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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama Šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.
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Esame išvakarėse pačių di
džiausių pasaulio sukrėtimų. 
Lauktas Europos imperialistų 
Vakarų fronte susirėmimas 
prasidėjo. Pirmomis aukomis 
patapo Holandija, Belgija ir 
Luksemburgas. Jų laukia Len
kijos, Danijos ir Norvegijos li
kimas.

šiuos žodžius rašant, ten 
verda nežmoniški mūšiai: nai
kinamos žmonių gyvybės, 
griaunami miestai, geležinke
liai; į pelenus verčiama vis
kas, kas yra žmonijai geriau
sio ir gražiausio.

Kas bus tuomet, kai šitie 
žodžiai pasieks raidžių rinkė
ją? Kas bus tuomet, kai jie 
pasieks skaitytoją ?

Niekas nežino! Niekas ne
gali pasakyti!

Vieną mes tačiau žinome: 
Šis karas—ne mūsų karas ir 
mūsų kraštas, Amerika, ne
privalo jin kištis!

Per eilę metų mes sakėme: 
busimasis imperialistinis karas 
Europoje bus kur kas baises
nis, palyginti jį su buvusiu 
1914-1918 karu. Dabar tatai 
aiškiausiai įrodomai

Orlaiviai,—tie paties žmo
gaus pagaminti paukščiai,— 
spjaudo ugnimi ir švinu, kur 
tik jie nori. Iš augštų padan
gių jie sėja žmonijai mirtį.

Jei vokiečiai paleis savo 
“paukščius” ant Francijos ir 
Anglijos atvirų miestų, o pa
starosios — ant Vokietijos, tai 
galime įsivaizduoti to pasė
kas !. . .

neša

socia- 
į val- 

vieni iš

Už tą visą tragediją,, už tą 
visą baisią žmonių skerdynę 
milžinišką atsakomybę 
socialistų vadai.

Atsimename Belgijos 
listij lyderių, kurie įėjo 
džią, darbelius. Jie
pirmutinių vėrė durklu į Is
panijos respubliką. Jie patai
kavo Hitleriui ir Mussoliniui, 
žudžiusiems Ispanijos respu
bliką. Jie ugnimi spjaudė ant 
Sovietų Sąjungos, gelbėjusios 
Ispanijos respublikai ir kovo
jusios prieš fašizmą.

Atsimenam tuos laikus, kai 
Sovietų Sąjunga siūlė Europai 
sudaryti taikos bloką. Ką tuo
met darė Belgija, Holandija 
ir Skandinavijos kraštai?

Jie spjovė į tai. Socialistai, 
kurie tuose kraštuose buvo la
bai įtakingi, niekino Sovietų 
Sąjungą, sakydami, būk jie, 
laikydamiesi Anglijos ir Fran
cuos politikos, išgelbės savo 
kraštus.
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Atsimenam, kai Komunistų 
Internacionalas,—atvejų atve
jais—siūlė Antrajam Interna
cionalui sudaryti darbo unijų 
vienybę, sudaryti viso pasau
lio darbininkų vienybę, kuri 
galėtų kovoti už taiką, už ma
žų tautų laisvę ?

Skandinavijos, Suomijos, 
Lenkijos ir Hollandijos so- 
cialjjrtų lyderiai buvo aršiausi 
tos vienybės priešai. ’Jie juo
kus darė iš komunistų siūly
mų... Podraug jie tiesė ke
lius savo kraštų nepriklauso
mybėms sunaikinti...

Kai Sovietų Sąjunga valėsi 
nuo svetimų valstybių šnipų, 
juos likviduodama, kaip padū
kusius šunis, tai socialistų ly
deriai juokėsi iš jos.

Kas šiandien ?
Norvegijos ir Danijos socia

listai priperėjo išdavikų, ku
rie padėjo Hitle'riui pasiimti 
tąsias šalis.

Ar jūs, manote, kad Ho
landijoj ir Belgijoj nėra tūk
stančių vokiečių ir Anglijos ir 
Francijos šnipų? Ar jūs ma
note, kad ten nėra tūkstan
čių pardavikų ?

Taip, ten yra. Socialistų ly
deriai juos auklėti padėjo. 
Penktoji Kolumna pražūtingai
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Rooseveltas Telkia

"Prieš Diktatorius”
Ragina Visus Amerikinius Kraštus Kariškai Pasiruoši 

Išvien Atremt Hitlerį ir Kitus Diktatorius
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas geg. 10 d. 
kalbėjo suvažiavimui mok
slininkų iš .Šiaurinės, Cent- 
ralinės ir Pietinės Amerikų, 
ir visoj kalboj smerkė Hit
lerį;, nurodinėjo pavojus 
amerikinėms šalims iš Hit
lerio ir kitų diktatorių pu
sės, ir ragino visus ameri
kinius kraštus ruoštis su
vienytomis jėgomis “apgint 
mūsų mokslą, mūsų kultū
rą, mūsų laisvę ir krikščio
nišką civilizaciją.”

Rooseveltas sakė: “Mes 
esame sudrebinti ir supy
kinti tragiškomis žiniomis 
iš Belgijos, Holandijos ir 
Luksemburgo... padarytas 
žiaurus ginkluotas įsiverži
mas dar j tris nepriklauso-

mas šalis.”
Jis teigė, kad diktatoriški 

kraštai tiesioginiai gręsia 
pavojum šiaurinei, Centra- 
linei ir Pietinei Amerikoms 
net pirma, negu tie diktato
riai užpuls amerikines res
publikas. Rooseveltas peikė 
tuos amerikiečius, kurie 
sako, kad niekas kariškai 
neužpuls Jungtines Valsti
jas ir Centralinę ar Pietinę 
Ameriką. Jis sakė, kad 
“mūsų civilizacija taip pat 
gali būt užpulta panašiai, 
kaip ji yra užpuldinėjama 
kitur.”

United Press ir kiti 
respondentai tvirtina, 
Roosevelto kalba buvo
riška, bet jis ragino kores
pondentus nerašyt, kad 
Jungtinės Valstijos gali įsi- 
traukt į Eūropos karą. Po 
tokios kalbos, Rooseveltas 
tarėsi su savo ministeriais, 
kaip apsaugot šios šalies 
reikalus Hojąųdįjskoj Ryti
nėj Indijoj ir Vakarinėj 
Indijoj.

ko- 
jog 
ka-

Norvegai Apsupa Nar
vik?; 300 Jų Pabėgo 

Į Švediją
Stockholm, Švedija.—Šve

dų karininkai sako, kad 
norvegai, anglai ir francū- 
zai sparčiai apsupą vokie
čius Narvike iš visų pusių. 
—Narvik yra šiaurinės 
Norvegijos miestas su prie
plauka.

Norvegai ir talkininkai 
stengiasi iš rytų pusės at- 
kirst vokiečius nuo geležin
kelio, einančio tarp Narvi- 
ko ir Švedijos. Sakoma, kad 
vokiečiai bandę susprog- 
dint kelioliką to geležinke
lio tunelių.

300 norvegų, po “narsios 
kovos” su vokiečiais Gaul- 
dalene, pabėgo į Švediją.

Tardo Dieso Agentus, 
Kurie Užpuolė Phila. 
Komunistu Raštinę

dirba savo darbą.

Kai Pabaltijos kraštai pa
darė bendras apsigynimo su
tartis su SSSR, tai paminė
tųjų kraštų socialistai šaipėsi, 
sakydami, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija savo nepriklau
somybes jau pardavė. .

Bet šiandien Lietuva, Lat
vija ir Estija yra nepriklauso
mos', o tos šalys, kurios šaipė
si iš anų, nūnai liekasi karo 
lauku: jos tampa sutremptos. 
Jų nepriklausomybes sunai
kintos.

Philadelphia, Pa.— Į tar
dymą pas komisionierių 
Jamesą H. Molloy buvo pa
šaukti geg. 10 d. G. A. Hur
ley ir Chester Howe, agen
tai kongresinės Dieso tyri
nėjimų komisijos iš Wash- 
ingtono. Pašauktas tardy- 
man ir Philadelphijos poli
cijos detektyvų oficierius 
Albert Granitz; tai dėl to, 
kad jie įsibriovė į Komu
nistų Partijos raštinę be 
reikalingų federąlės val
džios warrantu, užgrobė 
partijos rekordus ir doku
mentus ir tuomi sulaužė pi
lietines komunistų teises.

Komi s i onierius Molloy 
ketina paskelbt savo spren
dimą gegužės 24 d.

Vietinis federalis teisėjas 
pirmiaus uždraudė Dieso 
komisijai išvežt iš Philadel- 
phijos užgrobtus komunis
tų dokumentus, ir dabar šie 
dokumentai yra laikomi 
miesto valdybos rūme po 
policijos apsauga.

stovi 
šiuo 

jėgos,

Rooseveltas Užgyrė Rolan
dų Valdovės Pareiškimą

Vokiečiai Sakosi 
Iiaiini Holandijoj 

Ir Belgijoj
Vokiečiai Užėmė Liege Fortą Talkininky Lėktuvai Bom

bardavo Vokiečiu Centrusir Tris Miestus
Berlin. — Vokietijos vy

riausybė praneša apie seka
mus vokiečių žygius:

Vokiečiai užėmė Eben 
Emael fortą prie tvirtoviš- 
ko Liege miesto ir Malme- 
dy miestą, Belgijoj, už 15 
iki 20 mylių nuo rubežiaus.

Vokiečiai užkariavo Ma
astricht ir Arnhem miestus 
Holandijoj, apie 15 mylių 
nuo sienos.

Vokiečiai užėmė kelis til
tus Alberto kanalo Belgijoj, 

i šis kanalas buvo labai svar
bus Belgijai apsigint.

Vokiečių, armija daugely
je vietų persigrūmė per 
Maas ir Yssel upes rytinėj- 
vidurinėj Holandijoj.

Vokiečių lėktuvai para
šiutais nuleido dar tūkstan
čius savo kariuomenės į 
šiuos Holandijos miestus: 
Haarlem, Hagą, Amster
dam, Utrecht, Leiden, Bre- 
dą, Tilburg, Hertogenbosch, 
Eindhaven ir Delft, o Bel
gijoj i Ostėnd ir kai kur ki
tur. - *. ■

Į Hagą, Holandijoj, vo
kiečių laivai taipgi iškėlė 
tūkstančius savo karių. 
(Haga, holandų sostinė, dar 
neužimta, kaip kad buvo iš 
pradžios pranešta^)

Vokiečių orlaivių bom
barduojamas Liege miesto 
fortas Eben Emael paimtas 
peru6 minutes; o praeitame 
pasauliniame kare belgai 
buvo ten sulaikę vokiečius 
beveik visą savaitę.

Dabar su tuom fortu vo
kiečiai suėmė 1,200 belgų 
kareivių ir patį jų koman- 
dierių.

London, geg. 12. — Ang
lų ir francūzų orlaiviai 
bombardavo Ešseną, kur 
randasi didieji Vokietijos 
ginklų ir amunicijos fabri
kai, ir du kitus kariškai 
svarbius Vokiečių miestus. 
Talkininkų lakūnai sakoma 
pataikę bombomis į vokie
čių geležinkelius, tiltus ir 
vieškelius ties Alderkerke, 
Gelgern, Rees ir Goch.

Anglų orlaiviai bombar
davo mechanizuotą vokiečių 
kariuomenę bemaršuojant 
jai su tankais ir šarvuotais 
automobiliais linkui Meuse 
upės. Bent kelios anglų 
bombos pataikė į vokiečių 
eilę ties Maastrichtu, Ho
landijoj.

Talkininkų lakūnai pleš
kino vokiečių kariuomenės 
sutelkimus tarp Rhein ir 
Meuse upių ir bombomis 
apdaužė tiltą ant Rhein 
upės.

Anglai Sunaikinę 50 
Vokiečiu Lėktuvu

Anglų orlaiviai Holandi- 
joj ir Belgijoj per dieną su
naikino bent 50 vokiečių 
lėktuvų ir daugelį sužeidė, 
kaip praneša anglų koman
da. Prancūzų, belgų ir ho
landų lakūnai taipgi nukir
tę žemyn kelis desetkus vo
kiečių orlaivių. Anglai, iš 
savo pusės, praradę 20 lėk
tuvų.

Vokiečiai Bombarduoja 
Holandijos Miestus

Rolandų Padarytas Potvinis 
Pakenks Jiem Patiem

Nauju Anglijos Minis

Tapo W. Churchill
Chamberlain Pasitraukė iš Valdžios, kad-Prarado Pasiti

kėjimą; Jis Šaukia “Parblokšt Žvėrį Hitlerį”

Cham-

London. — Senasis An
glijos ministeris pirminin
kas Neville Chamberlainas 
pasitraukė iš vietos geg. 
10 d., ir karalius Jurgis VI 
pakvietė Winstona Chur- 
chillį sudaryt naują minis- 
terių kabinetą. W. ■ Chur
chill iki šiol buvo laivyno 
ministeris.

Pasitraukdamas
berlain sakė, kad jis mato, 
jog seimas nepasitiki juom. 
Jis pareiškė, jog norint nu
galėt Hitlerį, tai reikia, kad 
Anglijos žmonės pasitikėtų 
savo valdžia ir kad visi 
veiktų' išvien. Chamberlai
nas, todėl, patarė įstatyt į 
būsimą naują ministerių 
kabinetą ir darbiečius ir li
beralus sykiu su konserva- 
tais, Chamberlaino - Chur- 
chillio partijos žmonėmis.

Numatoma, kad į Angli
jos ministerių kabinetą 
įeisią darbiečių vadai Clem. 
Attlee ir Herbert Morrison 
ir liberalų - demokratų va-

dai Archibald Sinclair, 
Lloyd George.

Naujasis ministeris pir
mininkas W. Churchill pa
geidauja, kad Chamberlai
nas apsiimtų būt kokiu 
nors ministerių. Chamber
lainas sutinka.

Chamberlainas savo kal
boje aštriai smerkė Hitlerį 
už įsiveržimą į Holandiją, 
Belgiją ir Luksemburgą, 
vadino jį “niekšu, baisiu 
kriminalistu” ir ragino an
glus “kovot ir dirbt, iki tas 
žvėris bus galutinai nugin
kluotas ir parblokštas.”

Chamberlainas buvo mi- 
nisteriu pirmininku apie 3 
metus.

Sako, kad Holandai ir 
Belgai Išanksto Pasi
šaukė Talkininkus
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Amerika, Japonija, An
glija Susirūpino Holan- 

diška Rytine Indija
Tokio, geg. 11. — Japo

nų valdžia labai susirūpino 
Holandiškos Rytų Indijos 
salomis, kad jas neužimtų 
Anglija.

Tegu skaitytojas pagalvo
ja: kas tuomet buvo teisingi, 
socialistų lyderiai, jų spauda, 
ar mūsų spauda?

Pagalvojęs, tegu jis 
sargyboje. Amerikoje 
metu veikia didelės
trokštančios ir šią šalį įtraukti 
į imperialistinio Europos ka
ro gaisrą. Socialistų lyderiai 
be atvangos dirba, kad šis 
kraštas įsiveltų į karą.

Saugokime mūsų krašto ne
utralumą. Kovokime su impe- 

• šalirialistų agentais ir karo 
ninkais! - z

Tebūva visų vienas ir 
dras šūkis: Amerikiečiai 
ginti Europos imperialistų in
teresų I t

ben- 
neis

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas užgyrė Ho
landijos karalienės Wilhel- 
minos protestą ir pasmerki
mą Vokietijai.

(Nepasitvirtino ankstes
nis pranešimas, kad jau pa
bėgus visa Holandijos val
džia.)

