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KRISLAI
Ištižėliai ir Parsidavėliai.
Operacija be Kančių.
Jaunimas Ruošiasi. /
Nerimsta Kailyje, v

Rašo A. B.

f I

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Ir Anglijos ir Francijos ka
ro štabuose pasirodė pilna 
amžinų ištižėlių ir parsidavė
lių. Francija turėjo išmesti 
vyriausį karo vadą Gameliną. 
Anglija turėjo atstatyti iš vie
tos generolą Ironsidą. Sako
ma, kad Gamelinas nusišovė 
už pažeminimą.

Ne vien tik tų armijų vir
šūnės tapo nuskintos. Abiejo
se armijose daugybė generolų 
ir pareigūnų prašalinta iš vie
tų. Francijoj daug jų pateko 
karo lauko teismui, 
das prižadėjo juos 
be pasigailėjimo.

—o—
Vadinasi, padaryta

ja. Bet ji padaryta labai vė
lai. šis Anglijos ir Francijos 
armijų vadovybės supuvimas 
ir parsidavimas jau kaštavo 
kelius šimtus tūkstančių jau
nų gyvasčių. Ir dar kad kaip, 
tai šitas ištižimas ir parsida
vimas gali privesti talkinin
kus prie karo pralaimėjimo 
po išžudymo kelių milionų 
žmonių.

—o—
Tegul dabar tą mato visi, 

kurie šunis korė ant Sovietų 
valdžios, kuri prieš keletą me
tų, dar ramiu laiku, susekė 
savo armijos viršūnėse supuvi
mo ir parsidavimo ir tuojau 
operaciją padarė. Ta operaci
ja tada kaštavo tik keletą 
pardavikų gyvybių, bet buvo 
išgelbėta milionai jaunų, 
rių, brangių gyvybių.

Didelis Streikas Laivų 
Statymo Darbininkų

Kearney, N. J. —Sustrei
kavo 7 tūkstančiai darbi
ninkų prieš Federal Laiva- 
statykių Kompaniją. Darbi
ninkai priklauso CIO uni
jai. Reikalauja pilnai pri
pažint uniją, pridėt algų ir 
kas metai duot jiem apmo
kamas atostogas.

Federal Kompanija, be 
kitko, stato kelis karinius 
laivus Amerikos valdžiai.

Karo Orlaivių Žinovas 
Peikia Roosevelto

ašaros ne- 
tūkstančių 
jau krito

Belgijoje

Labai navatna štai 
Mūsiškiai Michelsonai ir 
gaičiai, kurie viedrus 
gailių ašarų išliejo dėl Sovie
tų generolo Tuchačevskio su
puvusios - parsidavusios gyvy
bės, dar nė vienos 
išspaudė dėl šimtų 
gyvybių, kurios 
Flanders laukuose
dėl ištižimo ir parsidavimo 
Francijos generolų. 

—o—
Birželio 1 dienos “Tiesos” 

jaunimo angliškam skyriuje 
daug ir plačiai rašoma apie 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo jaunimo pasiruošimą sa
vo suvažiavimui, kuris bus 
kartu su LDS seimu rugpjū
čio mėnesį. Tai bus jaunų 
žmonių sąskridis, kuriuomi 
pasidžiaugs visos Amerikos 
lietuviškas svietas, 

—o—
Apart kitų lenktynių spor

to programoje laike LDS sei
mo, pastebėjau ir golfo tur- 
namentą. čią jau bus proga 
pasirodyti su jaunimu lenkty
nėse ir LDS senuoliams. Kas 
tik lošia golfą ir priklauso 
prie LDS, galės dalyvauti. 
Būtų pusėtinai gražu, jeigu 
kuris senuolis iš golfininkų 
laimėtų čampiono titulą. Lai 
mūsų jaunuoliai . golfininkai 
nesnaudžia.

Washington. — Majoras 
Al Williams, vyresnis kari
ninkas, orlaivių inžinierius, 
ketvirtad. per radio kalti
no Roosevelto valdžią, sa
kydamas, kad prez. Roose
veltas “per penkerius metus 
nuolat kišosi j tarptautinę 
karo politiką, bet neginkla
vo Amerikos tiek, kiek rei
kėtų jai apsigint.”

Majoras Williams, smar
kus lakūnas, buvęs specia
listas tyrinėtojas išradimų 
skyriuje Amerikos laivyno 
lėktuvų, kritikuoja prez. 
Rooseveltą, kad jis “pirma 
stengiasi pergąsdint Ame
rika. paskui įvelt ją į karą.”

Williams pajuokė prezi
dento keliamą išgąstį, kad 
Jungtinėms Valstijoms grę- 
siąs greitas užpuolimas iš 
.oro; sako, kad tai pasaka 
panaši į judamųjų paveiks
lų istorijas.

Majoras Williams, rašy
tojas karinės orlaivininkvs- 
tės klausimais, pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos tu
ri laiko tinkamai apsigin- 
kluot ore, bet “jau neturi 
laiko skleist nesąmones ir 
kurstvt bergždžią išgąstį; 
Amerika jau neturi laiko 
siųst orlaivius talkinin
kams, kaip kad nori juos 
siųst žmonės, kuriem labiau 
rūpi padėt talkininkam su- 
pliekt Vokietija, negu išgel
bėt Jungtines Valstijas.”

Kas Užpuolė Trockį ar 
Norėjo Jį Pagrobti?

Rooseveltas Reika' 
____» __ ____  

lauja Puspenkto Bi 
liono Apsigyniąnui
Washington, geg., 31. — 

Prezidentas Rooseveltas pa
reikalavo, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas paskirtų 
dar bilioną dolerių (tūk
stantį milionų) pagreitint ir 
sustiprint Amerikos apsigy
nimą: mechanizuot armiją, 
didint karinį oro laivyną, 
pastatyt daugiau tankų, įsi
gyt daugiau kanuolių ir iš
lavini milioną amerikiečių 
kariškoms pareigoms šaliai 
ginti namie.

Amerikos armijai ir lai
vynui skirta 2 bilionai dole
rių kaip reguliarės išlaidos. 
Suprantama, kad kongresas 
užgirs ir 
laujamus 
Amerikos 
lams bus
bilionai ir 500 milionų do
lerių kitiem metam.

Buvo įstatymiškai nusta
tyta, kad Jungtinės Valsti
jos gali įsiskolint tiktai iki' 
45 bilionų dolerių.

Dabar įnešta kongresui

leist Amerikos iždui užsi
traukt paskolų iki 48 bilio
nų dolerių, atsižvelgiant į 
karo įvykius Europoje per 
paskutines dvi savaites.

Valdžia įnešė kongresui 
sumanymą tiek pakelt tie
sioginius ir netiesioginius 
taksus ant algų, įplaukų, 
degtinės, alaus, gazolino ir 
tūlų kitų reikmenų, kad 
Jungtinių Valstijų iždas 
gautų per metus 656 milio- 
nus daugiau pajamų.

Prez. Rooseveltas paskel
bė, kad jo sudarytai Pata
riamai Šalies Gynimo Ko
misijai yra duota lygi ga
lia, kaip ir tokiai komisijai 
praeitame pasauliniame ka
re.

Senatorių bankinė komisi
ja užgyrė sumanymą sko
lint stambias sumas pinigų 
iš valdiškos Finansų Atstei- 
gimo Korporacijos fabri
kantam, kad jie galėtų pra- 
platint ir pagreitint karo 
pabūklų gamybą.

Komunistų Partijos Suvažiavime Browder 
Smerkė Visus imperialistus Kariautojus; 

Reikalavo Išlaikyt Ameriką nuo Karo

Žymiai Pasunkėjo Maisto 
Reikalas Anglijoje

London. — Anglijoj daro
si striukiau su maistu po 
to, kai vokiečiai užėmė 
Norvegiją, Daniją, Holan- 
diją, Luksemburgą ir Bel
giją. Anglai įsi veždavo iš tų 
kraštų apie 60 procentų 
anglam reikalingų pieniškų 
produktų, lašinių, kiauši
nių, kumpių ir tūlų kitų 
valgių.

Sako, Kad Vokiečiai Su
naikinę Tūkstančius 
Talkininku Orlaiviu

Sako, kad 275,000 
Talkininkų Karių 
Pabėgę Anglijon

“Daily Worker’’ (gegužės 
29 d.) perspausdino iš “Prav-^ 
dos” korespondenciją iš Es- 
tonijos sostinės Tallino. Ko
respondencija kalba apie Es- 
tonijos buržuazijos užsilaiky
mą po pasirašymo apsigynimo 
sutarties su Sovietų Sąjunga.

Pasirodo, kad Estonijos bur
žuazija tebevarinėja intrigas

Mexico City. — Policija 
suėmė Paulą R. Ortegą, 
vairuotoją piešėjo Diego 
Riveros automobilio. Orte
ga įtariamas, kad jis daly
vavo užpuolime,, kur, sako
ma, “keliasdešimt vyrų su 
kulkasvaidžiais užpuolė ir 

’ ąpšaudė Trockio butą, no- 
ėdami pagrobt trockj arba

prieš Sovietų Sąjungą, tebea- įužudyt.” O D. Rivera buvo 
Anglijos imperialis- /Trockio draugas-patronas.gentauja

tams. Tai paskalais, tai nuty
lėjimu apie augimą prekybos Mcitus meksikiečius kaip nu- 
tarpe Estonijos ir Sovietų Są- žiūrimus dalyvius to užpūo- 
jungos, tai pranašystėmis apie 
karą tarpe Vokietijos ir So
vietų Sąjungos, kuriame, gir
di, pražus Estonija, Estonijos 
buržuazija kiršina 
drumsčia vandenį.

Policija areštavo ir kelis

imo.

žmones,

Latvijos 
Miške 

Jie ne-j

Panašiai elgiasi ir 
ir Lietuvos valdovai, 
augę į mišką ir žiūri, 
rimsta savo kailyje ir gana.

Mums, pavyzdžiui, žinom 
kad vienas Lietuvos valdžia

pareigūnas yra atsiuntęs A- 
merikon slaptas instrukcija; 
^siundyti amerikiečius prieš 
Kovjjetų Sąjungą, nešti protes
tus prieš ją Vilniaus krašto 
reikalais ir tt.

Pastebėjote, kad smetonii 
ninkai ir klerikalai keletą pa-' 
našių rezoliucijų jau priėmė. 
Tai padaryta pagal komanda 
iš Kauno.

New York. — Amerikos dinamos “penktosios kolo- 
Komunistų Partijos gene- 
ralis sekret. Earl Browder ris gręsia pavojum 
geg. 30 d. davė platų rapor
tą Partijos suvažiavimui. 
Jo raportas, išduotas vardu 
Partijos Visašališko Komi
teto, užėmė pusketvirtos 
valandos.

Browderis pasmerkė ka
riaujančius Anglijos-Fran- 
cijos ir Vokjetijos imperia
listus, ir ragino amerikie
čius kovot už taiką ir už iš
laikymą darbo žmonių tei
sių. 4,000 delegatų ir sve
čių, užgirdaimi jo raportą, 
dažnai plojo delnais ir svei
kino jį šauksmais. Delegatų 
dauguma yra unijistai pra
mones darbininkai, bet 
taipgi farmeriai ir nemažai 
moterų ir negrų iš įvairių 
užsiėmimų.

Browderis sakė, jog ke
lias į taiką yra ne per lai
mėjimą vienos ar antros 
pusės imperialistų, bet per 
darbo žmonių laimėjimą 
prieš viešpataujančią klasę, 
sukursčiusią karą tose šaly
se.

Generalis Kom. Partijos 
sekretorius smerkė Wall 
Stryto piniguočius. Jie sa
ko, kad aprūpint darbo 
žmonių gyvenimą tai, gir
di, reikštų šaliai bankrutą. 
Bet tie piniguočiai reika
lauja milžiniškų pinigų iš 
valdžios iždo prisirengt, ka
rui, o karas tik pirmais me
tais kaštuotų Amerikai 20 
bilionų dolerių.

Browderis teigė, . kad 
Roosevelto valdžia, republi- 
konų partija ir juos re- 
miantieji piniguočiai yra 
tikrieji organizuoto jai vą-

nos,” fašistinio padaro, ku- 
Ameri- 
ir sau-

nurodė, 
įvairių

kos žmonių taikai 
gurnui.

Raportuotojas 
jog imperialistinė 
šalių buržuazija dabar yra
silpnesnė negu laike praeito 
pasaulinio karo, o darbo 
klasė dabar stipresnė, ypač, 
kad gyvuoja galinga Sovie
tų Sąjunga. Kapitalizmas 
dabar pergyvena gilesnį 
krizį, negu tada, sakė Earl 
Browder.

Jis, be kitko, priminė, 
kad tai Anglijos ir Franci
jos imperialistai sustiprina 
Hitlerį, paaukodami jam 
Čechoslovakiją ir duodami 
jam įvairių kitų nuolaidų. 
Jie stengėsi tokiomis nuo
laidomis pastūmėt ir įviliot 
Vokietiją į karą prieš So
vietus; bet talkininkų im
perialistam tatai nepavyko.

Atidarydamas šį Komu
nistų Partijos suvažiavimą, 
Wm. Z. Fosteris, jos pir
mininkas, užreiškė, jog tai 
yra “istorinis taikos suva
žiavimas.”

Washington. — Amerikos 
oro laivyno žinovai pripa
žįsta, kad Vokietija paėmė 
viršų ore ant talkininkų ir 
kad Anglija ir Franci j a at
sidūrė “labai sunkioj padė
tyj” kas liečia oro jėgas. 
Taip praneša United Press, 
amerikonų žinių agentūra, 
ir sako:

Amerikiniai orlaivininky- 
stės specialistai atranda, 
kad Vokietija dar turi 6 iki 
7 tūkstančių geriausios rū
šies lėktuvų. O vokiečiai, 
bombarduodami Francijos 
orlaivių stovyklas, turbūt, 
sunaikipo bei ^rimtai sužei
dė kokius tris iki keturių 
tūkstančių orlaivių, kuriuos 
Franci ja iš pradžios turėjo.

Vokiečių bombininkai, 
turbūt, taipgi sunaikino ar
ba padarė nenaudingais 800 
priešo lėktuvų Belgijoj ir 
Holandijoj.

Anglijos oro laivynas tu
rėjo apie 4,000 karinių lėk
tuvų, ir jau daug jų prara
do. Tai anglų lėktuvai pa
skutiniu . laiku daugiausia 
kovojo prieš vokiečius ir 
bombardavo jų užfrontę.

