 

WORK, NOT WAR!” and 
THE AMERICAN YOUTH
and around that program they have 
gained the enthusiastic support of 
Yorkville youth, most of whom were 
previously completely unorganized in 
their desperate search for jobs. The 
mass job hunt Wednesday was a 
spirited parade through the streets 
with banners, leaflets and anti-war 
slogans.

From the I.B.M. Corporation the 
job hunters went to General Mo
tors, where they wore told that both 
Alfred Sloan and William Knudsen, 
who had advised youth of its unli
mited opportunities at the Worlds 
Fair recently, were out of town. The 
delegation was received by vice-pre
sident Garrett who “accused” them 
of feeling that the country owed 
them a living. He had no answer to 
make to the reply that the govern
ment apparently was preparing to 
call on them to give their lives, 
when it had not even given them the 
right to live. Asked about jobs on 
the basis of Sloan’s speech on “un
limited opportunities,” Mr. Garrett 
admitted:

“It is hardly accurate to specify 
that there are unlimited jobs.”, >

The demonstration wound up with 
a parade to Times Square.

This week the Yorkville youth 
will hold another Mass Job Hunt in 
collaboration with a similar youth 

fwoup of Queens.

(An Essay)

WHEN I FIRST started com
muting, I ignorantly thought 

the only way to stop a bus was to 
raise one’s hand and give the driver 
a sort of high-sign. When I look 
back on those days of youthful in
nocence I feek^x warm glow in the 
region of myy heart. To think I 
actually believed the driver would 
Stop at the sign of a raised hand!

After years of traveling in all 
types of buses from Greyhound to 
Dąschund, I feel I am qualified to 
expound my theory on the art of 
stopping a bus.

Stopping a bus is a jolly game 
indulged in by thousands of Ame
rican business men every morning. 
It is a harmless pastime and en
joyed by both commuter and driv
er. Any expert commuter can tell at 
a glance 
been out' 
the town 
ly needs 
Liver Pills, 
passenger gauges 
accordingly.

There are several 
stopping a bus. Any 
bus driver scorns the up-raised hand 
of a plebian, and few of the bus 
aristocracy will stop for the unen
lightened creature. However, rule 
one in the game of bus-stopping is 
to gently wave two or more fingers 
in the air as if conducting an in
visible orchestra. Of course looking 
in the direction of the bus . is con
sidered a violation of the rules of 
the game. This 
to pass you by.

Rule two is to 
by ash can or 
hedges until the 
fYom the corner, 
dash from your hiding place, 
course the driver can always pass 
you up by pretending you arc chas
ing your hat.
, Method 3 is considered infallible 
by those who are “in the know.” 
This is a direct approach and for 
those who like a little excitement to 
digest their breakfast, let me re
commend it. It consists of casting 
oneself in the path of the bus and 
trusting to luck. The driver will 
Stop, unless, he is a belligerent fel
low, which enables you to step gaily 
aboard. Or, in the latter case, keep 
going which will give your suit, a 
free pressing. If your insurance is 
paid and you are tired of this drab 
life, let me heartily recommend 
Method Three. Besides — rather a 
eold corpse than a late laborer!

These are the rules of bus stopp
ing and all I can say is—God bless 

my children!
. —Helen Baltrušaitis.

whether his driver has 
the nite before pointing 
red or 
a dose 

and

whether he mere- 
of Porter’s Little 
every intelligent 
his bus - stopping

methods of 
well-educated

allows the driver

lurk under a near
stand behind the 
bus' is a few feet 

, then roguishly 
Of

THE LDS SONG

Tunc: “Anchors Aweigh!” 
(First introduced at LDS Convention 

in Pittsburgh, 1938)

Onward to bigger things, On LDS!
Let us be true and loyal to our order, LDS-S. 
Dark clouds will pass away, 
Sunshine be nigh, 
If we cooperate,
And set our standards, set our standards high!

Sing away, then, Comrades, 
Let us sing a song of victory! 
Sing <iway, then, Comrades, 
Every heart and voice lend cheerfully, 
Sing away, sing away, 
As we really for the fray! HEY!

Onward to bigger things, On LDS!
Let us be true and loyal to our order, LDS-S. 
Daj'k clouds will pass away, 
Sunshine be nigh, »
If we cooperate,
And set our standards, sqjt our standards high!

LET’S GET NEW MEMBERS «

Tune: “Roll Out the Barrel”

new members, 
a celebration!
ten thousand,
a lot of good fun!

Let’s get 
And plan 
We’ll get 
And have
Zing, Boom Ta-ra-ra!
Ring out a song of good cheer!
Now’s the time to get Ten Thousand, 
LDS! We’re Here!

THERE IS A YOUTH BRANCH 
IN OUR TOWN

Tunc: “There Is a Tavern in Our Town” 
(First introduced at LDS Convention 

in Rochester, N. Y., 1936)
There is a youth branch., in our town, in our town, 
Where all young people gather round, gather round, 
And dance and sing and shout with glcer;
LDS! LDS! LDS!

In a body large and mighty
Wo will spread out doctrines widely 
Teaching youth consolidation, 
Building LDS ...

. 'fhere is a youth branch, in our town, in our town, 
Where all young people gather round, gather round, 
And dance and sing and shout with glee, , 
LDS! LDS! LDS!

TEN THOUSAND

Tune: “Oh, Johnny!” 
LDS, LDS, Yes we will join! 
Ten thousand, ten thousand, 
That is our aim!
We must become ten thousand strong! 
To go over the top
On our Tenth Anniversary!

Ten thousand, Ten thousand!
For LDS—For our Fraternity!
It’s not hard, it is true, 
And we’ll see this thing thru’, 
To make LDS, LDS Strong!

Those young people who have been 
sacrificed could have helped to build 

a better world. They are now de
stroyed — their bodies are rotting 
in unmarked graves on the* battle 
fields. They have said their last 
goodbyes to their loved ones.’ Many 
who have fought in those battles 
will return to their homes — some 
Without arms, some without legs, 
hopelessly maimed.

The young people arc united In 
their stand when, they say, we did 
not grow up to, ^look forward to a 
grave on a needless battlefield; We 
did not grow up to look forward to 
a life that has hopelessly been shat
tered by a needless war! We want 
to livo a happy normal life.

In the last war they told our pa
rents that they must “save democra
cy,” “fight the war to end all wars,” 
win the war so that “everlasting 
peace” would reign. They arc telling 
us the very same thing today — 
sometimes in different words, but 
the same thing nevertheless.

Today, there are some four mil
lion young men and women unem
ployed. Must these young people be at College Camp, Lake Geneva, ,Wis- 
sacrificed? Must they be killed off?consin. “Tiesa”

Who Is the Real 
Frankenstein?

Some argue that war will solve the 
unemployment problem. America’s 
youth does not want to die a useless 
death. They are organizing to keep 
this country out of war.

America’s youth wants to live for 
America, to make this country the 
democracy it should be, to banish 
unemployment and suffering in this 
country. America’s youth is there
fore strongly organized in the Ame
rican Youth Congress which will 
hold its annual convention July 3-7

Ambridge Beats 
Wilmerding

Oh, where, Oh where can those 
Wilmerding Picnic arrows be? Yes, 
oh where can they be. Look! there 
it is on that tree pointing in that 
direction. So we followed the arrow 
and sure enough there was the pic
nic.

The beLveDereS showed up and 
with a team too. We did not want 
to disappoint the Wilmerdingers. 
Ambridge showed upj(oo. Ambridge 
and beLveDereS played the Wilmerd
ing Team.

Some class of those Wilmerding
ers, their nice new jersies of bright 
red and big white 
W was “LITHS,” 
match. Certainly made a nice 
ful game.

“A fourteen inch ball we play 
says Wilmerding.

“We play a twelve inch 
says Ambridge and beLveDereS* 
“But, we will play a fourteen' inch 
ball with you today.” Ambridge and 
Wilmers take their places on the 
diamond and the first game is on.

We all have read about the 
bridge LDS team and they are 
to beat, but Wilmerdinges also 
a tough team.

What’s this, two to one that 
mers will win. Ambridge took them 
up on this little bet. The score was 
3-1. The game is over. And Am
bridge Wins! Nice going boys. Bet
ter luck next tiftie, Wilmerding.

There go 'the beLveDereS taking 
their places on |he diamond to‘play 
against the| Wihjners. By the way, 
the beLveDereS team was picked up 
at the’ last 'minute. Yesiree, they 
were brave.' They marched on that 
diamond add took their assigned 
places and ^pe game is on. What, no 

bets this time? The score is 3-0,

i “W,” under the 
with red. caps to 

color-

ball,”

Am- 
hard 
have

Wil-

the game is over. And Wilmerding- 
ers Win! That’s just our luck, dog- 
goneit. But you wait, the next time 
we will win and the score, J hope, 
will be better than 3-0.

Injured While Watching the Game-
A fellow, name unknown to the 

writer, from Wilmerding was badly 
injured when the bat left the bat
ter’s hand after hitting the ball. He 
was rushpd to the hospital and we 
learned ’that he suffers a broken 
jaw, loss of several teeth and badly 
wounded lip.

The beLveDereS and Ambridge 
LDS wish him a very speedy reco
very.

Flashon:
On Friday, June 14th, 1940 the 

beLveDereS play soft ball with Am
bridge LDS at Ambridge. May the 
best team win.

—The beLveDereS Reporter.

Hunters Become the Hunted
Englishman introduced a few 
of rabbits into Australia du-

The
An 

pairs 
ring the early part of the 19th cen
tury for a bit of shooting. Today 
the hunters have become the hunted 
—millions of descendants of those 
first Australian rabbits have over- 

>run the continent devouring ve
getables and grass and even gnaw
ing the bark of trees. The Govern
ment built the longest fence in the 
world—100,000 miles—to keep them 
out of farm lands, but it has been 
of no avail. The Government has 
offered $125,000 for a practical me
thod of exterminating these pests, 
but so ftlr no one has claimed this 
reward.

makes the queen bee. If all 
bees 
their

were given the* same 
queen, there would be 
of queens in hive in- 
2. The queen mates as

Food 
worker 
diet as 
be thousands
stead of 1 or 
high in air as the * strongest male 
can follow her. After the wedding 
shp disembowels him and sends his 
lifeless corpse tumbling to earth.

RECENT ISSUE of the “Low
ell Sun” had an interesting 

cartoon drawn on the editorial page. 
It showed a huge monstrous march
ing Nazi soldier, labelled “Nazi Con
quest,” and a frightened looking 
Joseph Stalin in the background. 
The cartoon was called “Franken
stein?”

