
KRISLAI
Naujas Skilimas.
Pagaliau ir Italija.
Remsime, bet “Nekariausi

me.”
Nedėkingumas.
Kas, Kas, bet Jie tai

Nebijo.
Rašo A. B.

Socialistų Partijos Mass, 
valstijos sekretorius Alfred 
Lewis Baker atsisako remti 
Norman Thomaso kandidatū
rą j prezidentus ir vadovybę. 
O Baker yra stambi figūra. 
Su juo eina Mass. valstijos 
socialistai.

šis “nesusipratimas” tarpe 
Baker ir Thomaso gali pasi
baigti nauju Socialistų Parti
jos skilimu.

O koks tarpe jų skirtumas?

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Ve koks: Baker remia talki
ninkus ir reikalauja Jungtines 
Valstijas eiti jiems pagelbon. 
Norman Thomas remia talki
ninkų pusę, bet žodžiais prie
šingas Amerikos armijos siun
timui Europon.

—o—
Pagaliau Mussolinis įtempė 

Italiją karan. Italijos armija 
padės Hitleriui sunaikinti, jei
gu pajėgs, Franci ją. Mussoli
nis laukė progos, kai Hitlerio 
pergalė beveik aiški. Taip 
sakant, jis mano, kad jis tik 
pribaigimo darbą atliks ir 
paskui laimės viską, ko norė
jo laimėti.

—o—
Kol kas Anglija paliekama 

ant salos “ramybėje.” Hitlerio 
strategija — pirmiausia su
pliekti Franciją. O paskui at
sisuks prieš Angliją. Tada 
veikiausia ir Amerikos kariuo
menė jau laivais trauks Euro
pon Anglijos imperiją gelbėti.

—o—
O kad ši šalis jau prižygia

vo prie karo slenksčio, tai ne
betenka abejoti. Prezidentas 
Rooseveltas prižadėjo talki
ninkams visokią - pagalbą, 
apart armijos. Girdi, mes vi
sais būdais talkininkus remsi
me, bet prieš Vokietiją neka
riausime.

Bet kariauti mes galime 
daug greičiau, negu 1917 me
tais, kai prezidentas Woodrow 
Wilson “išgelbėjo mus nuo
karo.” žaibo greitumu Ame
rika traukiama į karą.

—o—
Ar atsiras pakankamai mo

ralinės drąsos Amerikos žmo
nėse sulaikyti valdžią, pa
šaukti prezidentą prie tvar
kos? Turėtų atsirasti, žmonės, 
kurie nenori karo, turėtų tarti 
savo žodį.

-°- _
Smetonininkų “Vienybėje’! 

(birželio 10 d.) senis Bukš-j 
naitis posmuoja: “Kol per iš
tisus dvidešimts metų Lietuva 
reikalavo Vilniaus, Sovietai 
nesakė nieko.”

Gal Bukšnaičiui reikia at
leisti už miegojimą per tuos 
paskutinius dvidešimts metų. 
Bet jis galėjo pasiklausti savo 
kamarotų, kurie galėjo jam 
priminti, kad jis kalba negra
žią netiesą. • į

, Kaip tik per visus tuos dvi-'
dešimts metų Sovietų Sąjunga 
visuose Lietuvos žygiuose dėl 
Vilniaus viešai ir drąsiai pa- 

j < laikė Lietuvos pusę.

Chicagos menševiku gazie- 
toje vienas žmogelis štai ką 
gieda: “Viešuose susirinki
muose dabartiniu laiku mūsų 
lietuviški komunistai mažiau
sia kalba apie karą ir į dis- 

’ kusijas bijo leistis.”
Prisipažinsime: esame gir

dėję visokiu kaltinimų ir už
metimų lietuviškiems komu
nistams, bet šis yra tikrai nau
jas ir tikrai originalug. .

Pavyzdžiui, Brooklyne ko-' 
munistai jau penktą ar šeštą 
masini mitingą rengia karo 
klausimu, o menševikai dar 
nesuruošė nei vieno. Kitur 
,taip pat jie tyli, kaip klem- 
sai. Specialistais ir drąsuo
liais jie yra tik iŠ po 16W

Anglija Tikisi, kad 
Amerikonai Lai

mės Jai Karą

'k

London. — Anglijos ka
ralius, ministerial ir, sako
ma, “visi anglai abelnai” ne
apsakomai džiaugiasi prezi
dento Roosevelto kalba, ku
rią jis pasakė Virginijos 
Universitete. Ten preziden
tas žadėjo “visais Amerikos 
ištekliais, visais garais” 
remt Angliją ir Franciją, 
kad jos laimėtų karą prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Darbietis karininkas Att
lee, anglų ministeris, tvir
tino seime, kad prezidento 
Roosevelto pareiškimas 
“duoda įkvėpimą talkinin
kams, kad jie laimės karą ir 
išgelbės civilizaciją.” Attlee 
suprato, kad prez. Roose
veltas “paveda visus me
džiaginius” Amerikos ištek
lius talkininkam karui prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Senatorius Reikalauja 
Draftuot Senus ir Jau
nus Karo Pareigoms
Brooklyn, N. Y. — Repu- 

blikonas senatorius Styles 
Byrnes kalbėjo Bush Termi
nal Biznierių Sąjungai, kad 
amerikonai, kurie perjauni 
ar perseni eit į armiją, turi 
būt taipgi draftuojami ka
riniams darbams ir parei
goms namie, pačioje Ameri
koje. Toks sumanymas jau 
įteiktas šalies kongresui.

Byrnes, narys senatorių 
komisijos kariniais reika
lais, priešingas traukimui 
Amerikos į Europos karą; 
jis pritaria tik stipriam pri
sirengimui atmušt kitų 
kraštų įsibriovimą į Jung
tines Valstijas ir į Centra- 
linę ar Pietų Ameriką,

NAZIAI VARTOJA AME
RIKINIUS PABŪKLUS 

IR ŠIAME KARE
Washington. — Senso

riaus Nye vadovaujama se
nato komisija iškėlė aikštėn, 
kad tai amerikonų kompa- 
fiijos pristatė daug orlaivių 
r jų prietaisų, su kurių pa

galba andai naziai ir Italijos 
fašistai bombardavo Ispani
jos respublikiečius (lojalis- 
tus). Tie amerikiniai nazių- 
fašistų karo pabūklai dabar 
veikia prieš Angliją ir 
Franciją. i I

Washington. — Preziden- 
jtas Rooseveltas reikalauja, 
Kad kongresas paskirtų 
bent 50 milionų dolerių 
šelpt karo pabėgėlius (talki
ninkų kraštuose).

“London Times” dienraš
tis, reiškiantis anglų val
džios mintį, rašo, kad kiek
vienas Amerikos doleris bus 
sumobilizuotas remt Angli
ją ir Franciją prieš Vokie
tiją ir Italiją, kaip kad 
“London Times” aiškina 
prez. Roosevelto kalbą.

Anglų laikraštis “News 
Chronicle” sako, kad tas 
Roosevelto pareiškimas la
bai priartino Jungtinių Val
stijų prisidėjimą prie talki
ninku karo. c

Melbourne, Australija. — 
Laikraščiai Australijos, An
glijos pusiau - kolonijos, 
džiaugiasi, kad prez. Roo
sevelto pareiškimas rodo, 
jog Amerika jau “netoli 
nuo karo” prieš Vokietiją ir 
Italiją.

Amerika Perleido Tūks
tančius Kanuolių Ang

lijai ir Francijai
New York. — Amerikos 

karo ministerija pervedė 
apie 5,000 kanuolių, daugius 
šautuvų, šovinių ir kulkų U. 
S. Plieno Korporacijai už 
$37,600,000. O Plieno Kor
poracija tuoj aus parduoda 
šiuos ginklus ir amuniciją 
Anglijai ir Francijai.

Tos kanuolės daugiausiai 
yra su trijų colių pločio 
gerklėmis, vadinamos 75- 
milimetrinės. Jos užsiliku- 
sios nuo praeito pasaulinio 
karo, bet visai panašios į 
daugį kanuolių, kurias 
Franci j a ir dabar vartoja. 
’ U. S. Plieno Korporacija 
priėmė šiuos senesnius karo 
pabūklus kaip dalį apmokė
jimo už naujesnes, didesnes 
kanuolės, kurias ši korpora
cija gamins Amerikos armi
jai.

Grąsina Išmest Nepiliečius 
Valgyklų Darbininkus

Chicago. — Robert J. Ei- 
tel ir jo brolis Max, savinin
kai trijų didelių valgyklų, 
pranešė savo darbininkams, 
jog bus išmesti iš darbo tie 
svetimšaliai, kurie tuoj aus 
negaus bent pirmųjų pilie
tybės popierų.

Eitelių valgyklose dirba 
1,000 žmonių ir tik 75 iš jų 
nėra Amerikos piliečiai.

London, birž. 12. — An
glija jau gavo 18 karinių 
laivų-naikintuvų iš Ameri
kos valdžios.

Anglai Bombardavo 
Šiaurinę Italij ą

Paryžius, birž. 12.—Pran
cūzų komanda praneša, kad 
vokiečiai užėmė miestus 
Reims, Soissons ir Chateau 
Thierry Į rytus nuo Pary
žiaus ir daėjo iki 12 mylių 
ir pusės nuo Paryžiaus iš 
rytų šono.

Bet francūzų apsigynimo 
linija nesulaužyta ir jie at
kakliausiai, žūtbūtiniai gina 
Paryžių iš to šono. Sako, 
kad francūzai nukovė ir su
žeidė baisią daugybę vokie
čių užpuolikų.

Vokiečiai Užėmė Rouen, 
Noyon ir Kitus Miestus

London, birž. 12. —Vokie
čiai užėmė Noyon ir Com- 
piegne miestus už ketverto 
desėtkų mylių Į šiaurius nuo 
Paryžiaus, kaip praneša an
glai.

Francūzai ir anglai pripa
žįsta, kad vokiečiai taipgi 
užkariavo Rouen miestą, į 
šiaurių vakarus nuo Pary
žiaus. Rouen yra svarbiau
sias Franci jos geležinkelių 
ir vieškelių mazgas tame 
kampe. Iš šiaurių vakarų 
vokiečiai pasiekė Vernon, 
apie 25 mylios nuo Pary
žiaus, ir baigia žygiuot į 
Senlis, 20 mylių į šiaurius 
nuo Paryžiaus.

Iš rytų pusės vokiečiai 
prasigrūmė pro Meaux ir 
pasiekė punktą už 12 mylių 
ir pusės nuo Paryžiaus.

Paryžius, birž. 12.—Fran- 
cijos valdininkai pripažįsta^ 
kad vokiečiai milžiniškai 
daug laimėjo per dieną be
žygiuodami pusiau ratu iš 
vakarų, šiaurių ir rytų prieš 
Paryžių.

Roueh srityje vokiečiai 
keliose ■ vietose prasilaužė į 
pietinę Seine upės pusę ir 
įnirtusiai atakuoja francū- 
zus.

Skaičiuojama, kad viso 
apie pusantro miliono vokie
čių šturmuoja francūzus.

Berlynas Sako, Vokiečiai Su
naikinę 2 Priešų Armijas
Berlin, birž. 12. — Vokie

čiai praneša, kad jie jau 
apsupę francūzų armiją 
tarp Rouen ir prieplaukų 
miestų Hąvre ir Dieppe.

Pasak vokiečių, tai da
bartiniais žygiais jie išžudę, 
sužeidę bei į nelaisvę paėmę 
dvi francūzų armijas, turė
jusias pusę miliono karių.

Per dieną vokiečiai nu
kirtę žertiyn 59 anglų-fran- 
cūzų orlaivius ir tris baliū- 
nus; o iš savo pusės vokie
čiai praradę tik tris lėktu
vus.

Vokiečių bombininkai per

diena nuskandino 7 talki
ninkų kareivinius laivus- 
transportus ir sužeidė de
šimt; taip jie padarė Angli
jos kanale, jūrų siaurumoj 
tarp Franci jos ir Anglijos.

Paryžiaus Barikados
Paryžius, birž. 12.—Fran

ci jos vyriausybė pareiškė, 
kad francūzai pačiame mie
ste iš už barikadų ir namų 
ginsis nuo vokiečių. Sako, 
geriau, kad naziai sunaikin
tų miestą, negu atiduot jį 
vokiečiams.

Iš Italų-Taikininkų Karo
Roma, birž. 12. — Angli

jos lėktuvai bombardavo 
Turiną ir kitus pramoniškus 
miestus šiaurinėje Italijoje.

Anglų orlaiviai taipgi 
bombardavo italų lėktuvų 
stovyklas Libijoj, afrikinėj 
Italijos kolonijoj.

Italų lėktuvai bombardavo 
anglų ir francūzų pozicijas 
Rytinėje Afrikoje. Italų or
laiviai 8 kartus bombardavo 
tvirtovišką anglų salą Mal
tą Viduržemio Jūroje.

Italai įsiveržė į Francū- 
zišką ir Anglišką Somalijas 
Rytinėje Afrikoje.

Kertasi italai su anglais 
palei sieną Ethiopijos ir an
glų afrikinės kolonijos Ken- 
yos.

Stockholm, Švedija, birž. 
12. — Neoficialiai praneša
ma, kad Sovietai prašo Lie
tuvą leist jiem sustatyt bent 
pusę miliono kariuomenės 
vakarinėje Lietuvoje palei 
rubežių su Vokietija.

Darbo Federacijos Galva 
Sako, Amerika Kariautų 

už Angliją Kanadoj
Indianapolis, Indiana. — 

Jeigu vokiečiai sumuštų An
gliją Europoj, ir anglų val
džia persikeltų į Kanadą, ta
da Jungtinės Valstijos ka
riautų išvien su Kanada 
prieš Vokietiją, kaip pareiš
kė William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas, kalbėdamas suvažia
vime Muzikantų Federacijos 
(unijos).