ORAS. — Šilčiau.

Holandai atidarė tvenki
nius ii* taip užliejo didelius 
žemės plotus vidurinėje Ho
landijoj e. Tuom dirbtiniu 
potviniu jie norėjo užkirst 
kelią vokiečiam į Amster
damą ir kitus miestus tur
tingoje srityje arti Holan
dijos pajūrio.

Vokiečiai susėdo į 18,- 
500 guminių (robinių) val
telių ir persikėlė per holan
dų paleistus vandenis; o di
desnius ginklus ir karo rei
kmenis vokiečiai perplukdė 
tam tikromis lėkštomis val
timis su labai plačiais dug
nais. Vokiečiai .sako, kad 
tas potvinis privertė bėgt 
atgal tik pačius holandus, 
o vokiečių nei kiek nesu
stabdė.

Vokiečiu submarinas su
naikino talkininkų submari- 
ną. Greitas vokiečių laivu- 
kas torpedavo ir nuskandi
no priešų karini laivą nai
kintuvą. Vokiečiu lakūnai 
bombomis sunaikino du 
prekinius talkininkų laivus 
ties Francija; vienas laivas 
buvo 5,000 tonų įtalpos, ki
tas 2,000 tonų, f

Rotterdam, Holandija. — 
Vokiečiai vėl atkariavo nuo 
holandų Waalhaveną, orlai
vių stovyklą prie Rotterda- 
mo.

Vokiečių lėktuvai kelis 
kartus bombardavo Rotter- 
damą ir Amsterdamą, tai
kydami į kariniai svarbius 
punktus. Oro bombomis jie 
sudegino ir didelį keleivinį 
laivą “Statendam,” 28,290 
tonų.

Holandai sako, kad vokie
čiai išmušti iš visų orlaivi- 
nių stovyklų apart Rotter- 
damo.

Melbourne, Australija. — 
Valdininkai šios anglų pu- 
siau-kolonijos nužiūri, kad 
Japonija arba Jungtinės 
Valstijos gali įsibriaut į 
Holandijos Rytinę Indiją.

Aruba, Rytinė Indija. — 
Franci jos šarvuotlaivis 
čia iškėlė marininkus į 
landišką Rytinę Indiją.
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In-Batavia, Holandiška 
dija. — Holandų general
gubernatorius įvedė karo 
stovį, areštavo visus vokie
čius Rytinėj Indijoj ir 
grobė visus Vokietijos 
vus.

uz-
lai-

Nauji Angly Ministerial

Berlin. — Vokiečiai ta
da įsiveržė į Holandiją ir 
Belgiją, kai anglai ir fran- 
cūzai jau rengėsi įsibriaut { 
tuos kraštus, sako aukštoji 
Vokietijos komanda. Belgų 
ir holandų valdžios jau bu
vo atsišaukusios į Angliją 
ir Franci ją atsiust kariuo
menę į Holandija ir Belgiją 
žygiams prieš vokiečius, 
kaip teigia vokiečių vyriau
sybė. Todėl vokiečiai geg. 
10 d. iš ryto nusiuntė į Ho- 
landiją ir Belgiją lėktuvus, 
kurie parašiutais nuleido 
vokiečių kareivius, dau
giausia į orlaivių stotis Ho
landijoj ir Belgijoj, ir pra
dėjo kitus karo veiksmus 
prieš Holandija ir Belgiją.

Trumpu laiku vokiečiai 
užėmė daugį orlaivių sto
vyklų Holandijoj ir Belgi
joj. Vokiečių lėktuvai tuo 
pačiu laiku bombardavo 
francūzų orlaivių stovyklas 
rytinėje, ir vidurinėje Fran
ci joje; daugejj tų stovyklų 
sunaikino, kitas padegė. Su
naikinta francūzų orlaivių 
stovyklos Metze, Saint- 
Omeryj ir Vitry-le-Francois 
ir kitur.

Vokiečių lakūnai staiga 
sėkmingai bombardavo Bel
gijos orlaivių stovyklas 
Antwerpe ir Brusselyj ' ir

s
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Naziai Sunaikinę Šimtus 
Talkininku Lėktuvu
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Būriai vokiečių lėktuvų 
bombardavo 72 orlaivių sto
vyklas Belgijoj, Franci joj 
ir Holandijoj ir sunaikino 
300 iki 400 priešų lėktuvų 
ten ant žemės; sudegino bei 
susprogdino daug orlaivių 
pastogių bei kitų pastatų 
tose stovyklose. Oro kovose 
vokiečiai nušovė žemyn 23 
lėktuvus francūzų, belgų ir 
holandų. Tuo tarpu vokie
čiai prarado 26 savo lėktu
vus.

London. - Nauju Angli- “j vieną Belgijos prie- 
jos karo ministerių tapo 
Anthony Eden. Į ministerių 
kabinetą priimti darbiečiai 
Cl. R. Attlee ir A. Green
wood. N. Chamberlainas 
bus ministerių tarybos pir
mininkas.

Vyriausias ministeris, 
premjeras yra Winston 
Churchill.

plaukos miestą.
Tuose oro žygiuose ypač 

atsižymėjo vokiečių kapi
tonas Koch ir leitenantas 
Witzig; už tai jie apdova
noti Geležies Kryžiaus Vy
čio Ordinu, aukščiausiu ka
rinės garbės ženklu Vokie
tijoje.

Italai Apdaužė Anglijos
Ambasadorių

Roma. — Demonstruoda
mi italų fašistai apkūlė An
glijos ambasadorių. Jie vi-i 
saip niekina ir įžeidinėja

Berlin. — Vokiečių lėktu
vai bombomis sužeidė vieną 
anglų karo laivą ir vieną 
naikintuvą ties Narviku, 
Norvegijoj. Angliją ir Franciją.
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Foreign countries, per year ..............  $6.50,
Canada and Brazil, per year --------  $5.50
United States, six months ------------  $3.00
Brooklyn, N. Y., six months. ........... $3.25
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, six months .........  $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at
* the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

VaAarę Fronte Kas Nors Naujo...
Tie smalsuoliai, kurie laukė Vakarų 

fronte “ko nors naujo”,—turi. Užvirė 
pekliška karo ugnis. Pirmiausiai j on pa
kliuvo, kaip ir paprastai, mažesnėsės ša
lys—Belgija, Holandija, Luksemburgas. 
Reikia manyti, kad šis milžiniškų karo 
jėgų susirėmimas Vakarų fronte ne- 
siaurės, bet liepsnos ir plėsis, didės. Ga
lima daiktas, kad ten ir bus suvaidintas 
sprendžiamasis mūšis. Bet tenka labai 
abejoti, kad šis susirėmimas praeis 
greit. Tam gali imti ilgą laiką, per kurį 
bus sunaikinta daug žmonių, daug mies
tų, daug turto.

Kaltinti vieną kurią pusę dėl šito įvy
kio mes, kurie nepritariame šitai impe
rialistinei skerdynei, atsisakome. Abi pu
ses lygiai kaltos — Vokietija, ir Angli
ja ir Francija. Nei vienai jų nerūpi ma
žų tautų interesai. Abiem pusėm rūpi 
jų pačių imperialistiniai interesai. Ma
žosios tautos tarnauja joms tik bazėmis, 
iš kurių abiejų pusių imperialistai ban
do savo reikalus ginti. /

Karas turi savo logiką, savo politiką. 
Kiekviena pusė grobia, ką tik gali pa
grobti, kad greičiau savo priešą sunai- 
kinti. ■ t

Taiką fnylintiems žmonėms rūpėjo ir 
rūpi ne tik tai, kad karo bazę susiaurin
ti/ bet'kad jį patį greičiau užbaigti. 
Mums, Amerikos taiką mylintiems žmo
nėms, aišku, vyriausiai rūpi, kad šis 
kraštas išsilaikytų neįsikišęs į imperia
listinę skerdynę. Skelbkime taikos obal- 
sius. Kovokime su tais, kurie bando 
įtraukti mūsų kraštą į karą, neva “de
mokratiją ginti.” Visais būdais remkime 
Europos žmonių pastangas karą už
baigti.

Tai vyriausi šių dienų mūsų uždavi
niai!

Webb Miller
United Press korespondentas Webb 

Miller Londone atrastas ant gelžkelio 
bėgių negyvas. Tai žmogus, kuris apie 
30 metų važinėjo po pasaulį, kaipo agen
tūros žinių specialistas. Sako, kad jis 
atliko vien orlaiviais apie 400,000 mylių, 
daug kartų buvo po kanuolių ir orlaivių 
ugnimi, bet mirė Londone, kur visai ne
buvo mūšių.

Webb Miller gimęs Michigan valstijoj. 
Jau 1912 metais jis susirišo su laikrašti
ja, o kartu ir policija. 1916 metais vyks
ta su Amerikos armija į Meksiką; daly
vauja korespondentu Pasaulihiame Ka
re, 1925 metais vyksta į Afriką, Morok- 
kon, kur eina prieš Franciją ir Ispaniją 
maurų sukilimas; 1930 metais Ispanijoj, 
kur viešpatauja Priųio de Rivera baisi 
diktatūra, paskui blaškosi po Indiją, Af
riką, Europą, o laike Finliandijos karo 
avantiūros prieš Sovietus jis buvo ten.

Webb Miller buvo ištikimas tiems, kas 
jam duoną davė. Tokios buvo jo ir “ži
nios.” Kada Italijos fašistai 1935-1936 m. 
kariavo prieš Ethiopiją, tai jis buvo ten 
ir rašė prieš ethiopus, vadino juos “bar
barais”, nes atsiminė, kad savo laiku val
gė ir gėrė kartu su Mussoliniu. Per ke
lis pastaruosius metus garbino Anglijos 
valdonus ir rėmė jų politiką, nepaisant 
ant kiek ji buvo žalinga darbo žmonėms 
ir patiems anglams. O blogiausios jo “ži
nios” buvo, tai iš Suomijos.-Tiesa, iš ten 
daug netiesos paskleidė dešimtys kapi
talistinių korespondentų, bet tūli iš jų 
nors po karo pabaigos, išvykę į Daniją 
ir Švediją, kaip tai Aldridge, L. Howe 
ir eilė kitų pareiškė: “Kadangi, jau ka
ras pasibaigė ir mes laisvi nuo cenzūros, 
tai parašysime tiesą.” Ir daug tiesos pa
rašė. Ponas Webb Miller nerado reikalo 
ir tą padaryti. Jis dingo iš Helsinkio, 
kaip, kamparas vandenyj. ’Tik vėliaū pa
stebėjome, kad jis jau išplaukė ant pa
viršiaus Londone.

Webb Miller gal buvo asmeniškai ir 
geras žmogus, bet jo amatas,—ši tvar
ka,—padarė iš jo automatą, kareivį ir 
sargą tų, kas jam Riebiai mokėjo, ir jo 
“žinios” turėjo tarnauti jo bosų reika
lams.

Vaikiskas Elgęsis
Anglijos užsienio reikalų ministeris 

ponas Halifax vėl įteikė Sovietų Sąjun
gos atstovui Ivanui Maiskiui memoran
dumą prekybos reikalais. Jis sako, kad 
Anglija sutiks su Sovietais derėtis pre
kybos reikalais, jeigu Sovietų Sąjunga 
duos smulkmenišką atskaitą: kaip didelė 
yra Sovietų ir Vokietijos prekyba, ko
kios rūšies Sovietai prekes siunčia Vo
kietijai ir ką gauna iš Vokietijos, kokis 
naudojamas tų prekių pergabenimui 
transportas ir kaip greitai jos pristato
mos.

Tokis reikalavimas yra šnipiškas ir 
kartu vaikiškas! Jokia šalis, kuri nėra 
Anglijos imperialistų kolonija, nesutiks 
Anglijai duoti visas smulkmenas apie sa
vo prekybą su kitomis šalimis. O Sovie
tų Sąjunga, kuri yra didelė, galinga, dar 
mažiau skaitysis su tokiu Anglijos rei
kalavimu. Anglijos ponai turbūt užmirš
ta, kad jie turi reikalų ne su savo ko
lonija Kanada arba paklusniais ponais 
iš Wall Stryto.

g v Amerikos Orlaiviai Vokietijai
Anglija ir Francija Amerikoj tūkstan

čiais orlaivius užsako, moka šimtus mi- 
lionų dolerių už tai, kad gauna. Vokie
tija visai neduoda užsakymų, nes Ame
rikos nusistatymas yra prieš Vokietiją, 
bet ji vis vien gauna Amerikoj pagamin
tų naujų orlaivių.

U Pasirodo, kad nemažai Amerikos or-
laivių, kųlkasvaidžių ir kitų ginklų vo

lams pateko Bergene, Notvegijoj, 
ie^buvo siunčiamHBuomijai. Dabar 

vlų lauke į vokfe-

■

‘paaišlti, kad Ošlo oriai

Be Melo—Nei Žingsnio
Kada maršalą Vorošilovą pakeitė mar

šalas Timošenko, kaipo Raudonosios Ar
mijos komisaras, tuojau prapliupo ko
mercinė spauda. Rašo, kad jau “Voroši- 
lovas nubaustas, nukryžiavotas...” At
rodo, ji pradės lieti gailias ašaras.

Tuo pat kartu iš Maskvos praneša, 
kad į Didžiulę Operą, garsaus kompozi
toriaus Čaikovskio šimto metų sukak
čiai minėti, atvyko Sovietų vadai, ku
rių tarpe buvo: Stalinas, Molotovas, Vo- 
rošilovas, Timošenko ir kiti. Reiškia, Vo- 
rošilovas nėra “nukryžiavotas”, jis kar
tu dalyvauja; jis yra Molotovo padėjė
jas, jis ir pirmininkas Aukščiausios Ap
sigynimo Tarybos, kūpi rūpinasi visais 
Sovietų Sąjungos apsigynimo reikalais.

Dar daugiau, spauda šaukia, būk So
vietai paskyrė “niekam nežinomą” Ti
mošenko, o Associated Press agentūra 
net sušunka, būk tik dabar svietas suži
nojęs, kad generolas Timošenko vado
vavo Vakarinės Ukrainos išlaisvinime iš 
po lenkų ir kovoms Suomijoj'.

Sovietų maršalas Timošenko nėra ne
žinomas. Jis išvien su Vorošilovu, Bu- 
dionnu, Dundičiu, Kotovskiu, Ogorodni- 
kovu ir eile kitų vadų dar 1919 metais 
suorganizavo Raudonąją Raitariją, o 
1920 metais komandavo diviziją ir mušė 
lenkus Ukrainoj. O po to per visą laiką 
užimdinėjo atsakomingas Raud. Armijoj 
vietas. Sovietų literatūroj, piliečių karo 
reikalais, daug rašoma apie jo žygius.

Dėl jo vadovavimo 1939 metais išlais
vinime Vakarinės Ukrainos, taipgi buvo 
plačiai rašyta. Mūsų dienrašty j tilpo jo 
atsišaukimai pradžioj karo veiksmų į 
raudonarmiečius ir Vakarinės Ukrainos 
gyventojus. (Jie tilpo aprašymuose “Bal
tasis Aras Svetimais Sparnais”).