From this I gather that Germany 
is the monster creation of Franken- 
stein-USSR which later turns on its 
creator and destroys him. This is an 
example of the type of propaganda 
we are confronted with every day in 
the campaigns of the controlled 
press against the Soviet Union, oven 
though that country has no part in 
the war.

This was not done because the 
love the Soviet Union, but be- 
they fear her.

Nazis 
cause

Finland
Soviets also showed their 

Fin- 
the 

time,

The 
strength and efficiency in the 
nish War by battering down 
Mannerheim Line in record 
which was built by French and En
glish engineers and money as a 
threat to Leningrad.

As everyone knows, every major 
j country including the United States, 
I helped the Finns in prolonging this 
struggle as much as they dared, 
with men, arms and ammunition, 
just short of involving themselves.

The treaty following was typical 
of the Soviet Union. Instead of 
shackling Finland and forcing her to 

■ pay a huge war indemnity, as is the 
was build up for the purpose of de- custOm in imperialist Wai's, the So- 

j viet Union merely took strategic 
areas to protect her borders against 
fuįure aggression.

Let no one mistake the Soviet’s 
wish for peace. The events of the 
past few years have proven that de
sire. Let the other nations that seek 
to fight the Soviet Union understand 
it. —Pilot.

Who Created?
There is no doubt that Germany

struction. There is also no doubt ; 
that everyone knows that after the 
World War No. 1 Germany was 
shackled by the Allies with the in
famous Versailles Treaty so that 
she would never again become a 
first class power unless the Allies 
willed it so.

Through their policy of appease
ment, Chamberlain and Co. built up 
a formidable Nazi fighting machine 
—positive all the time that it .would 
be used against the Soviet Union, to 
destroy the only real peoples’ go
vernment in the world.

Hitler, knowing that he was no 
match for the Red Army, even with 
the help of the appeasers, and know
ing that he was now stronger than 
his masters, double-crossed them, 
and refused to fight against the 
USSR.

The appeasers, of course, realized 
that their monster would now de
stroy them if they didn’t destroy it 
first, declared war on Germany. But 
I’m afraid the Allies have 
their job of .creating only too 
as can well be seen now.

The War

done 
well,

have 
have

Now that the Allied plans 
gone awry and now that they 
to fight a war of their own making, 
the press, which is outspokenly pro- 
Ally and anti-Soviet, is trying to put 
the blame of the war on the USSR. 
This, of course, is ridiculous for 
before war was declared, the USSR 
offered Poland protection against 
the Nazis. The fascist government 
spurned this, and accepted Cham
berlain’s “protection” instead.

Occupation of Vilna 
And Byelo-Russia

The Soviet Union showed fwhat 
thought of the armed might of any 
nation by marching in and liberat
ing the people of the Western Uk
raine and the Vilna section in the 
face of the advancing Nazi hordes. 
The Nazis stopped dead in their 
tracks.

it

WASHINGTON. — Major Al Wil
liams, aeronautical expert, accused 
the administration of “meddling” in 
international power politics and said 
that President Roosevelt’s “panicky 
flight schedule for the air invasion 
of America,” was “worthy of Holly
wood.”

Williams, a former Navy resear
cher and speed flier, and now an 
aviation writer, addressed the clos
ing session of the National Air 
Forum. He, like Col. Charles A. 
Lindbergh two weeks ago, said as
sertions that the United States was 
in danger of immediate air invasion 
were “ridiculous.”

He said President Roosevelt’s re
cent recital to Congress of air dis
tances—in hours--from potential 
enemy air bases to the United States 
were "deceiving and panic creat
ing.”

“For five years,” he said, “this ad- 
ministration has persistently 
meddled in international power po
litics and, at the same time, failed 
to provide an adequate national de
fense system for the country.”

He denounced the President’s 
“pattern” as “panic first, and then 
war,” and contended that the United 
States has time to provide a com
petent air defense—“but no more 
time for nonsense and baseless pa
nic—no more time for shipping air
craft to the Allies by men who are 
more interested in helping the Allies 
in licking Germany than in saying 
the United States.”

Certain dragon-flies can fly 60 
miles an hour.
..A housefly’s wings move 330 times 
a second.
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MIRTIES LAUKAI TIES VERDUNU
UXI8S1

Antanas Venclova
(Tąsa)

Pagaliau pro angą vėl sužiba dienos 
šviesa, ir krūtinė prisipildo laimės ją pa
mačius. Vadinasi, dar yra gyvenimas, 
yra saulė, drugiai, automobilis, kuris po 
valandos gali būti ten, kur žmonės apie 
mirtį negalvoja. Ir yra kelias, kuriuo ga
lima eiti, važiuoti, džiaugsmingai jau
čiant, kad dar nesustojo judėjimas, me
džių slinkimas pro langus, šešėlių žais
mas ir kad rasos lašai, pakibę ant lau
kinio dagio ir medžio šakelės, dar tebe
spindi, džiugindami akį.

Ne, ne! Šitiems laukams nėra galo! 
Štai, spygliuota viela užraizgyti plotai, 
sulankstytos geležies užtvaros ir vėl be
galinė duobių eilė, — nesuskaitomoj duo
bės, nesuskaitomi sprogimai. Kelyje, pra
vestame per šiuos mirties laukus, matai 
vienišus žmones, turistus, bet' nė vieno 
nematai šalia kelio, nes užrašai, paka
binti daugelyje vietų skelbia: Nė žings
nio iš kelio! Visur mirties pavojus! Visur 
pilna nesprogusių granatų, minų ir kitų 
mirties pabūklų! Nedeginti ugnies! —' 
Laukai užkrėsti mirties liga, kuri tūno 
kiekvienoje žemės pėdoje ir dėl mažiau
sio neatsargumo gali išnešti į padanges 
visus, kurie norės čia jaustis nepavojin
gai, kurie norės įsiveržti į mirties laukų 
paslaptis.

Niekur čia nebegyvena nė vienas žmo
gus — per dešimtis kilometrų. Pakelėmis 
stūkso paminklai. Paminkluose iškalti 
planai bažnytkaimių ir kaimų, kur prieš 
1914 metus gyveno ramūs, darbštūs 
prancūzų žmonės. Užėjo karas. Bėgo, kas 
suskubo pabėgti, palikę degančius na
mus, besiganančius laukuose gyvulius, o 
grįžę neberado net griuvėsių, nes kiek
vieną plytą, pamato akmenį granatos su
trupino į dulkes ir išblaškė į visas puses. 
Ir šie laukai, prancūzų valdžios iš žmo
nių išpirkti, sudaro milžinišką, be abejo, 
pasaulyje didžiausią ir baisiausią muzie
jų, koks tik kada buvo.

Niekas nesužymėjo čia visų kapų, nes 
kiekviena žemės pėda — šimtų kapas ir 
kiekvienas žingsnis — kraujo klanas. Sa
ko, kad Meuse upė kartais būdavo rau
dona nuo kraujo, jos bangos nusidažyda
vo žmonių krauju tartum vynu, tik tas 
vynas būdavo tirštas ir šiltas, kol atšal
davo vėsioje upės srovėj.

Fortas Douaumont. Toks pat rūstus ir 
toks pat galingas — metalo, akmens, ce
mento masė su požeminiais tuneliais, 
sprogstamų medžiagų sandėliais, ankšto
mis ligoninėmis, šešis mėnesius jis buvo 
vokiečių rankose, tačiau kiek šis mažutis 
laimėjimas reikalavo kraujo, kiek žmo
nių gyvybių, rodo tik kapai, kuriuose ne
užmatomos kryžių eilės.

Didžiules sutvarkytas prancūzų kapi
nes iš už kelių kalnų rodo aukštas milži
niškas paminklas. Iš pradžių susidaro 
kuriozo vaizdas — atrodo, kad tai vidu
ry mirties laukų stebuklu išlikęs galin
gas statinys, ir tik arčiau privažiavęs 
matai, kad tai liūdna dovana gyvųjų įni
rusiems. Iš ilgo, apie 100 metr. ilgio tro
besio, pastatyto forto stiliuje iš pilko 
smiltainio, kyla aukštas, į viršų smailėj ąs 
bokštas, kuris naktį prožektoriais nušvie
čia tolimus laukus. O paminklo papėdėje 
—kapų kapai su baltais akmeniniais kry
žiais. Jie toki dideli, tie kapai, kad pa
vargtam, kol apeitum juos. Tai ištisas 
raudonų rožių sodas, kuriame skendėja 
kūnai mirusių už Prancūziją, kaip užra
šyta ant kryžių, čia ilsisi ne tik prancū
zai, bet ir spahi, kolonijų kareiviai, iš Tu
niso, Alžyro ir kitur, pakloję savo kau
lus tik jau ne už savo tautų reikalus ir 
ne už savo laisvę. Išlietu krauju brolių 
pančių sunkumo jie nepalengvino.

Žiūriu į tuos kryžius ir galvoju, kiek 
motinų alpo ir nemigo naktimis liejo aša
ras, gavusios trumpą pranešimą iš fron
to: “Jūsų sūnus garbingai žuvo dėl tė
vynės.” Atsimenu vieno seno paryžiečio 
pasakojimą apie pirmą karo dieną Pa
ryžiuje, apie mobilizacijos dieną. Gražus 
vasaros vakaras. Milžiniško Paryžiaus 
langai atdari, ir pro juos vįsame mieste \ 
girdėti verksmas, raudojimas. To raudo
jimo neįstengia nuslopinti nei vežimai,

nei automobiliai, nei kareivių dainos. Tai 
raudoja milijonai prancūzų moterų, iš- 
lydiričių savo vyrus, vaikus ir sužadėti
nius į frontą. Ties geležinkelių stotimis 
grūdasi vežimai ir automobiliai. Į rytus 
eina nesuskaitomos traukinių eilės, ku
riose sugrūsta “mėsa anuotoms.” Gat
vės pilnos kareivių, jie žygiuoja su pil
na žygio apranga, sveiki, nudegę saulėje, 
o po kelių dienų, po mėnesio, metų iš jų 
liks sudraskyti mėsos gabalai, sužaloti 
invalidai, jie supus, užversti sprogusios 
priešininko minos arba merdės ištisais 
metais ligoninėse, užnuodyti dujų. Ir Pa
ryžius verkė visą naktį, tas didžiulis 
miestas, nuo kurio veido niekad nenus- 
lenka šypsena ir kuris moka linksmin
tis, kaip nemoka joks kitas miestas pa
saulyje.

