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“...skaudama širdimi tenka
čia mums konstatuoti, kad š. 
m. balandžio mėn. 25 d. dalis 
mūsų akademinio jaunimo, 
Vilniaus Universiteto studen
tų, kurie turėtų būti tautos 
taurumo pavyzdys, tautinės 
kovos įkarštyje kaip tik pa
vartojo nei jiems patiems, nei 
lietuvių tautai garbės neda
rančius nekultūrinius smurto 
veiksmus, nieku būdu netin
kančius jokiai teisei ginti. Or
ganizuotu būriu, iš anksto nu
statytu obstrukcijos planu, 
įsibrauti į teisėtai veikiantį ir 
ramų pačios Vilniaus lenkų 
visuomenės lėšomis ir pastan
gomis iš senų laikų sau susi
kurtą jų tautinės kultūros ži
dinį—Liūtnės teatrą — ir ten 
prievarta stengtis užmesti sa
vo valią, tikriau savo smur
tą, visų taurių žmonių, o pir- 
mon galvon pačių lietuvių, pa
smerkimo vertas ir didžiai ap
gailėtinas dalykas...”

—o—
Kitais žodžiais, Lietuvos Ra

šytojų Draugija parodo, kad 
Lietuvos “akademinis jauni
mas” buvo bebandąs Liūtnės 
teatre, Vilniuje, pavartoti sa
vos rūšies pogromus prieš 
lenkus. Rašytojai tatai griež
tai smerkia. Ir jie smerkia 
teisingai, nes tas Lietuvai bai
sią žalą neša. O tą žalą, aiš
ku, daro fašistiniais nuodais 
apnuodinta studentija.

Neužilgo šį Lietuvos rašyto
ju balsą mes išspausdinsime 
“Laisvėje” ištisai.

— o—
Negalėdamas niekaip pasi

garsinti, Trockis paskelbė, 
būk ant jojo užpuolę “Stali
no agentai” Meksikoje. Tuo- 
mi jis bando įrodyti, būk jis 
pasaulyj dar vis yra svarbus 
asmuo ir jį komunistai sekio
ja nužudyti.

Jeigu ant Trockio gyvybės 
kas nors bandė pasikėsinti, tai 
bus vienas iš dviejų: (1) ar
ba Meksikos fašistai, (2) ar
ba paties Trockio pasekėjai, 
kurie dabar pradėjo prieš jį 
revoliuciją kelti.

Atsiminkim, kaip trockistai 
šiandien yra suskilę. Atskilu
sioji nuo “Ketvirtojo Interna
cionalo” dalis yra pasirižusi 
bile ka daryti,*kad su Troc- 
kiu kaip nors apsidirbti. Jie 
skelbia Trockį esant “Stalino 
agentu.” Jeigu taip, tai kur 
čia logika? Kodėl “Stalino 
agentai” norėtų nužudyti kitą 
“Stalino agentą”?

“Darbininkai šiandien pri
valo parodyti valdytojams, 
kad mes pradėsime sekti kitą 
Kristaus mokymą, būtent: 
‘Neužmušk!’ Netgi jei mums 
grąsins kalėjimas bei mirtis, 
mes atsisakysime vykti į ki
tus kraštus žudyti žmones...” 

šitaip pereitą savaitę pa
reiškė Tarptautinės Elektros 
Darbininkų Brolijos (ADF) 
lokalo 3-čio nftanadžeris Har
ry Van Arsdale. Jis tai pa
sakė New Yorke, masiniam 
mitinge, įkuriame dalyvavo 
apie 5,000 žmonių.

— o—
Tai yra geras pasakymas. 

Tai yra žmoniškas pasaky
mas. Nes įvažiuoti į kitus 
kraštus mušti žmones dėl tur
čių reikalų yra ne tik nežmo
niška; tai yra. nekrikščioniš
ka.

Jei bile priešas kėsintųsi už
pulti ant Amerikos, tuomet 
kiekvienas iš mūsų, senas ar 
jaunas, nesibijotų paaukoti 
gyvybę savo kraštui apginti.

—o—
žinioje iš Londono skaito

me: “šimtai sužeistųjų britų 
kareivių, daugelis neštuvuose 
nešamų, pradėjo plaukti į An- 
gliją iš Belgijos...”

Jaunimo Kongresas 
Nužiūri Kad Ameri
ka Rengiama Karui

New York. — Amerikos 
Jaunuolių Kongresas čia pa
smerkė prezidento Roose- 
velto valdžią, kad jinai, gir
di, taip smarkiai ginkluoja 
šią šalį tik neva Amerikai 
ginti, bet tikrumoje rengia 
Jungtines Valstijas karan 
išvien su Anglija ir Fran
ci j a prieš Vokietiją.

Jaunuolių kongresas, at
stovaudamas 350,000 orga
nizuotos jaunuomenės, pri
ėmė tris rezoliucijas, kurio
se reikalauja išlaikyti šią 
šalį nuo karo, duot darbų 
jaunuoliams ir išsaugot pi
lietines teises ir laisves 
įvairių tautybių žmonėms 
ir politinėms mažumoms 
Jungtinėse Valstijose.

Jaunuolių Kongresas smer
kė skleidžiamus girdus, 
būk Amerikai gręsiąs “pen
ktosios kolumnos” pavojus. 
Sykiu šis kongresas pareiš
kė, kad “mes esame pasi
ruošę gint tikruosius mūsų 
šalies reikalus, bet ne eit 
karan už saujelės žmonių 
įvesdintą kapitalą Europoj 
ir Tolimuose Rytuose.”

Amerikos Jaunuolių Kon
gresas taipgi pasmerkė 
kongresinę Dieso komisiją, 
kaip stambaus kapitalo 
įrankį prieš komunistus, 
prieš ateivius, prieš darbo 
unijas ir prieš visas pažan
gias organizacijas.

Pakeista Vyriausia An 
gly Komanda už Pra- 

kišimus Francijoje
London. — Anglijos val

džia atšaukė generolu Ed
mundą Ironside, kuris iki 
šiol buvo vyriausias anglų 
komandierius Francijoj. Jis 
yra 60 metų amžiaus. Gene
rolas Ironside dabar pa
skirtas aukščiausiu koman- 
dierium kitų karo jėgų,, ku
rios gins pačią Angliją nuo 
gręsiančio vokiečių įsiverži
mo.

Anglų vyriausybė pasky
rė generolo Johną G. Dili' 
vyriausiu savo armijų ko- 
mandierium Francijoj ir 
namie. Jis yra 58 metų am
žiaus.

(Svetimšaliai karo tėmy- 
tojai supranta, jog Angli
jos valdžia nepatenkinta 
generolo Ironside veikimu 
Francijoj - Belgijoj; todėl 
jinai atėmė iš jo vyriausią 
komandą.)

London, geg. 27—Anglija 
siunčia naują savo ambasa
dorių į Maskvą; j ieško So
vietų draugiškumo prieš 
Vokietiją.

Tai paprasta žinelė, bet ji 
labai daug pasako. O kiek 
kareivių nesugrįš!

Vokiečių, francūzų, anglų, 
belgų, hollandų sūnus miršta 
tūkstančiais, galimas daiktas, 
šimtais tūkstančių.

Už ką? Už keno reikalus?!

TROCKIS PATS SUDARĘS 
NEVA UŽPUOLIMĄ ANT JO

City. — Leonas 
gyvenantis prie- 
Mexico miesto, 

sostinės, paskel-

ir Amerikos 
buvo nustoję

Mexico
Trockis, 
miestyje 
Meksikos 
bė, būk tai “Stalino gengs- 
teriai” užpuolę jį nužudyt 
bei pagrobt.

Meksikos policija, tačiau, 
nužiūri, kad pats Trockis 
suorganizavo tą užpuolimą 
prieš jį. Sakoma, kad jis 
norėjo vėl pasigarsint kaip 
svarbus žmogus. Nes per 
kelis paskutinius mėnesius 
niekas nekreipė atydos į 
Trockį nei Meksikoje nei 
užsieniuose, 
laikraščiai 
spausdinti jo rašymus.

New York Times kores
pondentas praneša, jog Me
ksikos vyriausybė areštavo 

! savo policijos oficierių J. R. 
Casasą ir penkis kitus po
licininkus, buvusius sargus 
Trockio namo. Įtaria, kad 
jie patys dalyvavo lošime 
neva užpult Trockį.

Trockis pasakoja, kad ke
li šimtai.banditų su kulkas- 
vaidžiais ir šautuvais už
klupę jo buveinę ir mušė 
bent .300,kulkų į jo miega
mąjį kambarį; bet, girdi, 
nei viena kulka nepatai
kius Trockini nei jo pačiai, 
nes jiedu staiga sugulę pil
vais ant grindų.

N. Y. Daily Workerio ko
respondentas iš Mexico Ci
ty rašo, kad Trockis, mato
mai, pats sudarė tą neva 
užpuolimą ant jo, idant su
kurstyti Ameriką prieš So
vietus ir Meksiką, pasako
damas apie Stalino agentų 
veiklą Meksikoj.

(Viena lenkė tautietė, 
kaimynė šių žodžių rašyto
jo, sako, kad Trockis blogai 
vaidino. Ar galima, girdi, 
įsivaizduoti, kad šimtai me
ksikiečių su kulkasvaidžiais 
nebūtų nušovę Trockį, jei
gu jie būtų norėję nušaut 
jį? Juk meksikiečiai žino
mi kaip geri šauliai.)

♦
Naujas Slaptas Vokie
čių Ginklas Nuversiąs 
Talkininkų Valdžias
Berlin.—šičia plačiai kal

bama apie naują slaptą vo- šiaurinėje Norvegijoje, 
kiečių karo pabūklą. Sako
ma, kad tuom pabūklu vo
kiečiai laimėsią karą baisiu 
greitumu, ir todėl gal kil
siančios revoliucijas prieš 
Anglijos ir Francijos val
donus.

Sukilimas Anglijoj, pa
sak vokiečių, priversiąs ka
ralių Jurgį VI pasitraukt 
nuo sosto, ir Jurgio vietą 
užimsiąs kunigaikštis Win
dsor, buvęs anglų karalius 
Edwardas. Jis palankesnis 
vokiečiams, negu dabartinis 
karalius Jurgis.

Kad būrelis vokiečių pa- 
rašiutistų neseniai užėmė 
stipriausius Liege tvirtovės 
fortus Belgijojx vokiečiai tą 
žygį atlikę, vartodami nau
ją slaptą karinį gesą. Tai 
gešas, kuris tik valandai ki
tai suparalyžiuoja priešą, o 
tuo laiku vokiečiai apsidir
bą su juom. Talkininkai ta
da sakė, kad čia ir buvęs

Vokiečiai Sakosi Už
ėmę Calais; Talki

ninkai Užginčija
4

Vokiečių Pranešimai Talkininkų Pranešimai
Berlin, geg. 27.—Vokie

čių komanda pakartoja, kad 
jie užėmę francūzų miestą 
Calais su didžia prieplauka, 
tik už 22 mylių per jūrų 
siaurumą nuo Anglijos.

Marguodami per Belgiją 
į vakarus, vokiečiai prisiar
tino prie Ypres miesto, o 
vokiečių žvalgai pasiekė 
Armentieres miestą Franci
joj, Į šiaurius nuo pramo- 
niško francūzų didmiesčio 
Lille; tai vokiečiam ten te
lieka apie 25 mylios šiuom 
ruožu perkirst armijas an- 
glų-f rancūzų-belgų.

Kartu vokiečiai traukia į 
šiaurių vakarus atkirsti 
Belgijos prieplaukų miestus 
Ostenda ir Zeebrugge.

Nuo Tournai iš Belgijos 
vokiečiai geg. 27 d. palei 
Scheldt upę nužygiavo apie 
25 mylias į pietų vakarus, 
idant pro Arras ir Cambrai 
perskelt anglų - francūzų- 
belgų karo jėgas.

Vokiečiai per dieną su
naikino 73 talkininkų orlai
vius.

Talkininkų lėktuvai bom
bardavo vakarinę Vokieti
ją, bet nepataikė į karinius 
punktus.

Vokiečių orlaiviai nus
kandino prekinį talkininkų 
laivą, 8,000 tonų Įtalpos.
Vokiečių torpedlaiviai nu

skandino vieną anglų kari-, 
nį laivą naikintuvą ir vieną 
talkininkų submariną palei 
Belgij os-Holandij os pakraš
tį.

Vokiečių tankas kanuolės 
šūviais nuskandino kitą an
glų naikintuvą ties Boulog
ne, Francijos prieplauka.

Vokiečių orlaiviai padegė 
paskutinę likusią šiaurinę 
Francijos prieplauką Dun
kerque.

Vokiečių bombininkai pa
vojingai sužeidė vieną di
delį talkininkų karo laivą, 
du šarvuotlaivius, vieną ka
reivinį ir vieną prekinį 
priešų laivus ties Narviku,

Paryžius. — Pranešama, 
kad sušaudyti du Francijos 
generolai kaip išdavikai.

pavartotas slaptasis vokie
čių pabūklas. \

Paskui vokiečiai pasiuntė 
tankus su skystos ugnies 
švirkštyhėmis prieš Prancū
zus ir anglus. Pasak talki
ninkų, tai buvęs kitas slap
tas nazių karo įrankis.

Kai vokiečiai ėmė orlai
viais - smogikais pleškint 
francūzų-anglų kariuomenę 
ir jų įrengimus, tai vėl bu
vo netikėtas talkininkam 
pabūklas.

Bet, pasak berlyniečių, 
vokiečiai dar nepradėję 
vartot savo tikrai slaptą, 
baisiausią pabūklą prieš 
francūzus ir anglus.

ORAS.—Šį antradienį vė
su ir apsiniaukę.

Paryžius, geg. 27.—Pran
cūzai ir anglai užginčija, 
kad vokiečiai užėmė Calais 
prieplaukos miestą,- šiauri
nėje Francijoje.

Vokiečiai pašėlusiu įnir
timu šturmuoja talkininkus 
dviejose srityse iš Belgijos 
pusės ir vienoje srityje tie
siog prieš Franci ją.

Talkininkai išžudė dau
gybę vokiečių; bet atrodo, 
kad vokiečių komanda ne
paiso savo nuostolių.

Talkininkų kariuomenė, 
vokiečių apsupta šiaurryti
nėje Francijoje ir šiaurva
karinėje Belgijoje, dar gali 
gaut pastiprinimų per vie
ną Belgijos prieplauką Ze- 
ebrugge; bet jokia pagalba 
iš tos pusės jau negali pa
siekt francūzus-anglus So
mme upės srityje, Franci
joj.

Valenciennes ruožte fran
cūzų kariuomenė pasitrau
kė atgal nuo vokiečių.

Milžiniški daugiai vokie
čių orlaivių-smigikų štur
muoja talkininkų kariuo
menę, jos susisiekimus, san
dėlius ir abazus.