Nuo pernai metų pra
džios Anglija ir Francija, 
kiek patirta,. pirko 7,700 
lėktuvų iš Amerikos. Du 
tūkstančiai iš to skaičiaus 
jau pristatyti talkininkams.

Berlin, geg. 31. — Vokie
čiai sunaikino bei paėmė į 
nelaisvę didelį daugį fran- 
cūzų ir anglų kariuomenės, 
kuomet jie atkirto antrą 
dalį “kišeniaus,” kuriame 
talkininkai apsupti vokie
čių, šiaurrytinėje Francijo- 
je (Flandrijoje) ir šiaurva
kariniame kampe Belgijos. 
Tą “kišenių” vokiečiai per
kirto tarp Casselio ir 
Ypres.

Anglai besitraukdami at
gal dar stipriai kovoja už 
10 mylių į pietus nuo Dun
kerque prieplaukos; sten
giasi apgint tuos “vartus,” 
kad per juos talkininkų ka
riuomenė galėtų pabėgt lai
vais į Angliją.

Vokiečių komanda prane
ša, kad jie suėmę tokią di
delę daugybę anglų ir fran- 
cūzų karių ir jų ginklų ir 
amunicijos, jog Člar nepa
spėjo net suskaityti jų.

Kautynėse ties Casseliu 
vokiečiai suėmė francūzų 
generolą Prioux ir visą jo 
štabą.

(Francūzai užginčija 
generolo suėmimą.)

Pasak vokiečių, tai
orlaivių bombomis ir moto
rinių laivukų torpedomis 
nuskandinę devynioliką tal
kininkų laivų ir sužeidę 31- 
ną priešo laivą ties Dun
kerque.

Paryžius, geg. 31.—Pran
cūzų komanda praneša, kad 
jie atkariavę nuo vokiečių 
prieplaukos miestelį Abbe
ville; suėmę 200 vokiečių į 
nelaisvę.

London, geg. 31.—Anglų 
komanda sako, kad laivais 
pavykę perkelt iš šiaurry
tinės Franci jos 275 tūkstan
čius anglų-francūzų kariuo
menės į Angliją, nežiūrint, 
kad vokiečiai baisiausiais 
šturmais orlaivių, kanuolių 
ir tankų stengėsi užkirst 
talkininkam kelią susodint 
Anglijos ir Franci jos ka
riuomenę į laivus Dun
kerque ir pergabent ją į 
Angliją.

Sugrįžę anglų kariai sa
ko, kad jie negalėjo net įsi
vaizduot tokio pragaro, ko
kį jiem ten užkūrė vokie
čiai. Vienas jaunas anglas 
karys dėl tokios baisenybes 
visiškai pražilo per 24 va
landas.

Talkininkai skelbia, kad
abelnai jau pusė jų armi- . 
jos pabėgo iš šiaurrytinės 
Francijos ir iš Belgijos per 
Dunkerque į Angliją.

t

to

jie

London, geg. 31. — An
glai pripažįsta, kad vokie
čiai oro bombomis nuskan
dino karinį Anglijos laivą 
naikintuvą ties Narviku, 
šiaurinėje Norvegijoje.

Berlin, geg. 31. — Vokie
čiai tvirtina, kad jie užkir- 
tę kelią Anglijos ir Franci- 
jos kariuomenei pabėgt per 
Dunkerque į Angliją.

London, geg. 31. — Pra
nešama, kad Hitleris ren
giasi pasiūlyt Francijai at
skirai taikytis su Vokietija, 
o Anglijai taipgi atskirai 
taikytis su naziais.

Londone kalbama, kad 
jeigu francūzai ir anglai 
atmes tą Hitlerio pasiūly
mą, tai Italija tu o j aus iš
stos karan Vokietijos pu
sėje prieš talkininkus.

Talkininkai Užsisakė 
Amerikoj Lėktuvų Dar 

Už $250,000,000
„ - ■' -------1 •

Washington. — Per de
šimt paskutinių dienų An
glija ir Francija užsisakė 
Jungtinėse (Valstijose nau
jausių bombanešių ir grei
tųjų lėktuvų dar už 250 mi
lionų dolerių. O jau pir
miau talkininkai buvo užsi
sakę karo orlaivių šioje ša
lyje už 750 milionų (įplęrių.

Senatorius Norris Smerkia 
Karišką Isteriją

Washington. — Senato
rius George W. Morris, ne- 
partijinis, persergėjo ame
rikiečius nepasiduot kariš
kai isterijai, kurią, girdi, 
skleidžia Washingtono val
džia. Sako, kad valdžia per
daug gąsdina amerikiečius 
“penktąja kolona” ir muša 
juos iš lygsvaros; tai, esą, 
gali prieit prie to, kad pu
sė Amerikos žmonių nužiū
rės kaip neištikimus kitą 
pusę šios šalies gyventojų.

Senatorius Norris išstoja 
prieš prez. Roosevelto rei
kalavimą pervest nepilie- 
čius ateivius iš darbo minis
terijos žinybos į teisdarys- 
tės ministerijos žinybą. Jis 
sako, kad tada vėl siaustų 
J. Edgar Hooveris, kuris 
vadovavo Palmerio abla- 
voms prieš “raudonuosius” 
po praeito pasaulinio karo.

Senatorius Norris buvo 
vienintelis senato narys, 
kuris balsavo prieš Ameri
kos ėjimą į tą karą 1917 
metais.

ANGLAI MAŽAI TEPA
DEDA FRANCIJAI

Paryžius. — Anglija at
siuntė porą divizijų kariuo
menės į Somme upės fron
tą talkon francūzam. Fran
cija reikalauja daugiau pa
galbos. Anglija sako, kad 
tuo tarpu negali siųst dau
giau armijos j Franci ją. 
Bijo, kad vokiečiai 
kluptų pačią Angliją.

VOKIEČIŲ KOVA 
TALKININKAIS ŠIAU
RINĖJ NORVEGIJOJ
Stockholm, Švedija.—Vo

kiečiai pasitraukę iš Nar- 
viko, šiaur. Norvegijoj, da
bar smarkiai atsikerta prieš 
talkininkus palei geležinke
lį. Vokietija žada greit at
siust daugiau pagalbos sa
viškiams.

Roma. — Italija gatavai 
sumobilizavo jau pusantro 
miliono kariuomenės.

ORAS. — Šį šeštadienį 
apsiniauks, šaltoka.

London, geg. 31. — An
glų kareiviai, kurie sten
giasi pasprukt namo nuo 
vokiečių iš šiaurinės Fran
cijos, šaukia: “Dėl Dievo > 
meilės, duokite mums dau
giau orlaivių apsigint nuo 
vokiečių!”

BELGIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS PAŠALINO 

KARALIŲ

Paryžius, geg. 31. —Nuo 
pirmiau į Franci ją pabėgęs 
Belgijos ministerių kabine
tas nutarė atimt sostą iš 
Belgijos karaliaus Leopol
do todėl, kad jis pasidavė 
Vokietijai.

(Karalius aiškinosi, kad 
Anglija ir Franci ja nedavė 
jam pagalbos apsigint nuo 
vokiečių.)

neuz-

SU
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„Ui „u,

žmonių, 
Lietuvos

Sovietai Reikalauja Surast 
Dingusius Raudonarmie

čius Lietuvoj

to, b įįiilžfli

Maskva. — Sovietų' vy
riausybė pareikalavo, kad 
Lietuvos valdžia surastų 
dar kelis dingusius Raudo
nosios Armijos kareivius 
Lietuvoje. Sako, kad jie bu
vo pagrobti tokių 
kuriuos globoja 
valdininkai.
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Devyni Mėnesiai Karo
Šiandien, birželio mėnesio 1 d., sukan

ka lygiai devyni mėnesiai, kai prasidėjo 
antrasis baisus pasaulinis karas.

Pasakysime atvirai: kai pirmasis pa
saulinio karo šūvis buvo paleistas ir jo 
aidas nuzvimbė per visą platųjį pasau
lį, niekas negalėjo atspėti, kas įvyks po 
devynių mėnesių. Šiandien, akiregyj to 
visko, kas įvyko, niekas negali pasakyti, 
kas bus po sekamų devynių mėnesių. 
Daugiau: niekas,negali pasakyti, kas į- 
vyks už mėnesio, už savaitės.

Šis karas, labiau negu kuris kitas ka
ras pasaulio istorijoj, kelia staigmeną po 
staigmenos, netikėtumą po netikėtumo. 
Kas prieš devynius mėnesius galėjo pa
sakyti, kad per šį laikotarpį bus sutremp
tos net šešios valstybės—Lenkija, Dani
ja, Norvegija, Holandija, Belgija, Luk- 
semburgas? Niekas! Ir jos sutremptos 
taip greit ir taip žiauriai!

Kas prieš devynis mėnesius galėjo nu
matyti, kad per šį laikotarpį vokiečių 
kariuomenė ateis prie pat Anglijos pa
kraščio — Anglijos, kurios salose per 
apie 900 metų nebuvo įkėlusi kojos jo- 

•kia svetima kariuomenė, atėjusi tikslu 
ją užkariauti? Dabargi matome, kad 
vokiečii^sjpriuomenės įėjimas į Angliją 
gali būti įvykintas labai greit.

Kas prieš devynius mėnesius galėjo 
pasakyti, kad Jungtinėse Valstijose, per 
tąjį laikotarpį, bus taip plačiai išvysty
ta karo isterija, kad čia bus prieita prie 
tokių “reformų,” kurios grūmos milijo
nams Amerikos gyventojų suvaržymais, 
areštais, persekiojimais? Šiandien betgi 
mes stovime angoje to žygio, pagimdyto 
imperialistinio karo.

Tiesa, daug dalykų buvo numatyta, 
bet ne jų visuma. Municho išdavystės 
laikais, pav., mūsų spauda rašė, kad 
Francija ir Anglija, parduodamos Če- 
choslovakiją, neriasi sau ant kaklų kil
pą. Ispanijos kovų laikais mes sakėme 
tą patį. Mes visuomet nuolatos pastebė
davome, kad leidimas Hitleriui ginkluo
tis, nebandymas jo suvaldyti, pjudymas 
jo ant Sovietų Sąjungos, brangiai kaš
tuos toms šalims, kurios taip daro—vy
riausiai, Anglijai ir Franci j ai.

Šiuo pamatiniu klausimu, kaip mato
me, mes buvome teisingi, mes jį atspė- 
jome daug anksčiau, kaip prieš devy
nius mėnesius. Bet “praktiškųjų” tos 
Anglijos ir Francijos išdavysčių politi
kos pasėkų niekas atspėti negalėjo.

Minėdami šias liūdnas, šias tragiškas 
tų devynių mėnesių karo sukaktuves, 
mes privalome dar didesniu balsu kal
bėti už taiką. Mūsų uždavinys turi būti 
daryti viską, kad Amerika karan neįsi- 
kiŠtų. Nepaisant visokių grąsinimų, ne
paisant visokių baubų, nepaisant netgi 
to, jei tektų mums ir skaudžiai nukentė
ti, mes privalome kalbėti už taiką. Nes 
už taiką pasakytas žodis, niekad nėra 
pervėlus, niekad nėra perbrangus.

dūksta prieš demokratines liaudies tei
ses. Jiems padeda socialistai ir reakci
niai darbo unijų viršininkai.

New Yorke rėkia ponas Alex Rose, 
negarbingas Amerikos Darbo Partijos 
sekretorius, kurio New Yorko Darbo 
Partijos nariai neapkenčia, jis reikalau
ja paskelbti nelegališka Amerikos Ko
munistų Partiją.

Žinoma, tokis jo reikalavimas labai 
patinka reakcijos šulams. Užpuolimas 
ant Komunistų Partijos, kartu būtų 
žiaurus užpuolimas ant darbo unijų ir 
visų organizacijų. Tai būtų tik pradžia.

A—— ......... ■hum——

Pavojas Ateiviams
Senatas jau priėmė senatoriaus Rey

nolds bilių, nukreiptą prieš ateivius. Pa
gal tą bilių bus įvedama ateiviams, ne- 
piliečiams, registracija, pirštų antspau- 
dos, visokį suvaržymai ir žiaurus perse
kiojimas. Tas bilius nusako, kad darb
daviai negali daugiau priimti nepiliečių 
j darbą, kaip tik dešimtą dalį viso savo 
darbininkų skaičiaus. Tas bilius nusa
ko, kad nepiliečiai negaus viešų valdiš
kų darbų. Žinoma, darbdaviai jį pada
rys dar žiauresniu, dar baisesniu prieš 
ateivius; net tokis “New York Times” 
rašo, kad “daugelis turės badauti.”

Ir tas laikraštis rašo, kad pirmoj vie
toj smūgis teks, tai Vokietijos ir Rusi
jos išeiviams.

Štai, ko susilaukė milionai žmonių! 
Jie atvažiavo jauniausiame ir geriausia
me savo amžiuje, dirbo šiai šaliai, sta
tė, gamino, sutvėrė kapitalistams dide
lius turtus, o dabar, kada jų spėkos iš
semtos, kada jie sensta, tai bandoma 
atimti bent kokios žmoniškumo teisės!

“Geležiniai” Vadai
Atsidūrus nelaimėj, Francija griebė

si “apvalyt” armiją. Ji priešakiu pasta
tė generolą Weygandą, o Anglija savo 
šalies apgynimui nuo vokiečių antplū
džio pašaukė generolą Ironside.

Dabar komercinė spauda tuos žmo
nes kelia į padanges. Šaukia, kad tai 
“plieno ir geležies” vyrai. Mums gi kol 
kas atrodo, kad jie dar niekur rimtai 
neatsižymėjo. Jau bus savaitė laiko, 
kaip Weygand komanduoja Francijos 
armiją, ir jis dar jokio rimto žygio ne
padarė išlaisvinimui apsupto miliono 
talkininkų kareivių.

Sako, Vokiečiai Juos Apgavę
Spauda plačiai rašo, kad vokiečiai la

bai apgavo Angliją ir Franci ją. Nuola
tos Hitleris ir kiti fašistai šaukė, kad 
kai tik jie įsigalėsią, tai užpulsią Sovie
tų Sąjungą. O kada, su pagalba Angli
jos ir Francijos, įsigalėjo, tai atsisuko ir 
jas pačias kulia.

Kada Sovietų Sąjungoj plačiai pradė
jo naudoti parašiutistus, nuleisti armi
ją iš oro, pernešt kanuoles ir net mažus 
tankus, tai vokiečių karo spauda rašė, 
būk tai žygiai, kurie neturį karinės reik
šmės.