Baisios dienos buvo ties Verdunu, bai
sios naktys. Jnirtusios mašinos rausė po 
po žeme tunelius, žmonės dėjo minas, ku
rios tokius pat žmones nešė į padanges 
arba užversdavo ištisais kalnais. Aš nie
kad neužmiršiu tranšėjos Bajonettes, kur 
po sunkiu cemento paminklu ilsisi už
verstas prancūzų batalijonas. Jie žuvo 
čia broliškame kape, šitie puikūs, jauni 
vyrai iš Paryžiaus, Normandijos laukų, 
Marselio ir Biaritzo, o gyvieji net ne
sistengė jų atkasti, jie paliko klaikų 
vaizdą—iš žemės kyšančius durtuvus ir 
šautuvų vamzdžius, kad būsima karta 
matytų, kokias baisenybes kentėjo ne
laimingi žmonės ir kaip jie beprasmiškai 
žuvo.

Paryžius verkė visą naktį. Dabar jis 
nebeverkia, jis vėl linksmas. Matau iš 
Paryžiaus ar iš provincijos atkeliavusią 
senutę motiną, kuri ašaromis laisto savo 
sūnaus kapą, matau dar kelias moteris, 
kurios verkia savo brolių ir deda ant ka
pų mažus gyvų gėlių vainikus. Bet šitų 
Kapų per daug, kad visus juos atsimintų 
gyvieji. Jų šimtai tūkstančių. O gyvieji 
turi šimtus tūkstančių reikalų, turi sa
vo laukus, bankus, laivus, krautuves, ka
vines, turi savo darbus ir savo reikalus. 
Tie reikalai net artimiausių žmonių at
minimą greitai išdildo.

• Koks grandioziškas šitas paminklas, 
kurį prancūzai pastatė savo žuvusiems! 
Jo akmeninės sienos nykios ir rūsčios, o 
po tomis sienomis, milžiniškame rūsyje, 
surinkti ilsisi kaulai tų, kurių kūnų nie
kas po mūšių -negalėjo pažinti, kurie bu
vo išdraskyti į kruvinus gabalus ir iš
mėtyti po laukus. Didžiausia pasauly 
žmonių kaulų kolekcija, didžiausias rin
kinys pasibaisėtinų žmonių liekanų—su
laužytų kaukolių, nukapotų kojų ir ran
kų, išardytų šonkaulių. Jie puikiai ma
tyti, šitie nežinomųjų kaulai, pro lan
gus didžiulio pastato pogrindyje, ir šiur
po apimtas skubi nuo jų nukreipti akis.

(Tąsa bus)

Lietuvos General. Konsulato New
/ z

Yorke Auky Pakvitavimas Nr. 36
Vilnijos Lietuviams

Providence, R. I., suvienytų liet, d-jų su
rengto gegužės 20 d. Br. Motuzų filmų 
vakaro proga surinkta, prisiuntė B. Si- 

monavičius .............................................
V. Markuzas, Detroit, Mich...............................
J. ir O. Rudzinskų vedyb. gyv. 25 metų su

kaktuvių proga sur. pris. J. Pilkauskas 
Hartford, Conn.....................................

Susivienijimas Lictūvių Amerikoje, per ižd.
K. P. Gugi ............. a.........................................

Pittsburgh, Pa., Br. Motuzų filmų vakaro pel
nas, prisiuntė P. L. Pivaronas .....

Niagara Falls,, N. Y., lietuviai (gcn. konsulo 
J. Budrio atsilankymo proga) ..........

$287.65
$10.00

$15.25

$300.00

$14.42

$10.00

Viso $637.32
Anksčiau skelbta $13,745.51

Bendrai Vilnijos lietuviams $14,382.83

Ši suma pervesta Vyriausiam Komitetui Vilniaus 
Kraštui Remti.

Šventosios Uosto Statybai
V. Markuzas, Detroit, Mch..................................... $5.00

Ši suma pervesta Susisiekimo Ministerijai.
Lietuvos Generalinis Konsulatas visiems aukoju

siems, rinkėjams bei šiaip prisidėjusiems nuoširdžiai 
dėkoja.

Consulate General of Lithuania, 16 West 75th St., 
New York City.
1940. VI.5
New York.

—— i ■ ■ L

LIETUVOS GENE KALI
NIO KONSULATO t NEW 

YORKE PAJIEŠKOMI 
ASMENYS:

ADOMĖNAS, Feliksas, j Ameriką 
išvykęs apie 1907-1908 metus ir pra
džioje gyvenęs Brooklyn, New York.

AUGAITIENĖ, Veronika, apie 
1901 m. gyvenusi Brooklyn, New 
York. Ji yra našlė Jono Augaičio, 
taipgi žinomo kaipo James Siebert 
ir John Siebert, gimusio Marijam
polės apskr. 1878 m. ir mirusio New 
Yorke 1935 m. Velionis paliko šiek 
tiek turto.

BALČIŪNAI, Augustinas ir Povi
las, kilę iš židžiūnų kaimo, Krinči- 
nos parap., Gulbinų valse., Biržų ap
skričio, į Ameriką išvykę prieš 1914 
metus.

BILOTAS, Petras, j Ameriką išvy
kęs 1910 metų pavasarį iš Žemaiti
jos ir pradžioje gyvenęs Brooklyn, 
New York.

BIRŠTONAS, Vincas, j Jungtines 
Amerikos Valstijas išvykęs 1913 me
tais ir iki 1928 metų gyvenęs 1535 
Wood Street, Philadelphia, Pa.

FEDER, Louis, į J. A. Valstybės 
išvykęs 1923 metais ir iki 1933 metų 
gyvenęs 169 S. First Street, Perth 
Amboy, New Jersey.

JANČIAUSKAS, Vladas, kilęs iš 
Semeliškių Būdos, Trakų apskr., į 
J. A. V. išvykęs 1912 m. ir iki 1915 
m. gyvenęs Boston, Mass.

GENDVILIENĖ-MOCYTli, Barbo
ra, kilusi iš Mastaičio vienk., Gruz
džių valse., Šiaulių apskr., į J. A. 
Valst. išvykusi prieš didįjį karą.

GURKLIS, Bronius, 1928 motais 
išvykęs į Kanadą iš Ginočių kaimo, 
Panemunės valse., Rokiškio apskr. 
ir 1931 motais gyvenęs 195 Queen, 
Toronto, Ontario, Canada.

KIRMONAS, Stanislovas, sūnus 
Petro, gimęs Klangių kaime, Velio- 
nos valse., 1929 metais gyvenęs 
Pittsburgh, Pa.

KLINGA, Rapolas, 1927 metais iš
vykęs į Kanadą ir gyvenęs 9 Beta

Beta Street, Hamilton, Ontario, Ca
nada.

KUPRĮANIAI, Juozas ir Antanas, 
kilę iš Utenos apskr. Po motinos 
mirties Lietuvoje yra likęs turtas, 
kurį savinasi visai svetimi.

MACKEVICIAI, Jonas ir Tamo
šius, 1923 metais gyvenę Syracuse, 
New York.

MANCIUNSKAS, Boleslovas, į J. 
A. V. išvykęs 19.11 metais ir pra
džioje gyvenęs Boston, Mass.

RUKYTĖ, Uršulė, kilusi iš Mastai
čio vienk., Gruzdžių valse., Šiaulių 
apskr.

SUDINTAS, Kazys, prieš dešimtį 
metų išvykęs į Kanadą ir 1936 m. 
gyvenęs St. Balikte de Kilkenny, P. 
Q., Canada.

VENTILAI, Liudvikas ir Zenonas, 
Amerikoje pasivadinę Luis Wintil ir 
Zenon Wintil, iki 1934 m. gyvenę 
Claridge, Westmoreland Co., Pa.

Kaikuricms iš jieškomųjų priklau
so turtai bei palikimai, kurie gali 
tekti svetimiems neatsiliepus teisė
tiems įpėdiniams. Jieškomicji arba 
apie juos žinantieji maloniai prašo
mi rašyti:

Lietuvos Generalinis Konsulatas,
16 West 75 St., New York, N. Y.

Rooseveltui Patinka “Stab
dyt Hitlerį” Skelbimai

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas gyrė didžiu
lius skelbimus laikraščiuose 
“Sustabdyt Hitlerį Dabar.” 
Tai skelbimai naujo‘komi
teto vardu “Gint Ameriką 
per Pagalbą Talkininkams.”

Šis komitetas ragina 
Jungtines Valstijas tuojaus 
ir kuo daugiausiai siųst An
glijai ir Francijai orlaivių,

PUIKI VIETA V AKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, ‘platūs sodnai 
aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs kam

bariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.
Turime Atskirus Kambarius

Burdas $10 j savaitę Vaikam $5.00

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up Stato New 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

•geriausias ir sveikiausias klimatas.

MRS. A. BLOZNELIS
Box 240 R. F. D. 2, Cauterskill Rd.

CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4
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kanuolių, amunicijos ir mai
sto.

“Sustabdyt Hitlerį” ko
mitetas taipgi ragina Ame 
riką maršuot karan už An
gliją ir Franciją prieš Vo
kietiją.

Amerikos Generolas Teigia, 
kad Italai Gali Padaryt ža

los Talkininkam
New York.—Žymus Ame

rikos generolas H. J. Reil
ly rašo N. Y. Daily News, 
kad Anglija ir Franci j a ne
turi gana kariuomenės sėk
mingai užpult Italiją. Jis 
teigia, kad Italijos oro lai
vynas ir kariniai laivai galį 
padaryt anglam ir francū- 
zam daug nuostolių bent

' EanBai paitapli
—————   MS- .. .JLI MM

trijuose punktuose Vidur
žemio Jūroje ir jos pakraš* 
čiuose.

New York. — Atplaukė 
naujas keleivinis Francijos 
laivas “Pasteur,” 30,000 to* 
nų. Jis gabens iš Amerikos 
karinius orlaivius, tankus ir 
kanuoles talkininkams.

... -------------------------- -...... ' ----- ------------ -- ■■ ' =S

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai? 
sves” bendroves-

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

=n

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

Kalnas su kalnu gal ir nesusitinka, 
bet lietuvis su lietuviu visados susitinka.
Jeigu šią vasarą būsite Montreale, 
tai būtinai užsukit ir pas mus.
Mūsų restoranas atdaras visą naktį.
Jūs tikrai jausitės čia kaip namie.