Francūzai atėmė iš vo
kiečių kelis Somme upės til
tus, ir gegužės 27 d. kori
dorius tarp atkirstų talki
ninkų šiaurrytinėje srityje 
ir tarp Francijos didžiosios 
armijos tebuvo jau tik 20 
mylių.

(Kelios dienos pirmiaus 
talkininkai skelbė, jog sker
sai tą koridorių jiem telikę 
tik 12 mylių ir pusė. Kari
niai žemlapiai N. Y. World- 
Telegrame ir kituose Ame
rikos laikraščiuose gegužės 
27 d. rodė, kad vokiečiai 
praplatino tą koridorių iki 
25 mylių.)

Grūmojo Nužudyt Komunis
tus Parašų Rinkėjus

Pekin, * UI.—Praeitą šeš
tadienį būrys fašistinių vi- 
gilančių užpuolė 10 komu
nistų, kurie čia rinko pilie
čių parašus. Parašai buvo 
renkami legaliai išstatyt 
komunistų kandidatus rin
kimams. Užpuolikai grūmo
jo nulynčiuot parašų rinkė
jus. Šerifas tad suėmė tuos 
komunistus ir suvarė į ka
lėjimą “apsaugot jų gyvy
bę.” ; **

Minia sudegino du auto
mobilius, kuriais tie komu
nistai buvo atvažiavę prie 
apskrities valdybos rūmo.

Miniai apsimalšinus, pas
kui šie komunistai buvo 
traukiniu deportuoti iš 
miesto.

Komunistai kreipėsi su 
skundu į valstijos guberna
torių Hornerį prieš tą sau- 
vališką pilietinių teisių 
laužymą. Pranešama, jog 
komunistai užves teismišką 
bylą prieš kaltininkus to 
užpuolimo.

ANGLAI, PASAK NAZIŲ, UŽ
PULS AMERIKOS LAIVA
Berlin, geg. 27.—Jungti

nės Valstijos pasiuntė laivą 
“President Roosevelt” į Ai
riją, kad juomi galėtų su
grįžt namo keli tūkstančiai 
amerikonų iš Anglijos. Nes 
Amerikos valdžia bijo, kad 
vokiečiai šturmuos pačią 
Angliją, o nuo to nukentėtų 
ir kai kurie amerikonai 
Anglijoje.

Valdiška VokietijoV-žįnių 
agentūra persergėja Ame
riką, kad anglai gali iš pa
salų nuskandint tą Jungti
nių Valstijų laivą, kada jis 
su amerikonais plauks na
mo. Vokiečiai teigia, kad 
anglai turi intenciją užpult 
šį amerikinį laivą ir pas
kelbt, būk vokiečiai užpuo
lę jį. Tokiu “triksu” Angli
ja, pasak vokiečių, stengtų
si sukelt Ameriką į karą 
prieš Vokietiją. Vokiečiai 
tvirtina, kad anglai tuo tik
slu andai nuskandinę ir lai
vą “Anthenia” su Amerikos 
piliečiais jame.

Anglai Įtaria Nazius
London, geg. 27.—Anglų 

valdininkai sako, kad tai 
vokiečiai tyko pasiųst sub
mariną nuskandint Ameri
kos laivą “President Roo
sevelt”; todėl, girdi, vokie
čiai iš anksto skleidžia gir
dus, būk anglai planuoja 
sunaikint tą Amerikos lai
vą, v

Talkininkai Prasčiau 
Prisirengę, Negu Vo
kiečiai, Sako ‘Pravda
Maskva.—Franci j a ir An

glija -iš anksto rengėsi 
įtraukt Holandiją ir Belgi
ją į karą prieš Vokietiją; 
bet vokiečiai užbėgo už 
akių talkininkams Holandi- 
joj ir Belgijoj, kaip rašo 
“Pravda”, vyriausias laik
raštis Sovietų Komunistų 
Partijos. O kada holandai 
ir belgai papuolė į nelaimę, 
tai Anglija ir Francija ne
davė jiem reikalingos para
mos prieš vokiečius.

Vokietija buvo kur kas 
geriau pasiruošus karui, 
negu Anglija ir Francija, 
sako “Pravda.” Francūzai 
ir anglai nesitikėjo net to
kių “sekretų” iš vokiečių 
pusės, kaip vokiečių para- 
šiutistų, nuleidžiamų iš or
laivių į priešo žemę; jie ne
tikėjo, kad vokiečiai turi 
skaitlingesnes ir geresnes 
oro jėgas. Talkininkai taip
gi nežinojo, kad vokiečiai 
turi didelį skaičių labai sti
prių ir greitų orlaivių-smi
gikų. O šiais orlaiviais vo
kiečiai, staiga smigdami že
myn ir ūmai pakildami au
kštyn, sėkmingai bombar
duoja talkininkų kariuome
nę, jų tankus, .kanuolių ba- 
tarejas ir 
kaip nurodo 
Francūzai ir
tikrai nustebinti 
staigmenimis iš 
pusės.

Apie 1,000,000 
francūzų ir belgų kariuo
menės dabar yra vokiečių

susisiekimus,
“Pravda”.

anglai buvo
tokiomis
vokiečių! atsarginiai

anglų,

------ — r

Rooseveltas Šaukė 
Ameriką Ginkluo

tis ir Melstis 
---------- -------------------

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sekmadienį 
atsišaukė per radio, kad. 
amerikiečiai aukotų Raudo- ' 
najam Kryžiui šelpt neka- 
riškius norvegus, holandus, 
belgus, luksemburgiečius ir 
francūzus nukent ėjusius 
nuo karo. Bet daugiausiai 
prezidentas kalbėjo apie 
tai, kaip Amerika ginkluo
jama ir kaip ji turi būt ap
ginkluota, idant galėtų ap
gint savo idealus ir nuš
viest “laisvės kelią visam 
pasauliui.”

Prez. Rooseveltas pabrė
žė, kad reikia kovot prieš 
pavojų “penktosios kolum
nos,” kuri gręsianti šiai ša
liai iš vidaus. Bet jis per
sergėjo ir prieš “šeštąją ko- 
lumną”.—Nes “šeštoji ko- 
lumna”, vadinami “tikrieji 
patriotai,” kurie garsinasi 
kaip griežčiausi kovotojai 
prieš “raudonuosius” ir na
zius, taip pat gali būt slapti 
šios šalies priešai.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė duos stambią pini
ginę paramą amerikiniams 
fabrikams orlaivių, kad jie 
per metus galėtų pabudavo- 
ti iki 50,000 lėktuvų, kaip j 
naujoviškų karo pabūklų, 
—sakė, prez. Rooseveltas.

Kartu jis smerkė, kurie 
tvirtina, kad Amerika visai 
nepriruošta apsigint. Pasak 
Roosevelto, tai Amerikos 
armija nuo 1933 metų be
veik dveja tiek daugiau pa
didinta ir sustiprinta, o ša
lies karo laivynas dar nie
kada nebuvo toks galingas 
kaip dabar, neskaitant nau-. 
jai statomų karinių laivų. .;

Apart bilionų dolerių da- \ 
bar skiriamų apsigynimui, 
Amerika išleis dar bilionus 
dolerių, kiek tik reikės 
Jungtinėms Valstijoms tin
kamai apsiginkluot,—užrei- 
škė prez. Rooseveltas ir 
baigė, ragindamas ameri
kiečius melstis už taikos at- 
steigimą pasaulyje. 

_______
London. — Anglijoj žino

ma, kad Vokietija siūlo 
Franci j ai atsimest nuo An
glijos ir padaryt atskirą 
taiką su Vokietija. Todėl, 
Anglijos “žinių” propagan
dos ministeris Alfred Duff 
Cooper, francūziškai kalbė
damas, atsišaukė per radio 
į francūzus, kad jie’nedary
tų atskiros taikos su Hitle- 
riu.

apsupta šiaurrytinėje Fran
cijoje ir šiaurvakarinėje 
Belgijoje. Ši talkininkų ka
riuomenė atsidūrė labai pa
vojingoje padėtyje, kaip sa
ko “Pravda.”

Bet “Pravda” taip pat 
primena, jog vokiečiai 
anaiptol nesumušė svarbių
jų Francijos ir Anglijos ka
ro jėgų. Talkininkų armijų.

arginiai kariai-rezervai 
toli gražu nėra išsemti. Tai 
anglai ir francūzai dar ge
rai galėtų pert kailį vokie
čiams.
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Lietuvoje yra keliolika šimtų žmonių ka
lėjimuose ir koncentracijos stovyklose 
tik dėlto, kad jie nori Lietuvoje matyti 
žmoniškesnį gyvenimą visiems Lietuvoj 
žmonėms. Netiesa, būk Lietuvoje viskas 
yra daroma, kad šalyje nebūtų skriaudė
jų ir skriaudžiamųjų. Lietuvoje yra 
daug fabrikantų, dvarponių ir stambių 
ūkininkų. Tuo pačiu sykiu Lietuvoje yra 
daugybė, milžiniška masė biednųjų— 
valstiečių, žemės ir fabrikų darbininkų. 
Kai pirmieji turi puikų gyvenimą, krau
nasi turtus, tai antrieji skursta baisia
me skurde. Ir tąją sistemą tautininkai 
nori palaikyti Lietuvoje kiek galima il
giau.

Tas viskas ir parodo tautininkus esant 
lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės 
priešais. Su tokiais Lietuvos žmonės, 
kuriems rūpi šviesesnis lietuvių tautos 
gyvenimas, tegali tik neatlaidžiai kovoti. 
Jie tą ir daro. Ir jie, pasakysime atvirai, 
laimės!

Vartai, kuriuos Molotovas sugriovė. Paveiksle ma
toma tvora ir vartai, tai buvusioji Lenkijos-Lietu
vos siena, skyrusi Vilniją nuo Lietuvos. Šie vartai 
buvo sugriauti po to, k<ti Sovietai Lietuvai Vilnių 
grąžino, spalių 10 d., 1939. Prie vartų stovi žurna
listas p. Lazauskas, brooklyniečio J. Lazausko brolis.

Štai, Kaip Esama!
Franci j oje komunistų areštai nesiliau

ja. Kasdien areštuojama daugybė tų 
žmonių, kurie ilgai kovojo už taiką, ku
rie smerkia Franci jos valdytojų parda- 
vikiškus žygius.

Bet štai gauname žinių, kad pereitą 
šeštadienį tapo paleista iš vietos penkio
lika francūzų armijos generolų. Jie, ma
tyt, yra suimti. Jie, matyt buvo penkto
sios kolumnos žmonės ir pridirbo dau
gybę išdavikų. Vokiečių spauda paskelbė, 
kad ir buvusis vyriausias kariuomenės 
vadas, Gamelin, nusišovęs. Gal būt tai 
yra tiesa, o gal būt melas, ne tame čia 
dalykas. Vienas aišku: Francijos ka
riuomenėje knibždėte knibžda išdavikai, 
Hitlerio agentai. Kiek mes atsimename, 
tai Francijos komunistai buvo pirmieji, 
^urodę, kad armija pilna fašistų, pilna 
šnipų; kad valdžios viršūnėse šnipai gy
vuoja laisvai.

Iki šiol tiems išdavikams buvo nieko 
nedaryta, bet už tat buvo areštuoti dar
bininkai, kurie kalti tik tuomi, kad jie 
nori taikos, kad jie mano, jog šis karas 
Franci ją gali pražudyti.

Toki dalykai dedasi Francijoj, toj “de
mokratiškiausioj” šalyj!

Jų Solidarumas
Ir “Lietuvos Aidas” parašė įvedamąjį 

apie Pirmąją Gegužės. Paminėtosios die
nos laidoje, šis laikraštis aiškina Pirmo
sios Gegužės prasmę. Girdi, kai kuriuo
se kraštuos esą bandoma žmones skirs
tyti į išnaudotojus ir išnaudojamuosius. 
Pastarieji Pirmąją Gegužės, todėl, norį 
savo jėgas demonstruoti ir tarptautinį 
solidarumą pareikšti. Bet kituose kraš
tuos esą visai kas kita. Čia norima visus 
vienos tautos žmones “suburti į krūvą”. 
Pasak to laikraščio:

“Eidama šių antrųjų keliais, ir Lietu
vos tautinė valstybė yra siekusi ir tebe
siekia visų savo krašto dirbančiųjų 
žmonių solidarumo. Kaip anksčiau ne
galėjo, taip ir dabar ji negali pritarti 
tarpusavio kovos skatinimo šūkiams, kai 
tokius kas nori kelti. Socialiniai skirtin
gumai Lietuvoje, palyginti, yra labai 
maži, ir valstybė psgal išgales daro vis
ką, kad kiekvienas turėtų, ką nusipelnęs, 
kad nebūtų skriaudėjų ir skriaudžiamų
jų. Buvę visi vargšai, išsivadavę iš sve
timųjų nelaisvės, viską, ko esame pasie
kę ir savo gyvenimą pagerinę,—esame 
pasiekę tik savo pačių bendru darbu. 
Šiais neramiais laikais skleisdami tarpu
savio kovos šūkius didžiai silpnintume 
savo valstybę, drauge rizikuodami su
silpninti ir nepriklausomybės pagrindą. 
Priešingai,—nėra rimtesnio laiko, kaip 
šisai, kada reikalingas visų lietuvių, visų 
mūsų krašto gyventojų nuolatinis ir so
lidarus darbas—didžiausias visų mūsų 
laisvės laidas ir geresnio gyvenimo vil
čių įkūnytojas.”

Jei tas, kas čia pasakyta, būtų Lietu
voje vykinama, tai, žinoma, niekas ne
turėtų nieko sakyti. Deja, yra kaip tik 
atbulai. Lietuvą valdo tautininkų par
tija. Tautininkai skaitosi save lietuvių 
tautos sūnumis, o visi kiti—posūniai. 
Tautininkai palaiko savo organizacijas, 
savo spaudą—viskas jiems laisva. Jie 
naudoja Lietuvos iždą savo partijos 
naudai. Jie uždraudė liaudininkams, 
krik-demams, socialistams ir komunis
tams palaikyti savo partijas. Daugiau: 
jie kalina kiekvieną žmogų, kuris pasako 
žodį prieš tautininkų diktatūrą, šiandien

Nepilkit Aliejaus Ant Ugnies!
Balandžio mėn. 25 d. Vilniuje Liūtuos 

salėje, lenkai statė veikalą. Jis buvo vai
dintas lenkų kalboje. Ir štai, į vaidinimą 
susirenka kai kurie susiorganizavę Vil
niaus universiteto studentai ir viduryje 
vaidinimo reikalauja, kad artistai kal
bėtu lietuviu kalba, o ne lenku. Jie su- 
kėlė triukšmą: jie neleido artistams vai
dinimą užbaigti. Publika, pasipiktinusi 
triukšmadariais išsiskirstė iš svetainės. 
Ir taip visas dalykas didžiausioje be
tvarkėje užsibaigė. Beje, sakoma, dar
gi, kad studentai “sumušė artistus, su
naikino sceną, išdaužė langus, ir tt.”