Kaip matome, jie patys tam netikė
jo. Jie išlavino tūkstančius kareivių nu
sileisti su parašiutais. Jie toj srityj ge
rai prisirengė ir dabar veikia. Tam ėmė 
$aug laiko.

Visai kita padėtis Francijoj ir An
glijoj. Jos, matyti, visai neprisirengė nei 
orlaivių srityj, nei parašiutistų.

LAISVI

Pastabos
Kalifornijos valstijos ge- 

neralis a d v okatas Earl 
Warren patvarkė, kad mo
kyklų ir kitų įstaigų komi
tetai neleisdami H. Bridges 
kalbėti mokyklose ar kitose 
miesto įstaigose, visai ne- 
prasižengč prieš Jungtinių 
Valstijų Konstituciją. Gir
di, jei būtų buvę leista jam 
kalbėti, gal valstijos ar pub
likos savastis būtų skau
džiai nukentėjus.

Karo pavojui artinantis, 
vėl nauja deportacijos au
dra kyla prieš Harry Brid
ges. Išstojimas prieš jį dau
giausia kyla nuo šių organi
zacijų: American Legion, 
American Veterans, Ameri
canization Committee ir 
Elks Lodge.

Fresno, Kalifornijos de
mokratų partijos laikyto j 
konferencijoj trys šimtai 
delegatų vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, išstojančių prieš 
prezidentą Roose veltą ir jo 
administraciją, kuri varu 
stumia. šią šalį į pasaulinį 
karą ir tuo suvaržo savo 
piliečių laisvę namie. Dele
gatai stoja už atšaukimą 
embargo, prieš pardavimą 
orlaivių, amunicijos ir kitų 
medžiagų k aria u jančiom 
tautom, prieš paskolas ir 
kreditus dėl kariaujančių 
šalių, prieš siuntimą slaptų 
misijų į kariaujančias ša
lis. Ši kairio sparno demo
kratų partija yra opozicijoj 
prieš Rooseveltą ir kitus 
kandidatus, pasišventusius 
karui.

Perdėm visą pakraštį Ra
miojo Vandenyno —Pacific 
atmosfera atsiduoda karu. 
Visos karo reikmenų išdir- 
bystės dirba 24 vai. tri
mis pakaitomis. Roosevelt 
administracijos karo de- 
partmentas skubiai gatavo- 
jasi dėl mobilizacijos šio 
pakraščio su pareikalavimu 
iš visų pavietų priduoti su- 
rašus visų gyventojų, nere
gistruotų ir registruotų bal
suotojų, kurių yra 3,500,000. 
Visi jaunuoliai, kurie šį me
tą baigs mokslą, karo de- 
p a r t m e n t o per laiškus 
kviečiami liuosai stoti į ka
rinę tarnybą.

žodžiu sakant, visi yra 
žinioj karo departmento. 
Pratimai apsaugos bus da
romi visoj provincijoj vi
suose miesteliuose. Natio
nal Guard surašinėja visas 
spaudos išleistuves—“print 
shops” ir taip toliau. Gene
rolas Farrell, sako, tos im 

^formacijos yra reikalingos, 
kad be susimaišymo būtų 
galima greitai susiformuoti, 
prisiėjus reikalui.

Belgijoj

norvegiškos silkės, bet ta 
buvo per sūri. Danijoj išsi- 
gėrė pieno, bet pienas troš
kulio nenuramino. Holandi- 
joj prisiėjo gerti alaus, kas 
apetitą padidino.
reikėjo užsikast belgiško 
cukoriaus. Buvo manyta, 
kad čia dantis tikrai išsi
suks, bet kas tau: Hitleris 
eina j Paryžių šampano 
gerti. Bet ar to bus gana? 
Jis eis į Šveicariją šveica
riško ir limburgiško sūrio 
užsikąsti. Ten jis, kaip ta 
žiurkė, nuo sūrio galą gaus 
ir pelės iškels jam šerme
nis be militarišku ceremo
nijų.

Pacific.

Ką Pasakys Komu 
nistai?

Šiuos žodžius r a šant, 
New Yorke įvyksta 11-ta- 
sis USA Komunistų Parti
jos suvažiavimas. Jis-įvyks
ta svarbiu momentu, —kai 
pasaulinis karas išsiplėtė, 
kai jis parodė nuožmiausių 
žiaurybių, kai jis sunaikino 
daugybę žmonių gyvybių ir 
turto.

Suvažiavimas n o m i nuos 
kandidatus į USA preziden
tus ir vice-prezidentus. Vis
kas rodo, kad kandidatais 
bus nominuoti generalinis 
USA Komunistų Partijos 
sekretorius, Earl Browder, 
ir J. W. Ford.

Niekas negali užginčyti, 
kad šių dienų USA Komu
nistų Partija yra ne ta, ko
kia buvo prieš keletą metų. 
Ji kur kas didesnė, kur kas 
įtakingesnė Amerikos žmo
nėse. Todėl ir šio suvažiavi
mo nutarimai, be abejo, tu
rės daugiau svorio, negu 
kitų suvažiavimų. Jie dar 
ir dėlto turės daugiau svo
rio, kadangi mūsų krašte 
nūnai viešpatauja nepa
prasta padėtis: tam tikros 
jėgos bando persekioti kiek
vieną priešingą šio krašto 
įvėlimui į Europos karą 
žmogų bei organizaciją.

Kaip į tą viską reaguos 
11-tasis USA Komunistų 
Partijos suvažiavimas, rei
kia palaukti ir pamatyti.

M. Brownas.
Washington. — Preziden

tas Rooseveltds reikalauja, 
kad kongresas pridėtų dai’ 
$600,000,000 Amerikos gin
klavimui. Siūloma žmonėms 
didesnius taksus uždėt tam 
reikalui.

Reakcijos Ramsčiai
Kiekvienoj didelėj žmonijos nelaimėj, 

kiekviename ant darbo žmonių užpuoli
me, socialistai ir jiems panašūs elemen
tai atsistoja pirmose eilėse reakcijos 
prieš darbo liaudį. Taip ir dabartiniu 
baisaus karo sukrėtimo laiku.

Tą mes matome Anglijoj ir Francijoj. 
Tas patsai ir Amerikoj. Reakcininkai

Atgyveno Savo Amžių
Kaip tai greitai puola žemyn karo lai

vų vardas. Būdavo, kada nuskandina ko
kį kruizerį, ar naikintuvą, tai plačiai vi
same sviete apie tai kalba. Kruizeriai 
dažnai atseina apie $15,000,000 vienas. 
Tai daug pinigų, kelis metus ima krui
zerį pastatyt ir įrengt. Žūdamas, laisvas 
nusineša kelis šimtus aukštai išlavintų 
karo srityj žmonių.

Bet karo lėktuvai užvaldė orą ir karo 
laivus suvijo į bazes. Jų vardas puola. 
Gegužės 21 dieną nuskendo Anglijos nau
jas, galingas kruizeris “'Effingham,” ku
ris buvo 9,550 tonų įtalpos. Tai' apie tai 
žinia spaudoj buvo veik tokia, kaip kad 
būtų susikūlęs automobilius. Žinoma, 
jeigu tai būtų Vokietijos laivas, būtų 
buvę ir triukšmo, bet kada tai buvo “ma
rių karalienės”, tai komercinė spauda 
geriau nutyli.

San Quentin kalėjime su
rašinėtojai rado visus kalė
jimo gyventojus namie ir 
surašinėjimą atliko į laiką. 
Dabar tame kalėjime yra 
5,310 kalinių, iš to skai
čiaus 14 nuskirti mirčiai. 
521 atsimeną pereitą gyven
tojų s u r a š i n ė j imą. San 
Quentin kalėjimas yra an
tra Indija. Jawaharlai Neh
ru štai kaip pasakė: “impe
rializmas yra senas ir kie
tas, mirs labai sunkia mir- 
čia, bet jis turi būti likvi
duotas.”

Kaip męs suprantame, 
Šveicarija truputį prisibijo 
Hitlerio. Bijo, kad Hitleris 
su ja taip nepasielgtų, kaip 
pasielgė su Austrija ir Če- 
choslovakija. Viennoj išsi- 
gėrė šampano, Pragoj vy
no, svaigulio apimti, Lenki
joj užsikando poniško kum
pio, Norvegijoj paragavo

šeštadienis, Birželio 1, 1940'

Ši jauna mergina—pabėgėlė iš Ispanijos nuo gen. 
Franko teroro; ji podraug su kitais pabėgėliais apsi
gyveno Dominican respublikoje ir ten mokytojauja.

DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

samagonką, mūnšai-

Skaičiau porą Kaš- 
kad

ATSAKYMAS

Labai man patiko Jūs, Drau
ge, raštas. Laiku susigriebėt 
ir turite gerų norų, gerų pa- 
simojimų. Bepigu tokiam ir 
gelbėti. Ypač gerai, kad ape
titą valgyt turite ir miegot 
galite. Tai greičiau atpildy- 
site išsemtą batareją. O ar 
rūkote? Jei nerūkote, tai ir 
visai ‘vyras: susikalbėsime ir 
visa bus, kaip sviesteliu tepta.

Nebijokite. Da nepervėlu. 
Pasitaisysite ir atsigausite. Bū
site ir sau naudingas ir visuo
menei.

Kam 
kymą ? 
tvirtai
bendrai taboka, daug žalin<- 
gesnis daiktas, negu gėrimas. 
Pasalingai ir nuodugniai, sis- 
tematingai permirko visus kū
no audinius sudėtingais nuo
dais. Ir atsigriebti įgudusiam 
rūkoriui daug sunkiau, negu 
alkoholikui. Nėra čia vietos 
dideliems išvadžiojimams, tai 
eisiu prie taško.

Gerai, Drauge, kad valgote.
Ir vis gyvą,

aš paklausiau apie rū- 
Ogi tam, kad visi 

žinotų, kad rūkymas,

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Štai kame dalykas. New 
Yorko valstijoje visuomet 
naujai partijai, arba mažai 
partijai reikia surinkti 
daug piliečių parašų, idant 
jos kandidatas užeitų ant 
oficialio baloto. Pavyzd
žiui, K. P., o dabar jau ir 
S. P.,* jeigu jos nori savo 
kandidatus turėti ant balo
to rinkimuose, turi surink
ti per 50 tūkstančių tokių 
parašų. Bet ar tokia pat 
sistema viešpatauja visose 
valstijose, ar tik vien New 
Yorke?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Ne, ne visose valstijose. 
Po ranka neturime surašo 
valstijų, kuriose parašus 
reikia rinkti, o kuriose ne
reikia. Tačiau mes žinome, 
jog yra tokių valstijų, ku
riose užtenka bet kokiai 
partijai atlaikyti oficialę

ir del 
apgenda

Ypač 
i kada alkoholikas menkai te
žiūri maisto ir gyvena dau
giausia gėrimu. Jei geria, bet 
ir pavalgo gerai, tai bėdos 
kaip ir nėra. Alkoholiką su
gadina ne tiek alkoholio nuo
das, kiek vitaminu stoka. At
siminkite tai gerai.

Tai, Drauge, stiprinkitės 
geru gamtiniu maistu. Ilsėki
tės . Dirbinėkite. Pasivaikščio
kite. Giliai pakvėpuokite pil
vu. Kūlių pasivartaliokite. Ir 
gaukite vitaminų preparatų 
ir uoliai ir ilgai vartokite. Vi
tamin B Complex, tablets or 
capsules. Iš pradžių imkite 
bent po 5 tris kartus per die
ną. Už poros savaičių—po 9 
kas dieną, per daugelį mėne
sių. Žuvų aliejaus arba jo 
sutirštintų kapsulių bei table
čių — po 9 kas dieną. lodi
no po lašą, su pienu, kas die
ną. Gal d a ir po truputį sky
dines liaukos: Thyroid tablets, 
i/2 grain—po vieną kas rytas, 
keletą savaičių.

VIENAS ALKOHOLIKAS 1 pagelbėti. Iš kalno siunčiu 
SUSIGRIEBIA ' didelį dėkui. Ir kuris alkoho-

Drauge gydytojau, aš esu likas nenorėtų patekti į tokį 
vienas iš tų nelaimingųjų ai- padėjimą, kaip aš, tai įsigy- 
koholikų. Ir aš šaukiuos prie Į kito minėtą knygelę ir aty- 
jūsų, nes aš žinau gerai: jei-ldžiai perskaitykite, 
gu jūs man nepagelbėsite, tai 
jau niekas man nepagelbės.

Aš esu 50 metų amžiaus, 5 
pėdų ir 9 colių ūgio, sveriu 
167 svarus. Vidutinio subu- 
davojimo. Aš traukiau ir 
traukiau arielką, valstybinę ir 
naminę,
ną. Aš nežinojau, kad taip 
kenkia, 
kiaučiaus persergėjimų, 
negerti naminės, bet neklau
siau, kol neįsigijau Kaškiau- 
čiaus rašytą knygelę: “Alko
holis ir Spiritiniai Gėralai.” 
Kai perskaičiau minėtą kny
gelę, tai mečiau gėręs ir na
minę ir valstybinę, bet jau 
gal pervėlu.

Esu vyras suvargęs, į nieką 
paverstas. Man nėra reikalo 
čia minėti, kokios yra pasek
mės. Mūsų brangus gydytojas 
žino, kaip tokiam yra.

Brangus gydytojau, malonė
kite man atsakyti per mūsų 
dienraštį “Laisvę” ir gal duo
site man kokį patarimą, gal 
pailginsite man nors regėjimą? 
Mano regėjimas eina silpnyn. 
Šuoliais akis peršti, karštį
jaučiu, galvą per smilkinius Tai ir valgykite, 
skauda. Apetitą turiu viduti- gryną, nesupeizotą valgį. To- ’ 
nį. Miegu gerai. Darbą tu- kį, koks yra gamtos laborato- 
riu lengvą, nenusivarginu. rijoj pagamintas. Kuo nža-

Malonėkite man kaip nors žiau dailinimo, fabrikavimo, 
denaturavimo, tuo geriau. 
Jums ypač svarbu daugiau
vitamino B. Vitamino B da
lys pirmiausia išnyksta alko- 

' holikui iš organizmo,
valstijos konvenęiją ir ten to vitamino stokos 
nominuoti savo kandidatus. nervai visa muzika. 
Toki kandidatai automa-k._ . 
tiškai esti uždėti ant ofi
cialio baloto.