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228
iieiiieiiiemeiiioiiiemeiiieiHOHieiiigiiiBiiieiiioiiioiitPiiioHiGiiiGiiiBiiieiiieiiioiiioiiici

DIDH.K MOTIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia L. L. D. 3-čias ir L. I). S. 5-tas Apskričiai

Sekmadienį Birželio 16 June. Pradžia 12 v. dieną
GRAŽIAME LIETUVIŲ DARŽE - INDIAN GROVE

WEST HAVEN, CONN. ĮŽANGA 25 CENTAL

IŠTISA PROGRAMA: Dainuos visi Conn, valstijos Meno Sąjungos chorai: Laisves Choras, Choras 
Daina, Vilijos ir Aido Choras; Laisvės Stygų didele orkestrą, vad. V. Visockiu! duos puikų koncertą.

KALBĖS JONAS GASIUNAS, ‘TIESOS” REDAKTORJUS, Iš BROOKLYN, N. Y.

Šiąine piknike bus traukiami “Krutami Paveikslai” dainininkų, sporto ir visas žmonijos judėjimas.
Vėliau tuos paveikslus galėsime pamatyti savo parengimuose rudens ir žiemos sezone.
ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ Iš HARTFORDO, PO VADOVYSTE V. VISOCKIO

Indian Grove yra gražus daržas dėl išvažiavimo. Kviečiame visus rengtis ir dalyvauti šiame išvažiavime.

KELRODIS: Atvažiavę j New Haven, važiuokite į West Hąven, atvažiavę į West Haven Centrą paimkite 
162 kelią, pavažiavę apie pusę mylios tėmykite ženklą—Indian Grove į vakarų pusę.
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Haverhill, Mass t:
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Tai tas pats gar-
Ehret’s linksminantis newyor-

Daromas vien tik Ehret šeimos nuo 18GG m.
Geo. Ehret Brewery, Inc. 193 Melrose St., B’klyn, N. Y.

orkestrą gros 
linksmins publiką 
nakties.
prasidės 10 vai.
Proletaro Sūnus.Yor- 

II er
tu rė- 
kom-

Norite rasti tą senų laikų alaus 
malonumą? Užsisakykite Ehret’s—- 
ir išbandykite skirtumą! štai tikras 
iš krano alus—putojančiai tyras-sau- 
lėtai auksinio blizgėjimo ir su didele, 
grėtinine “galva, 
susis

Elektrinį Šaldytuvą šiandien Kai- 
pi r- 
net

JŪS PASIRENKATE Iš 
11 GARSIŲ MODELIŲ 

CROSLEY 
FRIGIDAIRE 

GENERAL ELECTRIC 
GIBSON 

HOTPOINT 
KELVINATOR 

LEONARD 
NORGE 
PHILCO 

STEWART-WARNER 
WESTINGHOUSE

nos yra žemesnės negu kada 
miau. (Mėnesiniai įmokėjimai 
tiktai $2.)

Gaukite gana didelį visokiem 
_ • kalam. Jūs visada džiaugsitės 
11 taip padarėte.

■ ŠALDYTUVO PASIŪLYMAS

Už JŪSŲ SENĄ
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Šeštas puslapis Penktadienis, Birž

f

v. i

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
įvairiai veikia ir kai kurias 
medžiagas: jomis bombar
duojant, gyvasis sidabras 
vandenyje pavirsta kažko
kiu rašalu, parafino žvakė 
vandenyje ištirpsta ir van
denį nudažo baltomis mig
lomis. Jau ir šiandien šios 
garso bangos yra vartoja
mos labai jautrioms foto
grafijos plokštelėms gamin
ti, o kokiems tikslams jas 
technika panaudos ateity, 
šiandien dar sunku ir 
manvti.

Armonika Užmuša 
Bakterijas

Tačiau žudomosios galios 
turi ir paprastos garso ban
gos ir jos gali užmušti silp- 
nesniąsias gyvybes. Patirta, 
kad bakterijas gali užmušti 
net aukštesnieji armonikos 
garsai. Buvo padaryta su 
dviem konservu dėžutėm 
(kenais) bandymai. Vienai 
dėžutei kasdien su armoni
ka po 15 minučių buvo grie
žiama labai aukštos gaidos, 
ir joje esanti masė nesuge
do. Kita dėžutė, kuriai ne
buvo griežiama, per tą laiką 
sugedo.

Garso bangos turi dar ir 
daugiau keistų ypatybių. 
Kalbant, d a i nuojant ar 
griežiant gaunasi visai silp
ni oro virpėjimai. Išskai
čiuota, kad 100,000 trimiti
ninku orkestro garso jėga 
yra lygi tik vienai arklio 
jėgai. Nors garso jėga yra 
labai silpna, tačiau bažny
čioje, sugaudus vargonams 
arba suskambėjus varpams, 
sudreba langu stiklai ir net 
pilioriai. Taip pat buvo at
sitikimų, kad nuo dažnai 
kartojamo garso sugriuvo 
net tiltai ir bokštai. Tačiau 
tuos tiltus ir bokštus sugrio
vė ne garso jėga, bet nuola
tiniai oro virpėjimai, kurie 
persidavė j tuos daiktus ir 
susprogdino jų medžiagą.

Daina Susprogdina Stiklą
Tokiu pat būdu “stebuk

ladariai” dainuodami su
sprogdina vyno taurę, ir 
nuo smuiko garsų susprogs
ta net Stora bonka. Mat, 
nuo garso bangų pradeda 
virpėti ir visa stiklo masė. 
Šie virpėjimai trukdo vieni 
kitiems, susikryžiuoja, kai 
kuriose stiklo vietose jie su
stiprėja, o kitose susilpnėja 
ir nuo to stiklas sprogsta. 
Stiklą greičiau susprogdina 
aukšti garsai, nes jie stikle 
per sekundę sukelia didesnį 
skaičių virpėjimų.

Garsas, smarkiai suvirpi
nus orą, turi ir didesnę jė
gą. Pavyzdžiui, šaudant pa
trankoms, išbyra langai ir 
dreba sienos jau ne nuo oro 
bangų persidavimo į tuos 
daiktus, bet tiesiog nuo 
oro bangų smūgių.

“Apsimetimas”
Jei užpuola kas povande

ninį laivą ir apmėto jį bom
bomis, — šis tuoj neria 
kuo giliau vandenin, nutildo 
motorus, o paviršium palei- 

■ džia riebalų dėmių ir įvai
rių medinių nuolaužų, ku- 
rios turi rodyti, būk povan
deninis laivas kliudytas...

Tačiau povandeninis lai- 
įvas kantriai kiūkso dugne 
ir tik laukia progos sprukti 
nepavojingon vieton.

Povand. Laivo Ginklai
Svarbiausias povą ndeni- 

nio laivo ginklas — torpeda. 
Tai tikra mašina, kuri yra 
tik apie pusės metro storio, 
'trijų-keturių metrų ilgio, 
cigaro pavidalo, savo vidu
je turinti ligi 300 kilogramų 
sprogstamosios medžiagos.

Torpedos viduje yra mo
torėlis, kuris sukamas su
spaustu oru. Pačioje pra
džioje torpeda lekia ligi 80 
kilometrų per valandą. Pas
kui, orui besibaigiant, ji lė
tėja, ir pagaliau visai susto
ja. Tada ji jau nebepavojin- 
ga. 1

Ant denio, povandeninis 
laivas turi patrankų 1, 2 
arba net ligi 4. Jos skirtos 
gintis, kai povandeninis lai
vas plaukia paviršiuje.

Kiekvienas povandeninis 
laivas dabar turi ir patra- 
kėlę šaudyti į lėktuvus. Bet 
šiais visais ginklais jis gali 
naudotis tik kai išneria iš 
vandens.

Patys didžiausi povande
niniai laivai turi net ir lėk
tuvą, kuris suglaustais spar
nais įstumiamas į specialę 
patalpą. Iškilus laivui,—šis 
lėktuvas paleidžiamas.

Dabartiniame kare nau
dojami daugiausiai viduti- 
nieji povandeniniai laivai li
gi 1000 tonų talpos.

Tūli povandeniniai laivai 
gali leistis ir minas.

Pavojai
Daug pavojų laukia da

bar povandeninius laivus: 
Oro bombos, gilumos bom
bos, tinklai, elektros klausy- 
tuvai — visa, kas pareng
ta gintis nuo povandeninių 
laivu, ir

toje 
buvo
ver- 

visai 
jiem

at-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
vai turi patogumų. Ten yra 
atskiros kapitono, karinin
kų ir jūrininkų kajutės ir 
poilsio kambariai. Yra ra
dio stotis—vienintelis ryšis, 
kai laivas išplaukia tolimon 
kelionėn.

Kai dirba povandeninio 
laivo motorai, jie duoda tam 
tikrą garsą. Tą garsą klau
so priešo laivai specialiais 
klausytuvais, ir dėl to sub- 
Tnarinerpovand. laive yra 

' prietaisai, kurie motoro 
darbo garsą stengiasi visai 
užtildyti.

*

darbininkų tokį pareikalavi
mą, atsisakė ką nors bendro 
su tuom turėti, t

Darbininkai, gavę žinią, kad 
kompanija atsisako jųjų rei
kalavimus išpildyti, birželio 3 
d. nei vienas darbininkas ne
grįžo darban (sustreikavo). 
Iš sykio fabrikantas manė, 
kad iš streikuojančių darbi
ninkų bus galima gauti skebų 
ir bus galima streiką sulaužy
ti. Bet kuomet pamatė, kad 
darbininkai už savo išstatytus 
reikalavimus laikosi labai vie
ningai, tai tuomet sutiko turė
ti su darbininkų atstovais pa
sitarimą.

Yra atvažiavęs iš New 
ko unijos organizatorius 
man Finkelstein, ir jau 
jo keletą pasitarimų su
panijos atstovais. Bet iš visų 
tų pasitarimų dar nematyti jo
kiu rezultatu, i- «■

Iš streikuojančių nesiranda 
grįžtančių dirbti. Visi laikosi 
už savo išstatytus reikalavi
mus. Ir jeigu taip vieningai 
laikysis iki galui, tai jųjų pu
sėje bus laimėjimas.

Birželio 16 d. Amerikos 
Lietuvių Kongreso vietinis 
skyrius rengia didelį pikniką 
L. P. G. Kliubo Parke, Brad
ford, Mass.

Visi vietos ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti 
piknike, šiame piknike bus 
gera proga ir dovaną laimėti 
tiem, kurie turės laimėjimo bi
lietą už 10c, nes laimėtojams 
yra paskirta kišeninis Wal
tham laikrodėlis. Taipgi užti
krinama, kad bus skanių val
gių, minkštų ir stiprių gėrimų 
visiems. Gera 
šokiams ir 
iki vėlumai

Piknikas 
ryto.