Kai dėl tokių smurtiškų žygių Lietu
vos Rašytojų Draugijos valdyba griež
tai užprotestavo ir triukšmadarius pa
smerkė, tai dalis tų studentų išleido pa
reiškimą (žiūr. “L. A.” nr. 215), smer
kiantį Lietuvos rašytojus ir teisinantį 
savo nekultūrišką, smurtišką žygį.

Kiekvienas mąstąs žmogus puikiai ži
no, kad tokis sufašištė jusiu studentų žy
gis Vilniuje yra tolygus pylimui aliejaus 
ant ugnies. Kas gi yra Vilnius? Vilniu
je gyvena daugybė lenkų arba sulenkėju
sių lietuvių, kurie kitos kalbos nemoka, 
kaip .tik lenkišką. Vilniuje lietuvių, pa
lyginti, yra labai mažai. Tatai turime 
prisipažinti, prieš tą faktą neturime už
simerkti.

Gerai. Jei toji lietuvių mažuma pasi- 
mos pulti kiekvieną kultūrišką lenkų žy
gį (tik todėl, kad jis nėra lietuvių kal
boj vedamas), tai prie ko tas viskas pri
ves? Ogi prie to, kad visus dorus lenkiš
kai kalbančius Vilniaus žmones įstums 
į Lietuvos priešų glėbį. Buvusios Lenki
jos patrijotai tik to ir laukia. Padaryk 
vieną kitą ekscesą prieš nelietuviškai 
kalbančius Vilniaus žmones, tai jie tave 
už tai tik pasveikins, nes tai jų naudai 
bus dirbama.

Taigi tokius chuliganiškus, tokius pro- 
vokatoriškus studentų žygius reikia bū
tinai suvaldyti, jei norima Lietuvos pu
sėn pakreipti daugumą Vilniaus gyven
tojų. Lietuvinimas Vilniaus gyventojų 
turi būti pravedamas kultūriškais ke
liais, o ne smurto žygiais, ne chuliganiš
kais poelgiais, kokius taiko sufanatizuo
ti Vilniaus universiteto studentai!

Šimtu nuošimčių mes užginame Lie
tuvos Rašytojų Draugijos valdybą, vie
šai pasmerkusią tąjį smurtą ir tuomi 
ginančią lietuvių tautos garbę!

Tas Kelias Veda į Pražūtį
Anglija ir Francija pasirinko kelią 

grįstą veidmainystėmis. Jos negerai el
gėsi pirmiau, kada viešai neva derėjosi 
su Sovietų Sąjunga, kad pastojus kelią 
karui, o slaptai Vokietiją kurstė ir net 
ginklavo karui prieš Sovietus.

Ta jų politika užsibaigė visišku su
smukimu. Dabar Anglija panašią politi
ką užėmė prekybos reikalais su Sovie
tais. Ji neva nori susitarti prekiauti, bet 
tuo pat kartu Sovietų šalį laiko, kaip 
kokią savo koloniją; nori jai viską dik
tuoti. Ši Anglijos politika irgi jai neža
da gero.

Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ko
misaras ir komisarų pirmininkas V. Mo
lotovas atmetė Anglijos prekybos sąly
gas. Labai laikas Anglijai suprasti, kad 
Sovietų Sąjunga turi savo kietą, nepa
laužiamą politiką; ji yra galinga, stipri 
valstybė ir kaipo su tokia reikia skaity-

Kaip Raudonasis Kryžius
Globoja Karo Atbėgėlius

(Laiškas iš Lietuvos).

Pasaulio spaudoje nema
ža buvo rašyta apie nedide
lę Lietuvos valstybę, kurio
je rado prieglaudą pabėgę 
iš kariaujančios Lenkijos 
lenkai ir žydai. Atbėgo ir 
lietuvių iš tų sričių, kurios 
pasiliko Sovietų Rusijoje ir 
Vokietijoje. Mūsų spaudoje 
taip pat nemaža rašyta tuo 
klausimu, tačiau beveik 
niekur neteko matyti pra
nešimų apie svarbiausiąją 
įstaigą, kuri rūpinasi karo 
atbėgėliais, tai yra apie 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių. 
Apie Vilniaus Kraštui Rem
ti Draugijos Vyriausiąjį 
Komitetą, kurs prižiūri lie
tuvius karo atbėgėlius, esu 
jau šiek tiek pranešęs už
sienio spaudai, šiuo kartu 
norėčiau papasakoti ameri
kiečiams broliams apie Lie
tuvos Raudonąjį Kryžių ir 
apie jo darbą, kaip kad ne
seniai painformavo Lietu
vos spaudą L. R. Kryžiaus 
pirmininkas Dr. J. Alekna 
(žiūr. “L. Žinias” iš IV—16

Svarbiausias šiandien 
Raudonoji Kryžiaus darbas 
—tai tvarkyti ir išlaikyti 
karo atbėgėlius: tai yra 
santvarkos,' išlaikymo, ap
gyvendinimo ir kt. darbas.

L. R. Kryžius nedaro jo
kių skirtumų tarpe pabėgė
lių, visi yra vienodai ir ly
giai traktuojami, neatsi
žvelgiant jų tautybės, tiky
bos, įsitikinimų. Iš svetur 
siunčiamos jiems aukos pa
naudojamos pagal aukotojų 
nurodymus.

Lietuvos visuomenė pra
dėjo rūpintis karo atbėgė
liais per Raudonąjį Kryžių 
nuo pat pirmųjų dienų, kai 
tik per Lietuvos sieną pra
dėjo veržtis į Lietuvą karo 
liepsnos apsuptos Lenkijos 
gyventojai.

Išlaikyti didelį svetimų 
žmonių skaičių pačiai Lie
tuvai savo jėgomis buvo ne
įmanomai sunki, gal ir ne
pakeliama našta, ją šiek 
tiek lengvina iš svetur siun
čiamos mūsų Raudonajam 
Kryžiui aukos.

Krašto viduje renkamos 
aukos, iš kitur atsiunčiami 
pinigai nebūtų galėję išlai
kyti to didelio nelauktų sve
čių skaičiaus, jei pati Lie
tuvos vyriausybė nebūtų 
suskubusi tam tikromis su
momis paremti Raudonąjį 
Kryžių.

Iš užsienių gaunamos au
kos drabužiais ir pinigais. 
Lig šiol dar nepaskelbta 
viešai, kiek ir iš kur au
kos buvo gautos, bet netoli
moje ateityje smulkesnė 
apyskaita bus paskelbta,

Šiandien yjsąs karo atbė
gėlių'^šelpimo' * darbas- eina

išimtinai per Raudonąjį 
Kryžių. Dėl to, kad išven
gus paralelizmo, kad vieni 
nebūtų kelių įstaigų šelpia
mi, o kitiems neliktų iš kur 
begauti pašalpos, visas šel
pimo darbas yra taip su
tvarkytas, kad visi pinigai 
eina per Raudonąjį Kryžių, 
ir jis prižiūri tų pinigų su
naudojimo tikslumą.

šelpimo darbui prie Rau
donojo Kryžiaus yra suda
rytas koordinacinis komite
tas, kurį sudaro Raud. Kry
žiaus valdyba ir dvi įgalio
tinių įstaigos: viena Kaune 
prie Raudonoji Kryžiaus 
centro, antra Vilniuje. Tam 
komitetui tenka prižiūrėti 
ir koordinuoti, tvarkyti, vi
są šalpos darbą.
Ko ir kiek gauna kiekvie

nas atbėgėlis?
Stovyklose kiekvienam 

atbėgėliui duodama per mė
nesį tiek produktų: 18 kilo
gramų duonos, puspenkto 
kilogramo jautienos mėsos, 
1 kilogramas lašinių, pus
antro kilogramo kvietinių 
miltų, 1 kilogramas cuk
raus, 4 kilogramai daržo
vių, 12 kilogramų bulvių ir 
kt. Tiek gauna nedirbantie
ji atbėgėliai. Porcija, žino
ma, maža, bet egzistuoti 
galima.

Dirbantiems kokį nors 
darbą duodama daugiau 
produktų, pavyzdžiui: duo
nos 25 kilogramai, mėsos 
pusaštunto kilogramo, laši
nių apie pusantro kilogra
mo, cukraus apie pusantro 
kilogramo ir pan.

Yra tokįų atbėgėlių, ku
rie vietoje maisto davinių 
nori gauti pinigais, kad pa
tys galėtų rūpintis sau mai
sto produktus. * Tokiems 
duodama pinigais po 70 į 
centų kiekvienam dienai. 
Ligotiems, kuriems gydyto
jo nustatyta tam tikra di- 
jeta, duodama maistui po 
pusantro lito per dieną. 
Prie viršuje nurodyto mai
sto, kiekvienam vaikui ligi 
14 metų amžiaus atbėgėlių 
šeimose duodama po pusę 
litro pieno per dieną (arba 
pinigais tiek, kiek puslitris 
pieno kaštuoja).

Kaip Kontroliuojamas 
šelpimas?

Kad nepasitaikytų tokių 
atsitikimų, kur vienas gau
na produktus ar pinigus ke
liais atvejais, o kitiems gali 
pristigti produktų ir pini
ginės pašalpos, kiekvienas 
atbėgėlis turi tam tikrą 
šalpos knygelę, kurioje įra
šoma, kur, kada ir kaip at
bėgėlis buvo sušelptas. Be 
knygelės pašalpos negalima 
gauti. Knygeles gali gauti 
tiktai tie atbėgėliai, kurie 
turi Karo Atbegėliams 
Tvarkyti Komisarijato...iš-.

duotą Karo Atbėgėlio Liū- 
dymą.

Tikslesnės kontrolės ir 
racionalesnio atbėgėlių šel
pimo siekiant, visi atbėgė
liai skirstomi po įvairias 
Lietuvos vietas, kad jie ne
būtų viename centre, kaip 
kad dabar yra, kai jie susi
spietė Vilniuje. Dėl to ir su 
butais ankšta, yra sunkeny
bių su maitinimo punktų iš
laikymu, su sveikatos prie
žiūra ir tt.

Numatyta apie penkias
dešimt vietų Lietuvoje, kur 
atbėgėliai jau siunčiami ap
sigyventi. Keliami jie į 
Šiaulių, Panevėžio, Rokiš
kio, Ukmergės, Biržų ir ki
tas apskritis.

Kad palengvinus patiems 
atbegėliams jų sunkią būk
lę, kad jie nesijaustų malo
nės išlaikomi, vyriausybe 
yra nusistačiusi nereikalau
ti iš jų leidimų, jei jie no
rėtų dirbti žemės ūkio, me
lioracijos ir miškų darbus.

Karo Atbėgėliai pagal 
Profesijas

Atvykę į Lietuvą karo at
bėgėliai gyvena nenormalų 
gyvenimą: išmesti iš savo 
vietų, atitraukti nuo savo 
nuolatinių darbų jie dabar 
pasijuto kaip ir nereikalin-

gi gyvenimui.
Didžiausias atbėgėlių 

nuošimtis tai įvairaus plau
ko šviesuoliai, buvę tarnau
tojai, prekybininkai, dvari
ninkai, įvairių laisvųjų pro
fesijų. Vadinasi, bėgo į 
kaimynų Lietuvą pasiturin
tieji ir inteligentai, nors 
yra jų tarpe ir darbininkų 
bei ūkininku.

Anksčiau arba vėliau jie 
turės grįžti į savo kilimo 
vietas. Kai kurie jau grįž
ta, kaip apie tai esu nese
niai pranešęs, rašydamas 
apie SSSR, ir Vokietijos 
repatriacijos komisijas, ku
rios veikė Lietuvoje baland
žio mėn. pradžioje.

Sušelpimo reikalingų at
bėgėlių Lietuvoje, Raudono
jo Kryžiaus duomenimis, 
yra apie dvidešimt penki 
tūkstančiai žmonių.

žiūrint drausmingumo, 
numatoma, kad tie atbėgė- 
liai, kurie nesutiks išsikelti 
į jiems nurodytas vietas, 
pašalpos iš Raudonojo Kry
žiaus negalės gauti.

Didžiausias atbėgėlių 
skaičius yra iš vokiečių už
imtų Lenkijos sričių, nors 
yra keli tūkstančiai žmonių, 
atbėgusių ir iš Sovietų Ru
sijai tekusiu sričių.

K. V-as.

Komunistai Daug Gero Daro 
Tikintiems Darbininkams
Jeigu tikėsime apšviestos 

šalies patrijotų aiškini
mams, kad apšvieta padaro 
žmogų laisvu ir laisvės 
vertu, geru piliečių ir gar
bės vertu žmogumi, tai da
bar pripažįsime, kad kata
likai darbininkai pradeda 
sistematiškai šviestis, dary
tis tokiais žmonėmis, kurie 
verti laisvės ir žmogiškos 
garbės. Ir kas juos prie to 
pastumia? Ne kas kitas, 
kaip komunistai! Taip ra
šo kapitalistų laikraščiai.

Skaitykime.
Fred W. Perkins parašė 

kapitalistų spaudoj ilgą ko
respondenciją iš Detroito. 
Prie pabaigos įterpta toks 
dalykas, kuris galima pa
vadinti nepaprastu ir ben
drai įdomiu. Šiaip beveik 
visa ta korespondencija 
yra sąrašas to jovalo, kurį 
dirba visoki atgaleiviai, 
kiek jie mato reikalą dar
bininkų vienybei ir gero
vei pakenkti. Tuomi jau 
esam prisotinti ir neįdomu. 
O tas nepaprastas dalykas 
sudaro naują įdomumą. 
Skaitome:

“Tuo tarpu įtakingi kata
likų bažnyčioje elementai, 
nepritarianti kunigui Coug- 
hlinui, skatina katalikus 
dėtis prie CIO automobilių 
unijos ir mokina juos vie
šų prakalbų ir parlamenta
rinių taisyklių taip, kad jie 
galėtų susieiti su komunis
tais ant lygios papėdės 
lokalinių unijų mitinguose, 
kur tie radikalai veda rei
kalus.”