Bjauriausia sistema vieš
patauja tokiose valstijose, 
kaip New Yorkas ir Illi- 
nojus. Šiose valstijose rei
kia labai daug parašų su
rinkti. New Yorko valsti
joj dar neužtenka gauti 
tuos parašus bile kur. Val
stija turi apie 60 pavietų 
(counties) ir iš kiekvieno 
pavieto turi gauti po tam 
tikrą skaičių piliečių para
šų. O viršutinėje valstijos 
dalyje yra tokių pavietų, 
kur nėra jokio miesto, ap
gyventa vien tik farme- 
riais, daugumoje labai kon- 
servatyviškais. Tai prie jų 
prieiti ir nuo jų gauti pa
rašus už revoliucinės parti
jos kandidatus yra be galo 
sunki problema.

HMM
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Trečias puslapis

Lietuvos Rašytojų Draugijos 
Atviras Laiškas Visuomenei

Ilgus metus lietuviu tauta kovojo dėl 
Vilniaus, dėl tautinės savo kultūros ir gim
tosios kalbos teisių ligi neseniai lenkų val
domoje senojoje mūsų Vilniaus žemėje. 
Daug teko Lietuvai išgyventi sunkumų ir 
daug sielvarto iškęsti kiekvienam lietuviui 
patrijotui tos ilgos ne tik tautinės, bet ir so
cialinės kovos metu. Tačiau lietuvis, jaus
damasis esąs visais atžvilgiais teisus ir to 
savo teisumo laimėjimu pasitikįs, vengė 
naudotis toje kovoje tokiomiš priemonėmis, 
kurių nebūtų galima suderinti su įpareigo
jančiais visus žmones ir visokiose aplinky
bėse etikos .dėsniais; vengė tokių kovos bū
dų, dėl kurių galėtų nukentėti paties lietu
vio ir Lietuvos vardo taurumas; vengė jų 
net ir tais atvejais, kada juos pirmieji pa
naudodavo jo priešai, šiandien, kada Lietu
va jau yra atgavusi savo sostinę Vilnių ir 
kada mes galime ten ginti ir apginti mums 
prideramas teises remdamiesi jau ne tik vie
nu tuo savo teisumu, bet ir visu mūsų pačių 
valstybės aparatu, juo labiau nedera lietu
viui toje vis dar tebevedamoje čia tauti
nėje kovoje imtis negarbingų kovos būdų 
bei priemonių.

Deja, skaudama širdimi tenka čia mums 
konstatuoti, kad š. m. balandžio mėn. 25 d. 
dalis mūsų akademinio jaunimo, Vilniaus 
Universiteto studentų, kurie turėtų būti tau
tos taurumo pavyzdys, tautinės kovos įkarš
tyje kaip tik pavartojo nei jiems patiems, 
nei lietuvių tautai garbės nedarančius nekul
tūringus smurto veiksmus, nieku būdu ne
tinkančius jokiai teisei ginti. Organizuotu 
būriu, iš anksto nustatytu obstrukcijos pla
nu, įsibrauti į teisėtai veikiantį ir ramų pa-1 
čios Vilniaus lenkų visuomenės lėšomis ir 
pastangomis iš senų laikų sau susikurtą jų 
tautinės kultūros židinį—Liutnės teatrą—ir 
ten prievarta stengtis užmesti savo valią, 
tikriau savo smurtą, visų taurių žmonių, o 
pirmon galvon pačių lietuvių, pasmerkimo/ 
vertas, ir didžiai apgailėtinas dalykas. Tai 
nėra patrijotfzmo žygdarbis, kuriuo galėtų 
jo dalyviai didžiuotis, o tik neleistinas ir 
griežtai smerktinas antihumaniškas šoviniz
mo ekscesas, pažeidžiąs ne tik mūsų aka- 

xleminio jaunimo, ne tik senosios Vilniaus 
Almae Matris, bet ir visos lietuvių tautos

Lietuvių Knygos Paroda Maskvoje
Lietuvių knygos paroda Maskvoje iškil

mingai atidaryta š. m. kovo mėn. 27 d. 
Naujojo Vakarų Meno Muziejaus patalpose 
—Krapotkino g-vėj Nr. 21-12.

Parodos atidaryman specialiais kvieti
mais, plakatais gatvėse ir per spaudą buvo 
sukviesta didelis būrys žymiosios Maskvos 
visuomenės. Atidarant parodą, kalbas pa
sakė Sovietų Sąjungos švietimo vicekomisa- 
ras Gavrilovas, VOKS’o pirmininkas Keme- 
novas ir Lietuvos ministeris Maskvoje d-ras 
L. Natkevičius. Visi kalbėtojai kėlė mintį, 
kad ši paroda dar labiau išplės kultūrinius 
ryšius draugingų tautų — Sovietų Sąjungos 
tautų ir Lietuvos, o ministeris d-ras Natke
vičius dar nupasakojo sunkius lietuvių kny
gos kelius praeityje. Plačiai įvertinta paro
da lingvistiniu, istoriniu, polgrafiniu ir me
niniu atžvilgiu.'

Paroda sutalpinta trijose patalpose: cen- 
tralinėje salėje, kuri dekoruota žinomo dai
lininko Deni, išstatyta ^pecialės lentynos su 
knygomis, autorių portretais, fotografijomis 
p. Kalinino ir Prezidento p. A. Smetonos, 
kitoj nedidelėj salėj išstatyta mūsų 'žymes
niųjų dailininkų grafikos kūriniai (graviū
ros). P. Rimšos skulptūra: “Lietuvos Mo
kykla” ir Zikaro skulptūra. “Knygnešys,” 
įeinant į didžiąją salę, iškabinti plakatai,, 
diagramos ir keletas portretų žymesniųjų 
lietuvių knygos kūrėjų: prof. Vacį. Biržiš
kos ir kitų. Salės skęsta gėlėse. Parodai 
papuošti buvo pristatyta tiek daug gyvų / 
puikių gėlių, kad vienas parodos lankytojas 
net pastabų knygoje iškėlė klausimą: kam 
reikėjo tiek gėlių išstatinėti?

Paroda buvo atdara kasdiei^ nuo 11 vai. 
iki 20 vai. ir nuo atidarymo iki IV. 27 d. 
Susidomėjimas šia paroda buvo didelis. Pa
rodą aplankė daug žymių Sovietų Sąjungos 
vyriausybės ir visuomenės atstovų, darbinin
kų ir ypač rašytojų, mokslininkų ir meni
ninkų ir poligrafijos bei bibliografijos spe
cialistų, nors mokestis už įėjimą parodon, 
kaip pažymi pastabų knygoj vienas - lanky
tojų; palyginti buvo nemažas.

A gerą vardą, Eksceso dalyviai, gal nei ne
nusimanydami, tuo savo “žygdarbiu” lietu- 

[ vių tautai ir Lietuvai tegalėjo tik pakenk- 
Į ti, pakenkti gal daugiau negu kad ir tų pa
ly čių lenkų šovinistų bei nesubrendėlių de- 
\magoginė priešlietuviškoji agitacija.

Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdyba ba
landžio mėn. 27 d. posėdyje, apsvarsčiusi 
šį apgailėtinai neapdairų įvykį, vienu balsu 
nutarė jį viešai ir griežtai pasmerkti, bū
dama tikra, kad tuo nutarimu įspėjo mintį 
ne tik savo Draugijos narių, bet ir visų tų 
lietuvių, kuriems rūpi, kad šitokie neleistini 
tautinės kovos būdai nebesikartotų. Tebū
nie šis nelemtas įvykis pirmas ir paskutinis 
mūsų mylimos atgautosios sostinės gyveni
me, gyvenime to miesto, kur lietuvio vardas 
ypač turi stovėti prideramai pagarbioje 
aukštumoje.

. Ta proga jaučiame reikalą atkreipti ir 
l lenkų visuomenės, ypač nukentėjusiųjų per 

tą nelemtą ekscesą dėmesį į tai, kad lietu
vių tauta savo visumoje toli gražu su šito
kiais tautinės kovos būdais nesolidarizuoja 
ir, tikimės, niekuomet nesolidarizuos.

Prof. V. Krėvė-Mickevičius,
Liet. Rašytojų Dr-jos Pirmininkas.
Liudas Gira,
Liet. Raš. Dr-jos Vice-Pirmininkas.
Prof. V. Mykolaitis-Putinas,
Prof. Balys Sruoga,
Lietuvių Rašytojų Dr-jos Nariai.
Petras Cvirka,
Liet. Rašytojų Dr-jos Sekretorius. 

Kaunas, 1940 m. balandžio mėn. 27 <1.

Prierašas: šis raštas pasiųstas p. Vilniaus 
Universiteto Rektoriui, Vilniaus Universiteto 
Studentų Atstovybei, V. D. U. Studentų At
stovybei, p. Vilniaus miesto Burmistrui, Vil
niaus ir Kauno lietuvių ir lenkų dienraš
čiams, Dienovidžiui, Kultūrai, N. Romuvai, 
Vairui, židiniui, Akademinei spaudai, ir Lie
tuvos žurnalistų Sąjungai.

Originalas su parašais pridėtas prie L. R. 
D. Valdybos protokolo.

Nuorašas tikras: Petras Cvirka, L. R. D. 
Sekretorius.

P. S. Pasiųsta ir Vilniaus lenkų teatro 
“Liutnia” Direkcijai.

Išleistas 48 puslapių parodos katalogas: 
Lietuvių knygos paroda. Katalogo įžangoje 
pabrėžtas Lietuvos ir Sovietų Sąjungos tra
dicinis kultūrinis ir valstybinis draugišku
mas, kuris ypač sustiprėjo, pasirašius 1939 
m. Lietuvos SSSR savitarpio pagalbos su
tartį, o be to, pažymėta didelė parodos 
reikšmė abiejų kraštų ateities kultūriniam 
ir valstybiniam bendradarbiavimui.

Knygos suskirstytos skyriais, ir kataloge 
pažymėti knygų autoriai, antraštės ir išlei
dimo metai.

Skyriuose literatūros istorija ir kalbotyra 
išstatyta 45 knygos, almanachai ir antologi
jos—9 knygos, žurnalai — 30 egzempliorių, 
vaikų literatūra—47 knygos, 'rusų literatū
ra—104 knygos, švietimo—31 knyga,teisė ir 
ekonomika—32 knygos, menas—46 knygos, 
tautosaka—35 knygos, technika—23 kny
gos, žemės ūkis—18 knygų, medicina ir so
cialinė apsauga—26 knygos,y geografija ir 
kelionės — 28 knygos, krašto apsauga — 30 
knygų, istorija, memuarai, archeologija—57 
knygos, ir skyriuje periodika ir iliustruotieji 
leidiniai išstatyta 89 knygos, o bendrame 
skyriuje išstatyta 31 knyga, gi iš viso išsta
tyta 869 knygos ir žurnalai, nors pasiųsta 
į Maskvą buvo viso 2478 egzemplioriai ir, 
pagal katalogą, 1263 pavadinimai. Kata
logas ir skyriai savaip paruošti-yr-prof. Vacį. 
Biržiškos paruoštoji katalogo įžanga nedė
ta ir visiškai nėra administracijos, muzikos, 
teatro ir kino ir fizinio lavinimosi skyrių.

Taip pat parodoj išstatytos 4 diagramos, 
vaizduojančios lietuvių kifygos istoriją ir 
mūsų dienų knygų leidimą bei periodiką.

Paroda sukėlė Sovietų Sąjungoj labai gy
vą ir teigiamą atbalsį apie Lietuvą, Lietu
vos kultūrą, meną ir tradiciškai draugiškus 
ryšius su Sovietų Sąjunga. Parodos proga 
'daug kartų buvo kalbama apie Lietuvą iš 
SSSR radijofonų, rašoma žymesniuose laik
raščiuose :. “Pravda” III. 28 d. nr. įdėjo 
straipsnį “Lietuvių knygos paroda”; “Iz- 
viestijos” III. 26 “Lietuviškoji knyga” ir III. 
28 “Lietuvių knygos parodos atidarymas 

Maskvoje,” gi “Literatūros laikraštis”—III. 
30 įdėjo didžiulį rašinį “Kultūrinis Lietu
vos respublikos lobynas,” anglų kalba lei
džiamas Maskvoj laikraštis “Moscow News” 
IV. 1 išspausdino iliustruotą rašinį “Exhibi
tion of Lithuanian Literature Opens Here,” 
Tass’as davė specialią informaciją, nemi
nint jau galybės mažesniųjų laikraščių tiek 
Maskvoje, tiek atskirose Sąjungos respubli
kose. Mūsų spaudoj ši paroda taip pat su
silaukė tinkamo atbalsio.

Parodos reikšmės demonstracija pasiekė 
kulminacinį punktą šia proga surengtame 
Lietuvos ministerio Maskvoje d-ro Natkevi
čiaus raute aukštajai SSSR visuomenei, ka
da buvo dar pasikeista nuoširdžiomis kalbo
mis ir Lietuvių d-jos SSSR tautų kultūrai pa
žinti vardu ministerio d-ro Natkevičiaus vi
si parodos eksponatai buvo padovanoti .Są
jungos kultūriniams ryšiams palaikyti su už
sieniu draugijos vadovybei—VOKS’ui.

Paroda surengta Lietuvių draugijos SSSR 
tautų kultūrai pažinti su labai mažomis lė
šomis ir tik dėka šios parodos reikšmę 
įvertinusių mūsų knygų leidyklų, kurios vel
tui aukojo knygas, trumpu laiku buvo su
rinkta apie 30% geresniųjų ir tipingesnių 
lietuviškų knygų ir pasiųsta VOKS’ui į 
Maskvą kartu su 52 rašytojų portretais, dia
gramomis ir plakatais.

Paroda Maskvoj atidaryta ir susilaukta 
labai teigiamų rezultatų, kurie toli gražu 
prašoko rengėjų numatytus tikslus ir pa
rodos išdavas.

L. S.

Ar Ruošiamės Prie 
LMS Suvažiavimo?

Lietuvių Meno Sąjungos dvimetinis suva
žiavimas jau artėja — jis įvyks rugpjūčio 
30 ir 31 dienomis, šių metų suvažiavimas 
turi būt ne toks suvažiavimas, kaip pereiti 
du-trys suvažiavimai įvyko. Pirma, sekamas 
suvažiavimas organizuojama dviem dienom, 
kuomet pereiti suvažiavimai reikėdavo at
likti į vieną — arba net į pusę dienos, šių 
metų suvažiavimas turės keturias sesijas.

Antra dalis, tai prie LMS suvažiavimo 
ruošiama Dainy Festivalas. Jau apie desėt- 
kas chorų pasižadėjo dalyvauti. Chorai turė
tų prisiruošti dalyvauti su savo kostiumais, 
su dainomis. Dainų Festivalas bus ir chorų 
tam tikros lenktynės, socialis pasirodymas, 
susipažinimas vienų su kitais. Įvertinimui 
chorų bus1 imama domėn ne tik dainavimas, 
bet ir jo socialė sudėtis, kiekybė ir kokybė.

LMS suvažiavimo sesijos organizuojama 
atsižvelgiąnt į tai, kad suvažiavimas būtų 
našus meniškai ir kultūriškai. Keturios sesi
jos manoma sutvarkyti taip, kad visi svar
bieji klausimai būtų galima paliesti ir iš
gvildenti. Sesija pirma — atidaroma su cho-r 
rų dainavimu, ši sesija bus Centro raportų 
ir diskusijų sesija. Sesija antra — dramos 
sesija. Prelekcija apie dramą-teatrą, rapor
tas teatro komisijos, diskusijos veikalų klau
simu. Sesija trečia — muzikos sesija.. Pra
džia su dainomis. Prelekcija muzikos klausi

Vaizdas iš New Yorko Pasaulio Parodos: Pennsylvanijos pavilijonas. (Paveikslas 
iš albumo “New Yorko Pasaulio Paroda.” Išleido “Laisve.” Kaina 25c.)
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mu. Pranešimas muzikos komisijos, diskusi- ® 
jos lietuvių liaudies dainos klausimu, leidi
nių klausimu. Sesija ketvirta — kultūros se
sija. čia vėl atidaroma su choru ir tt. Pre
lekcija literatūros, meno arba bendrai kul
tūriniu klausimu.

Pagal šį planavimą, kiekviena sesija bus 
ekspozicija dailės, kultūros ir instruktyvė, 
pamokinanti. Manoma turėti ir dramatiški 
skitai parodymui mūsų dramatinės veiklos. 
Prelekcijom paruošti manoma gauti geriau
si prelegentai tose srityse.

Iki šiol dar stoka geros, veiklios kampa
nijos už LMS suvažiavimą iš paties Centro, 
apskričių ir vienetų. Reikia žinoti, kad tokios 
organizacijos kaip LMS geras suvažiavimas 
priklauso nuo geros kampanijos, prisiruoši
mo.

Apskričiai ir vienetai turėtų šaukti susi
rinkimus ir svarstyti, kaip geriau prisiruošti 
šiam suvažiavimui. Ypatingai dainų festiva- 
lu reikia susidomėti visiems veikėjams. Fes
tivalas nėra tik atvažiavimas į New Yorką. 
Tai bus mūsų dainos, chorų, kultūrinio dar
bo paroda. Rengiantės prie festivalo reikia 
lavintis, gerinti dainavimas ir pats choras. 
Choras, kaipo vienetas, turi gerinti savo or
ganizaciją, sudėtį.

čia suvažiuos ir susitiks chorvedžiai, cho
rų nariai, kurie iki šiol nesusitiko. Suvažia
vime bus galima laikyti chorvedžių sesiją, 
pasitarimas, susipažinimas. Jie galės pasida
linti savo patyrimais, patarti vieni kitiems 
savo darbe.

Ypatingos domės norėčiau kreipti į Chi- 
cagos chorus. Pereitais metais Kanklių cho
ras buvo pasišovęs atvykti dainuoti į Pasau
lio Parodą lietuvių dienoje. Tai kodėl neat
važiuoti šiais metais į LMS Dainų Festivalą. 
Kiek gauname žinių, tai Kanklių choras ge
rai dainuoja, gerai vaidina — jiem puikiai 
pasiseka su klasiškom operetėm. Rytuose šį 
chorą niekas nematė ir negirdėjo. Na, jūs 
meno veikėjai, pagalvokite, kad Kanklių 
choras pasikeltų važiuoti New Yorkan, kiek 
sukeltų meninio ir organizacinio ūpo, lenk
tynių ?

Negalima tikėtis, kad jaunesni, mažesni 
chorai atvyktų iš Chicagos, bet didžiulis 
Kanklių choras tai gali padaryti. Pagalvoki
te apie tai choristai ir choro rėmėjai. Taip 
pat čia yra Pasaulio Paroda.

Kitos problemos, tai suvažiavimo darbai. 
Chorai, dramos grupės ir afilijuojančios or
ganizacijos turėtų domėtis LMS suvažiavi
mo darbais. Reikia diskusuoti LMS išleisti 
leidiniai — veikalai, dainos, kultūriniai dar
bai. Reikia duoti sumanymų ir pageidavimų 
suvažiavimui. Suvažiavimas galės būt ge
riausias tada, kai visi vienetai, visos mūs or
ganizacijos ir veikėjai susidomės suvažiavi
mo organizavimu ir darbais.

Laiko jau beliko tik trys mėnesiai iki su
važiavimo. Tad reikia labai gerai padirbėti, 
kad prisiruošti ir suorganizuoti LMS didelis 
ir kultūringais darbais naudingas suvažiavi
mas. Suvažiavimo kampanijai panaudokime 
susirinkimus, spaudą — lietuvišką ir angliš
ką.

V. Bovinas.

Philadelphia, Pa.
Pranešimas LDS Nariams
Liet. Literatūros Draugijos 

10 kuopos susirinkimas įvyks 
3 d. birželio, 8 vai. vakare, 
Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Visi draugai ir 
draugės kviečiami dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Apart to, nepamirš- . ji 
kit atsivest naujų narių kuo- 
pon įrašyti. Kp. Sekr.

—o—
Svarbus Piknikas

Birželio 9 d. Philadelphijos 
veikiantis organizacijų komi
tetas rengia labai gražų pik
niką Mykolaičio sode. Pikni
kas bus labai įvairus, kaip 
rengimo komisija tvirtina. Sa
ko, bus skanių užkandžių ir 
šaltų gėrimų visiem užtekti
nai. Apart to, komisija tikri- • 
na, kad tomis dienomis atvyks 
į Philadelphija sporto reika- 
lais garsus lietuvių ristikas K. 
Požėla su savo Angelu ir su- , 
stos pas philadelphiečius pik
nike. Tad bus proga pasima
tyt ir pasikalbėt su juo. Ne
pamirškit 9 dienos birželio 
pikniko. Rep.

Suimta Pusantro Tūkstančio
Motery Anglijoj

London.—Tūkstantis kri- j
minalių Anglijos detektyvų k J
ūmai padarė medžioklę 
prieš svetimšales merginas 
ir moteris ir per dieną su
ėmė 1,500 jų. Tos moterys 
daugiausiai ateivės bei pa
bėgėlės iš Vokietijos ir Au- j
strijos. Dauguma jų tarna
vo pas ponus ir turčius 
Londone. Dabar jos, išvež
tos į koncentracijos stovyk
las. ' ;
Keliolika Tūkstančių Sve
timšalių Suvaryta į Kon

centracijos žardžius 
Paskutiniu laiku Anglijoj 

suimta ir į koncentracijos 
stovyklas suvaryta 11 iki 
15 tūkstančių ateivių. Žymi 
dalis jų yra pabėgėliai nuo 
nazių iš Austrijos ir Vokie- f 
tijos. Viso Anglijoj buvo 
74,000 ateivių nepiliečių.

3,000 iš tų, kurie uždaryti 
koncentracijos žardžiuose, 
prašo leidimo keliaut į Jun
gtines Valstijas.
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Rašo Andre Marty, žymus francūzų veikėjas

Šeštadienis, Birželio 1, 1940’

Nebematys

Ji: Nė matyti nebenoriu tavo 
snukio.

Jis: Gerai, meilute, aš užsi
auginsiu barzdą.
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Kas Sugriovė Liaudies Frontą ir
Pardavė Franciją?

e k i ■ i r

Baisus, žiaurus karas eina gilyn ir platyn. 
Nuožmi karo skerdyne jau sunaikino tūk
stančius gyvybių. Milžiniškos masės žmonių, 
išsigandusių, bėga iš savo namų, kaip seno
vės barbarizmo laikais. “Visuotinas” karas 
neša karo kryžius net ir kūdikiams lopšyje.

Francijos žmonės nenorėjo karo

Bet Francijos žmonės nenorėjo šio karo. 
Jie tapo sugrūsti į karą prieš savo norus. 
Ir kaip tik tie žmonės, kurie sugrūdo juos 
į karą, verčia Francijos kareivius kariauti 
prieš neapsakomus sunkumus.

Kodėl? Todėl, kad armijos divizijos ir or
laivių skvadronai turi saugoti Pyrenees, tre
čiąjį rubežių. Nes grūmojimas karu iš Itali
jos pusės reiškia, kad puikiai ginkluotų 150,- 
000 italų kareivių, kurie dabar randasi Is
panijoj, bus išstatyti prieš Franciją. Ir dar 
Franco armija prie jų prisidės! O juk buvo 
galima tai išvengti. Jei šiandien Madride 
būtų liaudies valdžia, Ispanijos žmonių val
džia, valdžia Francijos žmonių natūralių 
draugų! Nors jeigu tokia valdžia Madride 
nebūtų sulaikius pasaulį nuo šio karo, tačiau 
šiandien Francijos žmonės turėtų absoliutiš
kai apsaugotus Pyrenees rubežius.

Netekome geriausio draugo

Kas gi galėtų šiandien abejoti, jog šitokia 
liaudies valdžia Madride būtų dabar pave
dus Ispanijos neišsemiamus mineralinius šal
tinius ir pramonę panašiai Francijos liaudies 
valdžiai naudotis mušimui priešo? Ar gali 
šiandien kas abejoti tam, jog tie karžygiški 
Ispanijos žmonės būtų pribuvę Francijos 
žmonėms pagelbon šioje tragiškoje valan
doje? Ispanijos žmonės, kurie parodė aukš- 
čiausį pasiaukojimą progreso, laisvės ir tai
kos idealui!

Bet kodėl to dabar nėra ? Todėl, kad ta
da, kada Ispanijos žmonės maršavo pirmyn 
liaudies galingu judėjimu linkui laisvės ir 
gerovės ir naikino visus socialės, politinės ir 
dvasinės reakcijos pamatus, — tada Franci
jos kabinete buvo narių, kurie sudaužė šitą 
Ispanijos liaudies judėjimą ir subloškė Is
panijos žmones į vergiją. Šitais kabineto na
riais buvo Leon Blum, Daladier ir Bonnet. 
Sąmoningai,, tiksliai, sistematiškai jie pasta
tė Anglijos ir Francijos finansinius interesus 
pirmon vieton, o Francijos žmonių interesus 
užkišo į užpakalį.

Taip, šiandien Francijos kareiviai kovoja 
prieš nesvietiškus sunkumus. Ir vėl, kodėl ? 
Todėl, kad ištisa armija pastatyta Syrijoje, 
kurios eilėse randasi Australijos ir Indijos 
divizijos taipgi. Ką ta armija ten veikia ? 
Ar ji ten randasi tam, kad apginti Franciją, 
ar tam, kad tarnauti Anglijos žibalo kara
liams ir kitiems panašaus tipo krokodiliams? 
Aišku, ji ten randasi tam, kad apginti An
glijos magnatų interesus.

Jie yra priešo draugai

Francijos kareiviams kovoti reikia vienas- 
prieš-du todėl, kad Francijos valdžia —ypa
tingai Daladier, Bonnet ir Blum — atidavė 
Vokietijos valdžiai čechoslovakijos Mažino 
liniją Sudetų krašte — atidavė tvirtovių li
niją, kuri galėjo, karui iškilus, atlaikyti 40 
armijos divizijų! Todėl, kad kaip tik šitie 
žmonės ’— tas, žinoma, nepateisina Benešo 
—atidavė Vokietijai milžiniškus industrinius
Čechoslovakijos centrus.

Todėl, kad kovo mėnesį, 1939 m., Dala
dier, Bonnet ir Blum, pagal savo boso Cham- 
berlaino instrukcijas, nužemintai atidavė 
Vokietijai čechoslovakijoje 1,482 orlaivius, 
501 anti-orlaivinę kanuolę, 2,175 kavalkus 
artilerijos, 78.5 didžiąsias kanuoles, 468 tan
kas, 43,876 mašinines kanuoles, 114,000 re
volverių, 1,090,000 šautuvų, daugiau kaip 
3,000,000 šovinių, daugiau kaip $1,000,000,- 
000 kulkų, ir kartu su tuo atidavė neapsa
komą daugybę tiltams statyti medžiagos, 
garsams susekti aparatų, motorinių dviračių 
ir elektrikinių lempų.

Tuojau po to jie jam atidavė cechų val
džios priklausomą auksą ir sudėjo į Lon
dono ir Paryžiaus bankus. Kokiais gi sume
timais tokie žmonės, kaip Daladier, Bonnet 
ir Blum sistemačiai apginklavo savo konku- 
rentinius imperialistus ir aiškiai akstino juos 
prie karo su padidinta energija?

Idant suprasti tai, tai reikia skaityti Fran
cijos valdžios oficialę “Geltonąją Knygą,” 
toje knygoje telpantį laišką, kurį parašė 
kovo 19, 1939 m,, Francijos ambasadorius 
Berlyne ponas Robert Coulondre, kaipo sa
vo oficialį raportą Francijos užsienio reika
lų ministeriui.

Jis rašė:
“Aš norėčiau bandyt. . . surasti, j kurią 

pusę Vokietijos dinamikos (orientacijos) 
spaudimą galima nukreipti, ištirti, ar mes 
tebegalime skaityti šitą dinamiką atkreiptą 
išimtinai į rytus i*r iš to padaryti praktiškas 
išvadas mūsų užsilaikymui.”

Brangus prisipažinimas: Daladier, Bon
net, Blum, Reynaud ir kiti buvo perdėm už

imti nukreipimu Vokietijos į rytus, prieš So
vietų Sąjungą.

šitie ponai tiksliai paaukojo Francijos 
žmonių interesus, Francijos saugumą ir net 
pačią jos nepriklausomybę naudai Francijos- 
Anglijos finansinės, reakcinės oligarchijos.

Iš kitos pusės, kodėl tiek daug ginklų bu
vo su tokia skuba Blumo ir Daladierio pa
siųsta Beckų Lenkijai? Kodėl tūkstančiai 
milionų frankų tebekišama šitiems lenkams 
militaristams, vagims ir melagiams, kuriuos 
Francijos taksų mokėtojai tebemaitina su 
auksiniu šaukštu? Kodėl šita reakcinė Len
kijos valstybė — tas spaudėjas ir piešėjas 
žmonių — be pertraukos buvo “finansiniai 
čiepijamas,” kuomet tuos finansus Lenkijos 
šlėktos sunaudojo bestijiškoms orgijoms, 
kuomet Francijos bedarbiai ir Lenkijos imi
grantai buvo begailestingai grūdami į bado 
nasrus vienu Pomareto plunksnos pabrauki
mu, idant tuos pinigus sukrauti?

Pati Lenkijos žemė atsako į šiuos klausi
mus: Visos svarbiosios fortifikacijos (tvirto
vės) buvo išbudavotos Sovietų Sąjungos pa- 
rubežyje, prieš Sovietų Sąjungą!

Betgi tas nesulaikė Francijos oficialinės 
spaudos, vadovaujant Leono Blumo dienraš
čiui “Populaire,” nuo begėdiško primetimo 
tos tragedijos, kuri ištiko Lenkijos reakcinę 
valstybę, Raudonosios Armijos įžengimui į 
vakarinę Ukrainą ir vakarinę Baltgudiją, 
kur ji atnešė taiką ir laisvę 13,000,000 gy
ventojų. Natūralu, Francijos spauda nieko 
nesakė apie pono Becko ir kitų rolę, kurie 
pardavė savo žmones!

Kaip Francija apginklavo Vokietiją

T ai dar ne viskas. Juk ir mažas kūdikis 
žino, kad šių dienų armija be orlaivių nu
lemta sunaikinimui. O negali būti orlaivių 
be lengvojo metalo, alumino, kuris padaro
mas iš “bauxite,” kurio Francija turi be galo 
daug ir kurio Vokietija teturi visai mažai. 
O vienok paskutiniais keliais metais Fran
cija pardavė Vokietijai šitą neapsakomos 
svarbos metalą be jokio apribojimo — par
davimas didėjo lygiai ta proporcija, kokia 
Daladier ir Blum puolė ir daužė Liaudies 
Frontą Francijoje ir Ispanijoje. Vokietijos 
laivas net pribuvo uostau Toulone, šio meta
lo prisikrauti po pat Francijos laivyno akių. 
Ir tuo tarpu Daladier buvo Francijos Na- 
cionalės Apsaugos ir Karo ministeriu!

Visa tai parodo, kad Francijos kapitalis
tinės valdžios užsienio politika nuo 1936 
metų su padidintu tempu buvo vedama taip, 
idant sustiprinti reakcinę Vokietiją ekono
miniai, politiniai, industriniai ir pagaliau mi- 
litariniai, dedant nuolatines pastangas Vo
kietijos valdžią nukreipti prieš Sovietų Są
jungą. Ir visai tai buvo daroma taikos ir 
Francijos saugumo kaštais, bet naudai Fran
cijos ir Anglijos stambiojo finansinio kapi
talo.

Todėl vyriausiais kaltininkais šio karo ir 
tų nelaimių, kurios užgulė ant žmonių, yra 
Daladier, Bonnet ir Blum.

Po tam sekė katastrofa, kuri parėjo iš po
litikos nuolatinio sabotažiavimo taikos, ku
rią vedė Paryžiaus ir Londono valdžios.

Iš pradžios mes turėjome aštuonių mėne
sių “keistą karą.” Dabar jau aišku, kad 
priešingai blofo kampanijai apie krašto ap
gynimą, Daladier, Blum ir Bonnet buvo už
imti visai kitomis mintimis?

Tai kokios gi to kitos mintys buvo ?
Paimkime Suomijos reikalą, kuris įrodė 

puikų Sovietų Sąjungos dalykų permatymą 
ir taipgi nepaprastą Raudonosios Armijos 
technikinę galią. Tuo laiku Francijoj visa 
spauda (su socialistine spauda pryšakyje), 
taipogi oficialiniai radio pranešimai, priešu 
skelbė ne Vokietiją, bet Sovietų Sąjungą. 
Daladier parlamentui pranešė, kad jis pa
siuntė Suomijai 179 orlaivius, 472 kavalkus 
artilerijos, 795,000 bombų, 5,100 mašininių- 
kanuolių ir 200,000 rankinių granatų. Kaip 
tik tiek mažiau ginklų beliko Francijos ar
mijai. Daladier taipgi pranešė, kad buvo 
paruošęs 100,000 kareivių pasiųsti Suomijon 
karui prieš Sovietų Sąjungą. Mūsų laimė, 
kad tuos kareivius išgelbėjo Sovietų valdžios 
padaryta taika su Suomija.

Bet dar blogiau. Moderniškos karo ma
šinos reikalauja virš visko žalvario ir gele
žies. Bet žalvaris atėjo ir tebeateina be su
stojimo į Vokietiją per Italiją, iš vienos tur
tingiausių pasaulyje kasyklų. Ta gi kasykla 
randasi Ispanijoj ir vadinasi Rio Tinto ka
sykla. Tos kasyklos beveik visas kapitalas 
priklauso Anglijai ir jo vertė šiandien yra 
tris sykius didesnė, kaip buvo 1939 metais. 
O Anglijos galingas laivynas leidžia, tam 
žalvariui pereiti į Vokietiją. **

Dabar apie, geležį. “Kad neleidus Vokie
tijai gauti geležies iš Norvegijos,”' Franci
jos socialistas blokados ministeris ponas 
George Monnet ciniškai sulaužė Norvegijos 
neutrališkumą, įtraukdamas tą šalį į karą ir 
tuomi priversdamas Franciją siųsti ten savo 
armiją. Betgi tapo įrodyta, kad kaip tik

tuo pat laiku puiki Lorraine ir Normandy 
geležies ruda (Francois de Wendel, Croix 
de Feu organizacijos narys No. 13 yra jos 
savininkas) nė valandėlei nenustojo plaukus 
per Belgiją tiesiai į Vokietijos Esseno gele
žies fabrikus. Tos rudos pristatymas pasida
rė tris sykius didesnis negu taikos laikais. 
Ir Francijos plieno trustui pelnas buvo už
tikrintas dešimteriopas. Ir šita pertraktaci- 
ja tęsėsi iki gegužės 10 dienos (1940 m.) ir 
ją sutrukdė tiktai Vokietijos armijos pribu
vimas. Gi Daladier, Bonnet, Blum ir Dautry 
nuo šitos transkacijos gavo specialį komiši- 
ną.

Tiesa, dabar ta geležis sugrįžta atgal 
Francijon, bet sugrįžta formoje bombų ir 
mašininių kanuolių, sėjančių mirtį ir sunai
kinimą ant Francijos žmonių.

Ir štai šities žmonės šiandien drįsta pri
mesti Francijos Komunistų Partijai susitari
mą su Vokietija. Ir štai šitie žmonės drįsta 
primesti susitarimą su Vokietija Francijos 
komunistų generaliniam sekretoriui Maurice 
Thorez, kuris, kaip ir kiti atsakom ingi par
tijos nariai, pasilieka prie savo darbo, prie 
kurio juos pastatė partijos nariai!

(Daugiau bus)

Chicagos Žinios
Taikos Konferencija Nutarė 
Uoliai Veikti Prieš Karą;
Vienbalsiai Priėmė Principų 

Deklaraciją /

Penktadienį vakare Hull 
House name įvyko Taikos 
Konferencija. Dalyvavo daug 
atstovų nuo įvairių organiza
cijų. Didelę dalį konferencijos 
delegatų sudarė jaunimas. 
Daug buvo moterų.

Pirmininkui paaiškinus kon
ferencijos tikslą, prasidėjo 
diskusijos ant Taikos Komite
to pasiūlytų principų deklara
cijos. Deklaraciją su mažais 
papildymais vienbalsiai priė
mė.

žemiau telpa Taikos Kon
ferencijos principų deklaraci
ja :

1) Jungtinių Valstijų val
džia turi griežtai, ir absoliutiš
kai laikytis neutralumo Euro
poj einamo karo klausime, ne
duodant paramos nei vienai 
pusei paskolos, militarinės bei 
kitokios-pagelbos formoj.

2) Mes pritariame tinka-

6) Mes stovime už civilių 
teisių palaikymą — Bill of 
Rights — visokioj padėtyj, vi
sokiu laiku, jog būtų apgin
tos Amerikos žmonių teisės.

Prie aukščiau išdėstytos 
Taikos Konferencijos principų 
deklaracijos buvo įnešta pa
pildymų, tai kad būtų žymė
tina negrų žmonių teisės.

Taipgi pataisymas, kad bū
tų žymėta farmerių darbinin
kų reikalai. Taipgi, kad būtų 
apibudinta Kinijoj einamo ka
ro klausimas.

Taikos konferencijos komi
tetas pabrėžė, kad komitetas 
tuojaus, pasiremdamas priim
ta principų deklaracija, išleis 
manifestą, kuriame bus pla
čiau išdėstyta veikla už taiką 
ir kovą prieš karo pavojų.

Prie pabaigos tenka žymėti, 
kad penktadienio konferenci
ja buvo tik preliminarė, tai 
tik prisirengimas prie plačios 
Chicagos miesto taikos konfe
rencijos.

Visa eilė jaunimo delegatų

konferencijoj kalbėjo ir nuro
dė pavyzdžių, kur buvo pada
ryta puolimai ant taikos šali
ninkų. Sakė, pasinaudojant 
“penktos kolumnos” išpustu 
baubu, reakcininkai pradėjo 
atakuoti taikos šalininkus.

Rep.

a--------------------------------------------- □
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: -STagg 2-3842
D---------------------- —--------------------[į

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St.; Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

mam apsiginklavimui dėl ap
gynimo šios šalies rubežių nuo 
galimo įsiveržimo.

3) Mes įsitikinę, kad socia- 
lė ir ekonominė Amerikos 
žmonių gerovė sudaro tvir
čiausią demokratijos apgyni
mai atsparą.

4) Mes stovime už palaiky
mą darbininkų būklės aukštu
mos ir esame priešingi darbi
ninkų persekiojimui. Taipgi 
priešingi bile kokiam pasimo- 
jimui, kas silpnintų bei naikin
tų taikos buitį.

5) Mes priešingi ateivių dis
kriminavimui ir jų teisių var
žymui.

Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartinės naujos europinės karės 
spalvuotą žemlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 35c., 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.
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

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

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228
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LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kp., naudai dienraščio “Laisvės”.

Mainicrių Kvartetas iš Shenandoah, Ra.

PIKNIKAS BUS

Sekmadienį

BALTIMORE

Birželio

Prasidės 10 vai. ryto D. M. soloinskas

LIBERTY PARK, Eastern & Moffett Avės
Back River Car Line ,

0

S

Sietyno Choras Newark, N. J., Baltimorės Lyros Choras, Rusų-Ukrainų Choras, Philadelphijos 
Lyros Choras, Shenandoah Grupe gerų išlavintų dainininkų. Svarbių prakalbą pasakys D. M. 

šolomskas, A.L.D.L.D. Sekretorius.

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

Lanksto įsigykite įžangos bilie’tų ir išbandykite savo laimę.

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

take 23 Backriver Car which will take you directly to the park. From Philadelphia take route 40 and ride to 
Stemmers Run which is about 9 miles from Baltimore. Here you will find two traffic lights and on the south
west corner of the crossroads is a Gulf Gasoline Station. At these crossroads turn to the left and ride 3^2 miles, 
keeping to the right until you reach Eastern Ave. On Eastern Ave. turn to thfe right .and ride a mile to the 

park.

J



9

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

Binghamton, N. Y

ifl

*

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

iš tų 
dabar 
daro- 
kurių

nustebi- 
Šitokioj 
žmogus 
žmogus 
miręs.”

iš Ažagų 
parapijos,

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

buvo gegužės 23 
per dieną išdirbo 

vakftre išvežiojo 
namus skelbimus 

kuopos ruošiamą

toko 
mėti 
bus, 
žiną

Po laidotuvių, nemaža da
lis palydovų dalyvavo Juozo 
pusseserės Elzb. Marozienes 
patiektuose pietuose, čia Juo
zo artimi draugai vėl pareis-

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

Lietuvių K. P. kuopa rengia pik
niką, sekmadienį,-2 d. birželio, Mar- 
lyn Parke. Kviečiame vietinius ir iš 
toliau skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime. —■ Rengimo Komisija.

(127-129)

Į pikniką galima nuvažiuo
ti busais. Newarkc busai išei- 
dinės nuo 10 vai. ryto iš šių 
vietų: 512 Clinton Ave. ir 53 
Broome St. Rep.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 

RW914 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1148 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM KAUFHOLZ
1148 Myrtle Ave. Brooklyn, N, "V

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

kamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

ESTATE O P

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. birželio, 7:30 vai. pirmadienio 
vakarą. L. T. Name, Montello. Na
riai, visi dalyvaukite. (128-129)

•a

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

1

miuivtRi otsuumcco

17

ROBERT 
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Avcs 

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

šeštadienis, Birželio 1, 19401

Karo Atbėgelių Duonos 
Klausimas

Newark N. J

(Prisiųsta)
Viename lenkų dienraštyje 

Vilniuje neseniai patys len
kai atbėgėliai ir neturintieji 
teisės prie Lietuvos pilietybės 
gana nuosekliai pasisakė duo
nos ir saugumo klausimais, o 
tai šiandien yra svarbiausi 
klausimai, ypač tiems, kas 
neteko savo valstybės, kas tu
ri ieškoti prieglaudos ir mais
to anksčiau jų pačių niekin
toje tautoje.

Nemažėja skaičius atbėgė- 
lių ir atėjūnų; jie visi reika
lingi pagalbos. Reikalaujan
čių sušelpimo skaičius turės 
didėti. Tie žmonės, kuriems 
tenka rūpintis atbėgėlių šel
pimu, nerimsta, manydami, 
kad pavasarį ir vasaros me
tu, kai atšils oras, kai pra
džius keliai, iš kaimyninių 
valstybių vėl stengsis prasi
veržti j Lietuvą naujos pabė
gėlių bangos.

Reikalaujančių pašalpos 
skaičius Vilniuje ir iš viso Lie
tuvoje turės didėti ir dėl ki
tų priežasčių. Pavyzdžiui, ge
ras artėjančio skurdo barome
tras yra įvairios komisinės 
krautuves Vilniuje. Pradžioje 
jų buvo dvi ar trys, o dabar 
jau keliolika. į tas krautuves 
nešami parduoti įvairūs daik
tai — rašomosios mašinėlės, 
foto aparatai, kilimai, indai, 
drabužiai etc. žodžiu, parduo
dama visa, be ko dar šiaip 
taip galima apsieiti.

—Parduoda dabar varguo
menė,— sako man vienos to
kios krautuvės vedėjas. — 
Greitai jau pardavinės ir tur
tingesnieji žmonės, kurių pi
niginės atsargos išsibaigs...

—O kas bus, kai nebeliks 
ką parduoti?—klausiu.

—Na, truktelėjo pečiais ve
dėjas,—bus blogai. . .

Tikrai bus blogai—tie žmo
nės neturi pilietybės, neturi 
teisės dirbti darbą, o ir to dar
bo negali būti visiems pasi
rinktinai.

Valstybė negali nesiskaity
ti su susidariusia padėtim. 
Mūsų valstybė nėra turtinga, 
kad galėtų neribotą laiką iš
laikyti tūkstančius svečių, ku
rių ji nelaukė ir kurių ne
kvietė. Dėl to nuolatos vals
tybei tenka rūpintis dėl prie
monių, su kurių pagalba būtų 
galima nusikratyti ta sunkia 
našta.

Viena iš tokių priemonių yra 
pastangos repatrijuoti tuos 
svečius, vadinasi, grąžinti at- 
bėgėlius į jų kilimo vietas, t. 
y. į dabar rusų ir vokiečių 
valdomas buvusios Lenkijos 
teritorijas. Kiek tokių atbėgė- 
lių išsikraustys, šiandien dar 
sunku būtų tiksliai pasakyti.

Neseniai Vilniuje ir Kaune 
posėdžiavo rusų ir vokiečių 
komisijos, atvykusios atbėgė- 
lių repatrijacijos reikalais. 
Vokiečiai sutiko priimti visus 
atbėgėlius, paeinančius 
Lenkijos vietų, kurias 
valdo vokiečiai. Išimtys 
mos tik tiems žmonėms,
grįžimas dėl kai kurių nors 
priežasčių yra nepageidauja
mas. Vokiečių komisija veikė 
ir pravedė norinčiųjų grįžti 
registraciją iki balandžio mė
nesio 2 dienos Vilniuje, šven- 
čionėlyje ir Rudiškiuose. Po
sėdžiavo ir registravo Kaune 
nuo balandžio mėn. 2 ligi 4 
dienos.

Lenkų spauda Vilniuje sten
giasi raminančiai nuteikti at
bėgėlius ir aiškina, kad atbė
gėliai, apsispręsdami, kaip 
jiems reikia šiuo momentu 
elgtis, turi rimtai susirūpinti 
savo likimu. .Yra gandų, kad 
jie, grįžę į savo gimtines, va
ru būsią varomi dirbti fizinį 
darbą, arba kad jų asmeninė 
laisvė būsianti suvaržyta. Ta
čiau ta pati spauda pataria 
jiems atsižvelgti ir į tą aplin
kybę, kad Lietuvos valstybė 
negalės neribotą laiką laikyti 
juos Lietuvoje, negalės leisti 
jiems tokių laisvių, kurios ne
būtų suderinamos tfu krašto 
vidaus politika, ar dėl kurių

galėtų susidaryti pavojų vi
daus rimčiai, o į tai ypač rei
kią kreipti dėmesį ir dėl to, 
kad Vilniaus kraštas per 20 
metų okupantų buvo intensin- 
gai lenkinamas.

Kita puse vertus, atbėgė- 
liams sakoma, kad jų darbas 
savo gimtinėse vietose galįs 
būti reikalingas karo sugriau
tai Lenkijai atstatyti.

Komisarijatas ‘karo atbėgė- 
liams tvarkyti, veikiąs Kaune, 
prie Vidaus Reikalų Ministe
rijos (komisaru yra buv. sve
timšalių reikalų referentas p. 
Alekna-Aleknavičius) dar vis 
registruoja atbėgėlius ir kelia 
juos iš centrų, t. y. iš Vilniaus 
ir iš Kauno, į provincijos mies
tus, kad jų išlaikymas būtų 
tiksliau išskirstytas visoje 
Lietuvoje, o ne tik dviejuose 
jos centruose.

Visa tai, ką anksčiau sa
kiau, liečia lenkus, žydus, 
baltgudžius ir kitus karo at
bėgėlius. Jų tarpe yra apie 
1,800 žydų, kurie rudenį at
bėgo į Lietuvą iš vokiečių už
imtos buvusios lenkų okupaci
joje Suvalkijos. Ar ta sritis 
kada nors grįš prie Lietuvos, 
bent šiandien nebūtų galima 
pasakyti.

Lietuvių atbėgėlių reikalais, 
vadinasi, jų išlaikymu, jų pa
stoge, sveikata etc. rūpinasi 
Vilniaus Kraštui Remti Vyr. 
Komitetas. Didelis tų atbėgė
lių skaičius — tai mokyklinio 
amžiaus jaunimas.

žinoma, ir su tais atbėgė- 
liais kartais yra šiokių tokių 
nesklandumų. Pavyzdžiui, kai 
kurie jų mano, kad jiems Lie
tuvoje nėra reikalo dirbti dar
bą, kad pragyvenimą jiems 
turi parūpinti valstybė, tarsi 
tai valstybei gerovė ateina iš 
dangaus, o ne iš žmonių dar
bo.

—Ką?... Dirbti?... Galė
tume dirbti ir savo vietose. . . 
Mes atbėgome iš ten į Lietu
vą, čia mus turite išlaikyti. . . 
Gana jau dirbome sveti
miems. . .

Tokios kalbos, aiškus daly
kas, nėra rimtos, ir tokių at
bėgėlių niekas nenori. Jie tu
rės dirbti taip pat, kaip ir visi.

Šia proga norėčiau dar su
minėti ir tai, kad Lietuvos 
pareigūnai Vilniuje visu rim
tumu eina savo pareigas. Ne 
kartą net ir patys lenkai pa
sikalbėjimuose Yeiškia nusiste
bėjimo, lygindami, pav., mū
sų policijos pareigūnus su ki
tais.

—Man rašo iš Krokuvos,— 
pasakoja man vienas lenkas 
Vilniuje, — kad ten vokiečiai 
kur kas griežčiau žiūri tvar
kos, ne kaip Vilniuje.

—Kuriuo būdu?—klausiu.
—Na, kad ir eismo klausi

mu. Krokuvoje draudžiama 
pasirodyti gatvėje po 8 vai. 
vakaro. Vilniuje leista vaikš
čioti ligi 12 vai. naktį... 
Krokuvoje policija ar karei
vių patruliai, po 8 vai. susiti
kę gatvėje žmogų, nieko ne
klausdami, viętoje nušauna ir 
prie jo drabužių prisega po
pierėlį, kuriame pažymėta va
landa, kurią jis buvo nušau
tas. Tvarka. Vilniuje patrulis 
sulaiko gatvėje po vidurnak
čio pasirodžiusį žmogų, pati
krina jo dokumentus ir, jei 
jie patruliuojančiųjų nepaten
kina, nusiveda į nuovadą per
nakvoti. K. V—as.

Vokiečiai Sunaikinę Kelis 
Talkininkų Laivus

Berlin.—Vokiečiai paskel
bė trečiadienį, kad jų or
laiviai nuskandino tris ka
rinius talkininkų laivus- 
naikintuvus, tris submari- 
nus ir kelis “pilnus” karei
vinius laivus, Anglijos Ka
nale, jūrų siaurumoje tarp 
Franci jos ir Anglijos. Ta 
pačią dieną vokiečių orlai
viai bombomis sužeidę du 
Anglijos-Franci jos šarvuot
laivius.

Penktai puilapli

Partijos Metinis Piknikas
šį sekmadienį, birželio 2 d., 

įvyks New Jersey valstijos 
Kom. Part, metinis piknikas. 
Pikniko vieta visiems paranki 
ir graži, būtent, Parkview 
Grove, Clark Township, Rah
way. šiame piknike bus įtai
sytas garsiakalbis, per kurį 
bus girdima prakalba, kurią 
sekmadienį Browderis sakys 
Madison Square Garden, New 
Yorke.

draugas visiems. Kiekvienam 
žmogui atjautė, kiekvienam 
stengėsi padėti.

Pašarvotą Juozą, kad ir ne 
lietuvių apgyventoj apylinkėj, 
atlankė gana daug žmonių. 
Daug buvo atsiųsta gėlių nuo 
giminių ir draugų. Laidotuvės 
įvyko gegužės 27 dieną; buvo 
daug palydovų. Palaidotas 
Floral Park kapinėse, Johnson 

N. Y. šermenų vietoje 
bent keliais žodžiais atžy- 
Juozo gyvenimą ir dar

iu tarti: tebūna jam am- 
ramybė I

kė tą jaučiamą trūkumą ve- 
lionies vietoje ir apgailestavo 
jo skubų išsiskyrimą iš gyvų
jų tarpo. Jasilionis.
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Mateušas Simonavičius
flsg’ Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Numirė Juozas A. Kaminskas
Staigi mirtis, nuskynusi Juo

zo Kaminsko gyvybę, 
no daugelį žmonių, 
staigmenoj dažnas 
pasako: “ot, gyveni 
šiandien, o rytoj jaut
Juozo gyvybė nuskinta dar 
greičiau: jis tą pačią dieną 
gyveno ir tą pačią dieną nu
mirė. Tai 
dieną. Jis 
dirbtuvėje, 
po lietuvių 
apie SLA
rytdienos vakare paveikslų ro
dymą ir, blogai jausdamasis, 
apdusęs, kriokiančiu kvėpa
vimu grįžo apie 10 vai. na
mon. čia ūmai buvo pašauk
tas gydytojas, bet Juozo šir
dies priepuolis nebesuspėtas 
pašalinti — įčirkštas širdies 
stimuliantas mažai 
no jos veikmę.

Juozas buvo kilęs 
kaimo, Spyrakių
Panevėžio apskričio, šioje ša
lyje ir šiame mieste išgyveno 
apie 30 metų, išskyrus per
eito karo laikotarpį, kada jam 
teko būti kariuomenėj. Il
gus metus dirbo kaipo čeve- 
rykų kirtėjas Endicott-John- 
son firmai. Buvo nevedęs, 
apie 50 metų amžiaus, čionai 
paliko vieną seserį, Rozaliją 
Adomonienę ir daugelį toli
mesnių giminių, o Lietuvoj 
tris seseris ir keturis brolius.

Kaipo asmuo Juozas buvo 
draugingo pobūdžio žmogus. 
Darbavosi pagal išgalę net ke
liose organizacijose: seniau 
socialistų kuopoj, Literatūros 
Draugijos kuopoj, Lietuvių 
Tautinėj Bendrovėj, kuri yra 
lietuvių svetainės savininkė 
(šioj bendrovėj jis dar perei
tais metais ėjo direktoriaus 
pareigas); taip pat Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyriuje, o 
per kelis pastaruosius motus 
jis nemaža dirbo ir SLA kuo
poj, tai būdamas iždo globė
ju,. tai apsiimdamas į pramo
gų ruošimo komisijas. Buvo 
laisvamanis, politinėse pažiū
rose — socialistas, o asmeni
niame gyvenime — nuoširdus

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgb’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIU RŪŠIŲ GĖRIMŲ

LWUWI
GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestu?.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų. .
your old watch

TRADE IT IN FOR A 

|7 J EWE L 

Bulovą

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augstyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

Daugybė kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalinJ 
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.
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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 miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

DIDŽIAUSIASk J0S ESATE
PiPifiMvę B DIDŽI™ 
r 1KK11N I □ 8 KUB1ŠKŲ PĖDŲ

GENERAL ELECTRIC
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. Tš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
dideli 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINĖS. 
NERCDĖJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
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!

I.......... .  "

$5
$5

5

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

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

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

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

SKELBKITES “LAISVĖJE
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Ateikite dabar ir 
sau

Eiliniai malioriai nominavo 
Louis Weinstock į unijos Dis- 
trikto 9-to Tarybos finansų 
sekretorius.

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

Pirmiau buvo $25.00. Dabar $18 .50

VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

HENRY
670 Grand Street

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
patinkamų drabužių.

NARINS SONS
kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

SIUTAI ir PALTAI
Pirmiau buvo $20.00. Dabar $14-50

Specialis Išpardavimas 
Vyrui ir Jaunu Vyrui Drabužiui 
Iš priežasties vėlybo pavasario, mes dabar išdedame 
pavasarinius ir vasarinius drabužius pardavimui už 

stebėtinai žemas kainas,—greitam išpardavimui.

Bestas puslapis

NwYorto^Mife?liii(H
d.,

Amerikos Komunistų Parti-Igalčj ant viešpataujančių karo 
s vadai nacionalės konven- rengėjų kiekvienoje šalyje.”
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Brooklyn© gal pirmas pikni- 
kuris įvyko Klaščiaus 

nebu- 
šalto

Gegužės 29 LaGuardia 
porte kursavo' 359 orlaiviai, 
didžiausis skaičius nuo atida
rymo Orporto.

m.
St.,

Taksių streikas baigtas 
jorui prižadėjus, kad miesto 
adrtiinistracija ims žingsnius 
“sąlygoms pagerinti.” Strei
kas tęsėsi 5 savaites.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bąr ir Grill su pilnais 

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

LIETUVIŠKŲ DEŠRŲ PARE
ši puiki pare bus surengta šešta

dienį, birželio 1 d., Cleveland Palace 
Restaurante, Bar ir Grill. Bus degti
nės, vyno ir geriausias alus. Taipgi 
turėsime namie gamintų dešrų.

Maloniai kviečia visus atsilankyti 
JONAS JUREVIČIUS.

Cleveland Palace savininkas.
Cleveland St., prie Fulton St., 

Brooklyn, N. Y.
Jamaica “L” išlipt ant Cleveland 

St. Stoties arba Broadway gatveka- 
riais. Tel. AP. 7-9718. '

Bus Prelekcija ir 
Diskusijos

Pirmadienį, birželio 3 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., 
įvyks labai svarbi prelekcija 
—prakalbos ir diskusijos.

Kalbės d. Rokas Mizara. 
Dabar pasaulyj yra tiek daug 
svarbių klausimų. Belgija pa
sidavė, bet tūli jos valdinin
kai eina su Anglija ir Franci- 
ja ir sako, kad jie karalių nu
verčia, kaipo išdaviką ir to
liau prieš Vokietiją kariaus. 
Vokietija ketina Belgijos 
ralių palikti po jos globa 
raliauti ir dar jam pridėti 
lį Holandijos.

Italijos fašistai rengiasi 
ran. Manoma, kad jie apie 4 
d. birželio pradės puolimą. 
Kiti mano, kad tas gali įvykti 
vėliau. Francija yra blogoj 
padėtyj.

Vokietijos valdonai rengiasi | 
užpulti ant Anglijos. Anglijoj 
didžiausias nusiminimas.

Amerikoj kapitalistų reika
lai susvyravo. Wall Stryte 
Anglijos, Franci jos ir tūlų 
Amerikos didelių kompanijų 
Šerai labai nupuolė nuo $1 iki 
$8 per vieną dieną. Washing
tone paskelbė, kad dabar yra 
labai “liūdnos valandos’’ iš 
priežasties talkininkų nepasi
sekimų karo fronte.

Vėl tūli žmonės kalba, kad 
Sovietų Sąjunga bus traukia
ma Francijai ir Anglijai į pa- 
gelbą. Kas iš to viso išeis?

Amerikoj prieš darbininkus 
ir ateivius šėlsta reakcija. Ir 
dar daug kitų svarbių klausi
mų. R. Mizara tai aiškins 
smulkmeniškai. Prašome visus 
“Laisvės’’ skaitytojus ateiti ir 
apie tai pranešti jūsų pažįs
tamiems . Rengėjai.

Atminimų Dienos iškilmėse, 
gegužės 30-tą, daugelis taikos 
ir šiaip organizacijų rinko 
parašus po peticijomis, reika
laujančiomis prezidento Roo- 
sevelto išlaikyt Ameriką nuo 
Europos imperialistinio karo. 
Surinkta tūkstančiai parašų. 
Peticijas pasirašė ir tūkstan
čiai pereito karo veteranų. 
Parašų rinkimas tęsiasi.

Didžiojo New Yorko tradi
cinės Atminimų Dienos para
duose maršavo.apie 75,000 as
menų kitiems skaitlingiems 
tūkstančiams gyventojų daly
vaujant žiūrovais.

Paraduose maršavo ir 11 
senukų Civilio Karo veteranų, 
Grand Army of the Republic 
narių. Tiek jų beliko gyvais ir 
visi jie jau virš 90 metų.

George W. Collier, baigiąs 
98 metus senukas, pareiškė:

“Gėda dėlto, ką jie daro 
anapus vandenyno. Juk tai 
skerdynė. Žmogus negali iš
sisukt nuo mašinų ir bombų. 
Gėda!

“Laikykimės nuošaliai nuo 
jo, sakau. Mes paaukojom 
gana jaunų vyrų pereitam ka
re...” šaukė senukas susijau
dinęs. Paradą tėmijo miesto 
prezidentas Isaacs, taipgi žy
mūs kariškiai Bainbridge, 
Phelan ir .Anderson.

Veteranus lydėjo Skautų 
garbės sargyba.

Brooklyno parado priešaky
je važiavo Robert G. Sum
mers, irgi 98 metų veteranas. 
Žymių tėmytojų pastolyje 
vo majoras LaGuardia ir 
mirolas Woodward.

šeštadienis, Birželio , 1, 1940

Šaukė Išlaikyt Ameriką nuo Ka
ro; Kalbės Gardene ir per Radio
jos vadai nacionalės konven
cijos atidaryme nedvejojan
čiai pareiškė, jog milžiniška 
didžiuma Amerikos žmonių 
nenori karo ir jog Komunistų 
Partija visomis pajėgomis 
darbuosis padėt liaudies va
liai įvykti — išlaikyti Ame
riką nuo imperialistinio Euro
pos karo.

Earl Browderio, nacionalio 
sekretoriaus, raportas, šau
kiantis už Liaudies Programą, 
kuria ne tik būtų išlaikyta 
Amerika nuo karo, bet ir pri
artinta taika kitoms tautoms, 
buvo audringai sveikinamas 
virš 4,000 komunistų delega
tų ir svečių, susirinkusių Na- 
cionalėn Nominacinėn Kon- 
vencijon Royal Windsor salėj, 
N. Y., gegužės 30-tą.

Browderis pareiškė, jog ke
lias tikron taikon glūdi ne vie
nos kurios pusės laimėjime 
šiame kare, bet “liaudies per-®tų Partijos rengiamame ma-

Jis taip pat nurodinėjo, kad 
Wall Strytas, padedamas 
“Dies’o, Roosevelto adminis
tracijos ir Republikonų Parti
jos,” neranda pinigų žmonių 
reikalams, bet randa 20 bili- 
onų karui, yra organizatoriais 
ir rėmėjais tikrosios Penktos 
Kolumnos, kuri gręsia liau
dies saugumui ir taikai.

Kad partija sieksis išlaikyt 
Ameriką nuo* karo, aiškiai pa
brėžė jos nacionalis pirminin
kas William Z. Foster, kuris 
atidaromojoj kalboj pareiškė, 
jog ši bus “istorinė taikos 
konvencija.”
Kalbės Milžiniškame Mitinge 

ir per Radio
William Z. Foster, 

Browder ir James W.
kalbės milžiniškame Komunis-

siniame mitinge šio sekmadie
nio rytą, Madison Square 
Garden salėj, 50th St. ir 8th 
Ave., N. Y. ši bus paskutinė 
konvencijos sesija. Salės durys 
atdaros nuo 9 ryto, mitingo 
pradžia lygiai 11 vai. prieš 
piet. Mitingo eigos translia
vimas per radio prasidės ly
giai 1:30 po piet, rytiniu die
nos šviesos taupymo laiku, 
tęsis iki 2 vai. Mitingas baig
sis 2:30 po pietų.

Šion sesijon komunistai kvie
čia visus susidomėjusius iš
laikymu Amerikos nuo karo, 
visus taikos ir liaudies gero
vės mylėtojus, visus partijos 
rėmėjus ir draugus. Bilietai 
šiai sesijai parsiduoda iš anks
to darbininkų knygynuose ir 
parsiduos prie durų. Rezer
vuotoms sėdynėms bilietai 
55c, 83c ir $1.10. Generalė 
įžanga 40c. Bus įdomi masinė 
programa. L. K. N.

Iš Lietuvių Radio 
Valandos Pikniko

kas,
Parke Decoration Day, 
vo skaitlingas, gal dėl 
oro ?

Programa buvo gera,
išpildė broliai Vasiliauskai, 
vienas gerai žinomas Brook- 
iyno-New Yorko apielinkėj ir 
jo du broliai svečiai iš Detro
it, Mich. Sudainavo trio ke
letą dainų, paskui kiekvienas 
solo, taipgi po kelias dainas 
akompanuojant pianu. Taipgi 
griežė armonika solo vienas iš 
orkestros narių, jaunas, bet 
geras muzikantas. Broliai Va
siliauskai publikai labai pati
ko, nenorėjo paleist nuo estra
dos. Tai retas tokis atsitiki
mas, kaip trys broliai daini
ninkai. '

Gaila, kad publikos buvo 
nedaug. Buvęs.

Jurgis Žilinskas, 62 m. 
žiaus, 155 Greenpoint Ave., 
Brooklyne, mirė gegužės 28 
d., 1940. Palaidotas geg. 31 
d., šv. Trejybės kapinėse. Pa
šarvotas buvo laidotuvių 
rektoriaus Aromiskio 
čioj. Jisai rūpinosi ir 
vėmis .

—o—
Josephine Krauleidis 

ley), 50 m. amžiaus, 
po 310 S. 3rd St., mirė 29 d. 
gegužės, Crown Heights Hos
pital. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, birželio 1 d., Šv. Jono 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
grab. Garšvos koplyčioj, 
Bedford Ave.

Joseph Matazinski, 51 
amžiaus, 445 Greenwich
New York City, mirė trečia
dienį, gegužės 29 d., Beek
man St. ligoninėj. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, birželio 1 d., 
2 vai. po pietų, šv. Traicės 
(Holy Trinity) kapinėse. Kū
nas pašarvotas namuose, po 
virš minėtu antrašu.

Mary Karpavich, 66 m. am
žiaus, 88 Hale Avė., mirė ket
virtadienį, geg. 30 d. Laido
tuvės įvyks pirmadienį, birže
lio 3 d., šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas namuose.

Šių trejų laidotuvių apeigo
mis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Griuvus apleistam namui, 
284 Mott St., N. Y., sužeistas 
11 metų berniukas. Nesant 
apylinkėj žaislaviečių, vaikai 
susirinkdavo žaist namo kie
me.

Paroda Virsta į Tribūną 
už Karą

Mokyklėlės Pabaiga 
ir Egzaminai

šeštadienį, 1 d. birželio, 
vai. po pietų, vietoj pa-

Šį 
2-rą 
mokų, įvyks A. ž. V. D. mo
kyklėlės mokinių egzaminai. 
Egzaminams yra pakviesti žy
mūs kalbos žinovai, kaip an
tai : V. Tauras, “L.” redak
torius, kuris yra kelių kalbų 
žinovas; V. Rudaitis, ir “Tie- 

redaktorius J. Gasiūnas. 
mokytojai: 

ir muzikos-
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Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

Pertaisytas Coney Islandas
Pereitą ketvirtadienį buvo 

vėsi, bet giedri diena. Kelio
lika drąsuolių jau jūroje mau
dėsi; o tūkstančiai nauju pa
jūrio tiltu spaciravo. Grupės 
sportininkų ant naujai išpilto 
pajūryj smiltyno gimnastika- 
vosi. O ant stogų, kurie čia 
yra .pritaisyti nuogiems šildy
tis prieš saulę, veik visur ga
lėjome rasti kimštinai sugulu
sių vyrų ir moterų (atleiskite, 
Reporteriui nuogų moterų ne
teko matyti, bet
moterys pasakojo, nes mote
rų tokie gardai aukšta ir ne
permatoma tvora atitverta 
nuo vyrų gardų).

Paprastai vyrai ant stogų 
nuogi, nuobodulio dėlei, loš
davo šachmatais,
bet šiuo tarpu veik per visą 
laiką ant stogo gali girdėti 
karštas diskusijas dėl europi
nio karo. Kaip kada diskusi
jos būna tokios gyvos, kad 
prieina arti kumštynių.

Jaunesni ant‘Stogų atsinešę 
radio aparatus ir su jais klau
sosi žinių bei muzikos.

—o—
Tenka Linksmai Pasivažinėti

Vienoj lietuviškoj valgykloj 
tenka susitikti greatneckietis 
Ignas Urbonas; jis su keletą 
mergaičių ir pora kavalierių 
užkandžiauja. Pavalgę, sako, 
eisim pasivažinėti. Nugi, žiū
rim, kad lauke prie durų nau
jutėlis vežimas — “Hudson.” 
Susisodina Urbonas visą grupę 
ir leidžiamės pasivažinėt. Už
važiuojame pažiūrėt Lietuviu 
Radio Valandos pikniko,—bet 
ten dar mažai publikos, tuo
met Urbonas užkomanduoja 
dar važiuot toliau.

Važiuojam net į Jones 
Beach. O gražumėlis vaizdų 
pakelėmis! Medžiu žalumas, 
—gėlės, gėlės ir gėlės. Kur 
du, trys metai atgal čia va
žiuodamas galėjai matyti 
krūmokšlius, golfui lošti dir
vonus,—šiandien galima ma
tyt pasakiškai gražūs namai, 
nameliai, įvairiausios kon
strukcijos, — vieni jau apgy
venti, kiti garsinami dar par
davimui ; aplink tuos namus 
apsodinta jaunais medeliais. 
Tūkstančiai nauju, namu sta
toma ir jau pabaigta statyti, 
tačiaus apie New' Yorką na
mu kainos gana aukštos; rau
dos irgi pakilę.

Pasivažinėję vėl sugrįžome 
j Liet. Radio Valandos pik
niką. kur pulkas gražaus lie
tuviško jaunimo smagiai šo
ko sau polkas. Reporteris.

Atminimų Diena Pasaulio 
Parodon atvyko 317,058 lan
kytojai. *;

Pereitais metais newyorkis- 
kė Pasaulio Paroda buvo ar 
bent bandyta perstatyti tribū
na už taiką ir progresą—Ry
tojaus Pasauliu. Taikos Aikš
tėj (Court of Peace) vykusios 
programos darydavo kokią tai 
jaukią atmosferą.

Deja, to negalima pasakyt 
šiais metais. Man asmeniškai 
teko dalyvauti du kartu — 
Amalgameitų Dieną ir Atmi
nimų Dieną. Kiekvienu kartu 
klausiau specialių programų ir 
kiekvienu kartu jaučiaus, jog 
aš užmokėjau savo pusdolerį- 
įžangos, kad paremt karo pro
pagandą, nors einant tos in
tencijos neturėjau. Pirmu 
kartu toj karo kurstytojų ro
lėj mačiau Hillmaną, gub. 
Lehmaną ir vidaus reikalų mi- 
nisterį Ickes, o antruoju — 
pulkininką George Chase 
Lewis. N. K.

sos
Taipgi dalyvaus 
P. Baranauskas 
dainų mokytoja Aldona Žilins
kaitė.

Egzaminai bus lengvi; išlai
kiusieji egzaminus mokiniai 
gaus atatinkamus pažymėji
mus; taipgi geriau pasižymė
jusiems moksle bei pasielgi
me bus duodama dovanos.

Komisija kviečia mokinius 
dalyvauti ir tuos, kurie dėl 
tam tikrų priežasčių negalėjo 
ištisai lankyt šią mokyklėlę 
per paskutinius du sezonus.

Mokyklėlės komisija nori 
gražiai ir iškilmingai užbaigt 
šio sezono mokyklėlę, todėl 
bus paruošta po egzaminų ir 
vaišės — lengvi užkandžiai ir 
gėrimai.

Visi mokiniai ir mokinės ne
praleiskite šių egzaminų, hes 
tai bus jūsų pačių naudai,

Komisijęę
P. S. Subatoj vakareį.,ten 

pat “L.” svetainėj, įvyks jLDS 
1-mos kuopos pokilis.

Komisija.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

i JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Nužudytasis A. Galiūnas 
Turėjęs Pinigų

Nužudytojo Aleksandro Ga
liūno kambaryje po malkomis 
rasta $2,100 rutuliukas šimta- 
dolerinių. To pat buto gyven
tojas V. Kapočinskas, 81 Al
len St., pareiškęs dėl to radi
nio nuostabą, jis Galiūną skai
tęs neturčiu, kadangi Galiū
nas ilgai buvęs be darbo. 
Kaip praneša policija, jau su
radę ir trūkusias kūno dalis.

Trim mašinom susidūrus 
Įvažiuojant iš Webster Ave., 
N. Y., į Hutchinson River 
Parkway, Westchester Ap
skrityje, trys newyorkieciai 
užmušti ir 7 pavojingai 
žeisti.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

BAR ir GRILL
LIETUVIŲ RESTAURANAS
Įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

Vice-Prezidentą
Nominacijos bus viešoje, masinėje 

sesijoje sekmadienį

BIRŽELIO 2 JUNE 
11-tą Valandą Ryto

Madison Sq. Garden
Tai bus Komunistų Partijos 

Nacionalė Nominacijų Sesija. 
t

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 Amerika nuo Imperia
listinį_____ _________
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