Kaip Lietuviai Kovojo 
Spaudą ir Laisvę
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Du lietuviai studentai, Kala- 
sauskai, dar keliais metais 
prieš “Aušrą” išleidžiant, nu
ėjo Petrapily pas garsų rusų 
advokatą Spasavičių ir klausė 
jo, kaip lietuviai gali atgaut 
savo spaudą. Tas jiems lie
pė surinkt aukų ir išleist už-

sieny lietuvišką laikraštį, kad 
tas laikraštis šmeižtų rusų ca
rą ir jo šeimyną, rusų tiky
bą, rusų viršininkus ir rusų šu
nybes,—tai, sakė, pamatysite, 
kad bus geri vaisiai. O pra
šyt rusų valdžios, kad ji grą
žintų spaudą, esą bergždžias 
darbas.”

Paėmiau iš “Lietuvos
kykla” 1923 metų pusi. 404.

Tai ve kas prieš tavo akis 
stovi. Tie patys planai ir pa
gal tą patį kurpalį pasaulio 
imperialistai su savo emisarais 
dabar plūsta • Sovietų Sąjungą, 
taipgi ir mūsiškių ponų gize
liai prie to prisideda. Tai jų 
bendras darbas plūsti Sovietų 
Sąjungą.

Lietuviai laimėjo dėl to, 
kad jie kovojo už savo tei
ses, už prigimtą kalbą, spau
dą ir laisvę.

Imperialistų emisarai šmei
žia Sovietus už tai, kad jie 
panaikino išnaudojimo sistemą, 
įsteigė amžius svajotą progre
so laboratoriją, kur mokslas 
visu šuoliu ir visomis šakomis 
žengia pirmyn. Krūmas.

Štai DRAUGIŠKUMAS 
stikle!

kiečių tris gentkartes... lengvas 
alus, draugiškas alus, turtingas, stip
rus, aksominiai švelnus. Pabandykite 
stiklą Ehret’s šiandien — šviežio ir 
šalto iš jo ąžuolinės bačkos—prie 
artimiausio sau Ehret’s baro. Tai ■ 
yra draugiškumas stikle.

Geo. EHRET’S Extra
IŠ KRANO ALUS

Kompanijai Neišpildžius Dar
bininkų Reikalavimo, Dar

bininkai Sustreikavo
Haverhillio prie m i e s t y j 

Bradforde yra įvairių kepurių 
arba skrybėlių išdirbimo dirb
tuvė, vadinama Wagner Hat 
Corp., kurioje dirba apie 300 
darbininkų. Kadangi 
dirbtuvėje darbininkai 
labai išnaudojami, buvo 
čiami sunkiai dirbti už 
menką atlyginimą, tai 
susitarus (keletas metų
gal) susiorganizavo į United 
Hat, Cap and Millinery Work
ers International Union, Local 
72 (AFL). Unija dirbtuvėje 
buvo pripažinta, ir tarpe uni
jos ir dirbtuvės savininkų bū
davo daromos sutartys, arba, 
kitaip pavadinus, kontraktai 
dėl metų laiko. Vėliausiai pa- 
darytoj sutartyj, abiem pusėm 
sutinkant, buvo pažymėta, 
kad toji 
sakoma, 
bininkas 
už savo 
galioje iki birželio 1 d 
metų.

Kuomet sutartis tarpe uni
jos ir dirbtuvės savininkų išsi
baigė su birželio 1 d., š. m., 
tai darbininkai per savo uni
ją pareikalavo pas savo fa
brikantus padaryti naują su
tartį arba kontraktą su pa
žymėjimu, kad toje dirbtuvė
je pakeliamas darbininkams 
mokestis nuo 5 iki 20%.

Kompanija, gavus nuo savo

buvo 
sutartis, kurioje mi- 
kiek kiekvienas dar- 
turi gauti pamokėti 
atliktą darbą, būna 
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PARSIDUODA PAS U2GIRTUS PRIE
TAISŲ VERTE1VIUS . . . UŽSAKYMAI 

TAIPGI PRIIMAMI MOŠŲ PARODŲ 
KAMBARIUOSE 

Siu pasiūlymas tik koslume^ams' 
pasiraiiusių kompanijų.

METAI IŠMOKĖT

M
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ŠALDYTUVĄ

KODĖL TURĖTUMĖT ĮSIGYT NAUJĄ 1940 M. ŠALDYTUVĄ
• Žemiausia kaina istorijoj. Dideli 
šeimyniški šaldytuvai taip pigūs, 
kaip pirmiaus būdavo maži.
• Pigesnis jų veikimas. Naujasis
1940 m. Elektrinis veikia per dieną
tik už 3c iki 5c.
• Sutaupymai ant maisto ir veiki
mo apmoka 1940 m. už Elektrinį 
šaldytuvą trumpu laiku.
• Greitesnis šaldymas.
• Daugiau ledo plytelių.
• Geriau įrengtas—paslenkamos len
tynos—geriau prieinamas maistas.
• Šalčio nustatymas įvairiem vai- ’ 
gio dalykam.
• Drėgnumo nustatymas palaiko 
maistą nuo sudžiūvimo.
• Automatinis vidujinis apšvietimas.
• Pagerinta išžiūra 
žumas.
Yra dar tuzinai rimtų priežasčių, 
kodėl jūs turėtumėt įsigyt 1940 m.
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ta diena 
Naujosios 
miestelių, 
ruimingą muzika, dainos ir vynas; 

kalbos, juokai ir pagyras;

2. Muzika ir
3. žinios.

mes rū- 
lietuvių

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Tėvų Dienos 
Sekmadienio,

gruma per stotį WORI

nė ir Katrė 
Hudson, Mass.

4. Monologą 
Metus” parąšė 
nas

& r

R
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Penktadienis^-Birž.. 14, 1940

NAUJOSIOS ANGLIJOS DIENRAŠČIO 
“LAISVĖS” PIKNIKAS

Ketvirta diena liepos Nau
josios Anglijos lietuviams turi 
savyje svarbią dviveiksmę 
prasmę. Viena, kad mes lie
tuviai, būdami sudėtina dali
mi Suvienytų Valstijų liau
dies, švenčiame ir džiaugia
mės tą dieną minėdami pa
skelbimą Nepriklausomybes 
Deklaracijos per atstovus A- 
merikos sukilusios liaudies, 
tuomi paliuosuojančios šiau
rinės Amerikos kolonijas iš po 
Anglijos jungo, ir sukurian- 
čios naują, laisvą tautą su 
laisva Baudžia, kuriai į virš 
150 metų teko išbujoti į eko
nominį ir politinį galiūną ’ir 
vyriausį ramstį pasaulio demo
kratijų. Antra, kad mes Nau
josios Anglijos lietuviai esa
me pripratę švęsti 
suvažiuojant iš visų 
Angluos miestų, 
kaimų ir farmų į
Maynardo, Mass., Vose Pavi
lion parką, į metinį dienraš
čio “Laisvės” ir abelnai spau
dos pikniką. Ir čionai atnauji
name savo senas ir naujas pa
žintis, pasidaliname džiaugs
mais ir liūdesiais, laimėmis ir 
nelaimėmis ir praleidžiame

dieną tipiškoj Lietuvos atlai
dų kermošiaus atmosferoj.

Kur kitur, jeigu ne čionai, 
mes galėtume susitikti, pasi
kalbėti, pasidžiaugti ir pasi
vaišinti su tiek daug draugų, 
pažįstamų ir artimų, iš toli ir 
arti, tankiai nematytų per 
daugelį metų ? Kur kitur, 
jeigu ne čionai, mes lietuviai 
galime pasirodyti, kad mes 
esame lietuviai1, kad mes esa
me organizuoti ir ’kad 
pinamės lietuvybe ir 
reikalais ir spauda?

Broli lietuvi, nori 
draugą, draugus, ar 
atvažiuok 4 liepo
vilion parką, Maynard, 
o čia tikrai sutiksi, nes 
suvažiuoja tūkstančiai 
vių, — lietuvių piasės. 
Jaunieji čia šoka, poruojas, 
Seniai puotauja, bučiuojas, 
čia 
čia 
Čia. linksma, jauku ir smagu. 
Tad melskime dievą perkūną, 
Lai liepos ketvirtą tebūna 
Diena saulėta ir tyra, 
Nes šventė svarbi, tai yra, 
Važiuosim į Maynard visi.

Zavis.

sas puses tik platintus! ir aug
tų. Juk jaunimas vedasi, ei
na į porinį gyvenimą. Kūdikių 
taipgi susilaukia vieną kitą. O 
yra ir tokių, kad ir gerokai 
savo šeimyną padaugina, 4 
6 kūdikiais. Ale darbas 
sumažėjo bei visai sustojo, 
skaitlingos šeimos pamato 
delį skurdą-vargą.
jaunuolių užaugę pas tėvelius 
savo, turi važiuot norom neno
rom kitur susirast sau darbą, 
duoną ir gyvenimą.

So. Boston, Mass.
bei 
kai 
tai 
di-

O daug

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos 

šeštadienio, birž. 15, pro
grama per stotį W0RL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9 vai. ry
te, bus sekanti:

1. Vytautas Ramanauskas iš 
Lowellio duos paskaitą 
*rinarijos klausimais.

dainos.

kairei and Lomar Avė., biskutį pa
važiavę 
dešinei, 
liu 422 
Kom.

rasite ir pikniko vietą po 
Į konferenciją važiuokite ke
iki Pearl St. po kairei. — 

(138-140)

sutikti 
drauges, 

į Vose Pa- 
Mass., 
čionai 
lietu-

Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS

Birželio 6 dieną įvyko Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 160 kuopos -susirinkimas 
nuosavam name, 1320 Medley 

nariai. Jau- 
susirinkimą 
aukšto ir jį

St. Dalyvavo 28 
nuoliai laikė savo 
atskirai ant antro 
vedė angliškai.

Iš svarbesnių reikalų, tai 
buvo rinkimas delegatų į sei
mą. Tapo išrinkta du delega
tai,' vienas 
jaunuolių, 
mokėjimą į 
centus. Iki

iš senų, kitas iš 
Diskusuota apie 

kuopą po penkius 
šiol niekas nemo

kėdavo. Dabar turėsime šauk
ti pilną pusmetinį susirinkimą 
ir nusitarsime, ką darysime.