Akiregyj to komercinė spauda apgau
dinėja savo skaitytojus skelbdama, būk 
TfihdSenKo “niekam nežinomi”

Vos mėnesis laiko prabė
go nuo to laiko, kaip Dani
ja neteko nepriklausomybės 
ir Norvegija atsidūrė karo 
liepsnoj, štai kaip perkūnas 
trenkė žinia, kad Belgija, 
Holandija ir mažytė Luks- 
enburg jau yra karo lieps
noje. Tos mažos šalys yra 
aukos didžiulių- imperialis
tinių valstybių — Anglijos, 
Franci jos ir Vokietijos var
žytinių už pirmenybę pa
saulyj. Bet kaltos ir jų val
džios, ministerial menševi
kai, kurie visas laikas orien
tavosi į Anglijos ir .Franci- 
jos valdonus, ne tik neben
dradarbiavo su Sovietų Są
junga, kuri užtarė ir užta
ria mažas valstybes, bet 
Tautų Lygoj ir kitur, Bel
gija ir Holandija nuolatos 
Sovietams dantis rodė.

Gyventojai ir Plotai
Belgija užima 11,775 ket- 

virtainiškas amerikoniškas 
mylias ir turi 8,500,000 gy
ventojų. Bet jos milžiniška 
kolonija Congo, Afrikoj, 
yra 90 kartų didesnė už 
Belgiją, nes užima 922,600 
ketv. mylių ir turi per 16,- 
000,000 gyventojų.

Holandija užima 12,704 
ket. amerikoniškas mylias 
ir turi 8,700,000 gyventojų. 
Bet jos turtingosios koloni
jos — Rytų Indija, kurios 
yra tarpe Indijos ir Austra
lijos — Sumatra, Java, Ce
lebes, Borneo, Guiana ir ki
tos salos bendrai užima 
737/681 ket. mylią ir turi 
apie 65,000,000 gyventojų, o 
Vakarinė Indija ir koloni
jos Pietų Amerikoj turi 54,- 
291 ket. mylią ir apie 300,- 
000 gyventojų. Jos koloni
jos yra bent 62 kartus di
desnės už pačią Holandiją 
ir apie 10 kartų skaitlinges- 
nės gyventojais.

Luxenburg yra maža val
stybėlė tarpe Vokietijos, 
Franci jos ir Belgijos, ku
rios plotas tik 999 ketvir- 
tainiškos mylios ir ji turi 
apie 300,000 gyventojų. Ši 
valstybėlė jokios karinės, 
nei strateginės reikšmės 
neturi. Laike Pirmo Pasau
linio Karo ją vokiečiai buvo 
okupavę be jokio pasiprie
šinimo, veikiausiai bus taip 
ir dabar.

Bendrai šios trys valsty
bės be kolonijų, tai yra, 
Europoj užima 25,278 ket- 
virtainiškas amerikoniškas Jeigu Vokietija ūži

mylias ploto, daug maž tiek, 
kaip dabar Lietuva. Jos vi
sos yra daikte, vakarinėj- 
šiaurinėj — Europoj, tarpe 
Vokietijos, Francijos ir 
Šiaurės Jūros. Bet Belgijos 
ir Holandijos kolonijos yra 
milžiniškoš ir turtingos. Jos 
ir gyventojų turi apie 17,- 
000,000 (be kolonijų).

Belgijos ir Holandijos 
Jėgos

Kariniai jos yra stiprios. 
Pereitame kare Belgijos pa
sipriešinimas smarkiai pa
kenkė Vokietijos karo pla
nams sunaikinimui Franci
jos. Po pereito karo stipriai 
ginklavosi Belgija ir, Holan
dija. Jos abi statė tvirtu
mas, savo Maginot Linijas. 
Holandija stipriai fortifi- 
kavo sieną prieš Vokietiją, 
gyrėsi, kad ji galės paleisti 
vandenį ir užlieti plotus. 
Belgija statė tvirtumas ant 
Francijos ir Vokietijos sie
nų. Ant kiek tos tvirtumos 
galingos, tai mūšiai paro
dys.

Belgijos jėgos. Pagal So
vietų Sąjungos davinius, 
Belgijos armija taikos me
tu buvo 36,000 oficierių ir 
karių. Išlavinti rezervai 
siekė 850,000. Orlaivyne bu
vo 7,500 žmonių./Pastarai- 
siais laikais, nuo karo pra
džios, Belgija garsinosi, 
kad ji turi išsibūdavo jus 
daug naujų fortų ir gyrėsi, 
kad jos armija mobilizuota 
iki 1,000,000 ir viskam pasi
rengus. Ji apginkluota ge
rai. Orlaivių ji turi apie 300 
ar kiek daugiau. Jūrų lai
vyno neturi.

Holandijos jėgos. Taikos 
metu jos armija buvo apie 
30,000 oficierių ir kareivių. 
Išlavinti rezervai buvo apie 
500,000. Nesenai Hollandi- 
jos ministerial garsinosi, 
kad jie gali pastatyti 1,500,- 
000 vyrų po ginklu. Orlai
vyne yra apie 300 karo or
laivių ir 6,000 žmonių.

Hollandiją turi stiproką 
jūrų laivyną, kurį sudaro: 
4 kruzeriai, keli kraštų ap
saugos laivai, 8 naikintojai, 
11 minininkų, 27 submari
nai ir apie pora desėtkų 
mažesnių karo laivų.

Strateginė Reikšme
Belgija ir Hollandiją turi 

neišpasakytai didelę strate
ginę karo reikšmę Vokieti
jai, Anglijai ir Frakcijai.

Hol-

Vaizdas iš Huntington Park, Cal., kur gurno ir au
tomobilių darbininkai turėjo masinį mitingą. Jiems 
prakalbą sake CIO vadas Har'ry Bridges. Darbinin

kai pasirįžo iškovoti geresnes darbo sąlygas 
"uu 'Mu-jt* didesnes algas. a •»

landiją ir Belgiją, tai ji jau 
bus apsupus Angliją iš tri
jų pusių ir jos submarinai 
ir orlaiviai žiauriai puls, o 
gal ir armiją vokiečiai iš
kels Aiiglijoj, nes iš Belgi
jos ir Šiaurinės Franci jos į 
Angliją yra tik apie 18 
amerikoniškų mylių atsta 
per vandenį—Anglų Kana
las. Jeigu Vokietija galėjo 
iškelti savo armiją už Ska- 
gerrak Užlajos, kuri turi 
apie 80 mylių vandens plo
tą, Norvegijoj, ir Anglijos 
karo laivynas negalėjo pa
kenkti, tai ar tas negalima 
padaryti ir per Anglų Ka
nalą?

Vokietija užimdama Bel
giją turi planą apsupti 
Franci jos armiją Maginote 
Linijoj ir ją sunaikinti. Ji 
vėl eis tuo pat keliu ant 
Paryžiaus, kaip ,1914 metais 
žygiavo.

Iš antros pusės Belgija 
atidaro Anglijai ir Franci- 
jai kelią apeiti Vokietijos 
tvirtumas — Siegfried Li
niją.

Todėl, nėra abejonės, kad 
dabar prasidės baisiausi 
mūšiai. Ar Franci ja ir An
glija puls su didelėmis jė
gomis gelbėti Belgiją ir 
Hollandiją? Nepaisant vi
sų garsinimų, tenka abejo
ti. Rašančiam atrodo, kad 
jos tiek “gelbės” Belgiją ir 
Hollandiją, kaip “gelbėjo” 
Norvegiją! Atrodo,- kad 
daugiau drūtinsis ir lauks 
vokiečių atakų ant Franci- 
jos-Belgijos sienų, kur yra 
dvi eilės fortifikacijų, vie
na Belgijos, o kita Franci- 
jos. Tą parodys ateitis, bet 
dabar numatomos baisios 
kovos ant sausžemio, ore ir 
gal būti jūrų. Jeigu ir da
bar Anglija ir Francija bus 
sumuštos ir prakiš Belgiją 
ir Hollandiją, tai jų vardas 
visai nupuls. Niekas su jo
mis daugiau nesiskaitys!

Abi pusės viena kitą kal
tina. Anglija ir Francija, 
taip pat Belgijos ir Hollan- 
dijos valdžios sako, kad ant 
pastarųjų užpuolė Vokieti
ja. Gi iš savo pusės Vokie
tija sako, kad Anglija ir 
Francija stengėsi pasidary
ti sau karo bazes Belgijoj 
ir Hollandijoj ir iš ten už
pulti Vokietiją.

Mums atrodo, kad abi pu
sės nepaiso neutraliskų ir 
mažų šalių, bet taip daro, 
kaip joms geriau, kaip išlai
mėt! karą. Karo išlaimėji- 
mo tikslui suranda ir patei
sinimų.

Bet Anglija ir Francija, 
kada prakišo Norvegijoj, 
tai j ieško j o naujo karo 
fronto. “New York Times,” 
kuris remia Anglijos ir 
Franci jos karo politiką, 
štai ką rašė redakcijos 
straipsnyj gegužės 4 dieną, 
1940:

“Ir včl iniciatyva lieka 
Hitlerio rankose, ir včl 
Talkininkai (Anglija i r 
Francija) neturi mūšio lau
ko.. .

Pirmadienis, Geguž. 13, 1940
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nesiimame tvirtinti. Bet ka
ro liepsna užsiliepsnojo ant 
Francijos, Belgijos, Vokie
tijos ir Holland!jos sienų. 
Kaip 1914 metais Belgija 
buvo stambių imperialisti
nių valstybių auka, nes jos 
teritoriją pasirinko ir 
Francija puolimui ant Vo
kietijos, ir Vokietija, kuri 
pirmoji atliko užpuolimą, 
puolimui per ją ant Fran
cijos, taip ir dabar.

Laiminga Lietuva
Kada kariaujančios stam

bios imperialistinės valsty
bės spardo Mažąsias šalis, 
nesiskaito su jų teisėmis, su 
jų gyvenimu, tai mes, lietu
viai, galime \ lengviau atsi
dusti. Ir dabar gyvenimas 
patvirtina tą, kaip gerai pa
darė Lietuva, Latvija ir Es- 
tonija, kad jos peFęitą ru
denį susitarė su savo ga
lingu rytų kaimynu — So
vietų Sąjunga ir padarė 
bendro apsigynimo sutartį. 
Kas žino, kas būtų iki šio
lei su Lietuva atsitikę? 
Kaip yra neišmintingi tie 
lietuviai, kurie puolė ir 
puola Sovietų Sąjungą ir 
visokių negražių pasakų 
skleidžia jos vardu!

Kur Austrija, Čechoslo- 
vakija, Lenkija, Danija ir 
Norvegija, kurios buvo 
daug didesnės už Lietuvą? 
Kur rytoj, bus Belgija ir 
Hollandiją?

Amerikai Karo Pavojus
Hollandijos ir Belgijos 

atsidūrimas kare sudarė 
pavojų ir Jungtinėms Vals
tijoms. Jau praneša, kad 
Jungt. Valstijų karo laivy
nas išplaukė į Philippinus. 
Ką darys Japonija? Ar ji 
nepuls Hollandijos turtin
gąją Rytų Indiją? Nesenai 
ji sakė, kad ims “ją glo
boti.” Ką į tai pasakys Wall 
Stryto imperialistai ? Karo 
pavojus visai arti mūsų 
duru! Vai. Sūnus.v

Algu-Valandy Įstatymo 
Knygutės Veltui

Jungt. Valstijų Darbo 
Departmento “Wage and 
Hour Division” ką tik išlei
do knygutę, kuri atsako į 
daugybę klausimų, kurie in
teresuoja darbininkus.

Kam priguli minimumo 
algos pagal šito naujo įsta
tymo? Kiek algos darbinin
kas privalo gauti už atliktą 
darbą, už viršlaikį. Kaip 
viršlaikis rokuojama? Ar 
darbdavis tikrai turi užmo
kėti darbininkui už viršlai
kį? Kaip darbininkas gali 
atgauti užsivilkusias algas? 
Kaip įstatymas liečia vai
kų darbą? Tai tik keli klau
simai, kurie atsakyti šitoje 
16-puslapių knygutėje. Ga
lima tą knygutę už dyką 
gauti iš vietinių Wage 
and Hour Division ofisų, ar 
pasiųskite prašymą į Wage 
and Hour Division, U. S. 
Department of Labor, 
Washington. D. C.

FLIS.

Kol Talkininkai ne- 
neutrališką teritori- 
jie niekur hetures 
užduoti smūgio da-

ją, tol 
progos 
bartiniu momentu Vokieti
jai, jeigu neskaityti aštraus 
užpuolimo ant fortifikacijų 
išilgai Vakarų Frontą.”

Reiškia, Anglija ir Fran
ci ja turėjo jieškoti naujo 
fronto, naujos teritorijos 
užpuolimui ant Vokietijos. 
Per kelias dienas spauda 
kunkuliavo, kad karas pra
sidės Balkanuose ir Arti
muose Rytuose. Ar ten ka
ro pavojus sumažėjo^—mes

K

Brussels, Belgija, geg. 
10. — Belgai sakosi nušovė 
žemyn kelis vokiečių orlai
vius.

London. — Anglų pulki
ninkas J. C. Wedgewood, 
veternas praeito pasaulinio 
karo, pareiškė seime:.

“Mums reikia visokios 
pagalbos iš Rusijos it iš 
Amerikos, ir kuo greičiau 
mes gausime tokią pagalbą, 
tuo geriau bus Anglijai.”

Pulk. Wedgewood yra 
darbietis Anglijos seimo at
stovas.
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Apdrauda Darbininkams ir Jy Šeimoms 
Po Socialės Apdraudos Aktu LIETUVOS ŽINIOS

Apdrauda Darbininkams ir jų šei- 
morA. IX) Socialės Apdraudos Aktu.

Socialės Apdraudos Aktas yra 
Kongreso priimtas įstatymas. įsteig
ta dvi rūšys socialės apdraudos —- 
bedarbio apdraudę ir senatvės— ir 
likusių našlaičių apdraudę dėl dar
bininkų ir jų šeimų. Aprūpina viešą 
pagelbą beturčiams seniems, akliems 
ir vaikams.

Socialės Apdraudos Aktas tapo 
priimtas 1935 m. ir pataisytas 1939 
m. Šie straipsniai stengsis paaiškinti 
skaitytojams jų teises, naudas ir pa
reigas pagal įstatymo senatvės ir li
kusių našlaičių aprūpinimų.

STRAIPSNIS 4—ŠEIMOS 
APDRAUDA

Apart mėnesinių seno - am
žiaus mokesčių, mokamų po So
cialės Apdraudos Aktu, darbi
ninkui, sulaukusiam 65 m. am
žiaus ar daugiau, yra dar ap
draudos mokestys jo šeimai, ku
rie prasideda tuom laiku. Ap
drauda mokama jo šeimai, jam 
mirus, nepaisyt jo amžiaus, 
jeigu jis tik turi reikalingus 
“apdengtus kvartalus“; t. y. ka
lendoriškus kvartalus, kuriuose 
jis uždirbo $50, ar daugiau prie 
darbų, įstatymo inimtų.

Kada darbininkas gauna jo 
seno-amžiaus apdrauda, pašel- 
pą ir mokama jo žmonai, jeigu 
jai sukako 65 metai amžiaus, ar 
daugiau, ar kai jai sukaks 65 
metai;

jo vaikams, mažiaus 16 m., ar 
18 m. jeigu jie vis lanko moky
klą.

Darbininkui mirus, nepaisant 
metų, jeigu turi reikalingus 
“apdengtus kvartalus,“ apdrau
da bus mokama—

jo našlei, jeigu sulaukus 65 
m. amžiaus, ar daugiau, ar kai 
sulaukia 65 m. amžiaus;

jo vaikams, pakol pasiekia 16 
metus, ar 18-tus metus, jei vis 
lanko mokyklą;

jo našlei, bile metų, jeigu jos 
globon turi tokius vaikus;

jo tėvams, jeigu sulaukė 65 
m. ar kai sulauks 65 m., jeigu 
darbininkas nepaliko našles, ir 
vaikų mažiaus 18 m.

Darbininko našlei ar tėvams, 
gauti pašalpą, atsitikime jo 
mirties, jam reikalinga turėti 
pusę tiek “apdengtų kvartalų“ 
kiek yra kalendoriškų kvartalų 
po laiko, kai įstatymas įėjo ga
llon (ar kada sulaukė 21 m. 
amžiaus) ir lig jo mirties, šitas 
reikalavimas yra toks pats ir

algapelniams. Bet jeigu našlė 
turi vaikų, d a r nesulaukusių 
18 m. amžiaus, jos priežiūroj, 
arba jeigu darbininkas palieka 
tik vaikus, reikalavimai gali būt 
ir mažesni. Našlė ir vaikai 
gautų pašalpos, jeigu jis turėjo 
tik šešis “apdengtus kvartalus“ 
per 12 kvartalų prieš pat mirtį.

Kiek mėnesinės pašalpos na
rys darbininko šeimos gali gau
ti, priguli nuo to, kiek apdrau
dos jis uždirbo. Našlei, sulau
kusiai 65 m. amžiaus, ai' dau
giau, vaikui sulaukusiam 18 m., 
arba tėvui, pašalpa yra lygi pu
sės darbininko apdraudos su
mos.. Tadgi, jeigu jo apdrauda, 
jam sulaukus 65 m. amžiaus, 
yra $30 per mėnesį, jo žmona, 
jeigu sulaukus 65 m. ar kai su
lauks 65 m., gaus $15 per mė
nesį, sudėjus abiejų sumas jie 
gaus $45 per mėnesį.

Vyrui mirus, jo našlė, sulau
kus 65 m., ar bile kada, jeigu 
turi mažamečius vaikus jos 

į globoj, gauna tris ketvirtadalius 
j to, ką būtų gavęs darbininkas, 
ir jo vaikas ar vaikai nesulau
kusieji 18 m., kiekvienas gau
na pusę. Jeigu vyro apdrauda 
iki mirties pasiektų $20 per 

, mėnesį, našlė gautų penkiolika 
i dolerių/ ir vaiko pašalpa būtų 
'$10. šeimos, gaudamos iš viso 
I daugiau kai $20 per mėnesį, ne- 
I gali gauti daugiau, kai du syk 
Į darbininko apdraudos, ar 80% 
jo vidutinės mėnesinės algos, ar 
$85, kuri tik suma yra mažesnė.

Pavyzdžiui, jeigu vyro ap
draudos mokestis, kada mirė, 
pasiektų $25 per mėnesį, ir jei
gu jis paliko našlę ir tris vai
kus, jų pašalpa iš viso pasiektų 
$56.25; t. y. $18.75 per mėnesį 
našlei, ir $12.50 kiekvienam 
vaikui. Kadangi ta suma—$56.- 
25—yra daugiau kai du syk vy
ro mokesties, pašalpa bus $50.

PASTABA: Seno amžiaus ir li
kusių našlaičių apdraudos planas 
įnima tik darbininkus ir jų šeimas, 
kurie kvalifikuoti po sistema. Vieša 
Pagelba (Public Assistance), federa- 
lis-valstijinis planas, kuris teikia pa
gelbą beturčiams seniems, akliems 
ir vaikams, yra kitas dalykas. Dėl 
informacijų apie Apdraudos sistemą 
kreipkitės prie arčiausios raštinės 
Social Security Board.

Dėl informacijų apie viešą pašalpą 
kreipkitės prie arčiausios labdarybės 
raštinės.

Kaunas. — Praeita vasara 
Kaune surengtųjų pirmųjų 
Pabaltijo civilinės aviacijos 
varžybų proga Lietuvos Aero 
Klubas, kaip tų rungtynių- 
varžytynių rengėjas ir šeimi
ninkas, gavo nemaža vertingų 
sportinių dovanų iš kitų aero 
klubų, kaip tai iš Vokietijos, 
Suomijos, Estijos ir kitur. Bu
vo gauta ir lenkų aero. klubo 
dovana — taurė, kurią lenkai 
įteikė, kaip sidabrinę. Deja, 
taurė buvusi ne sidabrinė, o 
tik pasidabruota, ir tik kiek 
tepasidabruota. Tai iš karto 
pasirodė įtartina mūsų klubo 
žmonėms, o prieš kiek laiko ir 
pasitvirtino: tariamoji sidabri
nė lenku taurė pradėjo rū
dyti.

Vilnius. — Vilniečiai rašy
tojai paskutiniuoju laiku ruo
šia spaudai naujų originąlių 
beletristinių leidinių. Rašyto
jas VI. Kadžiulis baigia reng
ti spaudai romaną, pavadintą 
“Išgriauti kryžiai,“ kuriame 
bus vaizduojamas lietuvių vil
niečių gyvenimas lenkų oku
pacijos metais. Poetė O. Mi- 
ciūtė taip pat baigianti pla
tesnį beletristinį veikalą, ir 
kiti vilniečiai rašytojai pasi- 
rįžę pasirodyti naujajai ga
dynei su nauja savo kūryba.

Vilnius. — Valstybės teatras 
projektuoja š. m. birželio mė
nesį Vilniuje surengti kelis 
spektaklius atvirame ore. Tam 
tikslui numatyta pastatyti 
misterija “Gedimino sapnas“ 
ir opera “Aida.“

/ —o—
Seinai (Suvalkų trikampis). 

—Vokiečių įstaigos paruošė 
planą eksploatuoti prijungtos 
Vokietijai Suvalkų srities že
mes ūkio turtus, suintensyvi
nant pieno, sviesto ir kitų 
produktų gamybą, panaudo
jant ūkininkams ir priverčia
mas paskatinimo priemones.

Vokiečiams Teko dar 17 
Norvegijos Laivų

Berlin. — Vokiečiai skel
bia, kad jie “visiškai nu
malšinę” centralinę ir pieti
nę Norvegiją.

T v i rtoviškose pozicijose 
Norvegijos pajūryje vokie
čiai rado daug ginklų ir 
amunicijos. Vokiečiai paė
mė dar septynis didelius ir 
dešimt mažų Norvegijos 
laivų.

Popiežius Bijo, kad Karas 
Apimsiąs Visą Pasaulį

Roma. — Popiežius Pijus, 
kalbėdamas keturiem tūks
tančiam katalikų iš įvairių 
kraštų, išsitarė, kad į karą 
galės būt įtrauktos ir kitos 
šalys. Už tai jis kaltino me
lus, perdidelę saumylystę ir 
pasinešimus į jėgos vartoji
mą. Popiežius ragino mels
tis, kad karas nepasklistų 
plačiau.

Hollandijos kariai įruošė “kur nors Hollandijoj“ mil
žinišką kanuolę sienai ginti, jei Vokietijos arba An
glijos kariuomenės bandytų per jų kraštą tarp savęs 

sąskaitas suvesti—kariauti.

Vilnius. — Vilniaus miestas, 
palyginti su Kauno statyba, 
yra gana kebliojo padėtyje. 
Per 19 metų lenkams beval- 
dant, Vilniuje tebuvo pasta
tyta vos keletas naujų namų, 
tuo tarpu kai Kaune per tą 
patį laiką išdygo nebe šimtai, 
bet tūkstančiai naujų, moder
nių pastatų. Per tą 19 metų 
Vilniaus miestas neremontuo
tas ir menkai tetaisytas, aprū
ko, stilingieji senoviniai pa
statai apšepo, vidujiniai įren
gimai daug kur susidėvėjo, 
tad visur reikalinga greito 
remonto ir naujos statybos. 
Gedimino miestui grįžus prie 
savo Tėvynės, atsirado reika
las jį padaryti vertu jo aukš
tos paskirties. Pajutę su lie
tuviška tvarka ir naują tem
pą Vilniuje subruzdo svetim
taučių statybos bendrovės 
gauti į savo rankas busimųjų 
statybų parangas, statybinės 
medžiagos importo teises ir tt. 
Bet neapsileido ir Vilniaus 
lietuviai. Statybos specialistai 
Vilniuje įkūrė grynai lietu
višką statybos bendrovę “Rū
mas,“ turinti tikslo importuo
ti iš užsienių reikalingąją 
statybai medžiagą, imti pa
rangas ir vykdyti statybas. 
Bendrovė dar pirmomis savo 
•gyvavimo dienomis jau gavo 
žymią parangą ir sėkmingai 
pradėjo darbą.

Maskva.—Sovietų Sąjungos 
liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas Molotovas savo 
didžiojoj . kalboje, pasakytoj 
kovo 29 d. aukščiausios So
vietų tarybos pilnaties posė
dyje, kalbėdamas apie santy
kius su Baltijos valstybėmis, 
taip pasakė:

“Taikos sutarties sudarymas 
su Suomija užbaigia vykdymą 
uždavinio, pastatyto praėju
siais metais patikrinti Sovietų 
Sąjungos saugumui nuo Balti
jos jūros pusės, ši sutartis 
yra būtinas papildymas prie 
trijų sutarčių, apie tarpusavio 
pagalbą, sudarytą su Estija, 
Latvija ir Lietu va^- Pasire

miant pusės metų laiko paty
rimu, nuo tų tarpusavio pa
galbos sutarčių sudarymo, ga
lima padaryti aiškiai api
brėžtas teigiamas išvadas apie 
sutartis su pabalčiais. Tenka 
pripažinti, kad Sovietų Sąjun
gos sutartys su Estija, Latvi
ja ir Lietuva prisidėjo prie 
sustiprinimo tarptautinių po
zicijų kaip Sovietų Sąjungos, 
taip, ir Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Priešingai gąsdini
mams, kuriais užsiėmė šimta
procentiniai Sovietų Sąjungai 
priešingi imperi a 1 i s t i n i a i 
sluoksniai, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybinė nepriklau
somybė bei politikos savaran
kumas nieku nenukentėjo, o 
ūkiniai santykiai tų kraštų su 
Sovietų Sąjunga pradėjo žy
miai plėstis. Vykdymas sutar
čių] su Estija, Latvija ir Lie
tuva vyksta patenkinamai ir 
sudaro premisas tolesniam ge
rėjimui santykių tarp Sovietų 
Sąjungos ir šių valstybių.“

m a pasigaminti iš Lietuvoje 
auginamų avių vilnų. Įvyku
siame Lietuvos Avių Auginto
jų Dr-jos suvažiavime nutarta 
didinti avių skaičių ir jų ko
kybę. Norint patenkinti viso 
krašto vilnų pareikalavimą, 
reikalinga vilnų gamybą padi
dinti pustrečio karto. Vieto
je dabar laikomų 600,000 
avių/ reikalinga Lietuvai 1,- 
400,000 avių. Nusis^tyta kai
lių ir vilnų reikalams laikyti 
šias pagerintas avių -veisles: 
vietinės ii’ romanovų, juoda
galvių ir merinosų.

gai pažymėtų aukotojų vardų 
ir pravardžių. Kur yra pažy
mėta, kad Haverhillyj aukojo 
tam tikslui, tarpo kitų, ir V. 
Simanavičius, J. Pictkus, S. 
Džingoliavičius, P. Javans- 
kis, M. Malonis, P. Jocuns- 
kas ir J. Slančikas, o turėjo 
būt pažymėta: V. Sfmanavi- 
čius, J. Pretkus, S. Dzingele- 
vičius, P. lyanauskas, M. Ma
tonis, P . Yocumskas ir J. 
Stančikas. Kas iškraipė auko
tojų vardus nežinau, bet tik 
paduodu pataisymą, ir atsi
prašau tų aukotojų, kurių an
ksčiau tilpo iškraipytos pra
vardės.

A. P. Dambrauskas.

Vokiečiai Protestuoja Rumu
nijai prieš Jy Spaudimą

Bucharest, Rumunija. — 
Vokietija įteikė Rumunijai 
protestą dėl to, kad rumu
nų valdžia ištrėmė kai ku
riuos vokiečius; kad įvedė 
policijos priežiūrą kitiem 
ten gyvenantiem vokie- * 
čiam; kad apdėjo juos tak
sais ir kad uždraudė vokie
čių bizniams laikyt savo 
languose plakatus - iškabas 
su vokiška propaganda.

Rumunų valdžia dar ne
atsakė į Vokietijos protes-

Pasadena. Md.

Vilnius. .— Švietimo minis- 
teris pasirašė įsakymą, kuriuo 
Vilniuje legalizuojamos dvi 
žydų privatinės gimnazijos.

Vilnius. — čia įvyko Lietu
vos Aero Klubo skyriaus stei
giamasis susirinkimas. Skyrių 
įsteigus, jo pirmininku išrink
tas Vilniaus miesto architek
tas inž. Landsbergis - Žemkal
nis.

Lazdijai.—šiomis dienomis 
Seinų apskrities pradžios mo
kytojai, paraginti lietu vinti 
savo pavardes, jas mielai kei
čia. Sudarant keistinų pavar
džių sąrašą, rasta, kad Seinų 
apskr. pradžios mokyklų mo
kytojai keičia 58 pavardes, 
kurios buvo iškraipytos.

Klaipėda. — Jau gautas vo
kiečių sutikimas leisti išgaben
ti iš Klaipėdos buvusias “Ry
to“ spaustuvės mašinas. Jas 
perima “Spindulio“ bendrovė. 
Rotacinė spaudžiamoji maši
na bus perkelta į Vilnių, kur 
per karą nebebuvo likę nė 
vienos tokios ' mašinos ir vil
niškiai laikraščiai turėjo iki 
šiol vargti su plokščioži^mis 
spaudyklėmis. Monotipas bus 
perkeltas į Kauną. Tai kol kas 
vienintelė tokia renkamoji 
mašina Lietuvoje. Atgauna
mas ir didžiojo lietuvių kalbos 
žodyno rinkinys, kurs buvo 
spausdinamas “Ryte“ Klaipė
doje ir iki šiol buvo ten įstri
gęs. Iš viso bus perkelta apie 
20 vagonų “Ryto“ spaustuvės 
turto. ■

Kaunas. — Dėl karo ir jūrų 
blokados, nepanrastai yra pa
sunkėjusios už jūrinės kelio
nės. Į Ameriką buvo like pri
einamos tik švedų ir italų Ii? 
nijos. Paskutiniu laiku ruo
žas tarp Švedijos ir Amerikos 
pasidarė nemažai rizikingas, 
tad liko tik vienas Italijos- 
Amerikos ruožas. Ryšium su 
tuo, italų laivininkystės ben
drovės, palaikančios susisieki
mą su Pietų ir šiaurės Ame
rika, paskutiniu laiku nema
žai susidomėjo ir keleiviais į 
Lietuva ir iš Lietuvos. <■ •

Kaunas. — Spaudos žinio
mis, K. Pargaliauskas.. gyve
nęs Kretingoje (anksčiau bu
vęs Klaipėdos jūros “Budžid” 
draugovės skautas), praeitais 
metais padavęs Jungt. Ameri
kos Valstybių prezidentui 
prašymą, kad jį priimtų į A- 
merikos jūrų mokyklą. J. Ą. 
V. prezidentas Rooseveltas jo 
prašymą patenkinęs ir Parga
liauskas priimtas Amerikos 
jūrų mokyklon be atlyginimo 
už mokslą ir išlaikymą.

Kaunas. — Dėl karo pasun
kėjus žaliavos gavimui, kad 
nenukentėtų tekstilės pramo
nė, susirūpinta, kaip pakelti 
avių ūkį tiek, kad didęsnę da
lį.vilnonių audeklų būtų gali-

Balandžio 27 d. čia mūsų 
kaimyno G. Ei^ingtono sudegė 
namas ir viskas, ką tik jie tu
rėjo. Namas buvo medinis. 
Sudegė ir vaikutis septynių 
savaičių amžiaus.

Eringtonienė buvo išėjus į 
mišką malkų parsinešti. Su 
ja taipgi buvo trys jos vaikai. 
Namie buvo pasilikus tik mo
čiutė su mergaite. Močiutė 
pamatė, kad iš kito kambario 
eina dūmai. Įpuolė į miega
mąjį kambarį, kur vaikutis 
gulėjo, bet jo išgelbėti nebe
galėjo, nes jis jau buvo už
troškęs. Tada ji puolėsi prie 
mergaitės, kuri jau irgi buvo 
pradėjus degti, ir ją išgelbėjo 
—mergaitės plaukučiai apde
gę.

Iš kur gaisras kilo, niekas 
nežino. M. J.

Haverhill, Mass.
Balandžio 30 d. ALDLD 85 

kp. turėjo surengus prakal
bas, L. P. G. Kliubo svetainėj. 
Kalbėjo drg. L. Pruseika, 
“Vilnies“ redaktorius iš Chi
cago, III.

Drg. D. Pruseika pirmoje 
dalyje savo prakalbos plačiai 
aiškino apie ALDLD ir apie 
L.D.S., ir kokią didelę naudą 
turi tie lietuviai, kurie pri
klauso prie šių organizacijų. 
Ir kvietė visus lietuvius prisi
rašyti prie jų.

Antroje dalyje prakalbos 
drg. L. Pruseika kalbėjo apie 
dabartinį Europoj siaučiantį 
karą, nurodydamas, kad su
kėlime karo yra kaltininkėmis 
Anglija, Franci ja ir Vokietija. 
Ragino visus dirbti toje link
mėje, kad* nedaleidus Ameri
kai įstoti į dabartinį karą. 
Taipgi priminė, kad Lietuvos 
politikieriai, padarydami savi
tarpinio apsigynimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga, išgelbėjo 
Lietuvos nepriklausomybę. Da
bar, gręsiant bent kokiam pa
vojui Lietuvos nepriklausomy
bei, ji turi drūtą kaimyną ry
tų pusėj, kuris, reikalui esant, 
ateis Lietuvai į pagalbą.

žmonių į prakalbas atsilan
kė neperdaugiausiai. Tur būt 
stokavo platesnio prakalbų 
garsinimo.

Laike pertraukos buvo ren
kamos aukos padengimui iš
laidų.

.Stambesniais aukavo seka
mi : A. Račkauskas, A. S. Ka
zlauskas po 50c; P. Pečiuko- 
nis 35c.; A. J. Navickas 30c.; 
P. Ivanauskas, P. Galinis, S. 
Benkus, E. Radzevičienė, B. 
Gumauskas, J. Saulėnas,- P. 
Yocumskas, A. Maziliauskas, 
A. Račkauskienė, M. Yocums- 
kienė ir A. P. Dambrauskas 
po 25c. Smulkiais $2. Viso sy
kiu $6.40.

Visiems aukavusiems ir at
silankiusiems į prakalbas, var
de ALDLD kp., tariu širdin
gai ačiū.

ALDLD 85 kp. Narys.

Klaidingai Pažymėta Aukoto
jų. Pavardės

Dienraščio “Laisvės“ num. 
100, tilpusioje korespondenci
joje iš Gardner, Mass., kurio
je sužymėta vardai ir pavar
dės tų žmonių, kurie aukojo 
dėlei Geo. Bražinsko išgelbė
jimo iš nelaimės, yra klaidm-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Berlin, geg. 10. — Vokie
čiai sunaikino du Anglijos 
lėktuvus iš tų, kurie bom
bardavo Bergeną, Norvegi
joj.

IOI

O Saldainiai iš Lietuvos
Amerikinė Lietuvos importo korporacija 

aplaikė didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galima gauti “Laisves” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėžė $1.20. Persiuntimą apmokame.

Ant vietos galima gauti ir po mažiau kaip du 
svaru: po svarą ir po pusę svaro gausite. Padė
kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.

|| 427 , Lorimer St
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

Brooklyn, N. Y.
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Kas Įeina į Dvyliktąją Sovietų 
Sąjungos Respubliką

1) Istorijon Įėjusios Vietos
Balandžio 10 d., baigėsi 

terminas, kad turi galutinai 
SSSR žinion pereiti iš Suo
mijos užkariautos ir kovo 
12 d. taikos. sutartimi per
leistos teritorijos, o taip pat 
SSSR pasitraukti iš jų už
imtos Petsamo srities. Tuo 
baigiamas kovo 12 d. sutar
ties vykdymas teritoriniu 
atžvilgiu ir paskutiniuoju 
metu laikraščių skiltyse mi
nėtosios vietos dabar jau 
įeina į istoriją. Tad verta 
padaryti šių vietų trumpą 
apžvalgą.

Viborgas arba suomiškai 
Vipuris (vertime reiškia 
“Šventasis kalnas”) buvo 
savo dydžiu antrasis Suo
mijos miestas po Helsinkio 
ir turėjo prieš karą 82,000 
gyventojų. Švedijos kara
lius Erikas “kryžiaus kare” 
prieš suomius paėmė Suo- 
hriją švedų valdžion, o Vi- 
borgą (Vipurį) švedų ka
ralius Birgeris I pastatė 
.1293 m. Nors rusų Novgo
rodas vis labiau siekė iš
plėsti savo valdžią į šiaurę 
Karelijos link, tačiau šve
dam pasisekė išlaikyti savo 
padėtį Suomijoj. Norėdami 
atsiremti prieš rusus, šve
dai Viborgą, kaip svarbų 
strateginį punktą, padarė 
stipria tvirtove. Bet toji 
tvirtovė nepajėgė atsispirti 
Petro Didžiojo kariuome
nei. Po šiaurės karo 1721 
m. taikos pagrindu rusai 
paliko švedam gerokai su
griautąją Suomiją, bet pa
siliko sau Karelijos są
smaukoj buvusios didžiosios 
hercogystės sritį su Vibor- 
gu Vipuriu ir Kekshol- 
mu, sudarydami senąją Vi- 
borgo guberniją. Vėliau, 
kai rusai 1809 m. prijungė 
Suomiją prie Rusijos kaip 
autonominę didžiąją kuni
gaikštystę, Viborgas-Vipu
ris įėjo į Suomijos ribas, o 
nepriklausomoj S u o m i joj 
buvo Vipurio (Laani) sri
ties vyriausias miestas.

Viborge - Vipury beveik 
visi miesto namai pastatyti 
iš akmens, kas yra gana 
retas ir ypatingas reiški
nys miškais turtingoj Suo
mijoj. Aplink senąją žiląją 
citadelę su senosios tvirto
vės sienom ir bokštu spie
čiasi senamiesčio siaurutės 
gatvelės ir senoviniai na
mukai, bet toliau eina mo
derniški kvartalai ir bulva
rai su aukštais amerikoniš
ko tipo pastatais, kuriuose 
buvo daugybė medžio pre
kybos ir 1 a i v i n i n k y stės 
įstaigų. Vipuris buvo suo
mių miško pramonės metro
polija, kuri iš kartos į kar
tą turtėjo prekyba rąstais, 
lentom ir popiermalke. Vi
borgas gražus miestas, vie
nas gražiausių Suomijoj. 
Net išlepintas keliautojas 
pripažįsta, kad Viborgo sto
ties fasadas
suomių architekto Sarineno 
kūrinys, — yra vienas gra
žiausių Europoj, net visa
me pasauly. Kaip senas 
Hanzos miestas, Viborgas 
turi daug viduramžių kul
tūros paminklų — gražių 
pastatų, kurių tarpe žymi 
vieta tenka rotušei.

Pranešimuos apie Vibor
gą suomių - sovietų karo 
tnetu dažnai būdavo mini- 

2 ma, kad iš miesto nė ak
mens ant akmens nepasili
ko. Skaitytojai iš to galėjo 
tikrai šiurpų vaizdą susida
ryti. Bet Vipurį užėmus 
SSSR spaudoj patalpinto

garsiojo

sios nuotraukos rodo, kad karas tarp jos ir kurios 
miestas nėra jau taip su
griautas, o savo bendruoju 
vaizdu atrodo net beveik 
visai sveikas. Kaip žinoma, 
suomiai gyventojus iš Vi
purio evakuavo dar karo 
pradžioj.

Viborgo reikšmė Suomi
jai buvo ta, kad jis buvo 
svarbiausias medžio išveži
mo uostas. Ties Viborgu į 
Suomių įlanką įteka didysis 
Saimos kanalas, kurs jun
gia Suomijos ežerų sistemą 
su Suomių įlanka. Tuo ke
liu eidavo Suomijos medžio 
eksporto didžioji dalis. Ka
nalas pastatytas 1844-1856 
metais, jis turi 60 km. ilgio, 
13.3 m. pločio ir 3 m. gylio. 
Kanalo pietinė dalis perėjo 
į SSSR rankas.

Be Viborgo, SSSR atite
kusiose srityse žymiausi 
miestai yra Sortavala su 
5000 gyventojų, miestas su 
didele strategine reikšme, 
nes viešpatauja ties Lado
gos ežeru, Keksholmas (Ke- 
kisalmi) su 4000 gyventojų, 
prie Ladogos, sena 
tvirtovė.

Prijungtose prie 
suomių srityse, ypač 
srity, daug pramonės įmo
nių, didžiausi celiuliozės fa
brikai, metalurgijos cent
rai, o taip pat dalis Kare
lijos granito laužyklų.

Kuolą jervio sritis, kuri 
pereina į SSSR rankas, yra . 
apie 11,854 kv. km. dydžio 
ir ten gyventojų buvo apie 
8000. Tai uolėta tundra, : 
d a u g i a u šia negyvenama. 
Kuolajerviai artimiausioji 
geležinkelio stotis yra Ka
mi j ervis. Toj srity j ūkiai : 
yra vienas nuo kito labai 
toli ir jie išmėtyti paeže- ; 
riais ir smulkių upelių pa- i 
krančiais. Pačioj šiaurėj, . 
ties Petsamu, kurs grįžta! 
Suomijai, SSSR lieka '"dalis 
žvejų pusiasalio. Į suomių ' 
rankas grąžinamos ir nike
lio kasyklos, dėl kurių Suo
mijai Petsamo sritis ypač . 
svarbi, o taip pat, kaip iš
ėjimas į Ledjūrį.

Hangės uostas yra toliau
siai į Suomijos pietus ir žie
mą retai teužšąla. Kitiem 
uostam užšalus, per Hangę 
eina visas susisiekimas jū
ra. Hangės uostas yra 30 
km. ilgio Hanko pusiasalio 
gale. Tas pusiasalis susi
traukia visai siauras, vie
tom smėlėtas, vietom uolė
tas. Abiem pusiasalio kraš
tais išbarstyta daug mažų 
salelių, kur auga gražūs 
miškai. Hanko pusiasalį jū
rininkai jau seniai pažino, 
tačiau Hangės uostas tik 
pereito šimtmečio vidury 
pradėjo smarkiau augti, o 
miestas teises įgijo tik 1878 
m. Hangės mieste buvo apie 
8000 gyventojų.
2) Bjorkės Incidentas tarp 
Nikalojaus II ir Vilhelmo II

Be kitų, SSSR valdžion 
perėjusių vietų, yra ir 
Bjorkė arba' Koivisto uos
tas su to paties vardo sala. 
Toj vietoj prieš 35 metus 
įvyko reikšmingas ir keis
tas istorinis aktas. 1905 
m., vos pasibaigus rusų-ja
ponų karui, Bjorkėj susiti
ko Rusijos caras Nikalojus

■ II su Vokietijos kaizeriu 
' Vilhelmu H. Niekam iš ru

sų diplomatų, nei užsienių 
reikalų ministeriui Lamz- 
dorfui nežinant, caras Ni
kalojus II pasirašė su Vil
helmu II sutartį, kuria Ru
sija pasižada suteikti Vo
kietijai paramą, jei kiltą

švedų

SSSR 
Enso

nors Europos valstybės. To
ji sutartis buvo didelis ab
surdas, tiesiog kvailystė, 
nes Rusija tada tuo pat 
metu turėjo sąjungą su 
Francija, kuriai ji taip pat 
buvo pasižadėjusi teikti pa
galbą, jei Franci ją užpultų 
kuri nors Europos valstybė. 
Išeina; kad karui tarp Vo
kietijos ir Francūzijos ki
lus, Rusija turėtų padėti ir 
vienai • ir antrai pusei, tai 
yra, pati su savim kariauti.

Kas vertė Nikalojų pada
ryti tą neapgalvotą žygį, 
taip ir lieka* neaišku. Ma
tyt, jis padarė iš mandagu
mo ir silpno būdo, negalė
damas' atsispirti prieš Vil
helmo II įtaką. Gal veikė 
dar ir kurs nusivylimas 
Francija po nelaimingo Ru
sijai karo su japonais. Ta
čiau tą sutartį pasirašęs ca
ras pats jautėsi nesmagiai, 
lyg nusikaltęs vaikas. Ilgai 
jis niekam • nieko nesakė 
apie tą sutartį. Tik po tri
jų mėnesių apie ją prisipa
žino užsienių reikalų mi
nisteriui Lamzdorfui, pa
meluodamas, kad tai sutar
čiai ’pritaręs ministeris pir
mininkas Vite, kurs tada 
nebuvo grįžęs iš taikos de
rybų su Japonija, ėjusių 
Amerikoj. Kai Vitei grįžus 
jiedu su Lamzdorfu per
skaitė Bjorkės sutartį, jie 
griebėsi už galvos. Pasiro
do, kad sutarties teksto ne
žinojo ir jį kontrasignuoda- 
mas pasirašęs jūrų ministe
ris admirolas 
kurs pasirašęs 
mu dokumento 
mas.

Vite savo 
pasakoja, su 
pasikvietus į 
jį kunigaikštį Nikalojų Ni- 
kolajevičių, pasisekė tą 
Bjorkės sutartį panaikinti. 
Tiesa, ir pats Vite buvo ša
lininkas susitarimo su Vo
kietija ir laikė klaida są
jungą su Francija, bet išti
kimybė sudarytosiom su
tartim iv sąjungom buvo 
labai tvirta ir tokie staigūs 
politikos posūkiai nebuvo 
įsivaizduojami. Jei Rusija 
būtų nuėjusi Bjorkės su
tarties keliais, t. y. Rusijos 
ir Vokietijos monarchijų 
sąjungos keliu, galima įsi
vaizduoti kaip visai kitaip 
būtų pakrypusi Europos 
politika ir visi vėlesnieji 
įvykiai.

3) Dvyliktoji SSSR 
Respublika

Šiom dienom sudarytoji 
naujoji KarelųrSuomių So
vietų Socialisfinė Respubli
ka yra dvyliktoji respubli
ka SSSR valstybėj. Ligi tol 
tų federatyvių respublikų 
buvo vienuolika, būtent: 1) 
Rusijos Sovietų Federaty
vinė Socialistinė Respubli
ka (RSFSR), 2) Ukrainos 
Sovietų Socialistinė Res
publika, 3) Baltgudijos SS 
R, 4) Azerbeidžano SSR, 5) 
Armėnijos SSR, 6) Gruzi
jos SSR,'7) Kazachų SSR, 
8) Kirgizų SSR, 9) Tadži
kų SSR, 10) Turkmėnų 
SSR, 11) Uzbekų SSR.

Tos 11, o dabar 12 res
publikų ir sudaro SSSR są
junginę valstybę, turėda
mos savarankumo teises sa
vo vidaus gyvenime, atski
ras vyriausybes, atskiras 
respublikoniškas * aukš. ta
rybas ir kitus valstybinius 
organus. Tų savarankiškų
jų respublikų ribose yra ei
lė tiaUtinių autonominių

Birilevas, 
caro įsaky- 
neskaityda-

atsiminimuose 
kokiu vargu, 
pagalbą didį-

spublikų, pavyzdžiui, Rusi
jos SFSR ribose yra Toto
rių Autonomine Socialisti
nė Sovietų Respubl., Baški- 
rų ASSR, Jakutų ASSR ir 
k. Ukrainos SSR turi auto
nominę Moldavijos respub
liką Rumunijos pasieny, 
Žydų ASSR, Gruzijos SSR 
ribose yra Adžarijos ASSR 
ir Abchazijos ASSR. Be to, 
yra dar eilė tautinių auto
nominių sričių, kurių ribo
se turi tautines autonomi
jas daugybė įvairių tautų 
ir tautelių.

Kadangi SSSR konstitu
cija numato teisę į tą są
junginę valstybę prisidėti 
naujom respublikom, tai 
taip pat konstitucija nusta
to, kad visos tos 12 pagrin
dinių respublikų turi * taip 
pat teisę iš SSSR išeiti. To
ji teisė nėra numatyta au
tonominėm respubl ikom, 
nes jos praktiškai ir nega
lėtų padaryti tai ir norėda
mos, nes yra krašto viduje, 
nesiriboja su kitom valsty
bėm. Tuo tarpu 12 pagrin
dinių respublikų yra valsty
bės pakraščiuose ir turi sie
nas su kitais kraštais.

A u t o n o m inė Karelijos 
respublika su centru Petro- 
zavodske ligšiol buvo RSF
SR ribose, bet dabar iš jų 
išskiriama į savarankų re
spublikonišką vienetą su 
gan reikšmingu pavadinimo 
pakeitimu į Karelų-Suomių 
respubliką.

Los Angeles, Calif

50 ypatų sušiHhkUs buvo 
smagu praleisti laiką prie 
skanių valgių ir šampano už
sigeriant ir dar matant, kad 
draugai Pupiai jauni atrodo. 
Mes pasitikim sulaukti jų auk
sinių vestuvių.

Dar turiu priminti, kad tas 
pokilis atsibuvo pas gerus 
draugus Karvelius. Mat, Kar
veliai keletas metų atgal nu
sipirko Altadynoj seną dvarą 
su daug žemės. Aplink apau
gę medžių. Karvelis geras 
mekanikas, tai kada jis per
taisė -tą seną dvarą, tai da
bar ir šios gadynės ponam 
būtų ne pro šalį gyvent.

Aš sėdėdamas tokioj vietoj 
ir žiūrėdamas į valgius, gė
rimus, manau sau, per šias 
kelias valandas mes negalim 
vadintis darbininkais, nes Lie
tuvoj mūsų laikais nei ponai 
geriau nepadarydavo.

—o—
Darbai pas mus šiuo laiku 

eina gerai. Mat, čia yra daug 
orlaivių išdirbysčių, o dabar
tiniu laiku tokius pabūklus 
dirba dieną ir naktį, kad iš
žudžius kuo daugiausia Euro
pos žmonių. Rodos, atlikdami 
tokį bjaurų darbą, turėtumėm 
gėdintis. Tik pamislyk, die
ną ir naktį darom ginklus, 
amuniciją ir atiduodam už 
kokį tai vadinamą pinigą, ne
paisydami, kad bus užmušta 
ir sužeista šimtai tūkstančių, 
d gal ir milionai žmonių! Bet 
pradėk kalbėti su kuo nors, 
tai su šypsą ant veido įsa
kys, “good, lai jie ten sau 
mušasi, o mes čia darysime 
pinigus.” Bet kas mušasi? 
Darbininkai. O kas daro pini
gus? Turčiai. Nes mes visi ži
nome, kad turčiai neina į ka
rą muštis, o darbininkai nei 
palieka bagoti iš kaA).

Tai prie ko kapitalistų tvar
ka privedė visuomenę!

R—ka.

PRAŠOM NESIVĖLINT!
Šiom dienom išsiuntinėjome atvirutes 

tiems dienraščio “Laisves” skaitytojams, 
kurių prenumeratos jau išsibaigė. Prašome 
aplaikius atvirutę tuojau pasiųsti mokestį. 
“Laisvės” prenumerata yra $5.50 metams 
ir $3.00 pusei metų.

Plečiantis karui Europoje labai 
brangsta visokios medžiagos naudojamos 
prie spaustuvės. Tas labai apsunkina dien
raštį materialiai. Todėl prašome nesivėluo- 
jant užsimokėti prenumeratą ir užsimokėti 
už visus metus.

LAISVES” ADMINISTRACIJA.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga r

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vyrai, geriausių 
bravorų alus ir 
elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną sukatą 
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

“Busy Day”
Gegužės 5 d. mes čia turėjo

me labai iškilmingą dieną.
11 vai. iš ryto buvo LLD 

145 kp. susirinkimas. Tarp 
daugelio ger* klausimų ir ta
rimų, likosi nutarta rengt iš
važiavimą j pajūrį. Į komisi
ją įėjo Bušiene, Pupienė ir 
Pečiulienė.

Mes čia Los Angeles vyrai 
stengiamės atsilaikyti prieš 
moteris, bet negalime. Jos 
mus visur sukerta. Bet aš vis 
dar tikiu, kad mes vyrai ka
da nors pakilsime ir savo gar
bę pastatysime į pirmą vietą. 
Taipgi nutarta per 3 vasaros 
mėnesius susirinkimus laikyt 
laukuose, kur nors parke. 
Ateinantis susirinkimas bus 
pirmą sekmadienį birželio mė
nesio, Elysian Parke. Prasidės 
11 vai. ryte. Būkite visi, nes 
labai graži vieta. O drg. Ve
ličkai patariu pasiimt smui
ką, tai vėliaus galėsime pa
šokti taip, kaip per pereitą 
išvažiavimą šokom.

—0—
Antrą vai. po pietų turėjom 

diskusijas “Karas — kodėl ir 
kaip apsaugot nuo karo 
Jungtines Valstijas.” Diskusi
jos buvo gyvos ir klausimus 
rišom labai gerai, tik biskį 
per mažai susirinkom. Mat, 
tokią gražią dieną žmonės 
nemylim eiti į vidų ir sėdėti už
sidarius.

Motinos Diena
Kaunas, geg. 7. — Visoj 

Lietuvoj geg. 5- d. buvo 
švenčiama Motinos Diena. 
Apdovanota 300 šeimų, tu
rinčių daugiausia vaikų.

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

•. Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

Į rikoniškais. Rei- 
| kalui esant ir 
r p a d i dinų tokio 

J dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glėnmore 5-6191

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Pavasarinių Drabužių

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

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių įmokėjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai 
$16.50 
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
. ir Paltai

$18.50
Buvo $21.50 ,

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė.
5 vai. po pietų jau buvom 

Pasadenoj. Mat, ten Povilas 
ir Julia Lūpini turėjo suruo
šę 25 mėtų savo , vedybinio 
gyvenimo didelį ir gražų po- 
kilį. čia tai jau ir užbaigem 
“busy day” su' valgiais, gėri
mais, kalbomis, muzika ii* 
dainomis.

Taipgi nepamiršta buvo pa
rinkt ir aukų; Surinkta $15. 
Nutarta padalint per pusę— 
Lietuvos politiniam kaliniam 
ir Lietuvių Meno Sąjungai 
dėl išleidimo Petrausko raštų.

Draugai Pupiai yra seni 
Californijos gyventojai, geri, 
draūgiški žmonės. Bet už vis 
svarbiausia ib linksma prisi- 
Tnint, kad jie abudu pilnai su
sipratę žmonės. Turi dvi gra
žias dukteris ir visi 4 visuo
met ir visūr dalyvauja mūsų 
parengimuose ir priklauso 
prie visų Los Aiigelės lietuvių 
.pirmeivių draugijų r Mum -apie

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior Deluxe Portable

$49.50Remington Model No. 5 Deluxe

Remington Model No. 1 Deluxe 859.50
$67.50Deluxe Noiseless PortableTuojau užsisakykite per “Laisvę, 

nes “Laisve“ savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks

Berlin, geg. 7. — Pasak 
vokiečių, tai nuo balandžio 
1 d. jie sunaikinę 300,000 
tonų talkininkų prekinių 
laivų.

drama, 
sargai

judis, tai 
rubežiaus

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

įt K*'-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. moterų susirinki
mas įvyks 13 d. geg., 7:30 V. v., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Kviečia
me nares dalyvauti. (112-113)
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BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL

Sofija^ Bulgarija. — Čio- 
naitiniai diplomatai sako, 
jog Sovietą Sąjunga per
sergėjo Angliją - Franci ją 
ir Vokietiją - Italiją nesi-
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Iš paveikslo galima 
raudonarmiečio 

studijos
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Gaukite “Laisvei” ftatijų 
skaitytųjų.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, VestuviųpSusirinkimų ir 
tt. Puikus steičnis su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tėl.: STagg 2-8842

ĮSIGYKITE DABAR
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

Šios rūšies daiktų.
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ROBERT 
LITTON 

J E W E L E & 
• {steigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN,, N. Y. 

Tarpe
Graliam & Manhattan Avės. 

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

Pranešimas Visoms LLD Kuo
pelėms ir Kitiems Piknikų 
Mylėtojams Šioj Apielinkėj
Kadangi LLD 12-to apskri

čio pusmetinė konferencija 
šįmet bus Binghamton, N. Y., 
birželio 16 d., tai tuo pačiu 
sykiu ten yra rengiamas ir la
bai iškilmingas piknikas. Ren
gia LLD 20-ta kuopa bendrai 
su 12-tu apskričiu.

Piknikas įvyks vienoj iš 
puikiausių vietų New Yorko 
valstijoj, todėl ir iš šios apie
linkės jau pradedama prisi
rengt prie to didžiulio pikni
ko. Mes čia organizuojam 
busą (arba busus), tai bus 
viena iš parankiausių trans- 
portacijų pasiekt tą garsųjį 
pikniką. Todėl, kurie arba 
kurios manot dalyvaut tame 
piknike drauge su draugais 
bei draugėmis binghamtonie- 
čiais, tai jau laikas apsirūpint 
su kelionės tikietu.

Tikietus ir visas informaci
jas galite gaut šiose vietose: 
Wilkes-Barrej — pas M. Nor- 
butą, 210 Mazie St.; Ply- 
mouthe—pas M. Navickienę, 
76 Fourth St.; East Plymouth 
ir Wyoming—pas M. Bagu- 
žinską, 167—8th St.

Dabar norintieji važiuot tu
rėsite progą lengvai ant vie
tos įsigyt tikietus. Bet kas čia 
nenorės tokios smagios kelio- 

fnės turėt? Todėl pasinaudoki
te šia proga, įsigykite tikietus 
anksti. Patys sau palengvinsi
te ir tuo pačiu sykiu pagel- 
bėsite komisijai, kuri rūpinasi 
su ta transportacija.

AŠ Būsiu.

Kadangi Trentono 
kolonija maža (apie 
mynų), tai ir ' bile 
muose mes turime < 
beveik šimtaprocentiniai, kad 
šį tą nuveikus. Čia randasi 
maža S.L.A. kuopa, grupė 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo narių ir Trentono Lietu
vių Kliubas. Į partijas čia mes 
nesiskirstom lietuvybėje ir 
darbininkiškam veikime, to
dėl, kad bile pažiūrų trento- 
nieciai tuos du dalyku vieno
dai permato.

Trentono Lietuvių Kliubas 
turi savo namą, ant 32 Dicken
son St. Jo nariai susideda iš 
visokių pažiūrų žmonių. Jo 
veikliausiais nariais yra Pet
ras Motuzą, pirmininkas, 
Marcinkevičius, vice-pirminin- 
kas, Molis, Junča ir keletas 
kitų veiklių vyrų. Tų žmonių 
pastangomis buvo surengta 
balandžio 26 rodymas Lietu
vos paveikslų. Broliai Januše- 
vičiai gerai Lietuvą atvaizda
vo. Pelno buvo apie $17,* ku
riuos Petras Motuzą pasiuntė 
į Vilniaus Lietuvių šelpimo 
Fondą.

Abelnas Darbininką 
Judėjimas

Darbininkų pažanga Tren- 
tone irgi nestovi ant vietos. 
Dabartiniu laiku yra organi
zuojama Westinghouse Lamp 
Companijos darbininkai. Ten 
dirba apie 300 moterų ir 
merginų ir apie šimtas vyrų. 
Po vadovyste C.l.O. yra orga

nizuojama United Electrical 
and Machine Workers of 
America. Trumpai vadinasi U.

Kaip ir visuose produkcijos 
centruose, prie automatiškų 
mašinų, taip ir čia, mašinų 
greitis nepakenčiamas, Elek
tros lempučių gaminimo maši
nos yra pusiau automatinės ir 
labai komplikuotos. Jos išsi
driekusios ant grindų lyg koks 
šliaužąs, čia tekiniai, ten dir
žai, kitur žiotys ir dar kitur 
ugnies liežuviai žybčioja. Ta 
mašina panaši į smaką, ku
riam tarnauja tai vienur, tai 
kitur darbininkė, pristatyda
ma žalių medžiagų ir atimda
ma nuo jo galutinai užbaig
tą produktą.

Tų mašinų norma ir jų iš
tvermė yra nustatyta remian
tis inžinierių patarimais. Bet 

nustatant darbininkių ištver
mę ir jų produkcijos normą, 
kompanija nejieško patarimų 
pas gydytojus arba kitus žmo
gaus kūno mechanizmo eks
pertus. Jei kuri darbininkė ne- 
paspeja nežmoniškai mašinos 
skubai, tai bosas jai primena, 
kad ji jau slenka artyn du
rų, už kurių šimtai kitų dar
bininkių laukia užimt jos vie
tą. Toliau jai bosas primena, 
kad ir dabartinis jos darbas 
yra tik laikinis, todėl, kad, 
trumpoj ateityj bus išrastas 
kitas koks kebėklis, kuris ir 
jos darbą atliks automatiškai.

Toki bosų išsireiškimai te
rorizuoja darbininkes. Kiek
viena, norėdama pasilaikyti 
darbe, neriasi iš kailio, kad 
paspėjus nežmoniškam grei
čiui mašinos. Būdavo atsiti
kimų, kad ^-Jarbininkė, kuri 
nespėja mašinai, įpuola į iste
riją ir pradeda klykti prie 
mašinų, lyg iš proto išėjus.

Keletas metų atgal, kuomet 
’ Washingtonas tapo šiek tiek 
p a 1 a n k e s nis darbininkam, 
Westinghouse Lempų Kompa
nija leido darbininkam susior
ganizuoti į taip vadinamą 
“Independent Union” Ta, ži
noma, yra kompanična unija 
ir per praeitus tris ar keturis 
metus nieko naudos darbinin
kams nedavė. Bet dabar, kuo
met U. E.po vadovyste C.I.O., 
pradėjo organizuotis, tai bo
sai nusigando ir pradėjo dar
bo sąlygas šiek tiek gerinti. 
Bet ir tai bando kišti koją 
U. E. unijai, duodama darbo 
sąlygų pagerinimus per kom- 
paničnos unijos įgaliotinius. 
Bet C.I.O. organizatorius yra 
gabus vyrukas ir jis mokės 
pažaboti sauvalius bosus.

Bet didžiausia bėda, tai su 
nesusipratusiomis darbininkė
mis. Jos vis dar tebelaižo bo
sų kuntaplius ir spjaudo'U. E. 
unijos įgaliotiniams į veidą, 
vadindamos U. E. narius ir 
nares gengsteriais, komunis
tais ir tam panašiais, jau vi
siems gerai žinomais vardais.

Bet tos darbininkės, kurios 
praregėjo šviesą, pasidarė iš
tvermingos ir nepalaužiamos 
nuo tiesaus kelio prie tikslo. 
Todėl netik aš, bet ir milijo
nai kitų darbininkų linkime 
joms laimės ir pergalės kovoj 
už geresnį rytojų.

A’rtojaus Sūnus.

Klaidos Pataisymas
Gegužės 9 dienos korespon

dencijoj iš Waterburio įvyko 
klaida, kurią čia atitaisau. 
Teh buvo pasakyta, kad Gul
binienės rolėje lošė draugė 
Jesulevičienė, o turėjo būti 
draugė JėnkeHuhienė. Taipgi 
pasakyta, kad gaspadinių pa
reigas atliko draugė čirauš- 
kienė, o turėjo būti draugė Ci- 
žauskienė.

Waterburietis.

Haga, Holandija, geg. 0. 
—Holandų seimas nutarė 
ištremt iš šalies visus nu
teistus svetimtaučius šni
pus. Valdžia uždraudė nu
sileist Holandijoj bet kurios 
svetimos šalies orlaiviams; 
visai užgynė jiems ir skrist 
per Holandiją.

Paryžius. — Andai buvo 
priruošta lenkų kariuome
nė Francijoj siųst į Suomi
ją karui prieš Sovietus. Da
lys tų pačių lenkų dabar 
nusiųstos į Narviką, šiau
rinėj Norvegijoj, ir kariau
ja išvien su anglais ir fran- 
cūzais prieš vokiečius.

Gegužės 4 d. Bostono ir 
apylinkės lietuviai turėjo pro
gą Apollo Teatre matyti So
vietų judamus paveikslus, šie 
paveikslai be galo buvo įdo
mūs. Čia matėme, kaip Sovie
tai užkariavo šiaurę; keturių 
Sovietų mokslininkų nuskridi- 
mas ir darbuotė ant šiaurinio 
Poliaus. Ledlaužių pavojingos 
kelionės per ledų kalnus ir 
žiauri šiaurės gamta. Tą viską 
Sovietai nugalėjo ir ant pat 
“viršaus” žemės skritulio įs
meigė Sovietų vėliavą!

Antras paveikslas parodė 
Raudonosios Armijos studijas 
ir techniškus gabumus. Mat, 
Sovietai iš raudonarmiečio 
reikalauja ne tik karinės dis
ciplinos,. bet ir pilno geogra
finio žinojimo. Taipgi jis turi 
būti mechanikas ir inžinierius, 
čia parodė, kad raudonarmie
čiai geri piešėjai, skulptoriai 
ir plačiai išlavinti muzikoje, 
dainoje; visam mene ima da- 
lyvumą. Na, o pašokti ką- 
zoką jiems pasaulyje nėra 
lygių.
spręsti, kad 
tarnyba, tai 
d as, 

Paskutinis 
kur Sovietų
susirėmė su japonų baltagvar
diečiais prie Changkufeng 
kalno. Drama atidengė Man- 
churijos rusų baltagvardiečių 
provokacijas prieš Sovietus. 
Iš kitos puses; parodė Sovie
tų parubežio sargų karingu
mą ir mokėjimą eiti savo pa
reigas. Drama vietom humo- 
ristiška, bet vietom žiauri ir 
tragiška. Kas geriausia žiūro
vus stebino, tai Sovietų ka
riuomenės nauja taktika. So
vietų kariai deda didžiausias 
pastangas, kad priešą nenudė- 
jus, o paėmus gyvą. Matomai, 
Sovietai nekaip žiūri į tuos 
karius, kurie priešą nepaima 
gyvą, bet nudeda.

Paveikslų pažiūrėti prisi- 
sirinko pilnas teatras ir ūpas 
buvo nepastovus. Čia publika 
leidžias juokais ir be matant 
šluostosi veidus, aprasotus 
ašaromis. Bet tai natūralūs 
dalykas. Jog daugelis žiūrovų 
jau baigia savo gyvenimą ir 
per visą savo gyvenimą tik 
tam ir buvo pasišventę, kad 
sukurti naują žmonijos gyve
nimą. Bet tai vistik buvo 
svajonės ir kitiem net abejo
nės, o čia prieš akis štai tas 
vaizdas jau išsirealizavęs. Nė
ra abejonės, kad publikoj bu
vo ir tokių, kurie daug metų 
tam atgal nuo caro ir jo žan
darų pabėgo iš kalėjimo arba 
Sibiro. Jie tuomet suspaudę 
kumščius tyliai sau* sakė: 
“Ateis laikas, jums liaudies 
parazitai”... Na, ir atėjo! So
vietų žmonės jau laisvai gy
vena,, o mes, matydami jų 
skaistų rytojų, iš džiaugsmo 
verkiam!

^Sampelis”
“Amerikos Lietuvis” mus 

southbostoniečius apdovanojo 
savo laikraštuku. Gavome, 
taip sakant, dykai po “sam- 
pelį.”

Pats laikraštukas labai mi- 
zernas ir nepatraukiantis skai
tyti. Skaitytojas ir norėdamas 
nieku būdu negalėtų iš kelių 
numerių sužinoti, kokiai jis 
idėjai priklauso. Iš viso laik
raščio, tai bene bus svarbiau
sias, raštas, iš Lietuvos, ku
riame, be kitko, sakoma:

“Atsimindamas Jūsų praei
tą laišką, kur sakėte, kad jau 
Lietuva laisvės neturi, turiu 
Jums čia pasakyti, kad iš tik
rųjų, jeigu ne mūsų gudriai 
sudarytoji sutartis su bolševi
kais, kurie pasirašė ginsią iki 
mirties mūsų nepriklausomy
bę, tai dabar jau mes nebūtu
me laisvi. Bado spaudžiami 
germanai būtų ne’susilaikę nuo 
įsifcriovimo į mūsų 
Dabar, tik susitarimo 
ševikais dėka, jie yra 
ti su mumis skaitytis. 
kai gi mūsų atžvilgiu iki šiol 
buvo visame korektingi. Jų 
kariuomenės bazės Lietuvoje 
gerai disciplinuotos, ir niekur?-

rodos, savo vardo nesuteršė. 
Ju karininku dažnai matosi 
vaikščiojant ir Kaune, bet at
rodo draugiški ir mandagūs...”

Kas čia pasakyta, tai yra 
šventa tiesa. Bet matomai, šį 
laišką žmogus rašė, kuris la
bai arti stovi prie Lietuvos 
valdžios lovio, nes baigdamas 
savo laišką sako:

“...Juk, karui pasibaigus, 
vistiek Europoje įvyks didelių 
pasikeitimų. Tada . vėl reikės 
mūsų valstybės vyrams savo 
tautos genijų parodyti. . .”

Man rodosi, kam da laukti 
iki karas pasibaigs ir Europo
je įvyks pasikeitimas ir tuo
met jieškoti genijų. Būtų ge
riausia, kad Lietuvos valsty
bės vyrai dabar paleistų iš ka
lėjimų politinius kalinius ir 
Lietuvoj atsteigtų pilną demo
kratiją, nes vėliaus gali būti 
per vėlu.

Jubiliejinis Koncertas ir ' 
Bankietas

Gegužės 5 d., southbostb- 
niečiai apvaikščiojo poeto R. 
M. židži.uno dvidešimt penkių 
metų rašybos sukaktį. šia 
proga buvo surengtas koncer
tas ir bankietas. Koncerto pa
siklausyti susirinko apie trys 
šimtai ir pusė žmonių, o ban- 
kiete apie šimtas pusė. Abie
juose parengimuose dalyvavo 
daugelis svečių iš plačios 
Bostono apylinkės.

Koncertas buvo platus. Ja
me buvo sukoncentruota ge
riausios Naujosios Anglijos 
meno spėkos, solistai: Geno
vaitė Rutkauskaitė-Jančienė, 
Ig. Kubiliūnas ir S. Lauras, 
mišri harmonijos grupė—va
dovaujant Elenai Žukauskai
tei ir specialiai sudaryta šiam 
koncertui vyrų grupė iš solis
tų : Pauro, Kubiliūno, Audic
ko ir švedo. Dviem atvejais 
minėtos grupės dainavo kar
tu.

Atskirai duoti dainininkams 
komentarus netenka, nes visi 
yra geri dainininkai ir gerai 
sudainavo. Tik reikia pastebė
ti, kad naujos dainos, kurią 
židžiunas parašė, “Lituanikos 
Didvyriai—Darius ir Girėnas” 
—man muzika netinka. Lai
ku? bėgant, gal kas padarys 
atatinkamą pastabą.

Baigiant koncertą, jubilie- 
jantas tarė kelis žodžius į pu
bliką. Matomai, jis buvo taip 
susijaudinęs, kad vos įstengė 
paačiuoti publikai už tokį 
skaitlingą susirinkimą. Pirmi
ninkas Kupstys išskaitė daug 
telegramų ir prisiųstų aukų. 
Viena telegrama buvo pri
siųsta ir “Laisvės” štabo.

Bankietas buvo labai geras.

TRfiDf IT IN FOR A 

|yJEWEL 

Bulovą

Šeimininkės pagamino “kara
lišką” vakarienę, už tai pri
klauso didelis kreditas jom. 
Svečiai pasakė daug kalbų, 
žinoftia, daugiausia linkėdami 
jubiliejantui. Rodos, kad iš vi
sų kalbėtojų geriausią patai
kė pasakyti tai drg. Kazlaus
kas. Tą jubiliejantas retkar
čiais turėtų prisiminti: čia pat 
poetas irgi kalbėjo, nušvies
damas, ką reiškia literatūra. 
Buvo sudainuota keletas dai
nelių. Vakarą vedė profeso
rius Kubilius.

Smarkiausias Karštis
Saulė turi 6 tūkstančius 

laipsnių karščio pagal šim- 
talaipsnį gradusninką; vel
tos elektros lankas — 4 
tūkstančius laipsnių; elek
trines lempos viela įkaista 
iki dviejų tūkstančių laips
nių.

Bet Upsalos Universiteto 
profesoriai Švedijoj paga
mino puses miliono laips
nių karštį. O tokiam karš
čiui išmieruot dar nėra jo
kio gradusninko. Kaip tad 
galima pasakyt, kiek čia 
karščio? Ogi pagal spin
duliavimus, kurie mieruoja- 
mi tam tikrais moksliniais 
prietaisais.

Toks karštis, beje, tetve
ria tiktai kelias akimirkas.

Athenai, Graikija. — Su
grįžę iš Anglijos, graikai 
jūrininkai sakė, kad jie 
plaukdami į Londoną, matė 
Gravesende šešioliką visiš
kai sudaužytų laivų. Gal 
tai vokiečių orlaivių dar
bas? Bet Anglijos valdžia 
neskelbia, kas tuos laivus 
sudaužė.

Sovietai Nori Apsaugot Bal
kanų Šalis nuo Karo

NOTICE is hereby given that License No. 
GB17199 has been issued to' the undersigned 
to sell beet- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Btfveiage Control Law at 
502 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
Cdunty of Kings, to b’e consumed off the 
premises.

TILLIE MILLOCH 
Mario’s Provision Co.

502 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5630 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law dt 1439' Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed ori the premise's.

FRANCIS M. GILLESPIE & 
JAMES SWEENEY

1439 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

riuo $1.50 augstyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

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

briaut į Balkanus, atsieit, į 
Rumuniją, Bulgariją ar Ju
goslaviją. Nes karas Balka
nuose kenktų sovietiniams 
reikalams.

Pranešama, be patvirti
nimo, kad Sovietai siunčia 
kelias divizijas Raudono
sios Armijos į pasienį tarp 
Sovietų Sąjungos ir Rumu
nijos - Bessarabijos.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
ciam duona, balta duona, Calch 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 miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kainas.

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

DIDŽIAUSIAS'
PIRKINYS 8 missy ptDy

GENERAL ELECTRIC

Didelč 8 ku. pėd. patai* 
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Plrkinye!

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

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

14 d., geg., 774 Bank St. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime taipgi atsiveskite ir naujų 
narių įrašyti į kuopą. (113-114)

MONTELLO, MASS.
LiuosybSs Dailės Ratelio susirinki

mas įvyks pirmadienį, 13 d; geg, 7 
v. v., Liet. Taut. Namo mokyklos 
svet., visi lošėjai yra kviečiami daly
vauti. — Kom. (112-113)

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

NEPAPRASTA NUOLAIDA! 
Jūs dabar salite pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 kub. pėdų 

'dydžio, 1940 model už

$119.50 
trž seną šaldytuvą, 
įmokėėtl perkant ir 
metai išmokėjimui.

$5
$5
5



Pirmadienis, Geguž. 13, 1940

MATTHEW P. BALLAS

FLUSHING

Brooklyn, N29-31 Morrell Street

OPEN DAY AND NIGHT

CHARLES
SPECIAL RATES PER WEEK

nepa

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

RANDAVOJIMAIkartkartė

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

417 Lorimer St.

Policijos

SKELBK1TES “LAISVĖJE

Motinų Dieną Moterys 
Pasisakė už Taiką

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

Streikieriai Audringai 
Sveikino Quill’ą

Laisves” Name

50 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

• ’’ '9 • \

Tel. Triangle 5-8622

Telephone 
STagg 2-5043

Raudonoji Kryžiaus skyriui 
New Yorke įsakyta sukelt 
Manhattane ir Bronxe^du mi* 
lionu dolerių karo pašalpai.

šuo 
Visi

neleist, 
faktus, 

kad

ir kambarj. 
nors biskutj 
būtų gerai, 
ar moteris,

Reikalinga moterų 
dirbti prie suknelių .- 
kers. Turi mokėti pasiųti visą sukne
le. Dirbtuve unijinė. Bet ir ne uni- 
jistės priimamos, j darbą ir dirbda
mos gali įstoti į “uniją. D. G. Sports 
Wear, 2941 Atlantic Ave., Brooklyn, 
N. Y. Ant viršutiniu lubų.

(113-115)

išžiūrėti 3 m. am. 
Jaus ir kambarį

Dar Viena Unija Turės 
Eit Teisman

Pasirandavoja 2 pavieniai forni- 
šiuoti kambariai ir garadžius. Taip
gi parsiduoda geras automobilius. 
Parandavojama be skirtumo vyram 
ar moterim, taipgi galima pagaminti 
valgį namie. Blokės ir pusė iki Lef
ferts 
107-48

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

NOTARY 
PUBLIC

Štai Kaip Vyko Kalba 
dėl 5c. Fėro

Prakalbos apie Karą Belgijoj 
Hoi landi joj ir Kitur

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

kalbėk 
tinėj.” 
Bronx o 
Lyons, 
kad jis kovosiąs prieš panai
kinimą 5 centų fėro.

Begun ir Lyons, abu atsi
šiepė Morrisui už jo pastabas, 
o Lyons dadėjo:

Reikalinga namų tarnaitės. Nerei 
kės dirbti prie virtuvės, vien tik va 
lymas kambarių. Gaus 
Applikantė turi mokėti 
kalbėti amerikoniškai, 
kad atsišauktų panelė 
kuri paeina iš Lietuvos nuo Biržų 
krašto. Prašome kreiptis: Dermack, 
385 E. 56th St., Brooklyn, N. Y. 
Dickens. 2-6965. (112-114)

Ave. stoties. Geo. Doleris
— 116th St., Richmond Hill 

(111-113)

Kėlimą Fero Iki 10 Centui 
Begun Vadino Apgavyste

J. GARŠVA 
Grabo'rius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE,, 

BROOKLYN, N. Y.
>■. • z

Telephone: EVėrgreen 8-9770

Reikalinga darbininkės dirbti prie 
namų darbo ię, 
žiaUs kūdikio. 
Šaukite: Navarre 8-0656. 
(MTW) (113-115)

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Ac ^Oiodations. /

Daktarė Annette Rubens
tein, tos Sąjungos vice-prezi- 
dentė, kalbėdama moterų ma
siniam mitingui pereitą penk
tadienį pareiškė, jog 96 nuo
šimčiai visų Amerikos gy
ventojų yra nusistatę prieš ka
rą ir kad liaudies pareiga yra 
tas visas taikos jėgas išjudint 
darban už taiką, prieš Ame
rikos įsitraukimą karan.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Isidore Begun, Komunistų 
Partijos įstatymdavystei at
stovas, gegužės 9-tą įvykusia
me Sąmatų Tarybos posėdyje 
pareiškė, kad Transportacijos 
Tarybos planas išlaikyti ir op
eruoti susisiekimo linijas po 
apvienijimo IRT ir BMT lini
jų su miestavomis linijomis, 
yra “dešimties centų fėro pla
nas” ir kad tas planas yra 
“didžiausia suktybė, kokia 
kada pravesta.”

Begun buvo nuėjęs mitin- 
gan ir reikalavo pareikšti sa
vo nuomonę dėl to plano. Po
nas John IL Delaney, Trans
portacijos Tarybos pirminin
kas, užginčijo, kad plane fė
ro kėlimo nesą. Kada Begun 
reikalavo balso parodyti, kur 
tūno paslaptis panaikinimo 5 
centų fėro, p. Newbold Mor
ris, Miesto Tarybos preziden
tas, sušuko: “Lauk! Lauk!” 
Begun tapo išmestas iš kam
bario per du Miesto Salės po
licininkus.

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

Saugokitės Šunų! 
klausimu.

Pastarosiomis pora dienų, 
kaip pranešama miesto svei
katos komisionierius Dr. Rice, 
Brooklyno Tilto apylinkėje 
radosi pora pasiutusių šunų, 
nuo kurių, galimas daiktas, 
jau bus užkrėsta daug dau
giau ir yra didelio pavojaus 
žmonėms būti įkąstais ir už
krėstais baisia pasiutimo liga.

Gegužės 7-tą šuo įkando 3 
vaikus prie 67 Main St. Du 
įkąsti vaikai buvo paties sa
vininko, o trečias tik jbėgęs 
kieman ten įkritusios bolės pa
siimti. Visi įkąsti' kbjosna. 
Gegužės 9-tą savininkas šunį 
nugabeno Speyer ligoninėn ir 
po ištyrimo surasta, kad 
užsikrėtęs pasiutimu, 
vaikai gydoma sveikatos 
partmento klinikoj prie 
tic St.

Gegužės 9-tą nežinomas šuo 
įkando tris vyrus, 72, 62 ir 40 
metų. Jįe visi įkąsti kojosna. 
Ketvirtas įkąstas buvo 2 me
tu vaikutis. Jį įkando kakton. 
Visiems suteikta pirmoji pa- 
gelba Cumberland ligoninėje.

Vėliau policistas šunį “nušo
vė. šuns lavoną ištyrus suras
ta, kad apsikrėtęs pasiutimu. 
Visi įkąstieji gydomi Baltic St. 
klinikoj.

šiais metais pasiutusių šu
nų Brooklyne jau sugaudyta 
36. Daugiausia jie radosi Na
vy Yard , Coney Island ir 
Flatbush Ave. sekcijoje, bet 
niekas negali užtįkrint, kad jų 
nebūtų kitur, tad yra reika
linga begalinė atsarga, nes 
nors ant greitųjų susigriebus 
didžiumoj atvejų galima išsi
gydyti, tačiau gydymas yra 
labai skaudus, kankinantis.

Prieš tūlą laiką 
Departmentas išleido instruk
cijas visų stočių vedėjams pa- 
traukt teisman savininkus vi
sų šunų, kurie bus rasti ne
pririštais arba be apynasrio, 
Prie to, šunų globos draugia 
ja išdalinus 15,000 perspėji
mų šunų savininkams, kad jie 
susipažintų su įstatymais“

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. rn. for gents

New Yorko Taikos Sąjunga 
išleido Motinų Dienos atvirelę, 
kurią narės isuntinėjo moti
noms sveikinant jas Motinų 
Dieną. Atvirėlė paskleista ir 
šiaip visuomenėj. Joj pareiš
kiama, kad “Motinų Diena 
yra kiekvieną dieną kovoj už 
taika.”

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

REIKALAVIMAI
darbininkių 
Dress Ma-

Mecca Temple įvykusiame 
streikuojančių taksių vairuo
tojų mitinge, gegužės 9-tą 
Michael J. Quill, Transporto 
Darbininkų Unijos preziden
tas, streikierių buvo pasitiktas 
audringomis ovacijomis. Da
lyvavo per 2,000 streikierių.

Mitingan Quill buvo atvy
kęs tuojau po pribuvimo iš 
Washington©, kur jis buvo pa
šauktas liūdyt Dies Komitete. 
Sakoma, jis p. Diesą pusėtinai 
išgązdino, kada pažadėjo iš
kelt aikštėn tūlo šnipelio Tho
mas O’Shea darbelius. Gi ta
sai O’Shea turėjo būt p. Die- 
so žvaigžde liudytoju prieš 
Transporto Darbininkų Uniją.

PARDAVIMAI 
PHILADELPHIA, PA.

Parsiduoda čeverykų krautuvė. 
Čia laikau naujų čeverykų pardavi
mui ir taisau senus. Yra įruošta visa 
reikalinga čeverykų taisymui maši
nerija. Galiu parduoti su namu ar
ba be namo, vien tik biznį. Reikalas 
verčia greit parduoti, nes einame į 
kitą biznį. Jau 15 metų kaip laiko
me šį biznį. Galima iš jo puikiai pra
gyventi ir dar dolerį-kitą galima su- 
taupyt. Lietuviais apgyventoje vie
toje. Kreipkitės: John Shimkunas, 
1536 So.’ 2nd St.. Philadelphia, Pa.

(109-114)

UP-TO-DATE

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

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

Gerai patyrę Barberlai

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Leonard A. Jenkins, nusi- 
žudžiusio F. Donald Costerio 
švogeris, prisipažino kaltu 
McKesson-Robins firmos suk
tybėse. Galįs būt nuteistu 2 
metus kalėti ir $10,000 pini
gines baudos.

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

reikia stoti 
visiem už

Pasaulinis karas neišpasa
kytai greitai plečiasi. Anglijos 
ir Francijos valdonai šaukė, 
kad negali būti neutrališkų ša
lių, kad visas svietas turi eiti 
kariauti prieš Vokietiją, už 
tai, kad Anglija ir Francija 
kariauna. Ir jų pageidavimai 
pildosi.

Su nauja baisia jėga karas 
prasidėjo Belgijos ir Holandi- 
jos žemėj. Kas ten laimės ir 
kokią reikšmę Belgijoj ir Ho- 
landijoj karo laimėjimas tu
rės ?

MORTGIČIAI
Norėčiau įvesdinti nuo $3,000 iki 

$7,000 pirmam morgečiui. Kurie pa
geidaujate, prašau kreiptis telefonu. 
Algonquin 4-7825. (112-114)

Managed by 4

RHEA TEITELBAUM

Norvegijoj karas baigiasi 
Vokietijos pergale. Tik ma
žas šiaurinis jos galas dar ne
užimtas. Kodėl iš ten Anglija 
ir Franci j a pasitraukė ir pa
liko norvegus dideliame nusi
vylime ?

Ar išsilaikys nuo karo Am
erika? Ką reiškia, kad mūsų 
prezidentas visada sutinka su 
Anglijos karaliaus pareiški
mais? Kodėl jis šimtą nuošim
čių pasisakė už Holandijos ka
ralienės pareiškimą? Ką rei
škia kalba apie Amerikos 
Doktriną? Ar eis Amerika ka
ran su Japonija, jeigu pasta
roji ims Holandijos kolonijas 
Rytų Indijoj ? •

Ką darys Sovietų Sąjunga? 
Ar išvengs karo Lietuva?

Kodėl moterys turi visomis 
jėgomis priešintis karui? Ką 
reikštų Amerikos jaunimui

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

LANKĖSI "LAISVĖJE”
Pereitą šeštadienį Brookly

ne lankėsi d. K. Danisevičius, 
iš Waterbury, Corin. Jis turė
jo reikalų L.D.S. raštinėje, tai 
apsilankė podraug ir “Laisvė
je”. Drg. Danisevičius sakė, 
kad Waterbury darbai gana 
prastai eina ir tas sudaro 
kliūčių mūsų visuomeniniam 
veikimui.

Hiąuoi
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL 
Lietuvį Restaurantas 
sitm

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

’ atsakė Morris. “Pasi- 
su ponu Lyons jo ras- 

Jis turėjo mintyje 
prezidentą James J. 
kuris buvo pasisakęs,

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.

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

namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Kaip tik Taryboj kilo klau
simas važiuotės plano, taip 
greit Begun ir Paul Crosbie, 
Queens Kom. Partijos pirmi
ninkas, priėjo prie grotelių ir 
Begun paklausė:

“Aš noriu klausimo, ar ga
lima?”

“Ne,” atsakė Morris.
Begun, tačiau klausė, at

bus viešos diskusijos to klau
simo.

Dar viena unija ir penki jos 
viršininkai valdžios traukiami 
teisman einant Shermano Anti- 
Trust įstatymu.

Vėliausis įkaltinimas perei- 
. tą penktadienį išduota prieš 

Wood, Wire and Metal La
thers Int. Uniją, AF of L.

įkaitintieji viršininkai yra: 
Walter M. Matthews, 1610 
Mahan Ave., N. Y., lokalo fi
nansų sekretorius ir biznio ve
dėjas; Michael J. Finn, 75-16 
183rd St., ir Herbert T. Spil
lane, 75-03 138th St., Flush
ing; Leonard Klink, 210 E. 
124th St., ir Charles P. Cole
man, 1312 Adee St., N. Y., vi
si lokalo agentai.

Dar kartą pasitvirtina se
nas obalsis, kad 
vienam už visus, 
vieną.

Pažangiųjų jau 
mis buvo nurodyta, kad ank
stybosios atakos ant CIO uni
jų reiškė ataką ant visų uni
jų. Kad atakos ant vienos po
litinės ar nacionalės bei rasi
nės mažumos reiškia ataką 
ant visų mažumų. Ta papras
ta, bet be galo svarbi taisyk
lė vis labiau pradeda būt aiš
ki visiems sąžiningiems darbo 
žmonėms ir jie vis stipriau iš
stoja ginti užpultųjų teises,
nežiūrint, kokiomis spalvomis 
užpultuosius piešia darbo
žmonių skaldytojai ir išdavi

kams, jeigu ši šalis būtų į jį 
įvelta ?

šie ir daugelis kitų klausi
mų bus išaiškinta ketvirtadie
nį, gegužės 16 dieną, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 280 Union Avė., Bro
oklyne. Kalbės R. Miza’ra, 
“Laisvėjg” vyriausias redakto
rius; S. Sasna—“Laisvės” vie
tos žinių redaktorė ir Jonas 
Ormanas, “Tiesos” angliško 
skyriaus redaktorius. Prakal
bos prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga visiems veltui.

Kviečia Lietuviai 
Komunistai.

Frontininkų byla, pradėta 
balandžio 3-čią, eina prie pa
baigos, sprendimas perduoda
ma “džiūrei.”

Septyniolika vyrų, buvo kal
tinti suokalbiavus nuversti 
valdžią, vogt iš valdiškų ar- 
morių amuniciją, kurios jau 
nemažai buvo pasivogta ir 
frontininkų pasidėta naudoji
mui. Vėliau teista 16, ka
dangi vienas nusižudęs. Teis
me buvo parodyta 3,300 šovi
nių, taipgi kitų mirties gamy
bai reikmenų, kurių daugelis, 
kaip liudyta, buvo gauta per 
kapitoną John T. Prout iš 
Nacionalės Gvardijos 165-to 
būrio.

Pereitą penktadienį valdžia 
išmetė kaltinimus prieš Geor
ge Kelly, 24 m., 76 Rutland 
Rd., ir Edward L. Walsh, 23 
m., 914 Brooklyn Ave., abu iš 
Brooklyno. Teisėjas Campbell 
juos abu paliuosavo, kaipo ne
kaltus.

Teisme bandyta parodyt, 
kad ginklai ir amunicija rink
ta mušimui “žydų ir komunis
tų,” ne prieš valdžią.

Ypatinga tas, kad ) liūdy- 
muose neleista nieko tokio, 
kas galėtų privest prie tyrimo 
ir teisman pašaukimo fronti
ninkų fašistiškos' dvasios įkvė
pėjų— tikrųjų kaltininkų, ku
riems, atrodo, nei plaukas nuo 
galvos nenukris. Numatoma, 
kad jei šie teisiamieji ir būtų 
nuteisti, tai patsai coughliniš- 
kas fašizmas ir jo viršūnėse 
esanti žmonės paliks 
liesti.

Nežiūrint pastangų 
užglostyt tam tikrus 
liūdymuose buvo iškelta 
frontininkų siekiai yra parem
ti 16 Coughlino principų, ku
riuose akstinama teroras prieš 
pažangiuosius ir mažumas.

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

660 Grand Street Brooklyn, N.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA 

Brooklyn

“Aš kovosiu už 5c. fėrą, jei 
čion turėsiu ir vienas liktis.” 

“Leiskite ir kitiems čionai 
pasilikti ir kovoti taipgi,” Be
gun pasakė ir atsikreipęs į 
Morris dadėjo: “Šis yra de
šimties centų fėro planas ir 
jūs tai žinote.”

“Ne, nė'ra,” atsiliepė balsas 
iš už grotų. Tai buvo balsas 
John H. Delaney, Transporta
cijos Tarybos pirmininko ir 
važiuotės plano autoriaus.

“Tai yra didžiausia apga
vystė, kokia kada buvo atlik
ta,” pareiškė Begun( į Dela
ney, kuris nieko nelaukęs su
šuko į Beguną.

“Tu esi melagius.”
Ilgiau jiems kalbėtis nete

ko, nes du policininkai Begu
ną jau stūmė durų link.

“O dėlko neleidžiate viešų 
diskusijų?” šaukė stumiamas 
lauk Begun.

“Mums nereikia viešų dis
kusijų,” atšovė važiuotės bo
sas.

Atsidūręs už durų Begun 
aiškino, kad Delaney planas 
yra taip sudarytas, jog aiškiai 
įmatoma siekis panaikinti 5 
centų fėrą. Nors to plano pen
ktas punktas neva nusako, 
kad 5 centų fėras palaikomas, 
bet to paties plano 8-tas 
punktas duoda pamatą 5 cen
tų fėro panaikinimui.

Punktas 8-tas pareiškia, 
kad visos operavimo lėšos tu
ri ateit iš važiuotės įplaukų. 
Tad, jeigu linijos, kurios da
bar operuojamos su deficitu, 
neš deficitą ir po apvieniji
mo, sakė Begun, plane nėra 
nurodyta jokio kito šaltinio 
joms finansuoti, kaip tik iš 
važiuotės įplaukų. Iš to aišku, 
sakė Begun, kad fėras bus ke
liamas.

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

Telefonas EVergreen 7-166^
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