Aišku, šitie “pirmeiviš
ki” katalikų vadai nori gra
žumu, po valiai “radikalus” 
iš unijų pašalinti. Kiek ka
talikai unijistai išmoks va
dovauti, tiek jie ir galės 
vadovauti, o ant galo tiek 
ir norės vadovauti ir nemo
kytųjų katalikų darbininkų 
prašys balsuoti už juos. 
Taip būsią komunistai pa
šalinti iš unijos lokalų va
dovavimo. Tai, ar šiaip ar 
taip, demokratiška proce
dūra. Kad galutinas jų tik
slas bus toks pat, kaip Co- 
ughlinų, Smithų, Martinų ir 
kitų kapitalizmo lekajų, 
darbininkų, mulkintojų (tas

reiškia: vergijos auginto
jų), tai netenka abejoti. 
Bet tuo tarpu šitą jų vado
vavimo mokinimą galima 
pagirti. Toks mokinimas 
reikalingas visiems darbi
ninkams, unijų ir visų kitų 
draugijų nariams. Jeigu 
visi nariai mokėtų tiksliai 
prakalbėti ir suprastų par
lamentarines taisykles,—ta
riant, žinotų, kaip turi būt 
vedami mitingai, kaip rei
kia juose užsilaikyti, tai 
būtų neapsakomai daug 
naudos draugijoms. Labai 
daug brangaus laiko susi
taupytų, nebūtų bereika
lingų, tuščių ir kartais 
kvailų ginčų, kalbų, susipy
kimų, koliojimų, pabaudų ir 
tt. -Susirinkimas tuomet 
būtų draugijos fabrikas— 
dvasiškas protiškas fabri
kas, kur visų galvų ratu
kai suktųsi į gerąją pusę, į 
kurią jie turi suktis, kad 
darbas būtų našus ir nau
dingas dvasiškai ir medžia
giškai.

Mokėjimas prakalbą sa
kyt ir mitingus vest yra, 
visų pirma, demokratijos 
technika. Jeigu čia tiktai 
apsistotų visas tas mokėji
mas, tai toki mokyti vadai 
galėtų tapti žiopliais svar- 
.besniuose į draugijos 
i'buose. Bet retai taip 
$n|ka. Praktikuodami 
“technišką” .žinojimą, 
katalikai darbininkai
dės plačiau žiūrėt į pasaulį. 
Ilgainiui parpatys, patirs, 
kad tas, ką komunistai sa
ko darbininkams, yra tiesa, 
tikra tiesa, jųjų naudai ir 
gerovei. Tokiu 'būdu kai 
kurie taps tikrais darbinin
kų klesos vadais, netar
naus kaipo klerikalų įran
kiai, nebus kapitalizmo 
tvirtinto jais.

Kova eina labai bjauri 
iš demagogų’ pusės, kova 
kapitalistų naudai, išnau
dotojų didesniam viešpata
vimui. Tas pats Perkins’as 
kitą dieną rašo iš to paties 
Detroito: CIO automobilių 
unijoje komunistai norį 
įvest darbo lėtumą taip, 
kad tas galų gale būtų kaip 
ir tikras sabotažas valdžios
, .. (Tąsa ant 4-to pusi.)

dar- 
atsi- 
tąjį 
tie 

pra-
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REMEMBER '17
PROPAGANDA

In November, 1916, Wodrow Wilson was re-elected be
cause “he kept us out of war.”

In April, 1917, the United States entered the First World 
War to Make the World Safe for Democracy.

In those five months between peace and war the people 
of the United States were subjectd to every possible form 
of war propaganda, tissues of lies and horror were built up, 
American womanhood, eternal principles, rights of neutrals 
and money rights were all dragged in—all helped pave the 
road to war.

You Can’t Love a Dead Man; War 
Strikes at Women as Well as Men

Believe Me! by 
FRANK STULGIS

—o—
What have we learned since then?
That war hysteria and the abandonment of neutrality is 

the first step to war.
That the same formula is being used now to fool the 

people into forgetting that this war is the same as the last 
one; that this war is one with which we have nothing to do; 
that we should stay out.

—o—
WAR HYSTERIA

Attorney General Jackson has announced a witch-hunt 
by the F. B. I. against all the foreign born (which, of course, 
includes the Lithuanians) and has egged on war hysteria by 
calling for citizens to spy on each other and report “fifth 
column” activities.

Disguisecl as a “defense program” the Roosevelt Admin
istration has set aside three billion dollars for war and ex
ploitation.

These are but a few of the war scares being set up all 
around us. Col. Lindbergh calls it “hysterical chatter about 
an invasion.” Rear Admiral Ilavvy Yarnell points to the im
probability of attack, a thing which the war-lovers .are for
getting.

—o—
DO WE WANT TO GET IN?

Do we want to get into this war?
Ask the young men who will die.
Ask the mothers whose sons will be torn away.
Ask the men without work. Ask the lowered standard of 

living. Ask the suppression of free speech and free press. 
Ask the coffins coming from France. Ask the red bandages 
in the hospital wards. Ask the dead and the dying and all 
graves of Americans in Flanders Fields whether we want 
to get into this war.

They will tell you.
Don’t ask the war-profiteer. Don’t ask the man who wants 

to see his dollar-sign waving over foreign territory, even at 
the cost of American lives. His answer will not be yours.

—o—
NOW’S THE TIME

Lithuanian youth, as. all American youth, are wak
ing up to the danger. Now is the time to do something 
about it. Now is the time to wake up to keep our Unit
ed States at peace.

Each club, each group of Lith-Americans in each 
Lithuanian community, should call together special meet
ings. Get every young fellow and girl possible to attend 
these meetings. Discuss with them the meaning of this 
war. What it is; why it is being fought; what it means 
to America; what it means to us. Send letters to the 
President, to Cong’ress, to the newspapers, letting them 
know your stand on one of the most important issues 
in American history—peace or war.

When these things are done, we will have done our part 
in the mighty job of stopping the war-machine, in our duty 
to keep America out of war and to make this country a 
better place to live in.

Arouse public opinion—let the youth have a chance to 
speak on the war — for they are the ones who’ll do the 
dying, not the generals.

"Up from the gutter, hey, my lad?” 
"Yeah—all the way up to the sidewalk.”

STRANGE BEDFELLOWS

In the prairie states 3 animals 
share the holes of prairie-dogs: 
prairie-dogs, burrowing owls, and 
weasels. Rattlesnakes also have a 
habit of spending the night at the

home of the prairie dog, but since 
they are likely to devour their 
hosts, they are unwelcome guests.

In New Zealand petrels and tuate- 
ras share the same holes. The pe
trel is a sea-bird resembling a gull;

Husbands Wanted With Jobs Here, 
Not Useless Deaths Over There

A group of girls gathered in the 
corridor of the YMCA gym. They 
were busy taking off their ' gym 
togs after a workout on the gym
nastic equipment. Quiet, occupied 
with their thoughts, there was 
only the sound of banging lockers 
and quick human movements.

Suddenly, a young girl in the 
rear of the room said frantically, 
*'We’ll raise a family, we’ll run 
away and hide but I won’t let 
them take my husband away from 
me to go to war. It’s hard enough 
for men in war but it’s hard for 
women, too,” she said, folding her 
slacks into a parcel.

“We know it’s hard on married 
women but what about us,” some
body asked. “How are we ever go
ing to live, have a family, a home?”

“I remember when I was a 
child my mother used to say I 
would grow up, get married and 
have a house with fancy window 
curtains. Somehow the window cur
tains stuck in my mind. But what’s 
the use of fancy window curtains 
when you’re scared to death they 
might draft your husband,” she 
said bitterly.

“It all gets past me,” another 
girl volnteered. “Most of us can’t 
get married because men won’t take 
the chance. Jobs are rare as hens 
teeth. Now they’re preparing to 
send our fellows over there, for 
God knows what.”

Silence fell on the group. A dis
tant door was closed with a bang.

“My mother’s in hysterics. Scared 
to death for my kid brother who’s 
of fighting age. What a break. He 
can’t get a job so they cooked one 
up for him under a tombstone.”

The last - bell crashed through 
the building. A girl jumped, a 
bundle fell out of her hands.

“We better get out. They’re clos
ing up.”

They were ready to leave. “We 
could stay out, if we all would fight 
against getting in,” someone said as 
they marched down the corridor.* 
“But we better act fast.”

The younger generation is gravely 
concerned about the war. Extraordi
nary frankness and emotion marks 
their discussion. A generation whose 
fathers fell under the shadow of the 
last war, they now face a repetition 
of useless destruction and death.

“And what for,” asks the youth.
Hit by the depression due to the 

war, unable to find jobs, live a sane, 
normal life, both the men and wo
men who will be forced to make 
the greatest sacrifices are against 
involvement. Whether they fully 
understand the nature of imperial
ist war or not, they are against 
it on personal grounds. They are 
against it because it will rob them 
of the life and happiness that is 
rightfully theirs.

Faced with tremendous respons
ibilities, modern women unlike ma
ny of their mothers, are willing to 
discuss their personal problems 
without pride or false modesty. At 
every point they face urgent pro
blems and one can little afford to 
stand on ceremony.

The prospect of widowhood has 
little appeal, the thought of enforced 
spinsterhood is even less attractive. 
American women know the tremen
dous personal sacrifices European 
women were forced to make'during 
and after the last war. Though phy
sically unharmed by the war, most 
were crippled for life. Illegitimate 
children were legalized in England 
shortly after the war to make way 
for an increased birth rate. Fathers 

had died in battle but sons had to

be born. The Nazis have also en
couraged waywardness among the 
Storm troopers and young Nazis.

At present some 1,600,000 women 
in England will never be able to 
marry. The generation of men they 
belong to were never born. They 
are surplus women of marriageable 
age whose unknown husbands are 
buried 'with the unknown soldier.

The flower of all nations is un
mercifully destroyed when imperi
alist wars repeat in 25 year cycles. 
Sons of fathers are dead before they 
are born. And the only reason war
mongers weep and wail that they 
are missing is because statistical 
charts show more men arc needed 
for new wars.

The Metropolitan Life Insurance 
has just issued a statement deplor
ing the shortage of fighting men, 
due to the last war. “The present 
European war will have grave re
percussions on population,” the 
statement points out. “The con
flict is being waged almost exactly 
a generation after the first World 
War.”

The brunt of the present impe
rialist' war is being borne by young 
men in their twenties, whose num
bers fall far short of normal be
cause birth rates dropped a genera
tion ago when soldiers of these and 
even younger ages were engaged at 
the front.

“A long war will mean a poverty- 
stricken Continent,” the statement 
continued, “with an extremely high 
proportion of old persons and of 
women in the prime of life,»either 
widowed or condemned to spinster
hood and childlessness.

The statement calls attention to 
the French census of 1921 which 
showed that children of the age of 
4 were no more numerous than men 
and women of 65, although normally 
these children should have outnum
bered the elders two to one.

American women turn thumbs 
down on this gruesome picture. They 
still remain the greatest obstacle to 
the warmongers’ plans to drive us 
to the brink of destruction.

"Jobs A Plenty”, But Just Try 
And Get Them, Youth Find
Young People Find the Job of 
Getting a Job Is No Cinch

There are “limitless opportunities beyond the imagination” 
for youth in America today, a group of young people was told 
at the General Motors World’s Fair exhibit Monday by the $300,- 
000 a year director and stockholder, Alfred Sloan, Jr.

That of course is so much hooey, and down in a little office 
at 197 East Broadway on theS- 
Lower East Side marked “East 
Side Job Council” the young people
who have formed a unique co-opera
tive jobs campaign organization for 
themselves know better.

. They started out last August with 
the idea of doing whatever was hu
manly possible in a co-operative way 
to get jobs for the unemployed 
youth of the Lower East Side.

SYSTEMATIC JOB HUNT
They contacted all the employers 

in the neighborhood, trained them
selves in the art of scratching 
around for openings as scientifically 
as possible, and sent out teams of 
two on follow ups. The only require
ment for membership is participa
tion to the best of one’s ability in 
the organizational work and regular 
attendance at the weekly meetings.

All members must put in six 
hours per week on the Council work 
and go out on the "teams” three 
times a week. And they really use 
a fine comb on the job opportunities 
in New York.

The response of the employers as 
far as actual job giving goes has 
been less than startling — there 
have been promises tp use the Coun
cil in employing, but of the 35 place
ments to date 30 have been obtain
ed through the National Youth Ad
ministration in the non-relief clas
sification. The Council doesn’t kid 
itself about being able to solve the 
major ills of unemployment in the 
United States, New York Cify or its 
own teeming East Side.

THE RUN-AROUND
Along with the training and team

work in preparing its members for 
what possible jobs can be squeezed 
out goes an educational program in
cluding classes on “Why No Jobs,” 
Trade Unionism and Social Security. 
The Council has also joined the East
Side Youth Congress. On the Town 
Hall Youth Symposium held recent
ly, its representative told of the 
long, dreary, morale breaking run-
around that eager job-seeking youth
gets these days and said..........

"More and more we feel that 
youth needs the help of the gov
ernment. All that the East Side 
Job Council can do and is trying 
to do is to help its members. 
Youth needs job opportunities. 
Youth needs more educational op
portunities.”
The youth of the lower East Side 

has responded to this co-operative 
venture. The Council’s present active 
250 members (membership is acce- 
larating rapidly from a small begin
ning) is composed for the vast ma
jority of previously completely un
organized youth members of no 
other organizations in the past.

It is in this co-operative group 
relationship and resulting uplift of 
morale and hope that the Council 
undoubtedly made its greatest con
tribution to East' Side Youth. For

Lith Youth at
N. Y. C. Parley

NEW YORK, N. Y.—The Congress 
of New York Youth ended its ses
sions here last week passing reso
lutions to keep America out of war, 
to provide jobs for youth and to de
fend the civil liberties of national 
and political minorities.

Several Lithuanian youth were 
present at the sessions, among them 
were the delegates of the B’klyn 
Aido Chorus' and the LDS Builders. 
These delegates will report in more 
detail to their clubs on what oc
curred at the parley.

Nearly 1,000 delegates, represent
ing more than 350,000 youth in va
rious clubs unanimously applauded

E-----------------------------------------------------
the first time many discouraged 
young job-seekers who had been 
acquiring a bitter lone-wolf-against- 
the-world feeling and blaming them
selves completely find others just 
like themselves. Others who are not 
letting themselves get, licked, who 
are doing what they can to help 
themselves in the face of little op
portunity and a government bent 
more on finding guns than jobs . .. 
others who are looking for the an
swers together.

The financial requirements of the 
Council amount to 30 cents a week 
per member, and a minimum of $100 
a week in all. East Side Youth helps 
by supporting the Council’s social 
affairs, dances and raffles. The Edu
cational Alliance has given it a cub
byhole to work from.

At last reports Mr. Alfred P. 
Sloan, Jr., who heralded .the "un
limited opportunities beyond the 
imagination” so eloquently Monday, 
had not offered the co-operation of 
General Motors to the Council in 
finding jobs.

Young Liths Hold 
Cay May Dance

BROOKLYN, N. Y.—The Young 
Men’s Lithuanian Association will 
hold their “Gay May Dance” this 
Wednesday evening, May 29th, at 
the Grand Paradise Ballroom at 
318 Grand Street in Brooklyn, N. Y.

Chic Eastwood and his Suave 
Swing Orchestra will supply the 
dance music until 2 o’clock in the 
morning.

Admission to the Decoration Day 
Eve dance is 49c and all Lith- 
Americans are cordially invited to 
attend and have a swell time to
gether with all the boys and gals.

IT COULD HAVE BEEN 
LITHUANIA!

Some 101% Lithuanians who 
shout until they are blue in lhe 
face about the injustice of lhe So
viet Union’s returning the city of 
Vilnius and adjacent territory to 
Lithuania are either blind to the 
facts or do not see any further 
than their noses and do not care to. 
One commentator in a neighborhood 
publication says there is no reason 
for Lithuania to be happy for being 
spared a horrible fate (as we point
ed out in a previous column) and 
argues: “Well, if any of the read
ers of this column can find any 
cause for jubilation in such an attit
ude Jet them shout Hosannah! I, 
for one, will continue to wear sack 
cloth and ashes.”

The'trick in his argumentation is 
that he, although quoting profusely 
from my previous column, omits the 
very important fact which was 
brought out in it. He leaves for his 
readers to conjecture as to what 
that “horrible fate” from which 
Lithuania was spared is.

We wish to repeat: The Soviet- 
German non-aggression pact (which 
this same neighboring commenta
tor attacked so viciously at the 
time) turned the theatre of war 
away from Lithuania to Germany’s 
west. England and France were 
egging Hitler on to attack the 
USSR and, had they succeeded, 
Lithuania would have been in the 
position of Holland and Belgium. 
The conclusion of the pact shifted 
the theatre of war away from 
from Lithuania and thus Lithuania 
was spared the horrible fate which 
is being suffered by Holland and 
Belgium this very day.

—o—
Nothing to be jubilant about? 

Something to wear sack cloth and 
aches for? Only if you have the 
destruction of Lithuania’s wealth 
and the slaughter of her youth at 
heart. We do not believe that this 
commentator has that at heart at 
all. We feel that he is merely a 
victim of misguided judgement, who 
hates to admit that the Soviet Uni
on could ever do anything that is 
good.

—o— 
A HORRIBLE FATE

While we are jubilant that Lith
uania was spared a horrible fate, 
we cannot but help feel strongly for 
the 100,000 Dutch lads who were led 
into the battlefield to their death 
against their wishes. It is said by 
military experts that the attacking 
army loses several times more men 
than the defender. We feel very 
strongly for those German lads who, 
misguided by Hitler and his cohorts, 
were led into a holocaust never to 
return. Think, too, .of the hundreds 
of thousands who have been 
wounded, who have been maimed on 
both sides of this war. And for 
what? For the imperial interests of 
England, France and Germany. Not 
for themselves, certainly.

SHALL WE BE SPARED?
Lithuania was spared that fate.

While we are happy for that, we ■ 
cannot but feel sorry for the mo
thers, wives and sweethearts of the 
lads who were not so fortunate. 
And that is where we come in. 
How about us in good old USA? 
Are we going to be spared or are 
we going to be as unfortunate as 
the British, Dutch, Belgian, French, 
and German youth? It is up to all 
of us. We have no interest in the 
war. Ninety-eight percent, accord
ing to a recent Gallup poll, ex
pressed their desire in this country 
to keep out of the European War.

But our desires must be followed 
up by the most severe pressure in 
the history of our country upon our 
government. We must express our 
desire to live at peace very strongly 
now, without any delay, if we are 
to be spared. We young people, 
especially, must join hands, and 
shoulder to shoulder, without any 
let-down work and work to have 
this public sentiment express itself 
for peace, against embroiling our
selves in something that may con- 
cern Wall Street, but certainly not 
us.

WHAT TO DO?
We must guard against the ris

ing tide of war hysteria in this 
country. We must protect our civil 
liberties. We must see that our De
mocracy and our American way of 
life comes through this crisis un- 
scatched. We must work for a 
housing boom which would put mil
lions to work and not a war boom 
which, at best, is temporary and 
which will fade out into the worst 
type of depression that we have 
yet seen. We must win the people 
at home to our democratic way of 
life as opposed to the way of the 
totalitarian states. How? By pro
tecting the social gains majie during 
the early years of Roosevelt admin
istration, by doing away • with un
employment, by seeing that our 
young people have jobs, have hope 
for the future. We must work as 
hard as we can. This is the most 
important time of our lives, and if 
we succeed in keeping our countxy 
out of the fight in Europe, we shall, 
as a nation, have achieved the great
est thing a united peace-loving 
people could ever attain.

Everyone will agree that there is 
no future for us in Flanders Fields, 
that we would rather have a useful 
job here and not a useless death 
“over there.” We want to live for 
America, we do not want to die for 
British imperialism.

—o—
Meetings of young and old must 

be held and our sentiments wired, 
sent, and mailed to our Congressmen 
and to our President. Discussions of 
the situation should be organized 
to erase the marks of the hysteria 
which is rising at a terrifying pace 
and to destroy the propaganda to 
get us in. We must sift for the 
truth and the truth shall keep us 
free of any European or any other 
entanglement which would lead dur 
young people to destrutcion.

People of Paris Resent War 
Economies; War is Not Popular

the program of the Congress to 
make America neutral, to fight 
against loans and credits to the 
belligerents, to defend the rights of
labor, to build democracy at home,
to- keep • the • Yanks at4 home,* • •

Lith-English 
Self-Instructor

Learn to speak and 
read in Lithuanian! 
Order your copy of 
this valuable book. 
$1.25 in advance.

to be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

PARIS (By Mail) (ICN). — As 
is known, economy measures, the so- 
called “restrictions” were introduced 
in France last month. There are 
three meatless days a week, days on 
which no alcoholic drinks may be 
served, when no pastry is sold, so 
that on every day of the week 
something is forbidden.

This “system” was received by the 
public with unconcealed ill-humor 
and the Government called upon the 
press to combat this atmosphere and 
to make propaganda for “the great 
cause of national sacrifices.” But, 
as the proverb says, only a just 
cause can be well defended. The 
effusions of the journalists on this 
subject are really pitiful, and can 
only serve to increase the popular 
resentment when they go so far as 
to provoke the masses, as did Le 
Matin of March 27, when it wrote: 
“ ... Why always complain about 
what is forbidden? Let us rather 
speak of the good things we are able 
to eat today. We have the choice: 
chicken and lobster, caviare and 
crab, sea fish and fresh-water fish, 
spring vegetables and fruit,” and so 
on. How simple it is to draw up a 
good menu, is it not?

In the markets and in the food 
stores, where one can see hundreds 
of women and soldiers home on 
leave, one must say one has the im
pression that it is not an easy mat
ter to prepare even a breakfast. At 
least not for everybody. The exorb
itant food prices, which have for 
many months caused serious priva
tions to the working masses, have 
since been supplemented by econ
omic measures and constitute a 
double system tending to lower the 
standard of life of the workers. On 
this subject the small shopkeepers 
and traders are of the same opinion 
as their customers. When a poor 
housewife picks up a cabbage cost
ing four francs, turns it over and 
after long inward debating and he
sitation finally leaves the shop with
out buying anything, the shopkeeper 
does not kick up a fuss, but just re
marks, "It can’t be helped.”

It would seem that enthusiasm 
for the war and the regime which 

has launched it exists-'only in the

columns of the newspapers. A vi
sit to the Paris military hospital 
enables one to learn the real feel
ings of the soldiers, their morale, 
as it is called. This morale does not 
differ from that of the civil popul
ation. They are'by no means sorry 
to find themselves in hospital. 
Chronic ophthalmia, rheumatism, or 
even such serious complaints as 
phlebitis are regarded as a piece 
of fortune. A young worker who 
suffered from eye trouble said: “As 
soon as I find that I’m on the way 
to recovery I shall make out that" 
I’ve got bad teeth.” Nobody here 
is eager to go back to the front or 
rejoin his regiment. •

Taking Prisoners

Stories about the front and war 
such as the following are circulated: 
Two workers in uniform, who were 
fedup with the war, became good 
chums and decided to let themselves 
be taken prisoner.s They wished 
to take the opportunity when on 
night patrol duty to. give them
selves up to the enemy. The op
portunity soon presented itself. They 
encountered a party of four Ger
mans, also on patrol duty. They 
thereupon threw down their rifles 
and held up their hands in token of 
surrender. The four Germans, how
ever, were not minded to fall in 
with this plan, as they themselves 
wanted to be taken prisoner. A 
lively dispute arose, and it even 
came to blows. The stronger party, 
however, got the upper hand, that 
is to say, the four Germans com
pelled the two Frenchmen to take 
them prisoner. For this, gallant ac
tion the two Frenchmen were decor
ated and sent home on special 
leave... It is difficult to verify the 
truth of the story, but the fact that 
it has been circulated is significant. 
As the Italian proverb says: Si non 
e vero—e ben Trovato. (If it is not 
true, it is well invented.)

The Weaker Sex?

Excepting the first 10 years of 
life, females live longer than males. 
Among centenarians, women out
number men 3 to 1.
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Kaip Įsiūlyti Savo Šaliai Karą
Kuomet Amerikos galin

gieji žmonės užsimanė 
įtraukt savo šalį į pereitą 
pasaulinį karą, ką jie darė, 
kaip įsiūlė arba, pagal an- 
lišką sakant, kaip “parda
vė” žmonėms karą?

Į šitą klausimą dabar jau 
yra atsakymas, — atsaky
mas iš pačių to karo parda
vėjų dokumentų. Tai doku
mentai veiklos valdžios pas
kirto komiteto visuomenei 
informuoti (Committee on 
Public Information). To 
komit. viršininku buvo Ge
orge R. Creel (jisai seniau 
buvo socialistu. Aš turiu tų 
laikų jo parašytą socialis- 
tišką knygutę, apie paleis
tuvystę; matyt, jis turėjo 
patyrimo tame klausime).

G. R. Creel toje veikloje 
buvo tikras Amerikos spau
dos cenzorius. Jį vadino ir 
spaudos diktatorium.

Tie dokumentai per 20 
metų gulėjo kelnorėje seno
jo Karo Departmento na
mo Washingtono mieste. 
Juos iš ten išgavo Prince- 
tono universiteto žmonės, 
dr. James R. Mock ir Ced
ric Larsen. Dabar jie yra 
spausdinami to universite
to žurnale “Public Opinion 
Quarterly”, kurį leidžia 
viešųjų dalykų mokykla, 
priklausanti Princetono un
iversitetui.

Mokslo žinių laikraštis 
(Science News Lett.) aiš
kindamas apie tai, sako, 
kad tie dokumentai smulk
meniškai parodo, kokius iš
dailintus būdus Creel 
(Kryl) naudojo, kad pa
traukus į savo pusę laikraš
čius, kurie buvo griežtai 
priešingi karui; kaip jie 
pardavę Ameriką Alman
tams (“How they sold Am
erica to the Allies”); kaip 
elgėsi su savo priešais Mr. 
Creel’as, vienas labiausiai 
atakuotų karinių Amerikos 
lyderių karo laiku ir, paga
lios, kaip tasai komitetas 
“pardavė” karą pačiai Am
erikai.

Pasiekė Visuomenę
Kaip tik Viešosios Infor

macijos Komitetas gavo pil
ną teisę veikti ir, žinoma, 
buvo aprūpintas pinigais, 
tuojaus pradėjo siuntinėti 
dovanai visokias žinias lai
kraščiams, žurnalams. Nors 
jį daugelis laikraščių už
puldinėjo, smerkė, diktato
rium vadino; nors jį, kaip 
atsimenu, kas nors skundė, 
kad esąs socialistas (Kon
greso Komisija jį šaukė iš
tyrimui; jis pasakė: aš ne
su socialistas; tuomi viskas 
pasibaigė), vistiek jo mil
žiniška propaganda pasie
kė beveik visus laikraščius. 
Pats Creel sakąs, tik trijų 
negalėjęs patraukti prie ka
ro šalininkų. Neužilgo ko
mitetas laimėjo tiek laik
raščių, kad jo parašytos ži
nios ir straipsniai kas sa
vaitė užimdavo išviso 20 
tūkstančių koliumnų. Dau
giau kai 6,000 straipsnių iš
siuntinėta per pusantrų me
tų, tai yra tolei, kol ta 
propagandos mašina dirbo. 
Tai tiek vienų tik straips
nių. O kartu visokių litera
tūros šmotų tas komitetas 
pagamino net 75 milionus. 
Prezidento Wilsono Flagės 
Dienos prakalba tapo iš
spausdinta atskirais pamf
letais ir išsiuntinėta po vi
są šalį. (Siuntinėta litera
tūra, be abejo ir po visas 
Amerikos kolonijas ir “po- 
zesijas”). Vien tik Ameri
kos vaikai skautai išdalino 
Žmonėms penkis milionus 
prakalbos knygelių.

Viena iš svarbiųjų techni
kų, kurias Viešųjų Infor
macijų Komitetas naudojo, 
buvo tai gavimas didžiųjų 
visuomenei patarnaujančių 
organizaciją, tokių, kaip 
vaikai skautai ir kitos.

Pranešimai nuo generolo 
Pershingo, pasikalbėjimai 
su kariuomenės, laivyno ir 
civilės valdžios lyderiais ir 
kritusių kareivių sąrašai 
buvo tai svarbiausia me
džiaga, kurią komitetas 
platino. Vėliaus ėmė spaus
dinti savaitines karo ap
žvalgas ir siuntinėti visos 
šalies savaitiniams laikraš
čiams, kuriuos tada skaitė 
daug didesnė Amerikos 
žmonių dalis, negu dabar.

Tas komitetas buvo vy
riausiu tarpininku platini
mui žinių, išleistų, Karo, 
Laivyno, Teisingumo ir 
Darbo Departamentų (mi
nisterijų), Baltojo Namo, 
Nacionalės Karo Darbo Ko
misijos, . Nacionalio Gyni
mo Tarybos, Karo Pramo
nių Komisijos, Karo Pre
kybos Komisijos ir Svetim
šalių Nuosavybės Globėjo.

Kaip atsimenate, “ketu
rių minutų vyrai” kalbėda
vo teatruose ir - k. viešuose 
susirinkimuose. Jų buvo 
75,000. Jie, sako, yra kal
bėję dviem šimtam milio- 
nų žmonių. Taigi ir tuos 
buvo prirengęs Creelo ko
mitetas. Armijos Signalinio 
Korpuso nutrauktos foto
grafijos buvo to komiteto 
rūšiuojamos kaipo “turin
čios aukščių - aukščiausia 
propagandos vertę.” Gegu
žės 10 d. 1917 m. išleido pir
mą syk kasdieninį oficialį 
buletiną; iki rugpjūčio, 
1918 m., pasiekė cirkuliaci
ją 118,000 egzempliorių.

Bevielis Alijantams
Komitetas turėjo skyrių, 

kuris vadinosi Compub. Tai 
buvo daromi Amerikos pra
nešimai bevieliu ir telegra
fu skersai-išilgai visas Tal
kininkų—Allies šalis. Su 
tuo bendrai veikdavo vy
riausia žinių komisija. Per 
paštą siuntinėdavo į užsie
nį nepaprastų įvykių para
grafus, žinias, savaitinius 
laiškus, parašytus pagarsė
jusių rašytojų, fotografi
jas, paveikslų klišes. Bend
rai, kiekviena pasaulio ša
lis buvo pasiekiama.

Viešosios Informacijos 
Komitetas, sakoma, nevar
tojęs prievartos, vartojęs 
įtikinimą ir cenzūra buvo 
labai sėkminga. Žinias jisai 
dalino į tris kategorijas:

1. Dalykai, kurie neturi 
būti spaudoje. Tai buvo ži
nios apie kariuomenės ju
dėjimus, vietas, kur minos 
įtaisytos, prieplaukų foto
grafijos ir tt.

2. Dalykai abejojamieji, 
kuriuos pirma turi percen- 
zūruot pats komitetas. Pa
vyzdžiui, aprašymas armi
jos ir laivyno dalių gali būt 
skelbiamas, jeigu iš to ne
galės pasinaudot priešas.

3. Dalykai, kurie neliečia 
karo. Tuos dalykus komite
to pagelbininkas, skyriaus 
viršininkai galėjo leisti 
skelbimui.

Tai toks buvo žinių ava- 
lanšas iš vienos kvarmos, 
vienu tikslu ant žmonių 
galvų! O be to, dar buvo 
daug kitų patriotiškų ag
entūrų, kurios visokiais bū
dais varė agitaciją už ka
rą prieš vokiečius. Kai ku
rios kompanijos savo pre
kes skelbdavo su patriotiš
ka muzika, su vėliavomis. 
Kur jauni- vaikinai-sekma-

dienyj susirinkdavo kokių 
išmatų plečiu j e beisbolą 
lošti, atsirasdavo specialis
tas kalbėtojas ir kalbėdavo 
tą pat, ką jau šimtus kartų 
girdėjai kitose vietose. Ant 
tam tikrų tvorų prezidento 
paveikslas su dideliu užra
šu: “Stand Behind the Pre
sident”, įvairūs patriotiški 
plakatai, gana tankiai pa
keičiami naujais.

Tai tikrai buvo daroma 
tas, kas pasakyta dainoje: 
“su viena tik minčia reik 
stot!”

Šiuo metu varoma dar 
karštesnė propaganda už 
įtraukimą Amerikos į ant
rąjį imperialistinį pasaulinį 
karą. Žmonės neturi jai pa
siduoti; jie privalo pasimo
kinti iš praeities.

J. Baltrušaitis.

Rumford, Me.
Keletas Žodžių nuo Draugo L. 
Prūseikos Prakalbų, Įvykusių 

Gegužes 12 Dieną
Prakalbos buvo labai gerai 

garsinamos ir apgarsinimai po 
stubas nešioti. Bet vistiek pu
blikos neperdaugiausiai atsi
lankė. Bet katrie atsilankė, 
likos patenkinti prakalba, nes 
drg. L. Prūseika paaiškino 
apie Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą ir jo stovi, taipgi 
ir apie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
giją, kokią naudą ta draugija 
duoda žmonėms už ta menka 
mokestį. Daug ką nėra rei
kalo aiškinti.

Prakalbos pusėtinai geras 
pasekmes davė dėl ALDLD ir 
dėl LDS, nes keletas narių 
prisirašė prie ALDLD. Kele
tas draugų užsirašė laikraštį 
“Vilnį” ir dauguma draugų ir 
draugių davė po dolerį, kaip 
auką dėl “Vilnies” pasveikini
mo, kaipo 25 metų sukakties 
atžymėjimo. Taipgi ALDLD 
34 kuopa nusipirko “Vilnies” 
šėrą už $10. Tai, žodžiu sa
kant, prakalbos davė geras 
pasekmes dėl darbininkiškos 
spaudos.

Toliau buvo renkamos au
kos dėl padengimo lėšų ir 
darbininkiškos spaudos, bet' 
aukų nedaugiausi buvo surink
ta. Tai lėšas padengus, spau
dai neliko.

Aukotojų vardai: po 50c— 
S. šaltmeris, W. Milisauskas, 
J. Galinauskis, J. Glodenis ir 
J. Wiskuntas; po 25c — P. 
Pakštis, M. Žukauskienė, J. 
Labikis, P. Waluntukevice, J. 
Gurąs, W. Patgalskis, M. Gra- 
zinskienė, A. Kilienė, S. Yva- 
navičienė, J. šaltmeris, O. 

’Alenskienė, A. Velička, J. Po- 
vilinskas,. J. Vilkanienė, J. 
Jonušienė, A. Kaladzinskas, 
S. Puidokas, W. Grikštas ir S. 
Puidokienė. Viso aukų surink
ta $9.46. Visiems aukavusiems 
tariam širdingai ačiū.

Ten Buvęs.

Anglai Reikalauja Naujau
sių USA Karinių Sekretų
Toronto, geg. 24. — An- 

glų-kanadiečių 1 a i k r a štiš 
“Toronto Globe” reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos 
perleistų Anglijai naujau
sią orlaivinį išradimą. O tai 
yra prietaisas, kuriuom 
bomba automatiškai, tiks
liai nutaikoma * į pageidau
jamą punktą, nežiūrint, 
kaip aukštai ar smarkiai 
skristų bombinis orlaivis.

Amerikos valdžia iki šiol 
laikė tą išradimą didžioj 
slaptybėj.

Anglai Nori Geresnių 
Santikių su Sovietais

London. — Antrininkas 
anglų užsieninis ministeris 
R. A. Butler pranešė seimui, 
kad Anglijos valdžia daro 
žingsnių, idant pagerinti 
savo santikius su Sovietais*

ATOSTOGOSE PRARADO 
SVEIKATĄ

Jurgis Barškalas iki šių Ve
lykų buvo sveikas, stiprus. Jam 
niekuomet netekdavo skųstis nei 
galva, nei dantimis, nei šonu, 
nei .kitkuo. Būdavo, kai susiti
kęs paklausi: “Kaip sveika
ta?”,—Barškalas ir nušvinta. 
Parodo savo nukarusį pabarz- 
dį ir pasako patenkintai: “Tai 
ot, laikausi, kaip matai.”

Bet po atostogų jam .kitaip. 
Aną dieną į mano "paklausimą: 
“Kaip sveikata?”—jis atsakė 
susiraukęs: “Blogai” ir ėmė 
pasakoti, kodėl jis per atosto
gas nukrito.

Buvęs kaimyno vardinėse. 
Na, ką gi, pažįstamas, vadinasi, 
reikia nueiti. Pasveikinę, išbu
čiavę ir palinkėję visuomet 
džiaugtis sveikata. Jarašius už 
tai juos pavaišinęs. Pradžioje 
draugas nežinojęs, kas daryti: 
gerti baltakę ar negerti. Jau 
buvo beatsisakąs, nes iki to lai
ko jos ir į burną neimdavęs, bet 
kai Jarašius pagyrė, tai jis ir 
nusiginklavęs. Bematant taip ii’ 
ištraukė šešetą nemažų stikle
lių. Pradžioje buvo nebaisu. Tik 
galva sukasi. Bet vėliau... Vy
reli, tu manol Kai suėmė dry- 
bai! Nors plyšk berėkdamas.

Paskui Maršalkos ir Jara
šiaus parvestas namo, apsikabi
nęs savo žmonelę ir sakąs:

—Dūšele, atsisveikink mane, 
nes jau kraustausi į dangų arba 
į pragarą.

Pati nubėgo pas savo kaimy
nes. Tos atėjusios apčiupinėjo 
ir ėmė tartis, kas būtų geriau: 
ar duoti išgerti trūkžolių ir foab- 
kavų lapų skystimo, ar vežti į 
ligoninę.

Tai išgirdęs, vyras nuspren
dęs su moterimis nė neprasidėti. 
Geriau į ligoninę.

—Ką skauda? — klausia.
—Diegia vidurius — vos be

ištaria draugas.
— Gerai — atsakė seselė ir 

nuėjo.
—Taip, — mano sau žmogus, 

—■ tau gal ir labai gerai, nes 
tikiesi gauti pinigų, bet man ir 
kišenius ištuštins ir sveikata 
kažin ar besugrįš.

Kitą kartą atėjusi ta pati 
moteris liepė man po pažastimi 
pasikišti kažkokią stiklinę dū
delę. Aš ir pasikišau. Paskui po 
keliolikos minučių vėl. liepė ati
duoti. Atidaviau. Ji gi kad su
riks :

—Kodėl tamsta laikei ne tuo 
galu ?!

Tada aš jai ir sakau:
—Kaip jūs man davėte, taip 

aš ir pakišau, Argi aš žinau, 
katras čia galas geras, o katras 
negeras. . .

Kai gerai pašildęs ištraukiau, 
karštis rodė, kad su mano dyg
liais juokų nėra. Kai atėjo gy
dytojas, iš karto ir pasakiau:

—Ponuli, turiu pačią ir du 
vaikus. Gelbėkite, dar noriu pa
gyventi.

Bet kai gydytojas pasiguldė, 
kai ėmė mane gniaužyti!. .. 
Vyreli tu mano! Jau manau, 
kad ir dūšią išvarys. Paskui ir 
pasakė:

—Uždegimas žarnos. Reikia 
išpjauti.

Aš" net pabalau.
—O kiek reikės užmokėti?
—Na, apie šimtą ar daugiau 

litų.
—Ponuli, tiek neturiu. *
—Tai turėsi palaukti.
—Ar nepasimirsiu?
—Jei negersi degtinės, alaus 

ir nevalgysi kietų, karčių val
gių, šią pirmąją ataką galėsi 
išlaikyti.

Draugas ir parvažiavęs. Da
bar vaikštąs, kaip sumuštas 
kiaušinis. Neskauda, bet jau
čiasi nevisai gerai. Tiesa, balt
akės jau nebegeria ii\ nebe- 
gersiąs. Bet sveikata nekokia. 
Tai tau ir atostogos: sveikas 
išvažiavo, o grįžo ligonis.

- Urbulis -(“K-rys”)- .

Perša Didelę Valdžios 
Paskolą Ginklų Fabrikam
Washington. — Federa- 

lių paskolų administrato
rius J. H. Jones reikalauja, 
kad kongresas paskirtų 300 
milionų dolerių fabrikam 
ginklų ir amunicijos, idant 
jie galėtų prisipirk! karinių 
medžiagų ir plačiau išvys- 
tyt gamybą karo reikmenų.

Paryžius. — Čia kalbama, 
kad Hitleris planuoja at
siust orlaiviais 20 tūkstan
čių parašiutistų užpult Pa
ryžių.

Komunistai Daug Gero Da
ro Tikintiem Darbininkam

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

darbų, šalies išdavystė, 
nauda Sovietų Sąjungai! 
Tai ve kokias šlykščias pa
sakas skleidžia šnipai, ka
pitalistinė spauda ir pati 
valdžia. Automobili štai 
streikavo prieš nežmonišką 
darbo skubrumą — “speed 
system” ir streiką išlaimė- 
jo. Tai dabar išmislų tva
nas plūsta prieš juos; nori 
juos išskirstyti, sudaužyti 
gerą uniją, sutvert vergų 
uniją, kad vien tik ponams 
-valdonams visa nauda bū
tų.

Reikia tikėtis, kad did
žiuma darbininkų, kurie 
yra katalikai, nepasiduos 
vadams provokatoriams De
troite !

J. Baltrušaitis.

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartinės naujos europinės karės 
spalvuotą žemlapj, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 85c., arba 3 
setai už $1.

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

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

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.
Telephone: EVergreen 8-9770

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška alude;

ant Grand Street ;•
t Rhcingold extra Dry Alus. ]> 
; Didelis pasirinkimas visokių ;

Vynų ir Degtinės

; Turime ir kambarių pernakvot < 
; arba savaitiniai išrandavot ;

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn j;

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai, 
į Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 
į mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ” į“
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

— j j
I) 

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

Ntw Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šj 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 nūn 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzemplioiių, nik) 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

r;



Waterbury, Conn

Alus,

kad mūsą

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

ir. apvienytų

GENERAL ELECTRIC
ŽIEDAI

PRAŠOM NESIVELINT!

G

!

i

būtų pa
būtu at- c

pirmininkas,
S. Meison.

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

• $5
$5

5

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Vilnius. — Amerikos žydų 
organizacija per savo atstovy
bę Vilniuje žydų Velykoms pa
aukojo 50,000 kg. macų ir 
60,000 litų.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

31 d. geg., 7.30 v. v. Lietuvių Svet., 
180 New York Avė. Nariai būkite 
susirinkime, nes žinote, kad mūsų 
kuopa apsiėmė dirbti ALDLD 2-ro 
Apskr. piknike, kuris įvyks 2 d. bir
želio. Todėl nepamirškite dalyvauti.
— Sckr. (126-127)

WYOMING, PA.
LLD 12 kp. specialis susirinkimas 

įvyks 29 d. gegužės, 7:30 v. v., 
201 — 3rd St., paprastoj vietoj. 
Kviečiame narius dalyvauti.—Buvęs 
Sekretorius. (126-127)

galint, įtraukti

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

n urna-
Lietu- tas knygas ir 

• ūkio įsą. 
surašy- dien turim

in būt 
dolerį 
išleis- 
“švie-

mes šian-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
W. WYOMING, PA.

Ketvirtadienį, įvyks didelis ir gra
žus piknikas, 30 d. geg. Ruošia 
ALDLD 12 Apskr., Petro Dcmickio 
Ūkėjc, 1183 Shoemaker Avė. Pra
džia 12 vai. dieną. Kviečiame visus 
dalyvauti, vieta bus lengva surasti, 
ant Back Rd. Kurie dalyvaus kapi-

NEPAPRASTA NUOLAIDA!
Jūs dabar galite pirkti G-E
Model LB6B 6.2 kub. pėdų 
dydžio, 1940 model už

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

Antradienis, Geg. 28, 1940 Penktai puatepli

Lietuvos Žinios
Tilžė. — “Naujasis Tilžės 

Keleivis” rašo, kad šiandien 
daugumas moterų mieste jau 
dėvi medinėmis klumpėmis, 
kurių ir viršus ne oda, bet 
drobe apmuštas. Drobė išda
žyta įvairiais margumynais — 
šuniukais, kačiukais, gėlėmis. 
Eidamos gatvėmis jos kelia 
didelį triukšmą, medinėmis 
klumpėmis tarškindamos į ša
ligatvius. Tokios klumpes į- 
vestos odos taupymo sumeti
mais. Tik nusiskundžiama, 
kad ir tokios klumpaites —ne
didelis medžio gabalėlis ir ke
lios audeklo skiautelės — kai
nuojančios net šešios markes, 
kas neturtingiems miesto gy
ventojams esą sunku prieiti.

Kaunas. — Gegužės 16 d. 
Kaune prie Nežinomojo Ka
reivio kapo buvo iškilmingai 
pasodinti J. A. V. ministro 
Oven Norom’o atvežti nuo 
Mount Vernon George Wash- 
ingtono kapo vijokliai —ivy— 
kuriuos Amerikos Raudonasis 
Kryžius padovanojo Lietuvai. 
Ta proga, ponas O. Norom 
perdavė Lietuvai Amerikos 
tautos linkėjimus, pabrėžda
mas, kad parvežtieji vijokliai 
simbolizuos abiejų tautų bro
liškumą. Gen. Nagius, krašto 
apsaugos ministro vardu, už 
dovaną ir linkėjimus padėko
jo Amerikos tautai ir Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. Per 
iškilmes Karo Muziejaus bok
šte plevėsavo Amerikos vėlia
va, o prie amerikiečių pado
vanoto Laisvės Varpo buvo su
grotas Amerikos himnas. (Ši 
žinia Gen. Konsulato buvo 
perduota Associated Press ir 
United Press). —Lietuvoje ra
mu, krašte tvarka, visko yra 
pakankamai. Pradėjo apsčiai

v 
politinius kalinius, kaip 
kankinami po fašistų reži- 
buvo perskaityta rezoliu- 
Lietuvos valdžiai. Rezo-

Lenkų Oficieriai Tarnauja 
Kaip Francuos Kareiviai

nių apvaikščiojime, tai pikniko vie
ta visai netoli. Bus valgių, gėrimo ir 
muzika šokiams. — Kom. (126-127)

Kaunas. — Prof. Jodclė, 
kuris prie Valkininkų anks
čiau turėjo cemento dirbtuvę, 
dabar gavo leidimą steigti 
Mielu py j e (ties Paneriais, ar
ti Vilniaus) kreidos, kalkių ir 
cementiniu kalkių fabriką. K. 
Račkauskas taip pat gavo lei
dimą įsteigti kreidos fabriką 
Valkininkų valsčiuje, Kukiš- 
kio apylinkėje.

Kaunas. — Jaunas lietuvis 
kompozitorius Antanas Račiū
nas, kurio opera “Trys Talis
manai” su pasisekimu jau ke
linti metai eina Valst. Opero
je, baigia rašyti naują operą, 
kuri jau esanti įpusėta. Nau
joji opera bus vadinama “Mil
da.” Ji bus baigta rašyti apie 
liepos pradžią.

vos 
yra 
m u, 
c i ja
liucija priimta vienbalsiai. Pa- 
siuntem generaliam konsului 
Suvienytose Valstijos, ponui 
Jonui Budriui perduoti Lietu
vos valdžiai, o kopiją pasiun- 
tem spaudai.

Buvo renkamos aukos Lie- 
tuvos politiniams kaliniams. 
Aukavo šie draugai: Petras 
Kukiams $1; po 25 c: S. Sin
kevičius, V. Krasnitskas, M. 
Meison, J. Bugailiškis, V. Sa
muolis, J. Radikevičius, V. 
Ruginis, K. Kučauskas, K. Lu- 
šas, J. Strižauskas, K. Yenke- 
liūnienė ir L. Monkienė. Su 
smulkiomis aukomis viso su
rinkta $7.65. Visas išlaidas 
padengus, lieka politiniams 
kaliniams $5.

Publikos nebuvo perdau- 
giausiai, gal kad oras buvo 
atšilęs, dauguma buvo išvaži
nėje. Pabaigus prakalbas, pu
blika nesiskubino iš svetaines, 
šnekučiavos viens su kitu. Bu
vo užganėdinti prakalbomis, 

Waterburietis.

Vilnius. — Vilniaus Balso 
korespondentas iš Kaltinėnų 
(Vilniaus kr), rašo, kad Smil
tynuose tarp ežerų ir miškų 
rastas begyvenąs įsirausęs į 
žemę valstietis Kalvelis su 
žmona ir 5 vaikučiais. Jis tiek 
neturtingas ir jo gyvenimas 
toks skurdus, kad du jo vai
kai rasti beveik nuogi. Kalve
lių šeimą suradęs policininkas 
susijaudinęs pareiškė, kad 
skurdo visur pasitaiko, bet to
kio skurdo, kaip Rytų Lietu
voje jis niekada dar nėra ma

Mūsų Naujienos
19 gegužes LDS 49 kuopos 

------------------------ įvyko prakalbos. Kalbėjo drg.
Kaunas. — Tikybinių orga-, L. Prūseika, “Vilnios” redak- 

nizacijų, kurios yra valstybes torius iš Chicago, Ill. Kalbėjo 
pripažintos, kultūros reikalam dviemis temomis. Pirmoj te
is valstybės iždo pagal šių moj apie LDS ir LLD, kokią 
metų biudžetą skiriama 2,- naudą atneša šios organizaci- 
119,000 lt., iš kurių 1,690,000 jos. Įrodinėjo, jogei reikia rū- 
katalikams, 218,000 žydams, pintis, kaip
28,000 evangelikams reforma-1 jaunimą į LDS, suorganizuoti 
tams, 71,000 cvang. liuterio- jaunuolių kuopas, pagelbėt 
nims, 53,000 stačiatikiams, suorganizuoti kliubus. Taip 
38,000 sentikiams, 7 tūkstan- pat kvietė į LLD visus rąžy
čius karaimams ir 11 tūkst. li-ltis, nes šios organizacijos ei
tų mahometonams. I na vajus, galima įstoti 

pilnu nariu už vieną 
ir gauti visas šių metų 

žurnalą 
Jisai aiškino, 

apie 7,000 narių.

Kaunas. — šį rudenį 
tomą padaryti visuotinį 
vos gyventojų, žemės 
pramonės ir prekybos i 
mą. Pirmasis gyventojų sura-!jei per šį vajų kiekvienas Ra
šymas buvo 1923 m., o žemės rys prikalbintų po vieną naują 
ūkio 1930 m. Pramonės ir pre
kybos surašymo Lietuvoje iš 
viso dar nebuvo.

Kaunas. — 
valdžios įstaigų 
šiais metais visos 
veikiančios spirito 
turės iš ūkininkų 
nuošimčių jų

Atatinkamų 
nutarimu, 
Lietuvoje 
varyklos 

pirkti 75
suvartojamų 

bulvių spirito gamybai. Liku
sius 25% reikalingų spiritui 
varyti bulvių varyklos galės 
užsiauginti pačios. Bulvių au
ginimo ir pristatymo reikalu 
spirito varyklos turi dar anks
ti pavasarį susitarti su ūkinin
kais.

Vilnius. — Viln iuje sudary
tas medžiams sodinti ir glo
boti komitetas. Komitetas nu
tarė valsčiuose, didesniuose 
bažnytkaimiuose ir kaimuose 
sudaryti vietos komitetus, ku
rie rūpinsis medelių visame 
krašte sodinimu, sodybų, pa
kelių ir gražiųjų, istorinių vie
tų apsodinimu ir medžiais
puošimu. J

Kaunas. — Keliama mintis 
ir Lietuvoje įsteigti vilnų iš 
pieno gaminimo įmonę. Itali
joj, pavyzdžiui, į vilnonių au
dinių pramonę įmaišoma net 
iki 40 nuoš. pieno vilnos. Dirb
tinio šilko ir medžio vilnos 
gamybai reikalinga yra celiu
liozė, o pieno vilnai kazeinas, 
taunamaspjš nugriebto pieno. 
Pieno vilnos kaina sudaro tik 
apio penktadalį avių vilnos 
kainos.

narį, turėtumėm 14 tūkstan
čių.

Antroj temoj po pertrau
kos kalbėjo apie pasaulinius į- 
vykius, apie baisiausią sker- 
dynę Europoj. Aiškino, kaip 
Lietuva yra laiminga, pada
riusi apsigynimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga, atgavo savo 
sostinę Vilnių su Vilniaus 
kraštu. Paaiškinus apie Lictu-

Mes, Waterburio lietuviai, 
skaičiuje apie 200, susirinkę į 
prakalbas gegužes 19 dieną, 
1940 m., išklausę kalbėtojo 
apie pasaulinę padėtį ir Lie
tuvos reikalus, džiaugiamės, 
kad mūsų gimtinė atgavo su 
pagelba Sovietų Sąjungos sa
vo sostinę Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, kad pagaliaus lietuvių 
tauta apvienyta į vieną vals
tybę ir kad Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos bendro apsigyni
mo sutartis užtikrina Lietu
vai nepriklausomybę ir apsau
goja ją nuo baisaus karo pa
vojaus.

Bot tuo pat kartu mes ne
galime sutikti su esama Lietu
voj padėčia, kur panaikinta 
demokratija, kur yra uždraus
tos darbininkų organizacijos, 
darbo unijos, persekiojama 
kultūrinis veikimas, kalėji
muose laiko per 500 geriausių 
Lietuvos sūnų ir dukra. Todėl 
mes reikalaujame, kad politi
niai kaliniai tuojau 
leisti, kad Lietuvoj 
steigta demokratija.

Mes reikalaujam,
amerikiečių darbininkų spau
dai, kaip tai, “Laisvei”, “Vil
niai/’ žurnalui “šviesai,” bū
tų adaros durys įeit į Lietuvių 
darbininku bakūžes, kad būtu 
leista Lietuvos gyventojams 
laisvai organizuotis, reikšti sa
vo mintis, nes tas dar daugiau 
sustiprintų Lietuvos nepriklau
somybes reikalus 
lietuviu tauta.

Susirinkimo

Berlin. — Pasak vokiečių, 
tai jie per dieną nukirtę že
myn 49 priešų lėktuvus, o 
iš savo pusės praradę 16 
lėktuvu.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Šiom dienom išsiuntinėjome atvirutes ♦ 
tiems dienraščio “Laisvės” 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. 7 as labai apsunkina dien 
raštį materialiai. Todėl prašome nesivėluo 
j ant užsimokėti prenumeratų ir užsimokėti 
už visus metus.

LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

Paryžius. — Į Franciją 
yra perbėgę keli tūkstančiai 
buvusios Lenkijos oficierių. 
Yra Franci jo j ir atbėgėlių 
lenkų kareivių, bet oficie
rių tai perdaug, lygint su 
skaičium kareivių. Didelė 
dauguma lenkų oficierių, 
todėl, negavo vietos kaip 
savo tautiečių komandie- 
riai prieš vokiečius; todėl 
tie oficieriai sudarė oficie- 
riška armijos būrį, kur lei
tenantai ir kapitonai tar
naus kaip eiliniai kareiviai, 
o jų komandieriai bus pul
kininkai ir majorai.

Šie lenkų oficieriai ka
riausią tankais ir kitais 
mechanizuotais franc ūzų 
pabūklais.

ŠARVUOTI ŽVALGAI
Paryžius. — Vokiečių 

žvalgai vakarų fronte daž
nai būna apsivilkę plieno 
“mezginių” švarkais. Iš to
liau tie švarkai atsilaiko 
prieš kulkasvaidžių ir šau
tuvų kulkas, bet iš arčiau 
jie peršaunami tomis kul
komis.

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta

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

kepimam.
RESTAURACIJA
Sode, visoki gėrimai ir visokį 

valgiai.
ON ROUTE 209

Iš New Yorko važiuojant, 4 inailės 
pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Mateušas Simonavičius
į&F Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
kaTršta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

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- 
’f geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tei.: Glenmore 5-6191

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

R1
K F fl L *

1

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 niiesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį Ir kainas.

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

DIDŽIAUSIAS “J/™ 
DIDEIMVC MAT‘ S D Dz ^ r 1KK11N I D 8 KUB1ŠKŲ PĖDŲ

G

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

, 168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

TMrrs 7H£ &uy/

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

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

ROBERT
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y.

Tatpe 
Graliam & Manhattan Avės

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų 
your Watch vi

Wrade it in FOR a 1

tl7JEWELj
BU LOVA

Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų 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, prisišąl- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”

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

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

tykite G-E. Tai Pirkinys l

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

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

SKELBKITE “LAISVĖJE-
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LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Pirmiau buvo $25.00. Dabar $18 .50
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VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

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

LDS SEIMO KOMISIJAI
LDS Seimui Prisiruošt oKmisijos 

labai svarbus susirinkimas įvyks 
gegužės 28-tą, 8 v. vak., 419 Lori
mer Str, Brooklyne. Visos LDS kuo
pos prašomos atsiust atstovus. — 
J. E. Gužas. (124-126)

WM. Z. FOSTER
Pirmininkas

KALBĖTOJAI :
EARL BROWDER

ir
JAMES W. FORD

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

kietai gaunami Workers Book Store, 
50 E. 13th St., New York, Bronx 
Cooperative Houses Renting Office, 
2800 Bronx Park East ir State Of
fice of Party, 35 E. 12th St., New 
York City.
Sulaikykime Ameriką nuo Imperia
listinio Karo!

Raudonasis Kryžius
Yorke sukėlęs $406,141 karo 
pašalpai. Kvota yra $2,000,- 
000.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

išrinktas nuo 
ar socialistų ar 

kitos partijos. 
Michelsonas-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54-to Skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gegužės 29 d., 7:30 vai. vakare, 
Liet. Am. Pil. Kliubo Salėje, 280 
Union Avė. Visi nariai prašomi daly
vauti, nes delegatai išduos raportą iš 
Amalgameitų Konvencijos. Svarbu 
išgirsti ką nutarė aukščiausias Uni
jos Tribunolas. — Sekr. Ch. 
čiunskas. (126-127)

Specialis Išpardavimas 
Vyry ir Jauny Vyry Drabužiy 
Iš priežasties vėlybo pavasario, mes dabar išdedame 
pavasarinius ir vasarinius drabužius pardavimui už 

stebėtinai žemas kainas,—greitam išpardavimui.

kalėjimuose. Net ir civile

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Ateikite dabar ir pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
sau’ patinkamų drabužių.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

SIUTAI ir PALTAI
Pirmiau buvo $20.00. Dabar $14.50
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Antradienis, Geg. 28,

Kriaučiai, Pa jieškokime 
Teisybes!

skaitydamas “Keleivį’’ 
matote “Brooklyno Lietuvių 
Naujienas,” po kuriomis pasi
rašo Vytautas Katilius, tai ži- 

■ nokite, kad tai didysis Jonas 
Buivydas.

“Keleivio” No. 19, gegužės 
8 d., jisai rašo: “Keliatas mo
terų nurodinėjo, kad kur tik 
unijose prie vairo atsistoja 
komunistai, tai jie tuoj pasi
kelia sau atlyginimą už štuki- 
nį darbą. Bet jei nepriklausai 
jų susaidei, tai visuomet busi 

^atstumtas, busi užpakalyje.”
Toliau rašo: “Kai kurie pa

stebėjo, kad siuvėjų unijos 
rinkimuose komunistai elgiasi 
ne gėriau. Delegato vietą 
siūlą už stiklelį.”

Kiek aš žinau, tai kriaučių 
54-tame Skyriuje komunistai 
to nedaro, jei bent didysis 
Jonas taip daro su Vytautu 

.Katilium. Mat, tau tai jau ne
parodyk, iš juodo baltu gali 
padaryti.

Toliau rašo: “Ar čia nerei
kėtų mūsų kriaučiams susido
mėti ir už komunistų stato
mus kandidatus nebalsuoti. 
Jie jau valdė mūsų lokalą 
(keno lokalą?) per daugelį 
metų ir jokių gerų pavyzdžių 
nepaliko.”

Palei Vytauto Katiliaus (J. 
B.) filozofijos, tai kriaučių 
54-tas Skyrius priklauso Ko
munistų Partijai. Man rodos, 
kad pereitų laikų delegatai 
kriaučių 54-me Skyriuje nebu
vo nei vienas 
komunistų 
bent kokios 
Dabartinis 
taipgi išrinktas tų pačių žmo
nių, bet dabar geras, jau re
komenduoji kriaučiams seną 
tarimą panaikinti, o pratęsti 
tarnybą neaprubežiuotai. Ko
dėl? 
gatas 
viena 
eilės;

girdus bent kurios pusės gru
pes tveriant, tuojau imtųsi 
veikimo, kad vėlei koki lyde
riai nedemoralizuotų 54-to 
Skyriaus kriaučių. Seniau, 
kada buvo frakcijos, buvo bi
joma pažiūrėti vienas į kitą, 
o dabar mes vienas į kitą žiū
rime, kaip žmogus į žmogų. 
Mes, 54-to Skyriaus kriaučiai, 
neprileisime Buivydo prie 
naujo sudarymo frakcijų 
nesantaikos kriaučiuose.

Senas Kriaučius.

Komunistai Paskelbė Rinki- 
my Platformą ir Nomi

navo Kandidatus
Rezoliucija Lietuvos 

Vyriausybei

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

New Yorko valstijos komu
nistai, turėję New Yorke sa
vo konvenciją gegužės 24, 25 
ir 26, prizmė valstijinę plat
forma ateinantiems rinkimams 
ir nominavo valstijos ir naci- 
onalius kandidatus.

Konvencijoj, kurioj dalyva
vo keturiolika šimtų delegatų, 
pasireiškė visuotinas vieningu
mas ir didelis pasirįžimas ko
voti už “Išsaugojimą Ameri
kos nuo įsikišimo imperialistų 
karan.” Tas buvo stipriai pa
brėžta visų kalbėjusių delega
tų, taipgi nominatų kalbose, 
kurių tūlos,, buvo plačiai apra
šytos angliškame darbininkų 
dienraštyje “Daily” ir “Sun
day Workeryje.” Tas yra pa
mate valstijinės platformos. Iš 
jos plačiau parašysiu kitą syk.

Konvencija vienbalsiai in
struktavo savo delegatus naci- 
onalėj konvencijoj nominuot 
Earl Browderį kandidatu į 
Jungtinių Valstijų prezidentą 
ir James W. Ford į vice
prezidentą.

Israel Amter nominuotas į 
J. V. senatorius. Elizabeth 
Gurley Flynn iš New Yorko 
ir Frank Herron iš Buffalo 
nominuoti į kongresmanus-at- 
large.

Valstijos organizacijos pir
mininku išrinktas Israel Am
ter, sekretorium Ch. Krum- 
bein. Apart jų dviejų, į vals-
tijinį komitetą išrinkti- Isidore/ 
Begun, James W. Ford, Peter 
V. Cacchione, Elizabeth Gur
ley Flynn, Rose’Wortis, Louis 
Budenz, Max Steinberg, Wil
liam Lawrence, Al. Lannon, 
John Gates, Robert Campbell, 

Yorko miesto; 
iš Albany ir

ir
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Programa baigsis 2 :30.

šiandien, antradienį, “Vil
nies” redaktorius iš Chicagos 
L. Ųrūseika sakys prakalbą 
Great Necke, Kasmočių sve-
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Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

■ * ;
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

meno-kultūros
Programa bus

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

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

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

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

' Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

(Tarimas yra, kad dele- 
gali būti tarnyboj tik 
dviejų metų terminą iš 
tą baigus, renkama ki

tas. Jis gali išnaujo būti 
karnas tik tolimesniuose 
kimuose, ne iš eilės.)

Ateinančiais rinkimais
nežinau nei vieno komunisto 

, kandidatuosiant. Kiek girdė
jau, menama, jog kandidatuo
siąs A. Bubnis, J. Hermanas, 
A. Linkus jaunasis ir V. Paš
kevičius. Mažum toliau rasis 

' ir komunistu.
Toliau Vytautas Katilius 

(J. B.) rašo: “Jie jau palei
do anti per T aisve.’ 
dysis Jonas LSS 19 
vardu- organizuojąs 
lokalei bataliją...”

Nugi, ar nešaukei 
kimą į pas Paškevičių ‘ 
biais reikalais pasitarti 
pareiškei per laikrašti “Kelei
vį”, kad toki “susirinkimai 
bus laikomi ir toliau”?

Kaip mes, kriaučiai, žino
me, 54-tame Skyriuje buyo 2 
frakcijos: Kriaučių Lyga ir 
Apsigynimo Sąjunga. Jas nu
tarė panaikint ir panaikino. 
Ir sutikom abi pusės ar gru
pės, kad kriaučių 54-to Sky
riaus Pildomoji Taryba, da-

• Ateinantį šeštadienį, birže
lio 1, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., įvyksta LDS 1- 
mos kuopos parengimas. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Pastarąjame kuopos susirin
kime buvo nutarta surengti 
tokį vakarą supažindinimui 
naujų narių su senais.

Tai bus pabaiga LDS va
jaus, kuris tęsėsi per vetk me
tus laiko. O mūsų LDS 1-ma 
kuopa gavo pusėtiną būrį na
rių. Taigi norime susipažinti. 
Kviečiame susirinkt į šią sma
gią sueigą senus ir naujus na
rius. Turėsime užkandžių ir 
išsigėrimo.

Rengimo Komisija.

Taksiky Streikieriai 
Pasirinko CIO

Parmelee ir Terminai firmų 
bandymas sudaužyt taksikų 
vairuotojų streiką ir uniją, 
nevyksta. Darbininkams išėjus 
streikan, firma bandė operuot 
streiklaužiais ir keleriopai 
perdėtu streiklaužių skaičiu
mi bandė išgązdinti darbinin
kus ir taip sugrąžint darban 
be laimėjimų. Darbininkai lai
kosi solidariai. Streikas tęsiasi 
jau šešta savaitė.

Pamačiusios, kad paprasta 
streiklaužystė nevyksta, fir
mos aiškinosi nieko neturin
čios prieš sutartį, tik kad nesą 
su kuomi tartis, kovinga Tran
sport© Darbininku Unija ne
atstovaujanti streikierių. Dar
bininkai pareiškė, kad jie su
tinka perbalsuot pasirinkimą 
unijos. Ir balsavimai įvyko, 
juos pravedė Valstijinės Dar
bo Santykių Tarybos priežiū
roj. Pasekmės buvo:

Terminai darbininkų 
vimuose Transporto 
Unija gavo 612 balsų,
mos Samdinių Komitetas 398 
b. Parmelee balsavimuose 
Transp. Darb. Unija gavo 
1,775 balsus, o 1,572 balsavo 
visai neturėt unijos.

Unijos vadai pareiškė, kad 
po tų aiškių balsavimo pasek
mių firmos turės eiti .prie de
rybų su streikieriais. Gegužės 
24-tą sušaukta firmos ir uni
jos atstovų pasitarimas majo
ro vasarinėj Miesto Salėj, Pa
saulio Parodoj. Unijistų dele
gacijai vadovavo Michael J. 
Quill, Tr. Darb. Unijos inter- 
nacionalis prezidentas.

Menininkai Ruošia 
Kultūros Vakarą.

Penktadienį, gegužės 31-mą 
Lietuvių Meno 
čias Apskritys ir Stygų Or
kestrą ruošia 
parengimą,
įvairi; susidės iš dainų, refe
ratų ir muzikos parinktinių 
melodijų. Dalyvius atžymėsi
me kitą kartą. Šiuomi tik no
rime priminti, kad ateinančio 
penktadienio vakarą' visi atei
tumėte į Amerikos Lietuvių 
Piliečiu Kliubą, 280 Union 
Avė., kur smagiai ir naudin
gai praleisime laiką. Įžangos 
nebus. J. K.

šiomis dienomis metropolyje 
ląnkosi Helena žukaite-Pine iš 
Binghamton, N. Y., jauna 
darbuotoja toj kolonijoj.

Pranešama, kad Ęasthamp- 
tone, Mass., pas savo tėvus 
Balčiūnus vieši Ks. Karosienė 
(Baltrūnytė). Tikimės, kad ji 
nepamirš ir mus aplankyt.

Iš Chicagos atvyksta A. Jo
nikienė, pernai aplankiusi 
mūs kolonijas su prakalbų- 
paskaitų maršrutu.

WPA pastangomis šią va
sarą žadama įvesti 95 trafiko 
šviesas, kur jų nebuvo. Di
džiuma bus prie Fort Hamil
ton Parkway ir Bay Park
way.

visi iš New 
Max Gordon 
Frank Herron iš Buffalo, 
Taipgi išrinkta delegatai na- 
cionalėn konvencijon, kuri 
įvyks galop šios savaitės, 
taipgi New Yorke.

Kaip nacionaliaį, taip vals
tijos kandidatai, viršininkai ir 
delegatai nominuoti ir išrinkti 
vienbalsiai ir sutikti audringo
mis ovacijomis dar nespėjus 
nei vardo paminėt,Įtik pradė
jus primint darbus. Komunis
tai iš darbų pažįsta savo va
dus ir juos brapgipa. Ju kon- 
vencijose . >nėra profesionalų 
“merry makers,” bet jokia 
konvencija entuziazmu negali 
prilygti komunistų konvenci
jai. . -j

1

Komunistų Naciohalės Kon
vencijos nominacinė sesija bus 
atdara ne tik delegatams ir 
svečiams, bet ir šiaip publikai, 
kuri, menama, netilps milži
niškoj Madison. Sq. Garden 
salėj. Bilietai parduodami 
darbininkų knygynuose. Kai
nos 40c, 55c, 83c ir $1.10. ’

Įvyks šį sekmadienį, birželio 
Pradžia lygiai 11 vai. 

nuo 9 vaL 
bus per

šali radio 
iki

Helen Carl, 16 m., 
skundė, kad jos tėvas 
muse. Tėvas sulaikytas 
kaucija.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambariai (po pen

kis) ant ketvirtų lubų. Šviesūs, su 
visais įtaisymais. Yra ir šaldytuvas, 
(Refrigerator). Renda prieinama. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis prie: Joseph Pearson, 228 S. 
1st Street, Brooklyn, N. Y. (Apt. 9). 

(124-126)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Joseph White, apie 10 

metų atgal jis gyveno Brooklyne, 62 
Clymer St. Turiu svarbų reikalą. 
Prašau greit atsišaukti. — V. Za
rin, Marlboro, N. J. (124-126}

Lietuvos Vyriausybei:
Prezidentui Smetonai ir
Ministerių Pirmininkui Antanui Merkiui. 
Kaunas, Lietuva. ' . .Skaitlingas Brooklyno lietuvių masinis susirinkimas, su
šauktas Amerikos Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 3-čio 
Apskričio, Piliečių Kliubo svetainėje, 280 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y., gegužės 24, 1940, dar kartą nori prabilti dėl 
Lietuvos vyriausybės vedamos naminės politikos. Mes vis 
laukėme ir tikėjome, kad Lietuvos vyriausybė pradės praves
ti rimtas socialines reformas su tikslu pagerinti liaudies būklę 
ir sugrąžinti žmonėms civiles laisves ir demokratines teises. 
Deja, nieko panašaus nesimato. Priešingai, visi gauti iš Lie
tuvos pranešimai mums parodo, jog Lietuvos vyriausybė dar 
padidino priespaudą ir terorą prieš Lietuvos žmones. Nauji 
areštai, nauji įkalinimai, nauji ištrėmimai, naujos koncentraci
jos stovyklos, pažiaurėjimas policijos, begailestingas kriušini- 
mas kiekvieno liaudies atsikvėpimo.. Darbininkiški politiniai 
kaliniai tebepūdomi 
visai pahiiršta.

šitokia Lietuvos 
neveda prie lietuvių
krizio periode, silpnina tautos atsparą, kenkia Lietuvos žmo
nių pirmynžangai.

Dar vienas mums amerikiečiams svarbus reikalas, į kurį 
mes norime atkreipti Lietuvos vyriausybės dėmesį, būtent: 
Lietuvos vyriausybė laisvai įleidžia Lietuvon Amerikos lietu
vių fašistinius ir klerikalinius laikraščius, kurie piktai šmei
žia ir provokuoja Lietuvos didįjį ir gerąjį kaimyną Sovietų 
Sąjungą ir kurie iš pM pradžios smerkė ir dabar tebesmerkia 
Lietuvos-Sovietų Sąjungos tarpsavinio apsigynimo sutartį, tuo 
tarpu ji neįleidžia Lietuvon tų amerikiečių laikraščių, kurie 
nuoširdžiausiai užtaria Lietuvos darbo liaudį ir iš pat pra
džios karštai sveikino virš minėtą sutartį.
f- Akivaizdoje to, kas viršuje pasakyta, šis masinis susi

rinkimas griežtai smerkia tokią Lietuvos vyriausybės lietuvių 
kautai žalingą politiką. Mes reikalaujame sugrąžinimo Lie
tuvos žmonėms civilių laisvių ir demokratinių teisių, suteiki
mo visuotinos besąlyginės amnestijos Lietuvos politiniams ka
liniams, kurie pūdomi kalėjimuose bei koncentracijos stovy
klose tik už taf, kad jie darbavosi už pagerinimą Lietuvos 

^liaudies būkles.
,A Mes taipgi reikalaujame, kad Lietuvos vyriausybė laisvai 
/įleistų Lietuvon mūsų amerikiečių darbininkišką spaudą, bū
tent, dienraščius “Laisvę” ir “Vilnį,” dvisavaitinį Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo organą “Tiesą,” trimėnesinį Lietuvių 
Literatūros Draugijos žurnalą “Šviesą” ir tos pačios Draugi
jos bei dienraščių leidžiamas knygas ir brošiūras.

Masinio Susirinkimo Pirmininkas,
M. Dobinis.

Parduodame įvairius 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.

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 aprokat.mus be jokio mokesčio.

Leonas Prūseika Kalbės 
Great Necke Šiandien Nominacijos Komu

nistų Partijos Kandi
datų į Jungtinių Val
stybių Prezidentų ir 

Vice-Prezidenfa
Nominacijos bus viešoje, masinėje 

sesijoje sekmadienį

BIRŽELIO 2 JUNE 
11-tą Valandą Ryto

Madison Sq. Garden
Tai bus Komhnistų Partijos

Nacionalė Nominacijų Sesija.'

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

ROSIU GĖRIMŲ

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” 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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SKELBKITCS “LAISVĖJE