Kalbėta rengti pikniką ir 
prakalbas. Prakalbos rengia
mos birželio 20 dieną dėl R. 
Mizaros ir K. Michelsono 
(jaunuolio) Soho dalyje, LMD 
svetainėje, 144 Orr St. Iš
rinkta komisija iš Demonto 
Sakalausko ir Lekavičiaus. 
Nutarta prakalbas garsinti ge
rai, idant būtų geros pasek
mės.

Šiame susirinkime į kuopą 
nauja narė ir 

užsimaldavo į

Nortsaidėje la-

įsirašė viena 
vienas narys 
pašalpą.

Mūsų nariai
bai nerangūs lankyti susirinki
mus. Tai apsileidimas.

—o—
Birželio 3 dieną vakare bu

vo pirmas Workers Alliance 
Forum susirinkimas. Buvo lai
komas Nortęaidės West Par
ke. Pirmininkavo J. Barri. 
Jisai nurodė, kaip svarbu yra 
viešai diskusuoti žmonių rei
kalus. Svarbiausias to vakaro 
kalbėtojas buvo Pennsylvani- 
jos valstijos kongresmanas E. 
Tronzo. Turėjo su savim do
kumentų iš Harrisburgo ir 
aiškino, ką daro republikonų 
gubernatorius James. Jis nu
rodė, kokius šposus krečia 
valstijos legislatūra su žmonių 
pinigais ir socialinėmis įstai
gomis.

Po prakalbų buvo 
ta, kad tokie vieši 
parke bus rengiami 
madienį vakare. Bus
jama, kad miesto tarybos pir
mininkas pribūtų ir paaiškin
tų,z kodėl panaikintas Nortsai
dės projektas dėl statymo val
džios namų ?

—o—
Birželio 9 dieną nuvažiavau 

pažiūrėti valdžios statomų 
namų kalnuose ant Bedford 
Ave. Statoma apie pora šim
tų namų. Tai puikūs namai. 
Namai jau gatavi, bet žmonės 
dar negyvena. Taisomi šaly- 
gatviai, kiemai išpilami ašfal-

paaiškin- 
mitingai 
kas pir- 
reikalau-

Jau karščiai atėjo pas mus, 
siekia 90 ir kai kada netoli 
100 laipsnių prieš lietų. Bir
želio 9 atidarė maudynes. 
Yra viena padaryta iš cemen
to, gražus “Memorial Swim
ming Pool” mieste. Mokestis 
vaikams 10c, suaugusiems 
20c.

Kita didelė maudyklė randa
si pas dirbtiną ežerą, toliau 
nuo miesto. Ežeras didelis, 
vietomis net gi platokas. Yra 
ir gilių vietų, iki 60 pėdų. 
Kelias eina aplink visą ežerą 
ir kas nori apvažiuoti aplink 
visą, tai turi padaryti visos 
kelionės1 40 mylių. Kas turi 
automobilius, važiuoja meške
riot. ’Leidimas meškeriot 75c 
per visą žuvavimo laiką. Yra 
vieta, ir dėl piknikų.

—o—
Dabar draugijos visokios 

rengia piknikus po visas puses 
miesto, kur tik yra tam nau
dingos vietos
Dąugiausia esti piknikų State 
Fair Ground. Per visa vasara 
kas savaitė atsibūna piknikas. 
Mat, nori dolerį kitą draugi
jos ar kuopos uždirbti dėl ge
resnio pasilaikymo. 
siseka 
gia iš 
reikia 
triūsas
kada ir nuostolius reikia pa
nešt.

HAVERHILL, MASS.
Am. Liet. Kongresas, Haverhillio 

Skyrius, susidedantis iš sekamų or
ganizacijų: Liet. Piliečių Gedemino 
Kliubas, SLA 102 kp., LDS 136 kp., 
ALDLD 85 kp., Laisvės Choras ir 
Šv. Kazimiero Kareivių Drg., ruošia 
devintą didelį pikniką. Sekmadienį, 
birželio 16 d., Liet. Piliečių Godc- 
mino KliUbo Parke, Bradforde. Bus 
ir proga laimėti dovaną tiem, kurie 
turės laimėjimo bilietą už 10c. Pas
kirta kišeninis Waltham laikrodėlis. 
Bus skanių valgių ir minkštų ir sti
prių gėrimų. Gera orkestrą šokiams. 
Pradžia 10 vai. ryto. Kviečia Ren
gėjai. (138-140)

BAR ir GRILL 
j LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė

; i. ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

; Didelis pasirinkimas visokių
; Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot • 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

dėl piknikų.

sta- 
Ant 
kal
ti a-

tu. Namai labai sveikoje vie
toje, aukštai. Vanduo, gazas, 
elektra, maudynės, šaldytuvai 
ir pečiai sudėti valdžios. Na
mai bus apšildyti štymu. Tai 
labai geras dalykas atliktas.

Kitoj pusėj kalno ant Kirk
patrick St. irgi baigiama 
tyti apie šimtas stubų. 
Soho St* taipgi kasamas 
nas ir pradedama statyti
mai. Tie namai bus visai prie 
Mokslo Draugijos namo.

—o—
Pasimirė senas Nortsaidės 

gyventojas, o vėlesniais .laikais 
gyvenęs priemiestyje Avallon, 
70 metų amžiaus, Jonas Vil
kas. Buvo latvių tautybės. 
Paėjo iš Lietuvos Pašvintinio 
parapijos, Kauno rėdybos. 
Pittsburghe išgyveno apie 38 
metus, ilgą laiką dirbęs 
barnėj.” Turėjo mažą 
tuvėlę Nortsaidėje tarpe 
vių. Palaidotas Avallon 
nėse.

Kaip nu- 
uždirbt, tai pasidžiau- 
to. Bet atsitinka, kad 
ir liūdėt, kaip visas 
nueina veltui. O kai

“kar- 
krau- 
lietu- 
kapi-

—o—
Senas mūsų darbuotojas d. 

Volteris Savickas vėl išvažia
vo ligoninėn. Jis buvo išgulė
jęs kelias dienas ligoninėje, 
bet buvo sugrįžęs namo pas 
moterį ir vaikus. Bet kadangi 
nėjo geryn, tai gydytojas pa
tarė vėl važiuoti ligoninėn, 
nes namie negali išpildyti nu
statyto dieto. Jis turi vidurių 
skaudėjimą nuo labai daug 
kraujo nubėgimo. Vėliname 
draugui greitai pasveikti.

D. P. Lekavičius.

Daržuose ir ūkiuose viskas 
iki šiol auga gana gražiai. 
Mat, lietaus buvo kaip tik už
tektinai Vyynioą žydėjo ir bu
vo taip baltos, kaip varške ap
krėstos. O uogų suvis mažai 
teužmezgė. Gal praeita šalta 
žiema pakenkė tiems žiedams.

—o—
Dabar laiškai iš Lietuvos 

greit nėra sulaukiami,. kad ir 
rašytų. Mat, tas karas viską 
sutrukdo. Nekurie giriasi gau
ną laiškus iš tų vietų Lietuvos, 
kur stovi Sovietų 
Tai, girdi, aprašo, 
nuskurę ir išalkę, 
šiau parodyt man
bet nerodė. Aš manau 
tik išmislu taip sako.

A. Čekanauskas.

kareiviai, 
kaip jie 
Aš pra- 

tą laišką, 
sau,

Naujas Didžiulis Orlaivių 
Fabrikas Patersone

Springfield, 111
Mūsų miestas turi 77,195 

gyventojus, šių metų surašy
mas tik tokią skaitlinę pa
duoda. O dešimts metų at
gal, 1930 m., buvo gyvento
jų 71,864.’ Labai mažas prie
auglis žmonių per 10 metų. 
Ir tai dar gerai, kad ne ma
žyn ta gyventojų skaitlinė ėjo.

Anglies kasyklos mažėja. 
Kaip aš žinau, buvo 18 kasy
klų, o dabar tik 8 yra likę 
ir dirba po biskį vos 4 iš tų 
8 didesnių kasyklų. Toliau 
nuo mūsų miesto randasi ma
žų kasyklų, ką dirba kelioli
ka darbo žmonių. Kasą anglį 
ir supylę į trokus veža dėl pir
kėjų. O į gelžkelio fliatus ne
pila. Mat, prie tų . mažų an- 
gliakasyklėlių geri keliai yra, 
tai ir trokais gali nuvežti to
lokai.

Naujų fabrikų iki šiol jokių 
dar nestato. Ot, tik kalba bei 
rašo,, kad reikia naujų švarių 
išdirbysčių statyti. Dabar ei
na kalba bei sumanymas, kad 
orlaivių išdirbystę statyti. Tas 
būtų gerai dėl darbo žmonių, 
xfeigu darbo būtų iki valios 
kaip nėra dabar, miestas į vi

Paterson, N. J. —Šį penk
tadienį čia bus atidarytas 
Wright Orlaivių Korporaci
jos naujas fabrikas num. 2. 
Tai milžiniškas pastatas, 
kurio grindys turi 540 tūk
stančių ketvirtainių pėdų 
plota. Jis pabudavotas per 
57 dienas, daugiausia iš 
plieno ir stiklo.

Šiame fabrike bus skubiai 
statomi kariniai lėktuvai 
Jungtinėms Valstijoms, An
glijai ir Franci j ai.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvenieyer 8-1158

Programa: 
birž. 16, pro- 

920 
kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai.
ryto, bus sekanti:

1. Art Masons orkestrą iš 
Montello.

2. Dainininkės Milda Anes- 
taite, Frances Savickiene ir 
Eugenija Vaigauskaite iš Bo
stono.

3. Dainininkes O. Murkunie- 
Perednienė iš

HARTFORD, CONN.
Kurie norėsite važiuoti į LLD 

čio ir LDS 5-to Apskričių pikniką, 
sekmadienį, birželio 16 d., Gražiame 
Lietuvių Darže, Indian Grove, W. 
Haven, tai tuoj užsisakykite vietas 
buse. Busas išeis 1 vai. p. p. nuo 
Laisvės Choro svetainės, 157 Hun
gerford St. Tikietas į abi pusi $1.00. 
Tikictus galima gauti pas LLD ir 
LDS narius. — W. Brazauskas. 
(139-141)

3* I FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

‘Viena Diena į 
ir pasakys Jo- 

Krukonis iš So. Bostono.
Steponas Minkuš, 

Garsintojas.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EKSKURSIJA

Liepos 28 d. (July 28th) įvyks 
dienraščio “Laisvės” ekskursija trau
kiniu į Lake Hopatcong, N. J. (No
lan’s Point Park). Puiki vieta pasi- 
maudyVnui ir piknikui. Kurie pernai 
dalyvavo, buvo labai patenkinti, tad 
šį malonumą turėsime ir šiemet.