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Winston Churchill 
neseniai sakė savo seime, 
kad jeigu anglų valdžia bū
tų išvyta iš Anglijos, jinai 
persikraustytų į Kanadą ir 
iš čia tęstų karą prieš Vokie- 
tiją, Churchill tikėjosi, jog 
tuomet ir Jungtinės Valsti
jos kariautų^ prieš vokiečius.

ORAS. — Šį ketvirtadienį 
šilčiau.

Taksuos Bmeralde- 
čių Įplaukas Virš
$800-2,000 Metam

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas priėmė valdžios pa
siūlymų sukelt naujais tak
sais dar virš biliono dolerių, 
kurie skiriami pasmarkint 
Amerikos ginklavimą. Šį į- 
nešimą kongresmanai užgy- 
rė 396 balsais prieš 6.

Aišku, kad ir senatas pri
ims tą sumanymą; o suma
nymas, be kitko, reikalauja 
aptaksuot pavienių žmonių 
algas ar kitokias įplaukas 
siekiančias virš 800 dolerių 
per metus ir vedusių žmo
nių algas bei įplaukas virši
jančias $2,000 per metus.

Pagal ligšiolinį taksų į- 
statymą, pavieniai nemokė
davo taksų iki $1,000 įplau
kų per metus ir vedusieii 
neturėdavo mokėt taksų už 
algas bei kitokias pajamas 
iki $2,500 per metus.

Jeigu vyras ir moteris 
dirba arba turi biznį, tai

Washingtonas Pervedė Fordas Tvirtina, Kad 
253 Savo Karinius Lėk- Galėto Pastatyt po 1,- 

tuvus Talkininkams 000 Lėktuvų Kasdien
Washington. — Jungtinių 

Valstijų armija ir laivynas 
iki šiol perleido talkinin
kams 253 savo karinius or
laivius: bombininkus, smi- 
gikus ir greituosius.

Anglija ir Franciją tikisi 
gaut dar šimtus lėktuvų iš 
Amerikos armijos ir laivy
no.

Washington© valdžia tuos 
lėktuvus įmaino orlaivių 
kompanijoms, o kompanijos 
tuoj parduoda juos talkinin
kams.

TURKIJA LAUKIA, U
SOVIETAI PASAKYS 

APIE JOS KARA
Ankara, Turkija, birž. 12. 

—Pranešama, kad Turkija 
nutraukė prekybos ryšius 
su Italija, kai italai pradė
jo karą prieš Angliją ir 
Franciją.

Istanbul, Turkija. — Tur
kų valdžia yra padarius 
tarpusavio pagalbos sutartį 
su Anglija ir Franci ja. Pa
gal tą sutartį, Turkija turė
tų eit karan išvien su tal
kininkais prieš Italiją.

Visi Amerikos korespon
dentai ir žinių agentūrų 
pranešimai, tačiau, teigia, 
kad Turkija laukia, ką jai 
dėl to pasakys Sovietų Są
junga.

(Iš Sovietų vyriausybės (vėlimuisi Turkijos į talki- 
pirmesnių pareiškimų ma-1 ninku karo ratą.)

pagal naująjį sumanymą 
bus sudedama krūvon jų 
abiejų algos bei įplaukos ir 
sulig to pora turės mokėt 
taksus.

Šis sumanymas taipgi rei
kalauja pakelt taksus ant 
gazolino, tabako, alaus ir 
tūlų kitų pirkinių; perša pa
didint kai kuriuos netiesio
ginius taksus; jis taip pat 
siūlo pakelt taksus korpora
cijoms ir asmenims gaunan
tiems 6 iki 100 tūkstančių 
dolerių metinių įplaukų ar 
daugiau, ir panaikint tulus 
ligšiolinius paliuosavimus 
nuo taksų.

Taksus, pagal tą įnešimą, 
turėtų mokėt 2.190,000 dau* 
giau amerikiečių negu iki 
šiol.

šiais taksais bus paliesta 
didelis skaičius lietuvių 
smulkių biznierių, profesio
nalų ir darbininkų.

Washington. — Jungtinių
Valstijų karo ministerija 
pasiuntė greitą karinį lėk
tuvą į Detroitą H. Fordui, 
automobilių fabrikantui, už^ 
klausdama Fordą, ar jis 
tikrai galėtų pastatyt po 
tūkstantį tokių lėktuvų per 
dieną, kaip kad Fordas ža
dėjo. •

Dabar Fordas atsiuntė į ' 
Washingtoną savo sūnų Ed- • 
sėlį tartis su prez. Roose-' 
velto paskirta Šalies Gyni-
mo Komisija. Edselis nori 
sužinot, kiek prez. Roose-
velto valdžia užsakytų tokių 
karo lėktuvų sau ir talki
ninkams, ar apsimokėtų
Fordo automobilių fabri
kams daryt reikalingus pa
keitimus-, kad jie galėtų per 
dieną pastatyt po tūkstantį 
karinių orlaivių.

H. Fordas sakė, kad jeigu 
Amerikos valdžia nekištų 
nosies į jo biznį, tai jis tik- 
rai galėtų pagamint po tūk
stantį vienodo modelio kari 
nių lėktuvų per dieną; ir 
tai, girdi, nesutrukdytų sta
tymą Fordo automobilių; 
tik reikėtų šešeto mėnesių 
laiko pertvarkyt kai kuriuos 
skyrius Fordo fabrikuose, 
kad jie galėtų daugmeniškai 
gamint karo lėktuvus.

............. ■■ 1 j1, ...

1 l

tyt, kad Sovietai
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Paremia Tai, Ką Mes Sakėme
Tik ką gautos “Lietuvos Žinios” (iš 

geg. 25 d) rašo apie Vilniaus reikalus. 
Be kitko, liaudininkų dienraštis sako:

“Vilnius reikalingas nuodugnaus išsi
aiškinimo.

“Yra faktas, kad Vilnius ir jo kraštas 
buvo atskirtas nuo Lietuvos 20 metų. 
Tai yra laikotarpis, kurio metu Lenkijos 
įtaka veikė ne tiktai Vilniaus ir jo kraš
to ūkį, socialinę struktūrą, kalbos sritį, 
bet per tą laiką išaugo visa nauja karta, 
kuri buvo išauklėta grynai lenkiškoje 
dvasioje, kuri slopino visa, kas buvo lie
tuviška. Per tuos dvidešimt metų Vilnių 
ir jo kraštą visomis galiomis buvo užgu
lęs Lenkijos imperializmas, kuris viso
mis priemonėmis ir visomis pastangomis 
stengėsi išnaikinti ir mieste ir krašte vi
sa, kas tiktai buvo lietuviška, kas galėjo 

• priminti, kad Vilnius yra Lietuvos sosti
nė, kad Vilniaus kraštas yra Lietuvos že
mė. Tai yra faktai, kurie būtų nepilni, 
jeigu nebūtų ypatingai iškeltas ir pa
brėžtas tas labai svarbus faktas, kad Vil
niuje ir visame jo krašte kaikuri dalis 
Lenkijos sukurtojo aparato, kaip buvu
si, taip ir dabar veikia, tai ypač ryšku 
kiekvienam bažnyčioje, kuri ligšiol tebė
ra didžiausia ir karingiausia lenkiškumo 
tvirtovė, kuri ilgą laiką nenorėjo nė kiek 
kompromisuoti, nė kiek atsižvelgti į pa
čius minimališkiausius objektingumof-rei- 
kalavimus ir ligi šiai dienai dar tebeva
ro lenkinimo darbą.

“Lenkinimui reikia tuč tuojau pada
ryti galas.”

Šitie “L. Ž.” žodžiai patvirtina viską, 
ką mes iki šiol rašėme. “Laisvėje” tilpo' 
eilė iš Vilniaus laiškų, kuriuose jų auto
rius (Antkainis) nurodinėjo apie lenkų 
provokatorių darbus Lietuvoj. Buvusios 
Lenkijos imperializmo ramsčiai, didžiau
si Lietuvos priešai, tebeveikia Lietuvoje 
tų ponų naudai. Jie naudoja tam bažny
čias; jie palaiko slaptas organizacijas. 
Jų arkivyskupas, Jalbžykovskis, tik šio
mis dienomis sutiko leisti lietuviams tam 
tikrose Vilniaus bažnyčiose ir tam tik
romis valandomis lietuviškai melstis!...

Girdėjome ir daugiau žinių. Sakoma, 
pastaruoju laiku lenkai provokatoriai, 
dirbdami Anglijos ir Franci jos imperia
listų naudai, nušovė keturis lietuvius po
licininkus. Galimas daiktas, kad tie pa
tys ponai, tarnaudami Anglijai ir Ęran- 
cijai, darė provokacijas ir su Lietuvoje 
esančiais raudonarmiečiais. Bet p. Mer
kio vyriausybė tuos nevidonus gražiai 
sau glosto, o tuo pačiu sykiu į kalėjimus 
talpina tuos žmones, kurie reikalauja 
daugiau laisvės Lietuvos žmonėms.

Mes todėl sakome, kad Lietuvos poli- 
tiniams-antifašistams kaliniams turi bū
ti paskelbta amnestija, o į kalėjimus tu
ri būti sukišti visi Lietuvos priešai, — 
Jalbžykovskiai ir kiti!

Smūgis Po Smūgio

Švediją prieš Vokietiją. Bet po Francijos 
ir Anglijos pralaimėjimų Flandrijoj, aiš
ku, kad jokių vilčių neliko Švediją gauti 
savo pusėn.

Anglai iš Narviko pasitraukė. Ir pasi
traukė labai nesėkmingai. Anglija nete
ko penkių karo laivų, dviejų naikintojų, 
—“Acasta” ir “Ardent,”—ir transportų 
“Orama” ir “Oil Pioneer.” Bet kas svar
biausia, kad neteko orlaivių vežiko “Glo
rious,” kuris turėjo 22,500 tonų įtalpos 
ir atsėjo apie $25,000,000 pastatyti ir 
įrengti.

Tuo anglų nelaime dar neužsibaigė. 
Kada vokiečių karo laivai nuskandino 
orlaivių vežiką “Glorious,” tai Narvike 
buvę anglų orlaiviai negalėjo sugrįžti į 
Angliją, nes jie be apsistojimų negalėjo 
atlikti tos kelionės. Tuomet, kaip prane
šama iš Švedijos, “anglai sunaikino 30 
savo orlaivių, visas kanuoleš, daug kitos 
karo medžiagos, kad ji vokiečiams ne
liktų.” Bet vis tiek gazolinas ir keli trau
kiniai karo reikmenų pateko į vokiečių 
rankas.

Iš Narviko anglų pasitraukimas buvo 
dar vienas Anglijai ir Franci j ai smūgis, 
ne vien militarinis, bet ir politinis.

Norvegijos kariai pasidavė vokiečiams, 
o karalius Haakon pabėgo į Londoną, 
kur jis sudarė savo valdžią ir sako, kad 
toliau kariaus prieš Vokietiją.

Sovietą Spauda Apie Karą

Anglija galutinai pasitraukė iš Norve
gijos. Jeigu mes pažvelgsime į jos kam
paniją Narviko srityj, tai surasime, kad 
tai buvo beviltingas žygis. Kada vokie
čiai okupavo pietinę ir centralinę Norve
giją, ten įveikė anglus ir francūzus, tai 
mes rašėme, kad visiškai tuščias darbas 
Anglijai dėti pastangų užvaldyti Narvi- 
ką. Tik vienas buvo pateisinimas — tai 
paimti Narviką ir per jį įtraukti karan

Įvairūs amerikiniai laikraščiai, “Post,” 
“Times,” “Daily Worker” ir kiti gauna' 
kablegramomis tūlų Sovietų laikraščių 
straipsnius ir juos perspausdina. Kai ką 
mes ir paduosime savo skaitytojų žiniai.

Laikraštis “Trud,” organas darbo uni
jų rašo:

“Anglų-Francūzų-Amerikos karo vie
nybė yra galima. Ir iš to matosi, kad 
Jungtinės Valstijos neišsilaikys nuošaliai 
nuo karo... Bet Amerika neturės nau
dos iš įsivėlimo į šį karą.”

“Pravdoj” rašo Ivanovas, kad Fran
cijos pozicija yra labai bloga, kad po 
pralaimėjimų Flandrijoj vokiečiai ne
duos jai laiko atsigriebti ir sutvirtinti 
naujas linijas.

Majoras-leitenantas Gdrdienko rašo 
“Izvestiejose”: “Vokiečiai sutinka Fran- 
cijoj daug stipresnį pasipriešinimą, kaip' 
jie pripažįsta. Francūzų atsparumas 
prieš vokiečių tankus auga.”

Pulkininkas Popov rašo Raudonosios 
Armijos organe “Krasnaja Zvezda”: 
“Vokiečių nugalėjimas Weygando linijos, 
perėjimas Oise-Aisne Kanalo ir užėmi
mas Cheimino sudaro Franci j ai sunkią 
padėti net pasitraukti.”

V. Lan, savo straipsnyje po antgalviu 
“Ar Apsimoka Amerikai Stoti Karan?”, 
rašo, kad Jungt. Valstijos turės tik nuo
stolių, jeigu jos įsivels į karą. Jis rašo, 
kad Amerikos imperialistai daugiau pra- 
lobsta gelbėdami talkininkams, negu pa
tys kariaudami.

“Pravda” daro sekamą išvadą iš mūšių 
už Paryžių: “(1) Vokiečiai atakuoja pla
čiu frontu, kad neleidus francūzams su
traukti savo jėgas į daiktą ir pereiti į 
kontr-ataką. (2) Nors francūzai aršiai 
priešinasi, bet visvien jie negali atsilai
kyti prieš skaitlingesnes vokiečių pėsti
ninkų jėgas ir mechanizuotas armijos da
lis. (3) Francūzai ruošia Paryžiaus ap
gynimą išilgai Seine-Marne upes. (4) An
glijos oriai vyno jėgos 4 gelbsti francū
zams, atakuodamos vokiečius fronte ir 
užfrontėj.”

Raudonosios Armijos pulkininkas, Ko- 
noneko, patiekė platų straipsnį, aiškin
damas Anglijos ir Francijos mūšių pra
laimėjimo pagrindą. Jis rašo, kad dabar 
Anglija ir Franci ja yra priverstos vesti 
apsigynimo mūšius, nes jų armijos negali 
pereiti į ofensyvą, neturi tam užtektinai 
nei ginklų, nei pajėgų. Jis kaltina Anglijos 
ir Francijos generalinius štabus, kad ge
nerolai nesuprato dabartinės gadynės, 
kad jie neįvertino orlaivių ir parašiutų 
rolės, kad jie nieko nepasimokino iš Is
panijos, Chinijos, Lenkijos ir net Nor
vegijos karo įvykių ir todėl prakišo di
džiausius mūšius Flandrijoj.

Vokiečiai turėjo tikslą perskelti Fran-] 
ei jos ir Anglijos jėgas ir jas abi pasky-/ 
rium sumušti. Jiems tas pavyko padaryti 
Flandrijoj. Dabar pati a viena Francija 
turi muštis ne vien prieš Vokietiją, bet 
ir prieš Italiją, o Anglija rūpinasi savo 
salos išgelbėjimu, o paskui vokiečiai ir . 
italai atsuks savo jėgas ir prieš Angliją.

Vokiečiai sumušė Holandijos jėgas ”

E A I S V ®

IŠ oro nuimtas paveikslas fabriko orlaiviams dirbti — Consolidated Aircraft— 
San Diego, Cal. Dabar jis yra didinamas, nes jame bus gaminami bombane- 

šiai, žinomi po vardu “XB-24.”

Italija ir Jos Jėgos
J Ko buvo laukiama nuo . lakūnų, o bendrai iki 218J- 
karo pradžios, tas atsitiko. ’ 000 žmonių su visais techni- 
Italijos ^fašistai išstojo ka-'kais ir specialistais. Tankai 
ran prieš Angliją ir Franci- nedideli, bet Italija turi ke- 
ją. Jos išstojimas sudaro di- lis tūkstančius ir ypatingai 
džiausi pavojų Franci j ai,'daug liepsnos metikų. Ita- 
nes Hitlerio ir Mussolinio lijos jūrų laivynas yra stip- 
armijos suspaus, kaip į ko- rus, daug galingesnis už 
kias reples, Francijos Ma- Vokietijos ir naujas. Jis 
ginoto tvirtumų liniją ir pa- turi: 8 šarvuočius; 21 kru- 
čią Ifranciją, o jeigu dar iš žėrį; 130 naikintojų, apie 
Ispanijos išstos apie 150,000,100 mažesnių torpedinių lai- 
Mussolinio legionų prieš yų ir bent 110 submarinų. 
Francija, tai žinoma, kad ji 
ilgai negalės laikytis. Itali
jos išstojimas uždega karo 
liepsna ir Afriką, kur turi 
dideles kolonijas Francija, 
Anglija ir Italija.
Italijos Plotas ir Gyventojai

Italija randasi pietų Eu
ropoj. Sausžemio jos kaimy
nai yra: rytuose — Jugosla
vija; Šiaurėje — Vokietijai 
ir Šveicarija ir vakarų-pie
tų pusėj — Francija. Su 
Francija Italijos siena eina 
Alpių kalnais, ir ji turi apie 
300 amerikoniškų mylių il
gio.

Pati Italija užima 119,768 
ketvirtainiškas amerikoniš
kas mylias ir turi 43,000,- 
000 gyventojų. Italija yra 
pusiasalis, vietomis tik biskį 

'daugiau, kaip 100 mylių plo
čio ir turi iki 800 mylių il
gio, panaši į didelį batą. 
Sardinija ir Sicilija, tai dvi 
didžiulės salos.
Italijos Armija, Laivynas ir 

Orlaivynas
Sovietų Sąjungos davi

niais, Italijos armija yra iš 
1,200,000 vyrų; o rezervai 
siekia kelis milionus. Tai
kos laiku armija buvo pa
dalinta į 15 korpusų. Armi
joj yra 65 pulkai artilerijos, 
bendrai su 2,600 patrankų. 
Italijos armijoj buvo numa
toma stoka didelių, toli šau
nančių patrankų, bet lauko 
ir kalnų bei priešlėktuvinė 
artilerija gera. Italija turi 
nuo 1,500 iki 2,500 tankų. 
Oro laivynas susideda iš ko
kių 2,500 lėktuvų pirmos 
rūšies ir arti tiek antros. 
Didžiuma orlaivių geri.

Italijos jūrų laivynas 
tvirtas.

Amerikiniais daviniais re
miantis, tai Mussolinis būk 
gali pastatyti net 8,000,000 
armiją^ o pirmoj eilėj turi, 
2,000,000 karių. Jo orlaivy
nas turi 3,500 orlaivių pir
mos rūšies ir iki 3,000 ant
ros. Italijos oriai vyne yra 
nemažiau 10,000 išlavintų

Italijos kruzeriai, naikinto
jai, torpediniai laivai ir sub- 
marinai labai geri.

Puse Jūrinių Lėktuvų
Kadangi, Italija yra ap

supta vandenų, tai gelžkelių 
ji turi tik 14,000 mylių; apie 
15,000 mylių geresnių auto
mobilių kelių, bet už tai ji 
turi stiprų prekybos laivyną 
ir daugybę prieplaukų. 1937 
metais Italija turėjo 1,260 
laivų, bendrai virš 3,250,000! 
tonų įtalpos. Kadangi, van
duo sudaro jai svarbius su
sisiekimo kelius,^ tai tuo 
kartu Italijai yra ir didelis 
pavojus iš vandens pusės. 
Jeigu priešas sugriaus jos 
prieplaukas, arba gelžkelius 
ir kelius, kurie dažniausiai 
eina pamarių kraštais, tai 
Italijoj užviešpataus suiru
te.

Todėl, pusė Italijos karo 
orlaivių yra jūriniai. Ge
riausiais jūriniais lėktuvais 
skaito “Savoia Marchetti 
79,” kurie turi po tris mo
torus, kiekvienas 750 arklių 
jėgos ir gali išvystyti 270 
mylių į valandą. Tai dideli 
bombininkai. Po jais seka 
“Fiat”, mūšio lėktuvai, ku
rie išvysto po 275 mylias į 
valandą ir gali iškilti iki 32,- 
800 pėdų oran.

Italijos orlaivių fabrikai 
didžiumoj yra Milane ir 
Turine, nepertoli nuo Fran
cijos sienos. Jie į mėnesį 
laiko pagamina apie 300 
naujų karo orlaivių. Nuo 
karo pradžios Italijos orlai
vių fabrikai dirbo pilnais 
gafais. (<New Yorko Tiihes” 
mano, kad pasidarė nema
žiau 1,000 naujų orlaivių. 
Bet sako, kad tie fabrikai 
gerai žinomi francūzams ir 
gali būti subombarduoti.

Italijai Stoka Medžiagų
Italijai yra stoka metalo. 

Ji neturi savos anglies ir 
žibalo, o jau be šių medžia
gų negalima vesti karą. Net 
daugelis jos orlaivių yra 
padaryti pusiau mediniai,

pusiau metaliniai. Bet Ita
lijos fašistai ruošiantis į ka
rą gabeno daug metalo iš 
Jungtinių Valstijų ir kitur, 
kad nępritrūkus karo sąly
gose. Jie buvo sudarę net 
speciali komitetą, kuris su
pirkinėjo reikalingas me
džiagas ir vežė į Italiją. 
Kaip ten dalykai dabar bus, 
tai sunku numatyti. Dalinai 
Italiją metalu ir anglimi 
aprūpins Vokietija. Bet ži
balą teks parsigabenti iš ki
tur. Sako, kad vis vien Ita
lijos fašistai tikisi, kad ka
ras greitai bus baigtas jų 
pergale ir jiems užteks tų 
medžiagų, ką jie prisivežė.

Labai Karas Išsiplės
Italijos įstojimas karan 

paverčia ne vien Vidurže
mio Jūrą į karo areną, bet 
ir didžiulę Afriką. Afrikoj 
Italija turi pavergus Ethi- 
opiją, kuri užima 350,000 
ketv. mylių plotą ir turi 10,- 
000,000 gyventojų. Iš ryt- 
šiaurių prie Ethiopijos yra 
Italijos kolonija Eritrėja, 
kuri užima 45,574 ket. my
lias sir 800,000 gyventojų, o 
iš pietų puses Itališkas So- 
malilandas, kuris užima 
194,000 ket. mylias ir turi 
1,500,000 gyventojų. Ben
drai, Ethiopija, Eritrėja ir 
Somalilandas sudaro vieną 
Italijos didelę prie daikto 
koloniją. O jie ten rube- 
žiuojasi su Anglijos Soma- 
lilandu, Kenyja ir Anglų- 
Egipto Sudanu, taipgi nedi
dele Francijos Džibouti ko
lonija. Aišku, kad ten prasi
dės kovos. Veikiausiai, stai
giai italai puls Anglijos So- 
malilandą ir Francijos Dži- 
boutį, kad juos pavergus. 
Kiti mano, kad anglai ir 
francūzai užims tas Italijos 
kolonijas.

Kita Italijos kolonija yra 
prie Viduržemio Jūros—Li
bija, taip pat Afrikoj. Libi
ja užima 684,764 ket. my
lias. Bet Libija rubežiuoja- 
si su Egiptu, per Juirį pra
vestas strateginis Suezo Ka
nalas, taipgi didžiausiomis 
Francijos kolonijomis Afri
koj — Tunisija, Alger i j a, 
vakarine Francijos Afrika 
ir Ekvatoriška Francijos 
Afrika. Taipgi, su Anglijos 
Sudanu.

Italijos fašistai Jabai įver
tino Libijos dykumas ir nuo 
senai ten laiko galingą ar
miją. Numatoma, kad jie 
ten turi apie 500 karo or- < 
laivių, 600 tankų, ii/bendrai .

tuo laiku, kada Francija, Anglija ir Bel
gija tik kalbėjo, kad jai pagelbės. Paskui 
jie supliekė Belgijos jėga’S ir apsupo 
Francijos ir Anglijos armijas Flandrijoj.

Jis Nurodo, kad* Anglijos ir Francijos

armijų vadų tarpe nėra vieningumo ir 
jų generaliai štabai buvo apsileidę, nesu
prato šios gadynės ir naujų ginklų. O 
reakcija prieš savo darbo žmones dar 
daugiau jas apsilpnino. ........ ......

iki 400,000 kareivių. O Ethi- 
opijoj ir Somalilande taip 
pat turi panašią armiją.

Mussolinis paskelbė, kad 
jis nelies Egipto, bet klau
simas, kaip ilgai laikysis to 
paskelbimo, nes Egipte An
glija turi savo armijos ba
zes ir Aleksandretoj laivy
no. V e i k i a u s i ai, greitai 
Egiptas bus didelių kovų 
laukas.

Iš Ethiopijos ir Libijos 
italai gali išvystyti bendrą 
puolimą ant Anglų Egipto- 
Sudano ir taip sujungti sa
vo jėgas. Iš Libijos, vei
kiausiai, jie vystys puolimą 
ir ant Tunisijos. Numatomi 
dideli mūšiai Afrikoj.

Tankai Prieš Kupra
nugarius

Anglija ir Francija turi 
pavergę didžiausius plotus 
pasaulyj, jos turi turtin
giausias kolonijas, užtekti
nai metalų ir žalių medžia
gų. Atrodo, kad jų ir armi-
ja turėtų būti geriausia gin
kluota, viskuom aprūpinta. 
Bet kaip mūšiai parodė 
Norvegijoj, Holandijoj, Bel
gijoj ir Franci jo j taip merą. 
Vokietijai buvo stoka tūlų 
medžiagų, bet ji jų prisive
žė ir prisigamino ginklų, o 
Anglija ir Francija turi ža
lių medžiagų, bet dabar pra
šo Amerikos: “Duokite bi
le ginklus, kurie tik šauna!”

Panašų paveikslą matome 
ir Afrikoj. Sekmadienį, bir
želio 9, “N. Y. Times” pil
ną puslapį įtalpino paveiks
lų — Anglijos, Francijos ir 
Italijos jėgų Afrikoj.

Na ir ką mes matome? 
Francijos ir Anglijos armi
ja ant kupranugarių, ranko
se šautuvai. Kiek žemiau 
anglų kareiviai “punjab” iš 
Indijos viens prie kito susi
glaudę apkase, atstatę šau
tuvus, kaip 30 metų atgal. 
Arba vėl Francijos kareiviai 
žygiuoja pėsti per dykumas 
sukeldami dulkių stulpus. O 
apačioj šimtai nedidelių Ita
lijos tankų, kurių kiekvieną 
valdo vienas žmogus, o ki
tas sėdi prie kulkasvaidžio 
įtaisyto į tanką. Tai paroda 
Italijos tankų, kada Libijoj 
pas maršalą Balbo buvo ap
silankęs Vokietijos orlaivy- 
no komandierius Goeringas.

Ar gi gali kupranugarių 
armija atsilaikyti prieš tan
kus? Ar gi gali “punjab” 
sėkmingai kariauti iš apka
sų, kada virš jų užlėks or
laiviai? Mums atrodo, kad 
Anglijos ir Francijos valdo
nai nesuprato tos gadynės, 
kurioj jie gyveno. Prieš tan
ką, prieš orlaivį, prieš kul- 
kasvaidį, jie stato pėstinin
ką su šautuvu ir raitelį ant 
kupranugario! Gaila žmo
nių, gaila gyvulių, tik ne
gaila tų valdonų, kurie, tu
rėdami tiek gerybių, o savo 
liaudį, besilaikydami krei
vos politikos, atvedė prie to
kios baisios katastrofos.

Vengry Veteranai Šaukia 
Karan prieš Talkininkus
Budapest, Vengrija. — 

Tūkstančiai vengrų ex-ka- 
reivių, dalyvavusių praeita
me pasauliniame kare, da
bar demonstravo gatvėmis, 
reikalaudami, kad Vengrija 
remtų Vokietijos - Italijos 
karą prieš Angliją ir Fran
ci ją. Jie šaukė, kad Vengri
ja turėtų siųst savo armiją 
į talką vokiečiam ir italam,
jeigu to reikės. ✓

Ši demonstracija padary
ta tuoj po to, kai vengrų 
valdžia pareiškė, kad jinai 
laikysis nuošaliai nuo tavo.
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‘ MIRTIES LAUKAI TIES VERDUNU
Antanas Venclova

Prieš porą metų žymus Lietuvos ra
šytojas Antanas Venclova lankėsi 
Francijoj. Jis matė tuos laukus, ku- 
riuose pereitame kare ties Verdunu 
ėjo baisiausi mūšiai, kur krito šimtai 
tūkstančių žmonių. Jie ten buvo ir pa
laidoti. Ta viską A. Venclova meistriš
kai aprašė pirmojoj “Prošvaistės” kny
goj. Kadangi šiandien ten pat^verda 
nauji mūšiai, baisūs mūšiai, tai mes 
čia skaitytojui ir paduodame tą gražų 
p. Venclovos aprašymą.—“L.” Red.

Jau seniai buvo patekėjusi saulė, ir 
margi Verduno namai, prisiglaūdę prie 
Meuse upelio, švyturiavo spinduliuos. Ta
čiau mėlyna erdvė dar alsavo ryto rasa, 
kurios stambūs lašai kabojo ant javų 
varpų ir vynuogių lapų. Ir, žiūrint į na
mus, jaunus sodelius, gatvių ^grindinį ir 
bokštus, rodėsi, kad šis mažas miestelis 
kas rytas nubunda iš lengvo miego, pri
žadintas kaimiečio vežimo su aukštomis 
drobynomis trenksmo, kad vėl pradėtų 
savo kasdieninį ramų gyvenimą. Gatvė
se išneštas jau stovėjo jaukios pintos kė
dės, o aplink jas vaikščiojo savininkas, ir 
jo šypsena rodė, kad kiekvienas praeivis, 
kuris nori išgerti stiklą vyno ar puoduką 
kavos, ir anksti ir vėlai čia yra laukia
mas svečias. Ėjo moters su lengvomis va
sarinėmis skrybėlėmis, ties pilko akmens 
paminklu krykštė vaikai, ir čia, ties šiais 
katedros bokštais, ties plačiomis krautu
vių vitrinomis jauteis lygiai taip, kaip 
Provanso Nimo mieste, romėniško koli- 
zėjaus paunksmėj, arba gražiajame Ar
lyje, kavinės terasoje ties antikiniu te
atru. Tebuvo toks skirtumas, kad ten 
saulLbaltesnė ir kaitresnė, o akmenuota 
ženfe 'negailestingai pavydi žmogui net 
mažo derliaus, tuo tarpu šiame krašte 
aa^bštusis prancūzas be vargo gali džiau- 
gtishmkuose išlietu prakaitu, kurį dosni 
dirva jah^keleriopar. grąžina.

O ten — už Verduno — danguje ka
bojo du maži debesiukai. Panašūs jie bu
vo j baltų plunksnų gniužulus. Atminty
je jie sukėlė mažų dienų atsiminimą, ka
da šrapneliui sprogus danguje kurį lai
ką kabo dūmų kamuoliai. Taip, ten, už 
Verduno, prasidėjo mirties laukai, ties 
tais kamuoliais, kurie darė šį peizažą dar 
gražesnį, tartum dailininko paveiksle mo
kamai padėta spalvos dėmė.

Verduno dienos ramumoj, pilnoj nok
stančių vaisių kvapo, ausis įtemptai klau
sė, be neišgirs to taip pažįstamo^laikaus 
garso, kuris dar mažą mane prižadinda
vo iš miego ir versdavo užėmus kvapa, 
baimėje susitraukus laukti, o garsas ei
davo vis stipryn, virsdavo staugimu ii’ su
dundėdavo čia pat, už trobų ar už sodo— 
lėkdavo j viršų žemės, griūdavo medžiai, 
ir visur jausdavai siauba ir mirtį. Ne. 
nieko, visai nieko negirdėti. Net siaurutė 
Meuse teka be garso, ir daugiau niekas 
neprimena plieno staugimo, kurio neuž
mirš nė vienas, kas jį yra bent kartą gir
dėjęs. , .

Asfalto kelias bėga iš miestelio, ir pro 
automobilio langą matyti liūdni griuvė
siai. Tai kareiviniu, ligoninių, namų lie
kanos. gyvi paminklai liepsnojančių lau
žų ir žmogiškos kančios. Miestelyje griu
vėsių nebėra, nes žmogus nori gyventi. 
Net jeigu visa žemė būtų kapinynas, 
žmogus, atrodo, nurinktų kryžius, išly
gintų kApus, ir viršum jų jis užsodintų 
puikius sodus, pastatytų namus ir rū
mus. Bet ne. Toliau nebėra namų, nebėra 
jokio gyvybes ženklo. Čia, tuojau už mie
sto ribų, pasibaigė gyvųjų pasaulis, kad 
prasidėtų kraštas, kuriame nebėr krvkš- 
čiančių vaiku ir dirvos nebepuošia javo 
varpa. Mes įžengėme i mirties laukus.

Koki jie gražūs, šitie kalneliai! Jau
čiuos čia kaip mylimoj skurdžioj Žemai
tijoj, kur nuo vienos kalvos matvti dar 
dešimt kalvu, pilnų medžių, paukščių, ža
lumos. Ta žaluma kelia širdyje tvlų 
džiaugsma ir norą glostyti ją rankomis, 
prisiglausti veidu. Bet kas tai? Šios kal
vūs, šitie mėlvni horizontai Žemaitiją pri
mena tik iš tolo. Štai, didelė duobė, ku
rioje sutilptu nemaži namai. Toliau duo
bė prie duobės, į viršų išversta žemė, su
trupintas akmenimis podirvis, į kurį jau 
kabinasi mažo medelio šaknys. O auto
mobilis asfaltu be garso šliaužia žemyn 
ir vėl kyla į viršų, prieš akis atidengda
mas neužmatomus plotus. Atrodo, sunku

tikėti tuo, kas vyko šiuose laukuose, de
šimtyse ar net šimtuose kvadratinių kilo
metrų, bet buvusių įvykių liekanos iš
blaško abejones. Duobė prie duobės, duo
bė prie duobės... Ir taip be pertraukos 
per dešimtis kilometrų. Čia nebuvo nė 
vienos žemės pėdos, kurios įnirtęs plie
nas, negailestingai mirtį nešąs sviedinys 
nebūtų išmetęs į padangęs ne vieną ir ne . 
du, bet šimtus kartu. Jaunas miškelis 
padengė žiaurią vietovę, gamta užsėjo 
nuniokotus kalnus ir slėnius savo aug
menija, tartum nuo gyvųjų' akių norėtų 
paslėpti nusikaltimą, pamišimą ir gėdą. 
Tačiau net vešlūs augalai, net šaknys, la
pai ir šakos neįstengia uždengti savim 
šimtų tūkstančių kapų, nors ir bujoja 
jos čia smarkiau negu kitur, žemėje, per-' 
mirkusioje nesuskaitomų žmonių krauju, 
įtręštoje jaunų, sveikiausių ir stipriausių 
Europos vyrų kūnais.

Automobilis sustoja ties fortu Vaux. 
Plienu blykšterėja durelių metalas ir 
stiklas, ir prieš akis iškyla žemėje įmū
rytas milžinas, pergyvenęs didesnį trenk
smą negu gali sukelti žemės drebėjimas 
ar vulkano 'išsiveržimas. Užlipu ant šio 
forto viršaus ir matau sudaužytus kul
kosvydžių lizdus, panašius į milžiniško 
katilo dugną, padarytus iš geriausio plie
no, kokį galėjo išlieti pačios tobuliausios 
Prancūzijos plieno liejyklos. Daugiau 
kaip pusės metro plieninis lizdas sprogo 
į kelias dalis. Kokio pasiutusio geležies 
ir ugnies uragano, kokios jėgos neper
traukiamo, pašėliško daužymo reikėjo— 
suskaldyti šiam plieno gabalui, sverian
čiam daugybę tonų! O, taip, senutis for
tas Vaux stovėjo pačioje uragano širdy
je. Matematiškai apskaičiuoti sunkiųjų 
vokiečių patrankų dūžiai jį ardė be pa
liovos ištisus mėnesius, sutraiškė plieną, 
apdraskė stogą, iš kurio kyšo storas vie
lų voratinklis, savo rezginiais su padū
kusiu atkaklumu laikąs milžiniškas ce
mento mases. Tos vielos yra žmogaus 
piršto storumo, ir arčiau įsižiūrėjęs ma
tau, kad jos ištisai sukapotos kulkų — 
kulka prie kulkos, kulka prie kulkos...

Prieš akis — gili ir plati lyguma—il
ga, kiek akys užmato, pilna lengvo ryto 
rūko, kuriame dūzgia vabaliukai ir dru
giai raižo orą negirdimu margų sparne
lių plevėsavimu, šita lyguma žygiavo 
šimtai tūkstančių vokiečių jaunuolių, tė
vų, brolių, žygiavo su baime ir su pasiu
tusia drąsa, kurią kėlė ilga vokiečių pa-* 
trankų liepsna, atgręžta į fortą, ir su
tikdavo čia prancūzų kulkų uraganą, 
pyškantį iš forto pro kulkosvydžių lizdų 
plyšius. Šis kulkų lietus skynė vyrus nuo 
Aacheno, Miuncheno, Karaliaučiaus, 
Leipcigo, Klaipėdos, ir jie liko ilsėtis sve
timuos laukuos kaip beprasmiška auka, 
kritusi dėl generolų garbės troškulio, dėl 
patrankų pirklių ir skerdynių ruošėjų 
interesų.

Tačiau ir fortas, atlaikęs visas vokie
čių atakas, pergyveno didelę kančių is
toriją. Ją rodo požeminiai tuneliai, siau
ri, drėgni ir tamsūs, požeminė ankšta ir 
žiauri ligoninė su kabančiomis metalinė
mis kilpomis pririšti ligoniams, kada 
trūdavo priemonių jiems sumažinti skau
smus. , Čia sienos aptaškytos sužeistųjų 
krauju, o metalinės rinkės ir cemento as
la apdžiūvusi iš žaizdų almančiais pū
liais, krauju ir išmatomis. Kiek šios dus
lios sienos nuo pasaulio akių, nuo motinų 
nuslėpė sūnų dejavimų, skausmo ir mir
čių, nukapotų rankų, kojų, sudaužytų 
kaukolių su ištiškusiomis smagenimis!

Garsiai skamba prancūzų kareivio, ei
nančio gido pareigas, žodžiai cementinė
se lubose, ir mirties laukų lankytojai — 
švedai iš Stockholmo, amerikiečiai, vokie
čiai nutyla, nebedrįsta kalbėti, nes atro
do, kad vietoj jų balsų šie rūstūs pože
miniai urvai ir tuneliai vėl prisipildys der , 
javimų ir sužeistųjų šauksmų, kad ply
tų-ir metalo surakinimai ims aidėti klyk
smais žmonių, kurie nuo mirties siaubo 
ir nežmoniško trenksmo, nepertraukiamo 
ištisais mėnesiais, nei dieną nei naktį,— 
išėjo iš proto ir raudamies sau plaukus, 
keikdami gimtąją dieną, dangų ir žemę, 
bėga pamišę šiais tuneliais, kol kiti, dar 
nesuspėję išeiti iš proto, juos suriš ir už
darys atskirame skyriuje.

(Tąsa bus)

Kairėje: Stafford Cripes, Anglijos ambasadorius 
Sovietų Sąjungoj; dešinėje—Erik Labonne, F'ran- 
cijos ambasadorius Sov. Sąjungai. Abu naujai pa
skirti, “kairesni” negu pirmėsnieji ambasadoriai.

Lietuvos Žinios
Dar 153 Vilniaus Gatvėms 

Renkami Vardai

Vilniuje 490 gatvių jau 
yra gavę naujus ar taisytus 
pavadinimus ir didelė dalis 
gatvių jau turi emaliuotas 
lenteles. Tačiau yra 153 
gatvės, 9 įvairios vietovės, 
12 turgaviečių, 13 aikščių, 
11 kapinių ir 5 kalnai, ku
rie dar neturi lietuviškų 
pavadinimų. Miesto Savi
valdybė visoms toms gat
vėms ir vietovėms paruošė 
naujų pavadinimų projek
tą, kuris, savivaldybės at
stovui dalyvaujant, sekma
dienį buvo svarstomas Li
tuanistikos Institute Kau
ne, o šiandien šio Institu
to atstovai yra atvykę į 
Vilnių ir dar kartą pateik
tą projektą peržiūri.

“Norvegų Alkazaras

Iš dabartinių pranešimų 
apie karo veiksmus Norve
gijoje krenta į akis žinia, 
kad Hegro tvirtovė vis 
dar laikosi prieš vokiečių 
puolimus. Mažas granito 
kalnuose įrengtas fortas, 40
km. į šiaurės rytus nuo 
Trondjemo, atrodo, išsilai
kys, iki gaus reikiamos pa
ramos.

Hegro įgula — 100 vyrų 
—daugumoje sudaryta iš 
norvegų savanorių, kurie 
savo laiku buvo apmokomi 
ir ruošiami kovoms Suomi
joje, taigi, tenka laikyti 
“atrankos kariuomene.” Šie 
savanoriai pradžioje buvę 
stovykloje prie Trondhje- 
mo ir gavę žinią apie vo
kiečių desantą, atbėgo į 
Hegrą, kur susijungė su 
ten esančia įgula. Kartu su 
tais savanoriais į Hegro 
tvirtovę atvyko taip pat 2 
chirurgai ir 1 gailestingoji 
sesutė, kuri taip pat savo 
laiku buvo pasiruošusi ke
lionėn į Suomiją. Jei ti
kėti norvegų žiniomis, tai 
pirmas Hegro tvirtovės 
puolimas vokiečiams kaina
vęs 100 vyrų. Po to vokie
čiai pasitenkinę tik artile
rijos ir aviacijos puolimais, 
tačiau atsargiai artindami 
ir pėstininkų dalinius. Ke
letą kartų vokiečiai mėginę 
staigiomis atakomis prisi
artinti prie forto, tačiau 
kiekvieną kartą Hegros ar
tilerija ir kulkosvaidžiai 
tuos bandymus išblaškę. 
Forto įgula didelių nuosto
lių dar neturėjusi, nes gra
nite iškalti tuneliai įgulą 
apsaugoja ir nuo aršiausių 
aviacijos puolimų. Norve
gai į Hegros fortą deda 
daug vilčių, o kaikas- jau

jaunimo organizacijos. Birže
lio 8 d. įvyks lietuvių jauni
mo religinio ir tautinio pasi- 
rįžimo aktas, o birželio 9 d. 
Katedros aikštėje bus minimi 
kovotojai dėl Vilniaus laisvės 
ir lietuvybės.

Uždraudė Italų Laivam Pa
sirodyt Amer. Vandenyse
Washington, birž. 11. — 

Prezidento Roosevelto val
džia uždraudė Italijos lai
vams pasirodyt' Amerikos 
vandenyse.

ima jį laikyti “norvegų Al
ka zaru.”

Kaunas. — Paskutiniais me
tais Lietuvoje kreipiamas vis 
didesnis dėmesys į turizmą. 
Turizmu ypač buvo susirūpin
ta, atgavus sostinę Vilnių, j 
kurį gausiai pradėjo plaukti 
turistai iš viso krašto. Atvyks
tančių turistų skaičius į Vil
niaus kraštą vis didėja, ypač 
jų daug laukiama . Vilniuje 
vasaros metu. Lietuvos Turiz
mo draugija surengė plataus 
masto vadovų - gidų kursus 
Vilniuje. Kursantų buvo per 
100. Kursai tęsėsi nuo balan
džio 8 d. ligi gegužės 15 d. 
Kursų lankytojai buvo smul
kiai supažindinami su Vilniu
mi ir būdingomis jo apylinkė
mis. Be to, pagrindiniai susi
pažino su Trakų įžymybėmis. 
Išlaikiusieji egzaminus kur
santai gauna atitinkamus tu
rizmo vadovų-gidų pažymėji
mus. Tai pirmasis vadovų-gidų 
kadras Lietuvoje.

Kaunas, KSB. — Išnykus 
liūdnajai sienai tarp Kauno 
ir Vilniaus, visokiais būdais 
vyksta abiejų sričių jaunimo 
susiartinimas. Viena iš tokių 
susiartinimo manife s t a c i j ų 
įvyks birželio 8-9 dd. Vilniu
je per katalikų jaunimo kon
gresą. Kongrese dalyvau
ja kaip Vilniaus srities, 
taip ir visos Lietuvos katalikų

Lithuanian-English 
Self-Instructor s
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

' Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai.
; Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems
, mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50
•

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
<27 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims mm 10 iki 24 egzempliorių,’ 
kaina po 2oc už egzempliouų, nik' 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

‘‘LAISVE”
427 Lorimer St. x Brooklyn, N. Y.

L
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xApdrauda Darbininkams ir
Jy Šeimoms Po Socialės

Apdraudos Aktu
Straipsnis 9—Tavo Socialės | įstaigas, bet ir mažas. Taksai 

' turi būt užmokėti, kad nors 
tik vienas žmogus užrašytas 
ant algų surašo. Taksus turi 
mokėti darbo organizacijos ir 
nekurios kitos organizacijos, 
kurios moka algas viršinin
kams ir darbininkams. Bet ne- 
įnima agrikultūros darbų nei 
naminį darbą, nei gelžkelių, 
nei tarnystės, nei kaikurias 
apšvietus, tikėjimiškų ir kitų 
pelno-neduodančių įstaigų.

Taksai mokami netik ant 
uždarbio, arba algų už pil
no laiko darbą, bet už laiki
ną darbą, ir iš dalies darbą.

“Algos” reiškia grynus pi
nigus, ir taipgi reiškia valgį, 
nakvynę ir visus kitus atlygi
nimus vieton pinigų. Pavyz- 
din, tarnautojas ir jo darbda
vis abudu moka taksus už jo

Apdraudos Taksai ir Kvitos
Sulig Socialės Apdraudos 

Akto seno-amžiaus ir likusių 
našlaičių aprūpinimų, taip 
darbininkas, 
vys turi mokėti 
dalį savo uždarbio, 
vėliaus, darbininkui 
65 m. amžiaus, bus 
iki gyvasties apdrauda senat
vę užlaikyti. Abudu moka 
taksus Jungt. Valstijų val
džiai, rata yra 1% darbininkų 
algų. Ta rata imama iki 
1943 m.

Valdžia renka darbininko 
taksus per jo darbdavį, t. y., 
tavo (\arbdavis numuša taksus 
nuo tavo algos, pridėjęs ly
gią sumą nuo savęs, jis per
duoda pinigus valdžios taksų 
rinkėjams. Tas reiškia, pa- 
vyzdin, jei tamsta uždirbi 
$25 per savaitę, tavo darbda
ves numuša 25 centus. Jeigu 
uždirbi $15 per savaitę, tavo 
darbdavis numuša 15 centų. 
Darbdavės tamstai išduoda 
kvitą už numuštus taksus, ir; nerokuojamos apdraudai. 
pinigus jis perduoda valdžiai. Jei tamsta turi kelis darb- 
Jam nereik išduoti kvitą kož- davius ir gauni virš $3,000 
ną savaitę, bet įstatymas rei- per metus nuo vieno ar nuo 
kalauja, kad jis išduotų kvi- jų visų, tik $3,000 per metus 
tą nors sykį į metus ir kada bus skaitoma prie 
tik tamsta apleidi darbą.

Šiuos taksus privalo užmo- tavo darbdavis moka 
kėti kiekvienas darbininkas ir už tave, federalė valdžia ant 
kiekvienas darbdavis, kurie tavo pareikalavimo sugrąžins 
tik seno-amžiaus 1 ir našlaičių tavo taksus už virš $3,000. 
apdraudos sistema padengti. Gauti tokį atlyginimą reikia 
Tas reiškia beveik visus dar-j kreiptis prie vidaus pajamų 
bininkus prie biznio ir indus- kolektoriaus Į du metu po 
trijoje, įnimant netik dideles, taksų užmokėjimo. S. S. B.

aprūpinimų 
taip ir darbda- 

nustatytą 
iš kurio 
sukakus 
mokama

vertę jam duodamo valgio. 
“Alga” reiškia visokį atlygini
mą — nuošimčius ir “tipsus”. 
Taksai imti tik už sumas iki 
$3,000, virš tos sumos algos

ap
draudos. Kadangi kiekvienas 

taksus

Kas Girdėtis Lietuvių Meno Sąjungos 
Connecticut Valstijos Apskrityje?

Lietuvių Meno Sąjungos 4-to gumynai įvyktų trumpai, bet 
Apskričio Komitetas birželio 
6 d. laikytame posėdyje Wa
terbury yra numatęs įvykusius 
trūkumus savo apskrityje, ku
riuos netolimoje praeityje ne
galėjo įvykdyti, tai yra, mums 
nepavyko duoti iš dailės at
žvilgio paskaitų, taipgi neduo
ta nieko įvairesnio metiniame 
koncerte, buvusiame Hartfor
do mieste; dėl kurio buvo pa
sibrėžta gana daug naujo. 
Tačiau, anot tos pasakos, 
“nėra to blogo, kad neišeitų 
ant gero,” tai taip gal dėsis, 
su mumis laukiamoj ateityj.1 
Menininkai stengsis publikai j grožėti dainų programa, išsi-’ 
skolą atsiteisti. j rinkti Dainų Gražuolę ir tin

giame posėdyje daugiausiai J<ama* pasilinksminti, su nau- 
sukosi kalbos apie būsimą vi-pis žmonėmis susipažinti, 
sy Connecticut Chorų Dainų į • Todėl komitetas pageidauja 
Dieną. Ji įvyks Waterbury visų chorų ir visų draugių, 
šią vasarą su skambančiomis | draugų kuo geriausios koope- 
dainomis. Kaip girdėta, wa-j racijos prirengimui tinkamos 
terburiečiai jau parinkę suma-j tos dienos, sukvietimui žitio- 
niausius rengėjus, kurie pri- nių į ją, ir tt. Komitetas' iš 
ruoš viską, kad publika ma- savo pusės darys viską, kad jo 
Joniai būtų priimta ir užganė- planai įvyktų. Bet jis vienas, 
dinta. Be to, nusitarta, kad 
dainų programa ir kiti m ar- vesti.

storai, ir kad būtinai visi cho
rai ir orkestrą turi joje da
lyvauti. Prie to, Dainų Die
nos gražuole bus renkama 
akyregyj geriausių teisėjų.

Rodos, čia pasibrėžta ne 
taip daug del tokios didelės 
metinės dienos, bet šiuomi dar 
ne viskas ir pranešama, kas 
joje tokio įvyks. Tikrenybėje, 
tai bus kaip ir kokia šventė, 
prie kurios tuoj pradės visu 
smarkumu ruoštis ne vien vi
sos Conn, valstijos lietuviai, 
bet ir iš plačios apielinkės, 
nes čia bus toji proga pasi-

žinoma, yra bejėgis juos pra-
Mes esam įsitikinę, kad

»
B" '
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Farmerys iš Arkansas (Ozark srities) valstijos va
žiuoja su šeima pats nežinodamas kur. Iš jo farma, 

mat, buvo- atimta, kaip ir iš tūkstančių kitų farmer! y.

Ketvirtadienis, 'Birž. 13, 1'940

šie keli žodžiai bus išklau
syti choruose ir drauguose, 
kad Dainų Diena tikrai įvyks 
to žodžio prasmėje, naši iš ke
leto atžvilgių : iš kultūros, me
no grožės, malonaus pažmonio 
ir tt.

Vėliau bus pranešta dar 
daugiau kas tokio nepaprasto. 
Dainų Diena įvyks Waterbu

ry, rugpjūčio 4 d., Lietuvių 
gražiausiam darže, paežeryj.

Vikutis.

NORI APTAKSUOT 
BIEDNUOMENE

kad šis 
taikomas
bet prieš
ypatingai

Ponai

Jungtinių Valstijų įplau
kų tvarkymo komisija pa
siūlė kongresui bilių, kad 
a p takšnoti visus mažų 
įplaukų piliečius. Tas bilius 
reikalauja, kad pavieniai 
žmones uždirbanti virš $800 
į metus jau turi mokėti tak
sus, tai yra, žmogus, kuris 
nevedęs, o uždirba po $15.38 
į savaitę, tai jau turi mo
kėti taksus!

Jeigu pavienis į metus 
uždirbs $1,000, tai yra virš 
$19 į savaitę, tai jis turės 
jau sumokėti $4.40 į metus 
taksų. Žmogus, kuris už
dirbs $2,000 į metus, tai jis 
mokės $30.80 taksų, o kuris 
gaus $3,000, tai tas mokės 
net $83.60 taksų.

Vedusieji pradeda taksus 
mokėti nuo $2,000 metinių 
įplaukų.

Kas įdomiausia, 
sumanymas yra 
ne prieš turčius, 
darbininkus ir
mažai uždirbančius, 
žino, kad daugiausia darbi
ninkų yra mažai uždirban
čių, tai jiems ir nori pritai
kyti šiuos taksus. Mano, kad 
šie taksai palies- kelis 
milionus žmonių. Jeigu šis 
įstatymas bus pravestas gy- 
veniman, tai mano į metus 
laiko taksais surinkti iki 
$82,500,000 pinigų!

Tik pagalvokite, jeigu jūs 
uždirbsite $3,000 į metus, 
tai turėsite sumokėt $83.60 
taksų! Bet kąs uždirba, tai 
yra, turi daugiau įplaukų, 
kaip $4,000 į metus, tai yra 
stambūs biznieriai, kapita
listai, tai jie mokės daug 
mažesnį nuošimtį įplaukų, 
negu tie, kurie uždirba ma
žai. Tai taikymas taksų naš
tos užkrauti ant biednuome- 
nės. Kapitalistai, 
kraunasi milionais 
tai jie moka daug 
niiis nuošimčius,
turtingi. Prie to, jie moka 
sudaryti, kad jų įplaukos 
buvo didelės, bet ir išeigos 
didelės, neva atmoka skolas 
savo giminėms, arba darbo 
vedėjams duoda bonus už 
gerą darbą, arba įplaukas 
įvezdina į valstybės bonus 
ir panašiai ir už tuos pini
gus jau nemoka taksų.

Jeigu šis įstatymas bus 
priimtas, tai jis įeis į galią 
kovo 15, 1941 metais. Pilie
čiai turi reikalauti kongres- 
manų ir senatorių, kad jis 
būtų atmestas. Reikalauki
me, kad aukštus taksus mo
kėtu tie, kurie milionais da- 
rosi sau pelnus!

D. M. š.

kurie 
pelnus, 
mažes- 

mat, jie

Anglija Suima Visus Italus 
Iki 70 Metu Amžiaus

London. — Iki šiol buvo 
suimti ir į koncentracijos 
stovyklas Anglijoj suvaryti 
visi nepiliečiai ateiviai iš 
priešų šalių iki 60 metų am
žiaus.

Dabar anglų valdžia įsakė 
suimt visus tokius svetimša
lius iki 70 metų.amžiaus......

Nauj. Anglijos “Laisvės” Pikniko Reikale, 
Liepos 4, Maynard, Mass.

Visiem Naujosios Anglijos 
Apskričiam ir Kuopom

26 dieną gegužės, Hudson, 
Mass., įvyko konferencija ap
skričių “Laisvės” piknikų rei
kale. •/

Konferenciją atidarė -;d. J. 
Grybas, 1 vai. po pietų J Kon
ferencijos sekretorium paskir
tas J. M. Lukas. Pirmininkavo 

* . . . ? J ,
d. J. Grybas. Pirmininkais, ątiA 
darydamas konferenciją, pa
žymėjo; kad yra svarbu palai
kyti mūsų spaudą. Todėl ši 
konferencija įvyksta, kad pa
niekus planą dėl pikniko, kad 
mūsų piknikas būtų pasekmin
gas pilnoj to žodžio prasmėj. 
Iš raportų pasirodė, kacj tech
nikiniai darbai prie pikniko 
jau pradėti. Kaip tai, įžangos 
tikietukų, prie kurių bus duo
dama ir piniginės dovanos, 
jau išsiuntinėta ii: platinami. 
Piniginės dovanos yra šios: 
$50 pirma dovana; penkios 
dovanos po $10 ir 20 dovanų 
po $5. Ir gauta iš Brokerts 
dovana už garsinimą jų alaus. 
Pikniko garsinimo kortos yra 
spaudoj, tuoj kolonijos aplai- 
kys. Sukackienė sakė, kad 
moterų stalas bus šį metą gra
žiausias, nes visų kolonijų mo
terys yra pakviestos laiškais 
ruoštis prie to darbo.

Todėl čia, draugės, įsitėmy- 
kite. Buvo pranešta konferen
cijai, kad draugės lynnietės 
ruošiasi, tik laukia pakvietimo 
nuo pikniko komisijos.

Nutarta, kad pikniko visa 
ruoša bus punktais, kaip tai, 
valgių stalai, gėrimų stalai. Ir 
tuose visuose punktuose nebus 
maišomi visų kolonijų darbi
ninkai, bet bus pavesta atski
rom kolonijom po punktą. Ir

čia kolonija jai paskirtą vietą 
turės su savo kapitonu ir dar
bininkais prižiūrėti ir apdirb
ti visą dieną, kaipo savo 
įstaigą. Valgių ir gėrimų sky
rius tvarkys Norwoodas, Mon
tello, Worcesteris ir Hudso- 
nas. Prie vartų ir automobi
lių statymo bus šios kolonijos: 
Boston, Lawrence, Haverhill, 
Lowell ir Nashua. Moterų sta
lą. kontroliuos M. Sukackienė 
ir/ D. Lukienė.

Čia suminėtos kolonijos 
prisiųsti po vieną mašiną 
bininkų. Ir' darbininkai 
būti 10 vai. ryte pikniko 
toj. Dirbti prie moterų
gių stalo kolonijų draugės 
taipgi po kelias turite atva
žiuoti tup pat laiku iš ryto, 
ir tuoj raportuokite pas Su
kackienę ar Lukienę.

Darbininkam ir darbininkėm 
bus atlygintą kelionės išlaidos, 
katrie pareikalaus, nebran
giau kaip buso kaina iš jūsų 
kolonijos į pikniko vietą. Pik- 

komisija 
ir drau- 
Jaskevi- 
F. Gry-

M. Kaz-

turi 
d ap
turi 
vie- 
val-

I į — v

niko gaspadoriai bei 
išrinkta šie draugės 
gai hudsoniečiai: J. 
čius, S. Jankauskas, 
bas, P. Vaitiekūnas, 
lauskienė ir S. žilionienė. Nu
tarta, kad pikniko čia* išrinkti 
gaspadoriai turi parūpinti 
barčekius ir visą maistą ir gė
rimus, kad visiem svečiam bū
tų visko užtektinai. Nutarta, 
kad kolonijos atsiveštų ką 
nors piknike išleisti ir patys 
turės išleisti. Pinigus turi pri
duoti pikniko komisijai.

Konferencija užsidarė 3-čią 
vai. po pietų.

Konferencijos Seki’.,
* J. M. Lukas.
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šiems WPA darbams Chica
go j e.

f

Pranešama

10,000 Chicagiečiu Neteksią 
WPA Šalpos Darbų

Chicago.
kad 10 tūkstančių pašalpi-
nių WPA darbininkų šiame 
mieste neteks darbo. Tai to
dėl, kad miesto valdžia atsi
sako prisidėt su dalim lėšų 
prie pinigų, kuriuos šalies 
valdžia sutiktų paskirt vie-

Ottawa, Canada. — Pa
skelbus Kanadai karą prieš 
Italiją, pradėjo areštuot ita
lų tautos žmones.

Italijos jūreiviai nuskan
dino savo laivą, kuris plau
kė St. Lawrence upe iš Mon
treal©.

BOSTON, MASS

vai. vak.

(Baltike)
Atstovas) 
pamatyti.

Šeštadienį, Birželio 15
Bus rodoma rusiški kintamieji paveikslai

su angliškais parašais, nuo 1 vai. po pietų iki 10:80

BALTIC DEPUTY
Tai įdomus paveikslas, kurį verta visiems

Taipgi rodys Maskvos požeminius traukinius, žvėrių 
Kliubą, Pionierių Palocių, išgirsite rusų liaudies dainų 
ir matysite šokių. Pamatysite, kaip Sovietų Sąjungoj 
saugojama sveikata.

APOLLO THEATRE
1050 Washington Street

ĮŽANGA: Nuo 12:80 p. p. iki 1 vai. po p.—25c. 
Nuo 1 vai. p. p. iki 5 vai. vak.—85c. 
Nuo 5 vai. vak. iki pabaigos—40c. 
Vaikams per visą dieną—15c.
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

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

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228
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©ĮDĖLIS metinis išvažiavimas
ii! Renčia L. L. D. 3-čias ir L. D. S. 5-tas ApskričiaiRengia L. L. D. 3-čias ir L. D. S. 5-tas Apskričiai

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

West haven, conn. įžanga 25 cental

«

J; 1
;b'

Laisves Choras, iš Hartford, Conn., dalyvaus programoje

IŠTISA PROGRAMA: Dainuos visi Conn, valstijcs Meno Sąjungos chorai: Laisvės Choras, Choras 
Daina, Vilijos ir Aido Choras; Laisvės Stygų didelė orkestrą, vad. V. Visockiui duos puikų koncertą.

KALBĖS JONAS GASIUNAS, “TIESOS” REDAKTORIUS, Iš BROOKLYN, N. Y.

šiame piknike bus traukiami “Krutami Paveikslai” dainininkų, sporto ir visas žmonijos judėjimas. 
Vėliau tuos paveikslus galėsime pamatyti savo parengimuose rudens ir žiemos sezone.
ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ 1$ HARTFORDO, PO VADOVYSTE V. VISOCKIO

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

- a
KELRODIS: Atvažiavę j New Haven, važiuokite j West Haven, atvažiavę į West Haven Centrą paimkite 

162 kelią, pavažiavę apie pusę mylios tėmykite ženklą—Indian! Grove j vakarų pusę.
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Chicagos Žinios
Užmirštas Kapas Kontestuoja Du SLA 36 Kp.

Gegužes 30, Tautiškose ka
pinėse aplankėm vyskupo Sta
nislovo Mickevičiaus užmirštą 
kapą.

Jo kapą gal ir nebūtumėm 
radę, bet ten buvo ir daugiau 
žmonių, kurie jo jieškojo, tai 
suradome.

Vyskupas Mickevičius buvo 
visų žinomas ir darbštus lietu
vių švietėjas. L’.etuvių Tautiš
kos kapinės per jį yra gavu
sios didelę paramą laidojant 
jo pasekėjus. Jis jas pašven
tino ir pats didelės minios 
žmonių nulydėtas liko palai
dotas, o dabar vos tik 20 me
tų, o jo kapas kaip Mozės bei 
Jėzaus liko užmirštas. Vienok 
jį patį ir jo nuveiktus darbus 
žmonės ir dabar tebevertina.

Kad jo kapo visiškai neap- 
leidus, gal atsiras rūpestingi 
žmonės, kurie suteiks pagelbą, 
kad ant jo kapo pastačius 
kad ir kuklų paminklėlį.

Žemaičių Draugas.
—o—

Paleis 10 Tūkstančių WPA 
Darbininkų

Federalė valdžia sumažino 
skyrimą viešiem darbam. Vals
tijos WPA darbų administra
torius Miner skelbia, kad ik) 
birželio 30 teks paleisti 10 
tūkstančių WPA darbininkų.

Kelios dienos atgal įvyko 
pasitarimas su Skubios šalpos 
V a 1 s t i j o s Administracija. 
Miestas norėjo iš ten gauti pi
nigų ir tuo būdu palaikyti 
WPA projektus veikiant. Ta
čiau šalpų administracija at
sisakė duoti pinigų.

Vieną prižadėjo, tai dėl ap
riboto kiekio bedarbių primo
kėti po $18 daugiau kas mė- 
nesis, negu gauna šalpų ir tie 
bedarbiai galį pasilikti dirbti.

WPA administracija nemato 
kito išėjimo, kaip tik paleisti 
10,000 žmonių, kurie dabar 
dirba. Jų vienas kelias, tai pa
šalpos. . * .• 4

Beje, dalį WPA darbininKų 
mano padėti ant militarinių 
projektų, kurie dabar smar
kiai veikia. Juos vadina “ap
sigynimo projektais.”

—o—
62 Mergaitės Baigė Švento 

Kazimiero Akademiją
Birželio 5 iškilmingai liko 

įteikta diplomai 62 lietuvai
tėm Šv. Kazimiero Akademi
jos mokinėm. Iškilmių viršū
nėj dalyvavo ir arkivyskūpas 
Stritch. žinoma, pagal katali
kišką paprotį, yra didelis nuo
pelnas aukštam kunigui pakš- 
telti į ranką. Tai pereitą tre
čiadienį lietuvaitės baigusios 
lietuvišką High Schoolę bučiavo 
į ranką arkivyskupui.

Delegatu
Birželio 5 d. Lietuvių Audi

torijos salėje įvyko SLA 36 
kuopos susirinkimas. Narių 
buvo nedaug. Persikėlė vienas 
narys į kuopą, tai F. Abekas.

Kuopos finansų raštininkas 
Balčiūnas pranešė, kad turi iš 
centro laišką dėl mūsų kuo
pos delegatų. Ten žymi, kad 
buvę nereguliariškumų su P. 
Millerio duoklėm. Jo klausi
mą turės patikrinti mandatų 
komisija. Įsakyta Milleriui 
turėti mokesčių knygutę sei
me.

V. Ambrozas, buvęs šių me
tų pradžioje suspenduotas ir 
jo klausimą peržiūrės manda
tų komisija. Mūsų kuopos raš
tininkas savo raporte pažymė
jo, kad V. Ambrose, kaip jo 
knygos parodo, buvo suspen
duotas.

Be to, jis žymėjo, kad kuo
pa turi 314 narių, bet centras 
randąs, kiek mažiau. Tas 
klausimas taipgi turės būti iš
aiškintas tarp centro ir kuo
pos. Balčiūnas raportavo, kad 
Dr. Montvidas jį išmetė iš sei
mo rengimo komisijos.

Taip daugiau nieko svar
baus susirinkime nebuvo.

Narys.
—o—

4 Nauji Nariai Įsirašė j LDS 
53-čią Kuopą

Užpereitą trečiadienį Mildos 
salėje įvyko LDS 53 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. W. 
Cook, kuopos pirmininkas, 
atidarė susirinkimą, pakvie
čiant visą valdybą prie parei
gų ir narius prie tvarkos.

Raštininkas A. Rasmor ir

Binghamton, N. Y.
ŠIS IR TAS

Amerikos Darbo Partijos su
virinkime, birželio 6 d., buvo 
apskaičiuota laimėjimo tikietų 
pardavimas dėl radijo ir lem
pos, ir nutarta laimėjimą ati
dėti iki sekančiam susirinki
mui, įvyksiančiam liepos 12 d. 
Pasirodė, kad tikietų per vie
ną mėnesį nedaug teparduo- 
ta, o kai kurie nariai pasiža
dėjo dar padirbėti, jei laikas 
bus pratęstas. Todėl taip ir 
padaryta.

—o—
Susirinkimas nutarė parink

ti nuo gazo vartotojų parašus 
po tam tikra peticija, kurios 
kopijos bus perduotos miesto 
tarybai ir publikos aptarnavi
mo komitetui, nurodant, kad 
Binghamton Gas Works kom
panija turi peraukštas gazo 
kainas. Jei kuriems lietuviams

Šv. Kazimiero Akademija 
nėra specializavimui studentų 
dėl profesijų, o tik vidurinė 
mokykla—High School. Ta
čiau kad gražiau skambėtų, 
tai kunigai ir minyškos, kurie 
ten tvarką veda, pavadino 
akademija.

Brightonparkietis.
—o—

Universiteto Studentus 
Mokins Skraidymo

Chicagos apielinkėj 3,000 
jaunų vyrų, studentų pasirįžo 
išmokinti skraidymo. Armour 
Instituto 45 studentus, De 
Paul Universiteto 30, Gary 
Junior College 12, Lewis In
stitute 30, Loyola Universiteto 
45, North Central College 30, 
Northwestern Universiteto 75, 
Chicago Universiteto 45, Illinois 
Universiteto 75.

—o—
LLD 92 Kuopos Veikimas
LLD 92 kp. susidėjo su LDS 

109 kp. ir bendrai rengia nak
tinį pikniką šeštadienį, birže
lio 15 d., Liberty Grove, Wil
low Springs, Ill.

Kuopų komitetas rengiasi 
prie sudarymo gražios progra
mos vakariniam piknike.

Nuo birželio pusės atsidaro 
maudynės. Tačiau vakare nie
kas nemėgsta važiuot maudy
tis. Ciceriečiai tikisi daug sve
čių atvykstant į jų pikniką. 
Įžanga visiem veltui.

bus pasiūlytos tokios peticijos 
pasirašyti, verta pasirašyti. 
Tegul valdviečių pareigūnai 
išgirsta balsą nuo paprastų pi
liečių ir tegul pakamantinėja 
kompanijų kainas ir pelnus.

—o—
Mes manome, kad ateinan

čio sekmadienio (birž. 16 d.) 
piknikas, rengiamas Literatū
ros Draugijos 12-to Apskričio 
ir 20-tos kuopos, bus skaitlin
giausias iš visų piknikų, ko
kius yra Binghamtono lietu
viai turėję. Mes dažnai ap
lankome piknikus kitose kolo
nijose, o dabar tikimės, kad 
kitų kolonijų draugai, bent 
artimesnių, galės aplankyti 
mus. Įvyksianti Apskričio 
konferencija turėtų būti skait
linga delegatais, o prie dele
gatų mes lauksime ir pašali
nių svečių!

—o—
Liet. Darb. Susivienijimo 

Centras, atžymėjimui 10 metų 
nuo organizacijos įsikūrimo, 
leidžia didelio formato Albu
mą, kuriame bus sutalpinta 
LDS veikla paveiksluose, o tų 
paveikslų, skelbiama, bus virš 
tūkstanties! Albumo kaina tik 
50c. Norintieji užsirašyti, ga
lite pinigus įteikti LDS 6 kp. 
sekretoriui žiburiui. Centras 
nori gaut kuo daugiau užsa
kymų iš anksto, nes Albumo 
kopijų spausdins labai apri
botą skaičių! - J.

ligonių lankytojai raportavo 
apie sergančius. Keletas na
rių serga. Didžiuma jų at- 
simaldavo.

Drg. A. Deikienė, kuri dik- 
čiai sirgo, jau žymiai susveiko 
ir trečiadienį dalyvavo kuo
pos susirinkime. Ji ačiavo 
kuopai už gėles.

Nauji Nariai
Drg. S. Juška, mūsų apskri

čio pirmininkas, kuopai prida
vė dviejų naujų narių blan
kas. Taipgi drg. Vasiliaus
kienė pridavė dvi blankas 
naujų narių. Vadinasi, šiame 
susirinkime į kuopą prisirašė 
keturi nauji nariai.

Mūsų kuopa šiame vajuje 
gavo virš 50 naujų narių. 
Kuopa dabar turi apie 360 
narių, šalę čia suaugusių kuo
pos yra veikli LDS Sparks 
kuopa, kuri turi virš 125 na
rius. Ji laike vajaus gavo apie 
30 naujų narių. Bendrai 
Bridgeport© apielinkėje LDS 
kuopos turi 500 narių.

Konstitucijos Klausimas
Drg. Mockaitienė davė įne

šimą, kad seimas pataisytų 
konstitucijos punktą, kur nu
sako nariam pilnos pašalpos 
mokėjimą 72 dienas. Yra per
daug trumpas šalpos mokėji
mas. Daug narių išėmę 72 
dienų šalpą pasitraukia iš šal
pos skyriaus. Tas nenaudinga 
Susivienijimui.

Susirinkimas Mockaitienes 
įnešimą priėmė ir nutarė, kad 
valdyba ir delegatai į seimą 
turėtų susirinkimą ir pagamin
tų konstitucijos to punkto pa
taisymo įnešimą.

L. Prūseikos Prakalba
Užbaigus svarbesnius kuo

pos reikalus, pirmininkas pa
kvietė L. Prūseiką, kuris tik 
grįžo iš ilgo maršruto Susivie
nijimo reikalais, pakalbėti. 
Kalbėtojas daug įdomių daly
kų papasakojo apie LDS au
gimą, apie jaunimo veikimą ir 
apie kitus, mum broliškus, 
Susivienijimus. , » (•

Jis nurodė, kad visur daly
kai gerai stovi. Daugelyj vie
tų pagirtinai gerai eina veiki
mas jaunimo tarpe.

žodžiu, susirinkimas praėjo 
sklandžiai. Rep.

Amerikiečiai Lietuviai 
Susilauks Svečią

Buenos Aires, Argentina.— 
Jungtinių Valstijų lietuvių ko
loniją susilauks genialingą pi
anistą profesorių Vytautą 13a- 
sevičių. Jis išvažiuos iš Bue
nos Aires į New Yorką 25 d. 
birželio, 1940 m., koncertuot 
po visas lietuvių kolonijas ir 
kur tik jį kvies.

' Prof. Vytautas Basevičius 
davė visą eilę koncertų po 
Pietų Ameriką, paskučiausį 
Buenos Aires, labai paliko at
sižymėjęs tarp argentiniečių. 
Lietuvių tarpe gavo labai ma
žą užuojautą, matyt, kad lie
tuviam dar nedaug supranta
ma muzika, bet reik pripažint, 
kad ne visiem. Didelė dalis 
labai patenkinta jo skambi
nimais, gavo tikrąjį dvasinį 
peną. z

Argentinos lietuvių kolonija 
rengiasi surengt kelis koncer
tus prof. V. Basevičiui prieš 
Išvažiuosiant.

V. J. V.

Sunku Vokiečiam Būtu 
Užimt Paryžių, Kaip 

Rašo Maskvos ‘Pravda’
Maskvai — Vokiečiai me

tė didžiausias savo karo jė
gas prieš francūzus taip 
greitai, kad francūzai to 
nesitikėjo. Tai viena vokie
čių pirmenybė dabartinia
me mūšių fronte nuo jūros 
iki Rethelio. Antra vokie
čiam pirmenybė tame, kad 
francūzai neturi tvirtovių 
prieš kairįjį vokiečių armi
jos sparną, kuris grumiasi 
linkui Paryžiaus.

įžiūrint tų priešo pir
menybių, francūzai per tris 
pirmąsias dienas dabarti
nių kautynių abelnai išlai
kė savo apsigynimo liniją, 
ir tik trejetoj vietų fran
cūzai buvo priversti šiek 
tiek pasitraukt atgal,—nors 
vokiečiai šturmavo francū
zus tūkstančiais tankų, or
laivių jir visomis kitomis 
karo mašinomis. '

Taip rašo Maskvos 
“Pravdoje” jos korespon
dentas iš Paryžiaus, ir nu
rodo keblumus patiem vo
kiečiam. Jis sako: Vokie
čiai turi atsarginių karei
vių, bet tiktai keliems di
desniems mūšiams, kuriais 
jie stengsis greitai pasiekt 
Paryžių. Bet kai vokiečių 
kairysis sparnas žygiuos 
toliau į pietus linkon Pary
žiaus, tai jiems iš šono grū
mos francūzų Maginot tvir
tovių linija ir kitos toje sri
tyje esančios francūzų jė
gos.

Paryžių gins ne tik ši 
francūzų armija, kuri da
bar tiesioginiai kertasi su 
vokiečiais: Paryžių gins ir 
kitos stambios francūzų jė
gos. Todėl, vokiečiai turėtų 
sunaikint šias francūzų ar
mijas pirma, negu jie galė
tų užimti Paryžių, kaip tei
gia “Pravdos” korespon-' 
dentas; o sunaikint tas 
francūzų jėgas tai būtų 
“nelengvas vokiečiam dar
bas.”

(kalino Komunistų Pirminin
ką Naujojoj Zelandijoj

Auckland, .Naujoji Zelan
dija.—Šio krašto Komunis
tų Partija išleido pareiški
mą prieš dabartinį imperia
listų karą. Už tai liko nu
imtas Thomas Stanley, 
Naujosios Zelandijos Ko
munistų Partijos pirminin
kas, ir nuteistas devynis 
mėnesius kalėti.

Naujoji Zelandija pri
klauso Anglijai.

kairei and Lomar Avė., biskutį pa
važiavę rasite ir pikniko vietą po 
dešinei. Į konferenciją važiuokite ke
liu 422 iki Pearl St. po kairei. — 
Kom. (138-140)

HAVERHILL, MASS.
Am. Liet. Kongresas, Haverhillio 

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

hartfordT^onn.
Kurie norėsite važiuoti į LLD 3- 

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

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

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

(139-141)

Sveikata Ligoniams
■n --------------

Knygutė aprašo visokias vaistiškas 
žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartinės naujos europinės karės 
spalvuotą žcmlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 35c., arba 3 
setai už

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

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

B------------- —-.............- •

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

«Įi--------------------------------------------- a
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BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—-E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Lfevandauskai

UNDERTAKERS•
337 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų Ir žalių.
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Lietuviu 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 aprokat.mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame (vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

I______________________________________________________

$

PRANEŠIMAI K KITUR
YOUNGSTOWN, OHIO

LLD 90 kp. piknikas ir 15-to 
Apskr. pusmetinė konferencija įvyks 
birželio 16 d. konferencija pas drg. 
Danielių, 125 S. Pearl St., o pikni
kas pas dr^. Skirkevičių, ūkėje. Vic
tor Orkestrą iš Thompson grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius, 
galėsite pasišokt ant platformos. De
legatai pribūkite konferencijoj 10 v. 
ryte, piknikas prasidės 12 vai. dieną. 
Įžanga į pikniką veltui. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
Kelrodis: Iš Youngstown važiuokite 
422 keliu, pravažiavę Lincoln Parką 
apie mailę, pastebėsite iškabą po

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remington Model No. 5 Deluxe

Remette Portable Typewriter 
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior Deluxe Portable

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle.

$49.50
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
Deluxe Noiseless Portable ' $67.50’ Tuojau užsisakykite per “Laisvę, 

nes “Laisvė” savo skaitytojams 
duoda didelę nuolaidą.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Protestu prieš Atakas ant Ateivių
Tarptautinio Darbininkų Or

dino 5-ta nacionalė konvenci
ja, dabar posėdžiaujanti New 
Yorke, antradienį vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuria pa
smerkiama atakos ant svetur- 
gimių amerikiečių, taipgi pa
sisako už siuntimą delegaci
jos pas prezidentą Roosevel
tą, asmeniškai įteikt konvenci
jos pareiškimą.

Rezoliucija pareiškia, kad 
šalies kongresan įteikti biliai, 
reikalaujanti varžyt sveturgi- 
mius amerikonus, yra nekons- 
tituciniai ir priešingi Ameri
kos tradicijoms teikt prieglau
dą jos reikalingiems svetur- 
gimiams. Vajus prieš svetur- 
gimius pasmerkiama kaipo 
priedanga, po kuria darbinin
kus persekiojanti fabrikantai 
galėtų išmėtyt kovingus darbi
ninkus.

Tikra Tarptautinė

Atatinkamai vardui (Inter

national Workers Order), 
konvencijoj dalyvauja italai, 
žydai, vengrai, negrai, anglai, 
čechoslavai, rusai, lenkai ir ki
tų tautų delegatai. Santaika 
kuopuikiausia visame, ir vie
ningiausi karo klausime—visi 
prieš Amerikos ėjimą į Euro
pos imperialistinį karą.

IWO yra broliška savišalpos 
organizacija, panaši į mūsų 
LDS. Jai irgi tik 10 metų. 
Ji taipgi gimė dėl persekioji
mo ir mėtymo pažangiųjų na
rių iš tūlų senų /pašaipinių, 
kuriose buvo įsivyravę reak
cininkai. šiandien turi 165,- 
000 narių, turi tautines ir 
jaunimo sekcijas, turi medi- 
kališkus centrus, kultūros, 
meno ir sporto įstaigas, turi 
gražaus turto. Konvencijoj 
dalyvauja 1,250 delegatų iš 
visos šalies.

Sesijos vyksta Riverside 
Plaza, 73rd St. ir Broadway, 
New Yorke.

Frontininkų Byla Eina 
Prie Užbaigos

Pereitą pirmadienį baigėsi 
perklausinėjimas 14-kos kalti
namų frontininkų ir jų liūdi- 
nihkų. Dar bus išstatyti pro
kuroro liudininkai, paskiau 
seks abiejų pusių advokatų 
bylos sutraukų kalbos, tada 
byla eis “džiūrei.” Tas, ma
noma, bus dar už kokios sa
vaitės. Byla jau tęsiasi virš 
9 savaitės.

Draugė M. Mikalauskienė 
Sveiksta Labai Lėtai

Draugė M. Mikalauskienė 
pereitą vasarą buvo netikėtai 
ir beviltingai parblokšta šir
dies. Tačiaus vyro ir sūnaus 
didelis rūpestis ir liūdėsis už
sibaigė džiaugsmu — ligonės 
pasveikimu. Bet po to sukrė
timo draugė Mikalauskienė 
pilnai nesutvirtėjo. Ir štai, 
šio pavasario pradžioj ji vėl 
ūmai ir beviltingai tapo pa
guldyta. Tačiau po rūpestin-

Atsiminkit ir Kitiems 
Pasakykit

Amerikoj nesiranda žmo
gaus, kuriam nerūpėtų, kur 
link eina Amerika arba, ge
riau tariant, kur veda Ame
riką viešpataujančioji klasė. 
Kas į tai gali atsakyt, kas 
teisingai gali išaiškint padėtį?

Geriausį, autoritetingą aiš
kinimą gali duoti tie, kurie 
teisingai nušvietė jau buvusius 
svarbius klausimus: kurie per
spėjo apie pavojų karo, kol 
jis tebebuvo neprasidėjęs; ku
rie nurodė mažų šalių nepri
klausomybėms pavojus ir šau
kė gelbėtis, nurodinėjo tam 
būdus. Tokį aiškinimą ir per
spėjimą lietuviuose davė tik 
viena pažangioji srovė, jos 
veikėjai, jos spauda, kurios 
vyriausia atstove Jungtinių 
Valstijų rytuose yra “Laisvė.”

Tos srovės veikėjai, A. Bim
ba ir D. M. šolomskas, aiš
kins, kur link eina Amerika 
ir pasaulis šiame naujame im
perialistinio karo krizyje. At-

Praleiskit Sekmadienį 
su Maspethiečiais

Šį sekmadienį, birželio 16, 
ALDLD 138 ir LDS 14 kuopų 
nariai važiuos į Rocky Hill (ten 
yra rengiamas Maspetho K.-P. 
kuopelės išvažiavimas).

Kas nori su maspetiškiais da- 
lyvaut, prašome su automobi
liais ir kurie neturi jų, susi
rinkti prie Zabielskio įstaigos 
10 vai. ryto. Iš ten automobi
liais nuvažiuosime į minimą 
vietą.

Turėsime užkandžių ir alaus.
Kam laikas ir aplinkybės lei

džia, prašome dalyvauti.
Reng. Kom.

Vėliavos Savaitė
Vėliavos Diena šiais metais 

pavirto į Vėliavos Savaitę. 
Brooklyno prezidentas Cash- 
more paskelbė* savaitę prasi- 
dėsiant su birželio 13-ta.

Atostogauja
Ona Titanienė, “Laisvės” 

skaitytoja ir rėmėja, su savo 
dukterimi, žentu ir anūku 
atostogauja Naujojoj Angli
joj. Atostogos gerai vyksta, 
jau apsilankė eilėj miestų ir 
dar lankysis kituose. Užbaigt 
ketina apsilankymu Saratoga 
Springs, N. Y. Iš Portland, 
Me., siunčia laisviečiams ir

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3022

108 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

VARPO KEPTUVE

Iš Bendro 4-riį Tautų 
Pikniko

Baltiko tautų — lietuvių, 
latvių, estų ir suomių — ben
drai rengtas piknikas pavyko, 
publikos prisirinko daug. Lie
tuviai irgi gražiai, skaitlingai 
pasirodė. Buvo smagus ir bū
tų buvęs finansiniai labai pa
sekmingas piknikas, jei ne 
anksti prievakariais užėjęs 
lietus, kuris užsitęsė iki vėlu
mos, išvaikė publiką dar ne
spėjus nei pavakarieniaut, 
tuojau po programos.

Draugiškai, sutartinai dar
bavosi visų grupių darbinin
kai. Suomiams, kaipo parko 
šeimininkams, be abejo, prisi
ėjo dirbti daugiausia, bet ne 
dėlto, kad nebūtų buvę kam 
padėt, o tik dėlto, kad jie na
miškiai. Darbininkų davė lie
tuvių Maspetho, So. Brookly
no ir Williamsburgo LDS 
kuopos, taipgi L. K. 5-ta kuo
pa, ir Mot. Kliubas.

Programoj dainavo lietuvių 
Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės, ir suo
mių (.finų) choras, taipgi de
klamatorių grupe. Kalbėjo Ir
ving Novick, Ateiviams Gint 
Komiteto sekretorius. Buvo ir 
daugiau pasižadėjusių daly- 
vaut programoj, bet ji per
traukta, kad užleist vietą 
žaismėms ir šokiams, o galu
tinai nutraukė užėjęs lietus.

Garbės svečiais buvo Ame
rikoj paskilbęs sportininkas 
Gunnar Barlund, suomių Šar
kis, su savo manadžeriu 
Demskiu. Jie abu buvo papra
šyti pasirodyt publikai ir jos 
entuziastiškai pasve i k i n t i. 
Demskis lietuviu publiką pa
sveikino lietuviškai.

Programai ir žaismių metu 
pirmininkavo J. Orman, žais
mėms vadovavo lietuvių spor
to rašytojas Tom Yermal, pa
dedamas kitų. Lenktynėse- 
žaismėse dalyvavo visų grupių 
mėgėjai, o žiūrėtojams buvo 
smagaus juoko tėmijant bė
gančius “trikojus,” maišuose, 
nešant bulves, ir tt.

Nors lietus pikniką dar nei 
nejpusėjusį nutraukė, tačiau

paviršutiniai aprokavus pasek
mes, numatoma, kad liks gal 
virš $200 pelno, kuris visas 
skiriamas Am. Ateivių Gyni
mo Komitetui, kovojančiam 
prieš ateiviams žalingus bi- 
lius ir ginančiam ateivius nuo 
persekiojimo ir deportacijų. 
Lengva numatyt, kokios dide
lės naudos būtų davęs ben
dras darbas, jeigu ir oras bū
tų taip kooperavęs, kaip ko
operavo 4-rių tautų žmonės 
vienam gražiam ir svarbiam 
tikslui.

Padėka

Lietuvių komisija nori pa
reikšt viešą padėką dienraš
čiui “Laisvei,” kuri kasdien 
per virš savaitę laiko talpino 
pranešimus; biznieriams už 
garsinimams suteiktą vietą 
languose; Aido Chorui ir ve
dėjai; darbininkams, iš anksto 
bilietų platintojams ir atsi
lankiusiems.

Nekooperavo

Tautininkų dienraštis “Vie
nybė” irgi buvo prašytas nors 
kartą įtalpint pranešimą ir 
raštas pasiųsta, bet netalpino. 
Pagelbėt ateiviams, sykiu ir 
savo tautiečiams, gintis nuo 
cariškos pasportų sistemos ir 
kitokio persekiojimo “Vieny
bei” nesvarbu.

•• Lietuvių Komisija.

gos slaugės draugės Bagdo
nienės priežiūra ligonė ir vėl 
pamaži sveiksta. Išgulėjo jau 
tris mėnesius. Ir tik šią sa
vaitę daktaras leido jai porą 
sykių į dieną išeit iš lovos pa
sėdėt. Labai sudžiovinta. K.

eikite patys išgirsti jų kalbas. 
Praneškite apie tai kitiems.

Prakalbos įvyks šį pirmadie
nį, birželio 17-tą, 7:30 vaka
ro, “Laisvės” salėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Įžanga 
nemokama. Rengėjai.

kliubietėms gerus linkėjimus.

REIKALAVIMAI

“Sunku Pasiekti Ameriką,” Sako Tik Ką 
Atvykusi Baranauskiene-Svirnelytė

Kai “Laisvės” spaustuvės 
raidžių rinkėjas ir bendradar
bis, Petras Baranauskas, per
eitais metais lankėsi Lietuvo
je, tai jis ten ir apsivedė. Ap
sivedė su Elena Svirnelyte iš 
Savilionių kaimo, Alytaus ap
skrities (Dzūkijoj). ’

Užėjo audringi laikai — ka-

esančius raudonarm i e č i u s , 
viešnia atsakė:

—Vieni stoja už juos, kiti 
prieš.

Tie, kurie stovi prieš rau
donarmiečius, nori, kad geriau 
Lietuvoj būtų vokiečiai (na- 
ziai), negu raudonarmiečiai.

Raudonarmiečiai, beje, sakė 
E. Baranauskienė, yra gra
žiai apsirengę ir labai manda
gūs. Krsp.

Mrs. Reles, Brooklyno gengs- 
terio žmona, susilaukė dukters 
Beth-El ligoninėj, po policijos 
sargyba, kad gengsteriai ne
nudėtų iš keršto dėl Reles’o' 
išdavimo -'kitų. .

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 13 d., 8 vai. 
vakaro, Zabielskio Svetainėj. Prašo
me narius dalyvauti susirinkime. — 
Sekr. (138-139)

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

(139-141)
E

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
0-

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Nuteistas Prašė Siųst į 
Sing Sing

Robert Anderson, liguistas 
negras, patrauktas teisman 
kaltinimu išnešus $20 vertės 
įrankių iš bildingo, kuriame 
jis dirbęs prižiūrėtojo pagel- 
bininku, prašė teisėjo jį pa
siųst į Sing Sing. Jis sakė:

“Jie duoda biskelį pinigų ir 
eilę drabužių išleidžiant iš ka
lėjimo. Aš visai neturiu pini
gų, nei namų, nei šeimos, nei 

’ darbo.”
Teisėjas Martin nuteisė jį 

90 dienų kalėti, bet kadangi 
jis išbuvęs kalėjime nuo kovo 
12-tos, nuo baudos atleido ir 
surinkęs teismabutyje $20 
įteikė Andersonui.

• 34-tas PIKNIKAS 34-tas :
• Rengia •J DR. MARTIN LUTHER DRAUGIJA J
• Sekmadienį, Birželio 16 June Z
• HOFFMAN PARK •
• 69-26 Cooper Ave., cor. 69th Pl., Glendale, L. 1. •
e Pradžia 2 vai. po pietų e
• Šokiams Gros Geo. Kazakevičiaus Orkestrą •• - ——.------------------------------ .-----  •
• 1* anksto perkant bilietą, 30c Prie vartų, 40c. ®

• ' Pikniko Komisija širdingai kviečia visuomenę daly- •
• vauti šiame piknike ir linksmai praleisti laiką su ®
• Liuteriečiais. 2

ELENA SVIRNELYTĖ- 
BARANAUSKIENĖ

ras. Petras Amerikon sugrį
žo, bet kaip parsitraukti sa
vo žmoną ? Buvo viskas dary
ta, kad ji atvyktų kuogrei- 
čiausiai, kol dar karas neišsi- 
plėtė, bet ne taip lengva. Kai 
jau viskas buvo suruošta, Ele
na Baranauskienė susitvarkė 
dalykus ir nusitarė važiuoti 
Amerikon Švedijos - Amerikos 
Linijos laivu. Bet nuvykus į 
Kauną, esant kelionėj, Skan
dinavijoj karas prasidėjo — 
Hitleris okupavo Norvegiją; 
per Švediją nebegalima buvo 
važiuoti. Elena grįžo atgal 
Šavilionysna. Grįžo ir laukė.

Pagaliau, nusitarė ji va
žiuoti per Italiją, italų laivu 
Rex. Važiuoja per Vokietiją 
geležinkeliu, per Italiją, iki 
Genuos. Ten atvykusi suran
da, kad laivas Rex daugiau į 
Ameriką nebeplauks, nes Ita
lija ruošiasi karan. Laimei 
jos, tuo metu išplaukė Ame
rikos laivas Manhattan, kurin 
ji ir pateko. Laimė Elenos, 
kad ji pasiskubino, nes kai 
tik laivas Manhattan įplaukė 
į New Yorko vandenis, Italija 
oficialiai įstojo karan.

Elena pasakoja, kad Lietu
voje viskas ramu; gyvenimas 
eina normaliai. Vokietijoj ir 
Italijoj maistas nepaprastai 
brangus ir jo negalima be 
kortelių gauti.

Užklausus apie tai, kaip da
bar žmonės žiūri į Lietuvoj

PARDAVIMAI
Parsiduoda vienos šeimos akmeni

nis namas su 8 kambariais. Namas 
randasi ant ūkės, yra vištinyčia ir 
kiti reikalingi įrankiai ir namai prie 
ūkės. 24 akrų žemės. Kas nori, gali 
pirkti namą ir tik dalį žemės arba 
visą. Tinkama vieta užsidėti aludę 
(Beer Garden), nes randasi tarpe 
“Swimming Pool’’ ir East End Par
ko. Dėl daugiau informacijų, prašo
me kreiptis asmeniškai arba rašyki
te sekamu antrašu: W. Mataitis, 
R 1, Hellertown, Pa. (138-141)

Parsiduoda restauracija su alaus 
laisniais. Parduodame su namu, 13 
kambarių, visi fornišiuoti; 2 bowling 
alleys. Galima daryti gražų pragyve
nimą. Parduodu dėl nesveikatos. Ati
duosiu už $10,000.00 ir duosiu mort- 
gečių jei pirkėjas to reikalaus. Vie
ta netoli Pasaulinės Parodos. John’s 
Restaurant & Bar, 14-57 110th St., 
College Point, L. I, Telefonas: Flush
ing 9-8905. (139-144)
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Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

. sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
i Tel.: Glenmore .5-0191

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1045 License No. L. 880

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus i'r Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

j

J

>■ s
i Calverts “Spcoiar

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GfiRIMŲ

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svorj ir kalnas.

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

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

: ĮSIGYKITE DABAR
* Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio
• šios rūšies daiktų.

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

voiiR oto watch

MI trade it in for a 1
J^JEWELj 

BU LOVA i

©
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o 
o

o

©

©
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nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT:
LIPTON •

JEWELER •
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J
, Tarpe •

Graham & Manhattan A ves. •
Tel. Stagg 2-2178 J

Priminkite S| skelbimą Ir gausite nuolaidą •