Prašome didžiojo New Yorko or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame dalyvauti dienraščio 
“Laisvės” ekskursijoje traukiniu

Hopatcong Ežerą. — Rengėjai.i

YOUNGSTOWN, OHIO
LLD 90 kp. piknikas ir 15-to

Apskr. pusmetinė konferencija įvyks 
birželio 16 d. Konferencija pas drg. 
Danielių, 125 S. Pearl St., o pikni
kas pas drg. Skirkevičių, ūkėje, Vic
tor Orkestrą iš Thompson grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius, 
galėsite pasišokt ant platformos. De
legatai pribūkite konferencijoj 10 v. 

vai. dieną. 
Kviečiame 
dalyvauti, 
važiuokite

ryte, piknikas prasidės 12 
įžanga į pikniką voltui, 
vietinius ir iš apylinkės 
Kelrodis: Iš Youngstown 
422 keliu, pravažiavę Lincoln Parką 
apie mailę, pastebėsite iškabą po

Ar Jūsy laikrodžiai 
gerai eina?

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

džius, laikrodėlius ir įvai
riausius žiedus.

Gausit už PIGIAU negu kitur.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
o.

221-03 Jamaica Avenue 
Queens Village, L. I.

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH WANAGAS
Puiki Vieta 

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

kepimam.
RESTAURACIJA

Sode, visokį gėrimai ir visoki 
valgiai.

ON ROUTE 209
Iš New Yorko važiuojant, 4 mailčs 

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

Alus,

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ruošia pikniką, sekma

dienį, 16 d. birželio. Laudeman Park, 
pradžia 10 vai. ryto. Bus gerų už
kandžių ir gėrimų. Taip pat bus ir 
gera orkestrą, kuri gros smagius šo
kius. Kviečiame vietinius ir iš apy. 
linkės svečius dalyvauti. — Kom.

(139-141)

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 žcmlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 85c., arba 3 
setai už $1.

Taipgi pas mane galite gauti viso
kių žolių ir šaknų už pigesnę — 
wholesale 
kant

—kainą, negu kitur, 
svarais.

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

per-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

580 SUMMER AVENUE I »Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\,mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
5 {wHWwWKWWWWWWWWwWWWWWwvwywIir

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe $49.50
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50

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

duoda didelę nuolaidą.
Deluxe Noiseless Portable $67.50

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

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



Penktadienis, Birž.. 14, 1940

NewWko^A^2mios
Juozas Valutkevičius ir Ig. 

Vasiliauskas Jau Išėjo 
iš Ligoninių

Praeito šeštadienio “Laisvė
je” buvau pranešęs apie Juo
zo Vahitkevičiaus'' buvimą li
goninėj ir maždaug apie jo 
sveikatą pagal jo paties pa
sakojimus .

Dabar gi gavau nuo jo laiš
ką, kuriame praneša, kad 
penktadienį, 7-tą birželio, jau 
paliko ligoninę. Tačiaus ligo
ninės valdyba nuskyrė jam 
lankyti kliniką kitam name 
pirmadieniais, kaip viena 
dziegoriaus po pietų.

“Šį pirmadienį’’ (jo laiškas) 
“lankiausi toje klinikoje, darė 
viso mano kūno egzaminaciją, 
iškirpo iš po mano liežuvio 
skaudamo gūželio dalį iiį sa
ko: ‘Tą šmotelį duosime į la
boratoriją po mikroskopu iš
tirti.’ Dabar kol kas būsiu na
mie.”

Ignas Vasiliauskas irgi jau 
liuosas. Ligoninėj išbuvo 80 
dienų. Jo žmona užpykusi jį 
ten išvežė ir dabar vėl parsi
vežė namo. Kaip paleido jį 
namo, sakė jis, tai apsiver
kiau. Dabar, kada nueisiu 
Kliuban ar kur kitur, tai visi 
sakys: “Durnius sugrįžo!” 
Bet jis yra sveikas, kaip krie
nas. J. N.

Prasideda Kom. Jaunimo 
Konvencija

Jaunųjų Komunistų Lygos 
trečia valstijinė konvencija 
prasidės šiandien, baigsis 16- 
ta birželio. Posėdžiai bus 
Manhattan Oddfellows Hali, 
105 E. 106th St., N. Y. Tiki
masi apie 800 delegatų iš 
valstijos kampų.

Konvencijos svarbiausiais 
punktais jaunieji stato kovą 
už taika, darbus ir išlaikymą 
civilių laisvių.

John Gates, veikiantysis J. 
K. L. sekretorius šioj valstijoj, 
buvęs Lincolno Brigados poli
tinis komisaras, pasakys vy
riausią prakalbą atidarymo 
sesijoj penktadienio vakarą. 
Taipgi kalbės Claudia Jones, 
Mike Saunders, George Watt, 
Herb Parker ir Al Steele. 
Varde Kom. Parti jos komunis
tinį jaunimą sveikins Israel 
Amter.

Nenorįs Vagišiauti
G. Abbott, 26 m., 1512 Park 

PI., kaltinamas pagrobęs ir 
sudaužęs svetimą auto, su 
ašaron|is maldavo teisėjo jo 
nesiųst kalėjiman. Jis sakė, 
kad jis neturįs noro mašinų ar 
bent ko vogti, tik retkarčiais 
užeinąs neišaiškinamas jaus
mas jį traukiąs bėdon. Teisė
jas įsakė išegzaminuot jo 
sveikatos stovį.

Angelo Purpura, 4111 Sny
der Ave., nuteistas 7 ir pusę 
metų aklėti už sumušimą ir 
apiplėšimą prekinės valties 
kapitono Watterson gale Ha
milton Ave. pereitą sausį.

John Gomelia, 20 m., išvo
gęs iŠ restaurano gurnui par
duot mašiną, kad pasidaryt 
pinigų išsivest merginą, nutei
sė kalėti.

Pirmadienį Bus Prakalbos 
iv Diskusijos

Pirmadienį, birželio 17 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., at
sibus labai svarbios prakalbos 
ir diskusijos. Kalbės Antanas 
Bimba ir D. M. Šolomskas.

Gerbiamieji lietuviai! Itali
jos fašistai jau metėsi karam 
Karas įgauna naują fazę ir jo 
naikinanti liepsna apims dide
lius plotus ne vien Europoj, 
bet ir Afrikoj.

Kelios valandos po to, kai 
Italija paskelbė karą Franci- 
jai ir Anglijai, kalbėjo pre
zidentas Rooseveltas. Iš jo 
kalbos ir spaudos tono matom, 
kad ir mūsų šalis jau yra ant 
karo kranto.

Brooldyniečiai Būriais 
Vyks į New Jersey
Sekamas didelis brooklynie- 

čių autingas bus kitą sekma
dienį, birželio 23-čią, į Lietu
vių Literatūros Draugijos 2-ro 
Apskričio rengiamą pikniką, 
Cider Mill Grove, Union, N. J.

Kadangi ten vieta pasilsiui 
ir pasilinksminimui nepapras
tai puiki, tad brooklyniečių 
Moterų Apšvietos Kliubas, at
siminęs pernai buvusią smagią 
ekskursiją į tą parką ir pikni
ką, šiais metais irgi užsisakė 
busą. Gauta gražus ir di
džiausias Greyhound firmos 
busas, kuris nuveš ir parveš 
už $1 (round trip). Busas bus 
parke per visą dieną.

Visi norinti važiuoti su kliu- 
bietėmis prašomi nevilkinant 
užsisakyti buse vietas.

Busas pribus prie “Laisvės” 
salės lygiai 10 vai. ryto, išeis 
10:30. Išvažiuos iš parko na
mo sulyg didžiumos važiuo
jančių susitarimo, bet ne vė
liau 10 vai. vakaro.

Kaip girdėti, daugelis taip
gi važiuos mašinomis ir trau
kiniais. Reiškia, brooklynie- 
čiai rengiasi “užvajavot” New 
Jersey. Dėlto negalima mus 
kaltint. Graži vieta, puiki 
programa, geros dovanos, šo
kiai ir skanios newjersiečių 
vaišės viliote vilioja ten vykti.

Būsiu.

Policija Puolė Studentus
Policijos bųrys išardė Ame

rikos Studentų Unijos suruoš
tą masinę studentų demons
traciją prie Brooklyno Kolegi
jos prezidento Dr. Harry D. 
Dideonse namų, 106 Willow 
St., protestui prieš pravarymą 
D-ro John Griffin ir profeso
riaus Michael T. Wermel, 
ekonomikos mokytojų, už rė
mimą studentų veiklos už tai
ką ir civiles teises.

Demonstracijoj dalyvavo 
per 1,000 studentų. Jų iška
bos šaukė: “Neleiskim Užgest, 
Civilėms Laisvėms Brooklyno 
Kolegijoj.”

Dadės 3-čią Pakaitą
Navy Yard šapose įvesią 

trečią 8-nių valandų darbo 
pakaitą prie statybos karinio 
laivo Iowa ir pataisoms 18-kos 
kitų karo laivų.

• •••••••••• •••••••••••••••••••••••••

: 34-tas PIKNIKAS 34-tas :
• Rengia •J DR. MARTIN LUTHER DRAUGIJA J

• Sekmadienį, Birželio 16 June •
• HOFFMAN PARK •
• 69-26 Cooper Ave., cor. 69th Pl., Glendale, L. I. •
0 Pradžia 2 vai. po pietą '
• šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą •
•  ---------------------------------------------------------------------------------------------—- •
• U anksto perkant bilietą, 80c Prie. vartų, 40(\ •
•  --------------------------------- r--------------------------------------------- _— ------- Y. •
• Pikniko Komisija širdingai kviečia visuomenę daly- •
• vairti šiame piknike ir linksmai praleisti laiką su’ •J Liuteriečiais. „ J••••Ui

Lietuviai Komunistai Veda 
Kampaniją už Paramą 

Taikos Gynėjams
Majoras LaGuardia būda

mas Kanadoj pasakė: “Ameri
ka yra taip arti karo, kaip 
1917 metais buvo!”

Už ką karas vedamas? Ko
dėl Vokietijos armijos laimi 
pergales? Kaip šis karas gali 
baigtis? Kodėl jo naikinanti 
liepsna gali apimti visą pa
saulį, o kartu ir Lietuvą? Ką 
darys Japonijos imperialistai, 
jeigu Amerika stos karan ? Ką 
reikia daryti, kad išgelbėjus 
Ameriką nuo karo ? šie ir 
daug kitų klausimų bus išaiš
kinta. Prašome visus skaitlin
gai atsilankyti!

Įžanga veltui!
Kviečia Rengėjai.

Laivo Įgulą Nuteisė 
už Streiką

Valdžios “džiūrė” pereitą 
antradienį pripažino “kaltais 
maištininkystėj” Matson lini
jos laivo Eva įgulos 16 nariai 
už streiką laivui esant Indijos 
porte pereitą pavasarį. Įgula 
liudijo, kad jie buvo privers
ti tai daryt dėl neišmokėjimo 
algų.

Teisėjas Mand e 1 b a u m , 
“džiūrės” rekomendacija, ei
liniams nariams suspendavo 
baudas, bet vadus nuteisė 77 
dienas kalėti.

Lietuvių Komunistų 5-ta 
kuopa pasižadėjus greitu lai
ku sukelti $400 paremti naci- 
onaliams ir šios valstijos bei 
vietiniams Komunistų Parti
jos kandidatams įvairioms 
įstatymdavystės ir valdžios 
įstaigoms, kadangi, kaip pa
reiškė vienas aukų rinkėjas: 
“Komunistų Partija yra vie
nintelė Amerikos partija, ku
ri kovoja prieš Amerikos 
įtraukimą į Europos imperial
istinį karą.”

Ta kvota, tai ne viskas, kiek 
lietuviai sukels, kadangi dau^ 
gelis lietuvių taip pat pri
klauso ir darbuojasi svetim- 
kalbių kuopose. Jų darbo pa
sekmės ir kredituojama toms 
kuopoms.

“Veikti reikia greit,” sako 
tas pats veikėjas, “nes karas 
ir reakcija nelaukia. Karui 
plintant, bus sunkiau dirbti. 
Partijos taikos programa tu
ri pasiekti Amerikos žmones 
kuo greičiausia, o spaudos 
darbų bei radio programų be 
pinigų negausi. Dėlto mes 
prašome ir tikimės, kad ir 
simpatikai skubiai ateis tal
kon, kaip seniau ateidavo, 
kas dienos alga, kas doleriu, 
ar kiek išgali,” kad lietuvių 
kuopa gerai- atliktų pareiga.

L. K. N.

Visų Bombos Vienodai 
Mirtingos

Mrs. Maria Ritter, biedna 
darbininkė našlė, dirbanti San 
Carlos viešbutyje, 150 E. 50th 
St., New Yorke, gavo iš Vals
tybės Departmento pranešimą, 
kad jos sūnelis Alfred, 8 me
tu berniukas, žuvo nuo talki- t 7
ninku bombos Klingenstein’e, 
Vokietijoj.

Berniukas yra pirmas žino
mas civilis amerikietis žuvęs 
šiame kare iš oro bombarda
vimo ^pasėkoj. Vokietijon jį 
buvo išsivežus jo močiutė, ka
da jinai čionai lankėsi pas 
berniuko motiną, savo dukte
rį, prieš tris metus.

Spauda, rašydama apie ber
niuko žuvimą, nieko nekalba 
apie talkininkų bombos žiau
rumą. Viskas taip švelnu. At
rodytų, kad berniuko mirtis 
buvus tik saldus sapnas—žais
mė, O visgi jis žuvo, bet. . . 
tai buvo nuo talkininkų bom
bos.

nimą. Parduodu dėl nesveikatos. Ati
duosiu už $10,000.00 ir duosią mort- 
gečių jei pirkėjas to reikalaus. Vie
ta netoli Pasaulinės Parodos. John’s 
Restaurant & Bar, 14-57 110th St., 
College Point, L. I. Telefonas: Flush
ing 9-8905. (139-144)

te sekamu antrašu: W. Mataitis, 
R 1, Hellertown, Pa. (138-141)

Parsiduoda restauracija su alaus 
laisniais. Parduodame su namu, 13 
kambarių, visi fornišiuoti; 2 bowling 
alleys. Galima daryti gražų pragyve

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniai^ susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

Tel. SOuth 8-1551

Sveikina iš Baltimbrės
Padaugėjo Susirgimai 

Plaučių Uždegimu
B. L. šalinaitė-Sukaskienė ir 

Juozas Sukaskas atostogauja 
ir sykiu mobilizuoja jėgas at
einančiam menininkų sąs.kri- 
džiui, kuris bus laike LMS su
važiavimo. Iš Baltimorės, kur 
jiedu dalyvavo “Laisvės” pik
niko programoj su šalinaitės 
vadovaujamu Sietyno Choru, 
newarkieciu, šalinaitė rašo 
laisviečiams:

“Gerbiami Draugai: Mūs 
kelionė buvo labai puiki. Mes 
lankėmės Annapolyje, Balti
more], Fort McHenry (kur 
anthema the Star Spangled 
Banner gimė), o vėliau vyks
tame į Washingtoną. žinoma, 
lankiausi Lyros Choro mitin
ge. Jie labai entuziastiškai 
atsiliepia apie Lietuvių Meno 
Sąjungos Dainų Festivalą. Bal
timorės žmonės nepaprastai 
draugiški.

“Mūsų draugiški sveikini
mai visiems.

Bronė ir Juozas.”

Pereitą savaitę Brooklyne 
76 susirgo ir 24 mirė plaučių 
uždegimais. Kadangi ta liga 
iš pradžių atrodo panašiai pa
prastam “šalčiui,” sveikatos 
komisionierius d r. Rice pata
ria pagavusiems stiprius “šal
čius” apsižiūrėki. '

Taipgi padaugėjo susirgimai 
difterija ir tymais. Mažiau 
susirgo Skarlatina ir kokliušu.

Per savaitę nuo visokių prie
žasčių mirė 550, iš tų 2 žuvo 
auto nelaimėse. Viso šiais me
tais Brooklyne dėl tos priežas
ties žuvo jau 116 asmenų.

Gimė per savaitę 771.

Pasirodo, abiejų bombos 
mirtingos. Ir jei yra kokia 
skirtumą, tai tik tame, kad 
talkininkai mažiau begali nu
mesti bombų už vokiečius. Ir 
vienų ir kitų rėmimas plečia 
ir pratęsia karą, daugina mir
tis. ‘ K. P.

"REIKALAVIMAI
Reikalinga pagelbininko prižiūrėti 

namą (Superintendent’s Helper). 
Gaus $15.00 į mėnesį, valgį ir kam
barį. Pageidaujama, kad būtų blai
vininkas. Prašome kreiptis pas: Supt. 
102 E. 114th St., New York City. 
N. Y. Telefonas: Lehigh 4-0592.

(139-141)

PARDAVIMAI
Parsiduoda vienos šeimos akmeni

nis namas su 8 kambariais. Namas 
randasi ant ūkės, yra vištinyčia ir 
kiti reikalingi įrankiai ir namai prie 
ūkės. 24 akrų žemės. Kas nori, gali 
pirkti namą ir tik dalį žemės arba 
visą. Tinkama vieta užsidėti aludę 
(Beer Garden), nes randasi tarpe 
“Swimming Pool” ir East End Par
ko. Dėl daugiau informacijų, prašo
mi kreiptis asmeniškai arba rašyki-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

MIRĖ
Juozas Vizgirda mirė bir

želio 11-tą. Pašarvotas na
mie, 86-08—76th St., Wood
haven, L. I. Bus palaidotas 
šeštadienį, birželio 15-tą, 10 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse.

Liko liūdėsyj dvi dukterys 
ir vienas sūnus.

Laidotuvėms pata r n a u j a 
Shalins - šalinsko laidotuvių 
įstaiga, Woodhavene.

Paulina Alionienė, 48 me
tų amžiaus, 56-181 Hamilton 
PI., Maspeth, mirė birželio 11 
d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Matthew P. Ballas (Bie
liausko) koplyčioj, 660 Grand 
St., Brooklyne. Laidos birže
lio 14-tą d., Šv. Trejybės ka
pinėse.

1W0 Konvencijos Delegatai 
Washingtone įteikė 

Tris Rezoliucijas
Tarpt. Darbininkų Ordino 

nacionalės konvencijos, vyks
tančios New Yorke, delegaci
ja asmeniškai nuvežė konven
cijos priimtas tris rezoliucijas 
prezidentui Rooseveltui, vice
prezidentui Garneriui, kalbė
tojui Bankhead ir senatoriui 
Richard B. Russell, Jr., Sena
to Imigracijos Komiteto pir
mininkui.

Vienoj tų. rezoliucijų reika
laujama priimt anti-lynehing 
bilių, antroj — priimti Geye- 
rio bilių prieš balsavimo tak
sus, trečio—atmesti prieš at
eivius taikomus bilius.

Delegacijoj radosi John E. 
Middleton, I W O vice-prezi- 
dentas; Isabel Lopez, ispanių 
moterų sekcijos atstovė; Les
ter Zirin, jaunimo direktorius; 
Richard H. Lawry, Pittsbur- 
gho distrikto prezidentas, ir 
kun. B. W. Harris iš Norfolk, 
Va.

CHARLES’
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

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas) >

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr. >

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway į

WOODHAVEN, N. Y. : 
• >

Suteikiam garbingas laidotuves <

$150 |
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

VARPO KEPTUVĖf I

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, 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 micsnis, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, O

ĮSIGYKITE DABAR
Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
youR Old WatiH

■ s
TRADE IT IN FOR A

7 JEW EL

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

Siūlo Pailgint Subvę
Po išklausymo tarybininko 

Vogel’io skundo, jog Bay 
Ridge ir apylinkių gyventojai 
priversti važinėti tokioj kam
šoj, kad iš keturių trys turi 
stovėt, Miesto Taryba priėmė 
rezoliuciją rekomenduojant 
pailgint Independent liniją, 
pravedant per Bay Ridge iki 
Coney Islando. Siūlo tam iš
leist 21 milioną dolerių.

Vandeniu Jam Arčiau
V. De Lucia, 13 m. berniu

kas, Mark Twain mokyklos 
mokinys, gyvenęs 2631 West 
20th St., Coney Islande, paty
rė, kad vandeniu pasiekt mo
kyklą jam ima 5 minutes, eit 
20 minučių. Da^ar jis visada 
naudojas “vandens kelius” 
pasiekt mokyklą tais rytais, 
kada jis pavėluoja atsikelt.
Reikalas—visko mokytojas.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway Ir Stone Ave., 
tuviu, kitokių grupių ir pavienių

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT 
UPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe
Graham & Manhattan AvesA

Tel. Stagg 2-2178
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą




