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

Tūlam Kauno laikraštyje 
skaitome:

Vienas Vilniaus dvasininkas 
gavo “.šiomis dienomis iš savo 
gero' bičiulio dvasininko Va
tikane laišką, kuriame šis ra
šo, jog vysk. Jalbžykovskis 
netrukus bus iškeltas j Vati
kaną, gaus naują paskyrimą 
ir i Vilnių nebegrįš. . . ’’

Esą, dėl tokio Vatikano žy
gio Vilniaus lenkai yra labai 
nepasitenkinę.

—o—
Pasirodo, kad p. Merkio 

vyriausybė iki šiol nebedrįso 
suvaldyti arkivyskupo Jal- 
bžykovskio, nors pastarasis 
buvo aršiausias Lietuvos prie
šas. Jeigu jis bus “iškvies
tas,” tai kas tuomet užims 
Jalbžykovskio vietą? Atsi- 
krausčius kokiam nors kitam 
buvusiam Smiglio-Rydzio 
kalikui, Vilniuj padėtis 
kiek nepagerės.

—o—
“Naujienų” redaktorius

šo, kad “Jokios komunistų 
partios Vokietijoje senai ne
bėra...” Toliau: “Tai, kas^ 
vadinama Vokietijos komunis-j 
tų partija, yra tik akli Sta-/ 
lino pakalikai arba jo apmoJ 
kamieji agentai, žmonių mai
šėse jie jokios įtakos neturi.] 

šitaip rašyti, aišku, tegali 
tik tokis žmogus, kaip “Nau
jienų” redaktorius. Jis komu
nistinį judėjimą jau senai bu
vo palaidojęs. Jo jam nebe
liko ne tik Vokietijoj, bet ir 
visame pasaulyje.

------ o—
Betgi gyvenimas rodo visai 

ką kitą. Komunistinis judėji
mas niekur nėra išnaikintas, 
nes jis negali būti išnaikintas. 
Pamatysime, kad po neilgo 
laiko pačios “Naujienos” ra
šys &pie tą judėjimą, ir plūs 
jį labiau negu kada nors.

—o—
Paryžius jau vokiečių ran

kose. Kokia tai Francijai tra
gedija! Niekas negali apra
šyti.

Prieš apie 20 metų to paties 
Paryžiaus priemiestyj, Versai- 
lėj, suvažiavo keturi seniai— 
Wilsortas, Lloyd George, Or
lando ir Clemenceau — ir 
darė “taiką.” Jie raižė Vo
kietiją, bandė padaryti ją nie
ko nereiškiančiu kraštu — pa
vergti. suvaržyti ją taip, kad 
ji niekad negalėtu atsipeikėti.

Tokia tai buvo Versailės tai
kos sutartis!

Na, ir šiandien matome: to
ji pati Vokietija atėjo ir pa
čią Versaile pasiėmė. Grūmo
ja ji pasiėmimu ir visos Fran
cijos.

—o—
1938 metais, laike Municho 

išdavystės, Chamber! a i n a s 
parsivežė iš Vokietijos doku
mentą, kuriame buvo pasaky
ta, kad Vokietija su Anglija 
niekad nekariausiančios.
' Toki dokumentą parsivežė 
ir Daladier.

Kur šiandien tas “doku
mentas” ? ,

—o—
Niekas tiek nepadėjo Hitle

riui ateiti į Paryžių, kaip bu
vusia Francijos premjeras Da
ladier, ir buvusis Anglijos 
premjeras Chamberlainas. Gal 
būt Hitleris kada nors juos 
už tai apdovanos ordinais.

Ordinus turėtų gauti ir Blu- 
mas ir kiti Francijos ir Angli
jos socialistų lyderiai, kadan
gi jie užgyrė tų savo premje
ru taktiką. Blumas, beje, pa
dėjo Hitleriui ir Mussoliniui 
sumėsinėti Ispanijos respubli
ką.

Roma. — Italija užgiria 
žygi, kuriuom Ispanija užė
mė Tanžyrą.

Iš Tanžyro galima gru- 
ntot Anglijos valdomam Gi- 
braltarui.
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Generolas Raštikis 
Kaipo Naujas Lie
tuvos Premjeras

Pasitraukė A. Merkio Ministerių Kabinetas; Tikimasi Gra
žiuoju Išspręst Nesusipratimus su Sovietais

/Kaunas. — Pasitraukė 
/Lietuvos ministerių kabine
tas, kurio pirmininkas buvo 
A. Merkys.

Generolas Raštikis pa
skirtas sudaryt naują mi
nisterių kabinetą, kaip buvo 
pranešta iš Kauno birž. 15 
dieną.

Kaunas, birž. 13. — Ofi
cialiai pranešama, kad Lie
tuvos ministeris pirminin-

kas A. Merkys Maskvoje tu
rėjo ilgesnius pasitarimus 
su Molotovu, Sovietu komi- 
sąru užsieniniams reika
lams. Tikimasi geruoju iš
siaiškint su Sovietais (skun
dus dėl to, kad Lietuvoje 
buvo pagrobti keli sovieti
niai kariai).

A. Povilaitis, saugumo d 
partmento direktorius, t/i- 
po atleistas iš pareigų.

Amerikos Valdžia Nu
mato, Kad Francija Tai

kysis su Vokiečiais
Washington. — Amerikos 

valstybės ministerija ati
dengė, kad jinai tiki, jog 
Francija greitu laiku pra
šys Vokietiją taikytis, ir 
Anglija bus palikta viena 
kariauti.
Sugriūsiąs Reynaudo Mi

nisterių Kabinetas
Washingtono valdininkai 

numato, kad dabartinis 
Francijos ministeris pirmi
ninkas Paul Reynaud turės 
pasitraukt, ir bus sudarytas 
naujas ministerių kabinetas 
be Reynaudo jame. O nau
jasis kabinetas pradėsiąs 
derybas dėl atskiros taikos 
su Vokietija.

I Vokiečiai Užėmė Verdu- 
ną, Francūzų Tvirtovę

Berlin. - Vokiečių koman
da praneša, kad jie šturmu 
užėmė Verduną, vieną iš ga
lingiausių tvirtovių Franci
jos Maginot linijoj. Sako, 
kad vokiečiai taipgi pralau
žę Maginot liniją į pietus 
nuo Saarbrueckeno.

Per dešimt* paskutinių 
dienų vokiečiai paėmė į ne
laisvę 200 tūkstančių fran- 
cūzų-anglų kariuomenės.

Paryžius. —Francūzų vy
riausybė pripažįsta, kad jos 
armija Maginot tvirtovių li
nijoj atsidūrė pavojingoje, 
“juodoje” padėtyje.

Sovietų Sutartis su 
Vokietija

Maskva. Sovietai pasirašė 
sutartį su Vokietija drau
giškai spręst klausimus, ku- 

I rie galėtų kilt palei rubežių 
I tarp tų dviejų šalių.

PRIĖMĖ DAUGIAU SOVIETU KARIUO 
MENES; BUS TEISIAMI VALDININKAI, 

RAUDONARMIEČIŲ KANKINTOJAI

Sovietų Kariuomenė 
vyko į Vilnių, Kauną • 

ir Kitus Miestus
Kaimas. — Sovietų ka

riuomenė birž. 15 d. įmarša- 
vo į Vilnių, Kauną, Šiaulius, 
Panevėžį ir Raseinius.

Pasitraukus A. Merkio 
ministerių kabinetui, dar 
nesudaryta naujas kabine
tas (šiuos žodžius bera-

Prez. Smetona buvo pas
kyręs generolą Raštikį su- 
organizuot naują ministerių 
kabinėta.

New Yorko Times kores
pondentas praneša iš Kau
no, jog Sovietai ’’davė su
prast. kad planuojamas gen. 
Raštikio kabinetas negalėtų 
patenkint” Sovietus.

Laukiama- atvykstant So
vietų įgaliotinių iš Maskvos 
į Kauną tartis apie naują 
valdžią ir apsvarstyt tūlus 
kitus klausimus.

Motorizuota Raudonar
miečių Divizija Kaune

Berlin. — Du šimtai So
vietų tankų jau pervažiavo 
per Kauną.

Kaune apsistojo motori
zuota raudonarmiečių divi
zija. Sakoma, kad šarvuoti 
raudonarmiečių automobi
liai pastatyti prie visų val
džios rūmų bei įstaigų.

Pranešama, jog kai kurie 
gyventojai “šturmavo” mai
sto krautuves.

Pranešama, kad Sovietai 
reikalauja sudaryt valdžią 
platesniais pamatais žmonių 
atstovybės.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Jackson paskelbė, kad 
nuo šio laiko bus priimami į 
Ameriką tik tokie ateiviai, 
kurie bus jai reikalingi bei 
naudingi.

Maskva. — Lietuvos val
džia birž. 15 d. priėmė se
kamus Sovietų reikalavi
mus:

“1. Lietuvos vidaus reika
lų ministeris ^kučas ir di
rektorius politinės policijos 
skyriaus Povilaitis turi būt 
tuojau patraukti į teismą, 
nes jie yra tiesioginiai kalti 
dėl to, kad buvo daromi 
provokatoriški veiksmai 
prieš Sovietų kariuomenę 
esančią stovyklose Lietuvoj. 
f “2. Tuojau turi būt suda
ryta Lietuvoj tokia valdžia, 
kuyi galėtų ir norėtų užtik- 
rint teisingą vykdymą tar
pusavio pagalbos sutarties 
tarp Sovietų ir Lietuvos ir 
kuri griežtai suvaldytų prie
šus tos sutarties.

“3. Turi būt tuojau duo
tas laisvas praleidimas So
vietų kariuomęnei į Lietu
vos žemę; ši sovietinė ka
riuomenė bus pastatyta 
svarbiausiuose Lietuvos 
centruose, kuriuose bus tik 
Sovietų kariuomenės, kiek 
reikia, kad už tikrint, jog 
bus vykdoma tarpusavio pa
galvos sutartis tarp Sovietų 
ir Lietuvos, ir kad užkirst, 
kelią provokatoriškiems 
veiksmams atkreiptiems 
prieš Sovietu kariuomenę 
(garnizoną) Lietuvoje.”
SOVIETŲ PAREIŠKIMAS

Sovietų komisarų pirmi
ninkas Molotov birž. 14 d. 
įteikė sekamą pareiškimą 
Juozuo Urbšiui, užsieniniam 
Lietuvos ministeriui, atsi
lankiusiam į Maskvą:

“Paskutiniu laiku įvykę 
Maskvoje pasikalbėjimai 
tarp Molotovo, Sovietų Są
jungos komisarų pirminin
ko ir Lietuvos ministerio 
pirmininko Merkio ir Lietu
vos užsienių reikalų minis
terio Urbšio įrodė šitokius 
faktus:

“Paskutiniais mėnesiais 
Lietuvoje įvyko eilė atsitiki
mų, kur Lietuvos valdinin
kai grobė Sovietų karius, 
priklausančius sovietinei ka
riuomenei t pastatytai pas
kirtose vietose Lietuvos že
mėje pagal tarpusavio pa
galbos sutartį, padarytą 
tarp Sovietų ir Lietuvos, ir 
šie valdininkai kankino tuos 
Sovietų karius, norėdami iš- 
gaut karines paslaptis So
vietų valstybės.

“Tapo įrodyta, kad Sovie
tų karys Butajev buvo ne 
tik pagrobtas, bet Lietuvos 
policija ir nužudė jį po to, 
kai Sovietų Sąjunga parei
kalavo, kad jis būtų paleis
tas.

“Dviem Sovietų armijos 
kariam, Pissarevui ir Smav- 
gonetsui pasisekė pabėgt

nuo Lietuvos policijos, kuri 
juos pagrobė ir kankino. 
Karys Šutov, pagrobtas Lie
tuvoje, dar nesurastas.

Tokiais veiksmais prieš 
karius priklausančius Sovie
tų kariuomenei pastatytą! 
Lietuvoje, Lietuvos valdi
ninkai stengėsi padaryt 
taip, kad negalima būtų so
vietinei kariuomenei pasi
likt Lietuvoje.

“Tą pat parodo ir sekami 
veiksmai, kurie paskutiniu 
laiku ypač dažnai buvo da
romi: Buvo areštuota ir į 
koncentracijos stovyklas su
varyta daug Lietuvos pilie
čių, kurie aptarnavo Sovie
tų kariuomenę — kuTie dir
bo prie valgių patiekimo, 
vedė skalbyklas ir tt.

“Tokie aštrūs keršto žin
gsniai prieš nekaltus Lietu
vos piliečius aptarnaujan
čius sovietine kariuomenę 
daromi ne tik tuo tikslu, 
kad Sovietu kariuomenė ne
galėtu laikytis Lietuvoje, 
bet jie daromi ir tam, kad 
sukurstyt Lietuvoje priešiš
ka nusistatymą linkui sovie
tiniu karių ir priruošt už
puolimą ant šių karių.
SUTARTIES LAUŽYMAI

“Visi šie faktai parodo, 
kad Lietuvos valdžia šiurkš
čiai laužo tarpusavio pagal
bos sutartį, kurią Lietuva 
padarė su Sovietų Sąjunga, 
ir kad buvo ruošiamas už
puolimas ant sovietinės ka
riuomenės stovinčios Lietu
voje pagal šią sutartį.

KARINE sutartis 
PRIEŠ SOVIETUS

“Po to kai buvo pasirašy
ta tarpusavio pagalbos su
tartis tarp Lietuvos ir So
vietų, tai Lietuvos valdžia 
padarė karinę sąjungą su 
Latvija ir Estonija ir :tuo 
būdu pakeitė vadinamą Bal
tijos Santarvę į trijQ valsty
bių karinę sąjungą; pirm to 
tiktai Latvija ir Estonija 
turėjo karinę sąjungą toje 
Santarvėje. Sovietų vyriau
sybė mano, kad ši trijų val
stybių karinė sąjunga yra 
atkreipta prieš Sovietų Są
jungą.

“Įstojus Lietuvai į tą ka- : 
rinę santarvę, buvo slaptai 
nuo Sovietų Sąjungos susti
printi ryšiai ir susisiekimai 
tarp Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos generalinių šta
bų... O 1940 m. vasario 
mėnesį buvo įkurtas orga
nas šios karines santarvės, 
“Revue Baltique,” spaudi- 
namas anglų, francūzų ir . 
vokiečių kalbomis.

“Visi šie faktai liudija, 
jog Lietuvos valdžia šiurkš
čiai laužė tarpusavio pagal-

Francija Nori Tai 
kytis su Vokiečiais

f -------------------------------------------------------------

Sakoma, Prancūzai Skundėsi, Kad Anglija Neduoda Fran
cijai Gana Paramos; Gal Pasiduosianti Francūzų Komanda

Tours, Franci j a. — Iš čia 
pasklido girdai į Ameriką 
per spaudą ir radio, kad 
Francijos valdžia greitai 
prašys Vokietiją taikytis. 
Tuos girdus perleido Fran
cijos cenzoriai.

(Amerikos radio šeštadie
nį gavo pranešimą, kad 
Francija, atsidūrus kritiš
koje padėtyje, jau pradėjus 
pasitarimus dėlei taikos su 
Vokietija.)

London. — Pranešama, 
jog Francija skundėsi, kad 
anglai neduoda jai gana ka
rinės paramos.

Eina gandai, būk Anglija 
jau sulaikė karo pagalbą 
Francijai. Tai esą todėl, kad 
francūzų valdžia planuoja 
taikytis su Vokietija. Angli
jos vyriausybė sako, kad ji 
siunčia didžiausios galimos 
paramos Francijai.

Anglijoj, tačiau, manoma, 
kad gal Francija bus pri
versta daryt atskirą taiką 
su Vokietija.

Berlin. — Vokiečių vė
liavos plevėsuoja ant viso 
Paryžiaus.

Pranešama, jog vokiečių 
komandieriai reikalauja, 
kad francūzų armijos ko
manda pasiduotų

Spėjama, kad gal Franci- 
jos komanda pasiduos neat- 
siklausdama net savo val
džios.

London. — Suprantama, 
kad Anglijos valdžia pripa
žino Francijai teisę daryt 
atskirą taiką su Vokietija, 
jeigu tokios taikos norėtų 
vyriausias francūzų koman- 
dierius gen. Weygand, kaip 
praneša United Press, ame
rikonų žinių agentūra.

Bet sakoma, kad Anglija 
ir be Ęrancijos tęstų karą 
prieš Vokietiją. Anglų poli
tikai turi vilties, kad Angli
ja “viena” su Amerikos pa
galba atsilaikytų iki rudens. 
Anglai tikisi, kad “badas” 
per žiemą labai nusilpintų 
Vokietiją ir Italiją. «
Ko Hitleris Reikalautų iš 

Francijos
Anglijoj numatoma, kad 

jeigu Francija eitų į taikos 
darybas, tai vokiečiai išsta
tytų sekančias sąlygas 
Francijai:

Sunaikint Maginot tvirto
vių liniją, kuri kaštavo 500 
milionų dolerių.

Sugrąžint Vokietijai Al- 
zace-Lorraine.

Duot Vokietijai kai kurių 
Francijos žemių.

Suteikt Vokietijai įvairias 
ūkiškas ir finansines pir
menybes.

Spėjama, kad Hitleris 
atmestų Anglijos pasiūlymą 
taikytis, jeigu anglai pada
rytų tokį pasiūlymą. Nes 
Hitleris nori sudaužyti ir 
sukriušint finansinę ir pra
moninę Anglijos galybę.

bos sutartį tarp Sovietų ir 
Lietuvos. Nes .ta sutartis 
uždraudžia vienai ir kitai 
susitarusioms šalims ‘daryt 
bet kokią karinę sąjungą 
prieš antrą iš susitarusių 
šalių arba dalyvaut tokioj 
sąjungoje.

“Lietuvos valdžia darė vi
sus tokius priešiškus veiks
mus linkui Sovietų Sąjun
gos, nežiūrint, kad Sovietai 
vedė labai palankią Lietuvai 
politiką, ryškiai pritardama 
Lietuvai, kuriai, kaip gerai 
žinoma, Sovietai savu noru 
pervedė Vilniaus miestą ir 
Vilniaus kraštą.

“Sovietų vyriausybė įsi
tikinus, jog tokia padėtis 
negali ilgiau tęstis. Sovietų 
vyriausybė laiko būtinu ir 
neatidėliojamu dalyku, kad 
Lietuva išpildytų tokius rei
kalavimus.” (Tie reikalavi
mai paduoti pačioje 
straipsnio pradžioje.)

Italai Nuskandinę Tris 
Karinius Anglijos- 
Francijos Laivus

Roma. — Pranešimais 
birž. 15 d., talkininkų nai
kintuvai bombardavo Itali
jos pakraštį. Italai nuskan
dino du Anglijos-Francijos 
naikintuvus ir vieną mini
ninką.

EXTRA
Kaunas, birž. 16. — Pra

nešama, kad pabėgo prez. 
Smetona, manoma, į Vokie
tiją.

Numatoma, kad įsikurs 
liaudies fronto valdžia 
tuvoje.

Lie-
■■ R

V • 
S10

ORAS. — Giedra.

Sausra Lietuvoje
Kaunas. — Lietuvoje 

sra. Reikalingas pasėliams 
lietus.

sau-
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Karui Geri ir Negrai
Visi žinome, su kokia panieka turčių 

klasė žiūri į negrų rasę. Pietų valstijose 
negras neskaitomas žmogumi, nepaisant, 
kad jam konstitucija garantuoja 
gaus teises.

Bet kada turčiai stumia šalį į 
tai jie “pamilo” ir negrus. Ponas 
fing Bancroft, Hearsto spaudoj
kad negrai yra ištvermingi kare. O pro
fesorius D. B. Dili iš Harvardo Univer
siteto įrodinėja, kad negrai yra tinka
miausi tarnauti tankuose ir submarinuo- 
se, nes jie tvirtesni, gali daugiau karš
čio atlaikyti už baltus žmones.

Žuvo Lenkų Submarinas
Tai žuvo paskutinis Lenkijos subma

rinas “Orzel,” kuris buvo pabėgęs į An
gliją ir veikė išvien su anglų laivynu. Ka
da vokiečiai okupavo Lenkijos prieplau
kas, tai “Orzel” paspruko į Estoniją, ten 
buvo aprūpintas karo reikmenimis, ir iš- 

. plaukęs į Baltijos Jūras nuskandino du 
Sovietų prekybos laivus. Tas estų ir len
kų žygis iššaukė Sovietų Sąjungos pro
testą. Karo srityj lenkų submarinas nie
ku nepasižymėjo, nors anglai grūdo jį į 
jūras. Jis dingo su visa savo komanda iš 
56 žmonių.

Ne Viskas Rama SLA Fronte
“Tėvynėje” skaitome:
SLA kontrolės komisija birželio 7 die

ną netikėtai atsilankė į SLA Centro ofi
są ir tikrino Pildomosios Tarybos rinki- 

’ mų davinius. Kontrolės Komisija sakė 
‘ gavusi nusiskundimų apie balsavimų ne-
• tikslumus iš kelių kuopų, o taipgi gavusi 
nusiskundimą iš advokato W. Laukaičio,

• kandidato į prezidentus. Atsilankę į Cen
tro ofisą buvo du komisijos nariai, J. 
V. Grinius ir Jonas Tareila. Trečiasis ko
misijos narys, kun. M. Valadka buvo na-

• riu komisijoj, kuri balsus skaitė. Šį sy- 
;.kį jis į Centro ofisą nebuvo atvykęs.
Kontrolės Komisija darbavosi Centro 
ofise visą dieną.

Mūsų žiniomis, SLA kontrolės komisi
ja surado įdomių apie balsavimus davi
nių, būtent: 37 SLA kuopos balsavo už 

; pild. tarybą neturėdamos kvorumo — po 
tris-keturis narius tedalyvavo susirinki
muose, kas yra nelegalu.

Atmetus tųjų kuopų balsus, kaipo ne
legalius, kandidatas į prezidentus p.'Lau- 
kaitis tuomet turįs 

.negu p. Bagočius.
Taigi dabar visas 

SLA Seimui, kuris
mėnesio pabaigoj. Jei Seimas užtvirtins 
kontrolės komisijos raportą, tuomet Lau
kaitis pasiliks SLA prezidentu.

Kiti mano, kad visas dalykas dar galįs. 
atsidurti valdiškam teisme.

Jei p. Bagočius nebūtų sekęs Čikagos 
intriganto (Grigaičio) politikos, tuomet 
visas dalykas būtų išėjęs kitaip. Grigai
tis su savo politika įsiklampojo į raistą 

■ir ten nusivedė p. Bagočių.

Nauja LDS Centro Valdyba
J Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
ganas “Tiesa” praneša, kad šiomis die
nomis balsų skaitymo komisija skaitė 
halsus. LDS _narių referendumo, kuriua 
buvo išrinkta tos organizacijos Centro

1,927 
1,957 
1,525 
. 774 
. 854 
. 719

Taigi naujoj on LDS Centro Valdybon 
išrinkta:

Prezidentas R. Mizara.
1- masis Vice-Prez. J. Bimba.
2- rasis Vice-Prez. A. Vasaris.
Sekretorius J. Siurba.
Iždininkas Dr. J. J. Kaškiaučius.
Iždo globėjai: J. Grubis, Elena Kaunai- 

tė-Zablackienė, ir S. Kuzmickas.
Daktaras kvotėjas Dr. M. D. Palevi- 

čius.
Rinkimai praėjo be įjokių skandalų, be 

jokių varžytinių. Į tris žymias vietas,^ 
tenka pastebėti, tebuvo tik po vieną kan
didatą—kiti nominuotieji neapsiėmė. Ką 
gi tas parodo? O gi parodo tai, kad Lie
tuvių Darbininkų Susivienijime viešpa
tauja vienybė ir tikrasis broliškumas. 
Niekas nesivaržo dėl vietų, kaip sakysi
me SLA. Nei LDS organe, nei kituose 
laikraščiuose per rinkimus nebuvo jokios 
agitacijos už tuos ar kitus, asmenius.

Kitais žodžiais, LDS yra tikroji bro
liškumo organizacija Amerikos lietu
viuos. Tai pavyzdys visiems!

Yes, “Rumbling in Brazil”
“New York Times” po antgalviu 

‘‘Rumble ?in Brazil” davė redakcinį 
straipsnį, kuriame nuogastauja, kad Bra
zilijos prezidentas Vargas išreiškė min
tis, kurios nepilnai Wall Strytui patinka.

“Times” reikalauja sumušti Vokietiją 
ir Italiją, o jeigu tas nepavyks, tai tada 
paversti Amerikos visas šalis į galingą 
karo jėgą. Jis norėtų, kad visos Ameri
kos respublikos būtų vieningos ir klau
sytų komandos iš Washingtono.

Mums atrodo, kad Washingtono takti
ka, tas nuolatinis bosavimas visoj Ame
rikoj, kaip tik stumia nuo bendradar
biavimo kitas šalis su Jungt. Valstijo
mis.

Juk ar senai čia buvo keliamas skan
dalas prieš Meksiką dėl to, kad ta šalis 
atėmė nuo kitų šalių, kartu ir Jungt. 
Valstijų kapitalistų žibalo šaltinius? Ar 
senai reakcininkas Diesas kurstė Jung
tines Valstijas karan prieš Meksiką, kad 
ten išvaikius “penktą kolumną”? Ponas 
Rooseveltas dažnai taip kalba, kad tar
tum Pietų ir Centralinės Amerikos šalys 
nėra nepriklausomos, savistovės, bet yra 
tik Wall Stryto kolonijos. Pietų ir Cen
tralinės Amerikos šalys dar neužmiršo, 
su kokiu žiaurumu Jungt. Valstijų armi
ja ir jūrinė pėstija (marinai) smaugė 
Nicaraguos respublikos gyventojus!

Tokis nusistatymas link Centralinės ir 
Pietinės Amerikos respublikų nieko gero 
nežada. Tokia Wall Stryto politika gali 
kaip tik atvesti prie to, kad tų kraštų 
respublikos jungsis į daiktą ir sieks at
remti Wall Stryto bosavimą. O tokia 
padėčia labai gali pasinauduoti Italijos 
ir Vokietijos fašistai — pasiūlyti Pietų 
ir Centralinės Amerikos šalims savo pa
galbą.

Abelnai, mums nepatiko pastarųjų ke
lių metų Anglijos ir Franci jos užsienio 
politika ir ta politika atvedė tas šalis 
prie katastrofos. Mums dar mažiau pa
tinka Wall Stryto bosavimas Pietų ir

Pirmadienis, Birž. 17, 1940’

Ką Rašo Apie Raudonarmiečius Žmogus, 
Kuris Juos Kasdien Mato

R. Mizara ir K. Michel- 
sonas Sakys Prakalbas

Šiomis dienomis vienas 
laisvietis gavo laišką iš Aly
taus nuo savo draugo. Laiš
ko autorius kasdien mato ir 
susieina su ten stovinčiais 
raudonarmiečiais. Jis yra 
prasilavinęs žmogus, visa
pusiai dalykus suprantąs. 
Kaip žinia, tūli kvaileliai 
Amerikos lietuvių anti-so- 
vietinėj spaudoj raudonar
miečius labai pašiepė, paže
mino, būk jie Sovietų Są
jungoj 
sargio! 
rašo:

Alytus, 12-IV-40m. 
Sveikas, Dainavos 
šalies amerikieti.

Laiškas nuo Tamstos šį 
kartą gautas skubesniu
tempu—per 18 d. Labai 
džiugu, kad susirašinėjimas 
nenutrūksta. Mes atlytiškiai 
su smalsumu skaitome, ir šį 
kartą pasigardžiuodami 
juokiamės iš tų gandų, ku
rie apie raudonarmiečius 
jūsų šaly skleidžiami, 
kuojas 
vos iki 
niškais 
mietis, 
dzūko 
lyg puslaukinis tipelis orlai
vio. Tokiems gandus sklei- 
džiantiems idiotams Tams
tos pastatykit klausimą: te
gul jie raudonarmiečių tar
pe randa kareivį, kuris ne
mokėtų naudotis parašiutu, 
o ir tegul suranda beqt tu
ziną dzūkų, kurie 
parašiutu nusileisti? 
juos pradinėse mokyklose 
jau to mokinama. Tai, kuris 
prietaisas ‘čiudnesnis’? Lie
tuviškomis prekėmis jie ne
sistebi. Liuksusinių reikme
nų ir pas juos pilna, tik pas 
juos žymiai brangesnės, už 
tai pas juos daug pigesni tie 
reikmenys, kurie gyvam bū
tiną! reikalingi. Jų moterys 
prasčiau rėdosi, kaip mūsų 
beždžionponiutės, bet už tai 
ūkiškai — praktiškai. Vy
riško fasono batais, golf 
kelnėmis, mundurėliais, tik 
paltai ir barėtės nesiskiria 
nuo mūsų mados. Sijonų vi
sai nenešioja, tai ir į šokius 
afeina raudonais bačiukais, 
gražiai suprosuotom dau
giausia raudonom ar mėly
nom, geros medžiagos kel
nėmis ir bliuzai temis. Yra 
moterų karininkų, jos apsi
rengę visiškai kariškai. Pa
šėlusiai smagiai jos šoka 
“kazoką” ir kitus šokius. 
Bendras išsilavinimas eili
nių tarpe prilygsta mūsų in
teligentų išsilavinimui ir 
mandagumui: nevartoja
“pamatiuškų” ir kitų tra
dicinių rusų keiksmų. Ne
girtuokliauja, kaip seniau 
rusai mėgo. Tarnybos-užsi- 
ėmimo metu labai draus
mingi. Laisvalandžiais kari-

Ro- 
ginkluotas nuo gal- 
kojų ir dar moder- 
ginklais raudonar- 

pamatęs vyžuoto 
lietsargį pasibaido,

ninkas nuo kareivio mažai su, apsipratom, pats vėsu- 
kuo skiriasi. Daleiskim, at-Jas pereitą rudenį praūžė, 
vyksta karininkas pu būriu 
kareivių išgruzdinti trauki
nio, tai karininkas pirmas 
grėbia maišą, o paskui jį 
kareiviai. Pas juos už vis la
biausiai garbinamas darbas 
ir mokslas, o ne Dievas ir 
ponai kaip kituose plutokra- 
tiniuose kraštuose. Tikin
čiųjų nėra. Štai du pavyz
džiai: Pas tūlą alytiškį už
eina karininko žmona su 7 
m. amž. vaiku, anas apsidai
ręs sušuko: “Mamuška, 
smatry, ieščo oni vieryt v 
bogu,” rodydamas šventojo 
paveikslą stebėjosi vaikas. 
Arba štai, eina raudonar
mietis per pušyną, užtinka 
žagaraujančią bedarbę, 
klausia ką jinai iš tokių 
smulkių šakelių darysianti. 
Toji paaiškina, kad Įmūry
sianti pečių, kad neturinti 
malkų, nes yra bedarbė ir 
geresnių negalinti nusipirkt. 
Liepė eiti su juo kartu. Nu
vedęs ją į sandelius liepė dė
ti į maišą kiek tik pakelia. 
Kai moterėlė išeidinėjo, jis 
paklausė: “Ką darysi, kai 
šitas malkas sukūrensi, o 
bus šalčiai ir gilus sniegas 
miškuose? (Įvyko iš ru
dens.) “Dievas loskavas 
duos, ponuli,” atsakė mote
ris.” “O, jeigu jums dievas 
duoda, tai nėra reikalo bol
ševikams šelpti, verčiau ati
duosiu! tiems, kuriems die
vas neduoda,” pareiškė jis 
ir liepė malkas išversti. Nuo 
to įvykio uoliausiai tikintie
ji dzūkai prie jų vengę su
minėti dievą.

Bet vis dėlto nereikia ste
bėtis, jei priešingosios sro
vės prieš juos skleidžia kaip 
tik įmano šmeižtus, nes be
liko vienintelis kovos įnagis 
prieš darbo jėgas kovoti.

Lietuvoje ekonominės ir 
politinės sąlygos yra tokios 
pačios, kaip ir buvo. Pasku
tiniu laiku prekių pirkimas 
laisvėja.

Tamstos išsiųstas knygas 
ir periodinės spaudos siunti
nius gavau, labai ačiū. Pa
sidalindami skaitome.

Dabartiniu laiku, kai laik
raščiai perdėm užpildomi 
rašiniais iš kariaujančių 
valstybių gyvenimo, tai iš 
savo kampelio tik retkar
čiais parašau kronikos, nes 
atsidėjęs rašau didesnį da
lyką—knygą/Tamstoms pa
rašyti stengsiuos specialiai. 
Parašysiu reportažą, kokios 
dabar Dzūkijoj nuotaikos. 
Siunčiu kol Įkas senesnį da
lykėlį. Jei patiks talpinkite. 
Jei gaunate “Lietuvos Ūki
ninką, tai jame telpa dažnai 
mano feljetonai, jei patik
tų, galėtumėt palsinaudoti. ,

Dzūkijoj pradeda dvelkti j 
pavasaris, o su juo eina vis 
baisesnės žinios apie besi
plečiantį karą. Karas nebai-

Tada girdėjom patrankų 
dundesį, orlaivių dūzgėjimą. 
Matėm mūsų laukais besi
traukiančią lenkų pakriku
sią armiją. Kas žino ar dar 
neatskris bombonešiai bom
barduoti SSSR bazių?

Tuo ir baigsiu. Tikėda
mies, kad susirašinėjimas ir 
toliau bus tęsiamas, atsi
sveikindamas savo ir Tam
stos pažįstamų vardu siun
čiu įkaitusių sveikinimų 
Tamstai ir kitiems vienmin- 
čiams.

LDS prezidentas R. Miza
ra ir Keistutis Michelsonas 
sakys prakalbą Pittsburghe, 
Mokslo Draugijos name 
(Soho), birželio mėnesio 20 
d. 8 v. v. Prakalbas ruošia 
LDS Apskritys.

Birželio mėn. 21 d. jiedu 
bus Clevelande ir galės pa
sakyti prakalbas ten; bet 
kol kas clevelandieciai dar 
nepranešė, ar jie prakalbas 
ten rengia.

Čikagoje jiedu galės pasa
kyti po prakalbą birželio 
mėn. 28 d.—Bridgeporte.

O Detroite—liepos men. 1 
d.

Tarptautinis imperializmas 
teikia mums naują biblioteką. 
Kaip žinome, Vokietija pirma 
išleido juodą “Mein Kampf” 
knygą. Amerikai primetama 
“balta knyga,” Anglijai — 
“mėlyna,” Francijai — “gelto
na.”

Ką reiškia tokios spalvos, 
kaip “juoda,” “balta,” “mė
lyna” ir “geltona”? Tai yra 
tarptautinio imperializmo nau
ja vėliava — vėliava nesude
rinamų keturių spalvų.

Ar darbo žmonės galės pa
sitenkinančiai gyventi po to
kia vėliava ? Atsakymas, ne 1 
Vokietijos juoda piratiška 
spalva pavergtų tautų liau
dies nepajėgs išlaikyti. Tos 
pavergtos tautos anksčiau ar 
vėliau prieš Vokietiją sukils. 
Kaip dabar Hitleris verčia nuo 
sostų karalius, monarchus ir 
generolam kerta galvas ir 
šimtais tūkstančių žudo nieku 
nekaltus darbo žmones, ateis 
ir jo valanda, kada tie žmo
nės jam pasipriešins ir jam 
pačiam padarys galą.

Amerika po priedanga bal
tos spalvos savo kreiva poli
tika ekonominiai liaudį labai 
apsunkins ir jų iškovotą lais- 

. vę suvaržys. Tą artimoj atei
tyj patys pamatysime.

Anglijos mėlyna spalva da
lį savo darbo atliko prekiau
dama kitų tautų lėšomis savęs 
išsigelbėjimui. Bet jos darbas 
toli gražu nebaigtas, kol ji pa
ti galutinai nesusmuks.

Franci jos garbinga praeitis 
daug ko lėmė jos ateičiai, bet 
ant nelaimės, po Anglijos 
įtekme jos politika link Ispa
nijos civilio karo jai suteikta 
geltona spalva — spalva, kuri 
pačią prirengė prie saužudys- 
tės. Tai tragiška mirtis!

Galima spręsti, kad Europo
je iš dabartinės situacijos vien
spalvė vėliava plevėsuos.

—o—
Californijos valstijoj anglų 

kalba išeina “Peoples World” 
dienraštis ir CIO “The Labor 
Herald” savaitraštis. Pirmasis 
veda aštrią kovą prieš impe
rialistinį karą, už taiką. Labai 
daug teikia teisingų žinių apie 
užsieninę ir naminę karo si
tuaciją. Kas dar iš lietuvių 
neskaitote to laikraščio, užsi
rašykite.

Progresyviški lietuviai gali 
tikrai pasididžiuoti ir pasi
džiaugti turėdami savo tokią 
galingą spaudą: “Laisvę,” 
“Vilnį,” “šviesą” ir “Tiesą,” 
ypatingai mūsų dienraščiai 
šiame momente turėtų rastis 
kiekvieno lietuvio bute.

—o—
Ir vėl pasaulinės parodos at

daros dėl publikos kaip New 
Yorke, taip ir San Francisco. 
New Yorko pasaulinės paro
dos valdyba, matomai, save ir 
newyorkiecius labai apgavo, 
o proga buvo auksinė pasinau
doti. Kada Anglijos laivas 
Queen Elizabeth New Yorko 
prieplaukoje tupėjo, jei būtų 
buvęs perkeltas į parodos pa
talpas ir paverstas į pasilinks
minimo užeigą, valdyba be bė
dos būtų galėjus apmokėti 
tuos 24 milijonus pereito me
to skolų. Ypatingai, kada ten

jau nesiranda Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos pavilijonų. Tai 
mažai ir įdomybių. Reiškia, 
vėl skolos, vėl rūpesčiai. Ge
rai, kad toje parodoje randa
si tas blėkinis šuo “robot.” Sa
ko, jis loja praeivius, kaip tik
ras šuo ir rodo savo prielan
kumą publikai. Bet moterys jo 
nemyli, esą, nešvelnus ir šal
tas, kaip blakė.

—o— |
San Francisco paroda mies

tui kainuoja apie aštuonis mi
lijonus, federalei valdžiai sep
tynis su puse milijonus, Cali
fornijos valstijai penkis mili
jonus ir šimtą tūkstančių. Per
eiti metai paliko virš keturis 
milijonus skolos.

Iš to kilo tarpe direktorių 
niovynių. Dabar pryšakyje pa
rodos stovi visi biznieriai. Ko
ki rezultatai bus, tai tik pa
baiga parodys. Man atrodo, 
kad tokiose parodose turėtų 
pirmon vieton žydėti kultūra, 
menas, kad kuo daugiau savo 
piliečius pakelti, o ne doleris, 
kad piliečius apšmaukti.

------o—
Labai nemyliu apie save ra

šyti per spaudą, bet 
“Laisvės” skaitytojų, 
mano ypatiškiem 
main visai netiki, 
daryti 'su tokiais

Jau bus apie 
kaip sirginėju
žasties apleidau San Francis
co su tikslu, kad gal bus ge
riau mažam miestelyj provin
cijoj. Per paskutinius du me
tus tankiai susergu ir vis ei
na blogyn. Vietos daktarai 
ant paklausimo nieko ypatin
go nepasako. Manau laišku 
kreiptis prie daktaro Kaškiau- 
čiaus, gal jis man pagelbės. 
Prašau draugų nerugoti, kad 
aš vienur ar kitur su jumis 
nepasirodau arba tankiai šį tą 
neparašau į “Laisvę,” ne iš 
savo kaltės. Pagal savo svei
katą, manau, kad savo užduo
tį pilnai atlieku su kaupu.

Pacific.

Egiptas Visais Būdais Rems 
Talkininkus Prieš Italus
Cairo, Egiptas. — Egip- 

tėnų seimas nusprendė su- 
traukyt diplomatijos ryšius 
su Italija ir visais galimais 
būdais remt Angliją ir 
Franciją kovoje už “tiesą ir 
laisvę”.—Egiptas yra Angli
jos pusiau-kolonija.

Roma, birž. 13. — Italų 
valdžia tyrinėja, ar Angli
jos lėktuvai iš tikro pakilo 
iš orlaivių stovyklų Egipte 
ir iš ten atskrido bombar- 
duot Libiją, Italijos koloni
ją Afrikoje. Jeigu taip, tai 
italai kariaus ir prieš Egip
tą, v

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas pasirašė kongreso 
tarimą, kum skiria $1,308,- 
171,000 Amerikos karo lai
vynui.

K



, 1940

%*

Kaip Jie Žiūri į Dabartinį Karą?
(Mūsų skaitytojų informacijai, čionai pa
duodame ištraukas iš Earl Browderio, Ko
munistų Partijos sekretoriaus, raporto, iš
duoto partijos 11-tam suvažiavimui, gegužės 
30-birželio 2, 1940, New York, N. Y. Čio

nai jis išdėsto komunistų pažiūras į 
dabartinį Europos karą.)

prieštaravimą tarpe žmonių, kuriuos' karas 
paliečia. Karas parodo, kad liaudies reika
lai negali sau rasti organizuotos išraiškos 
kapitalistiniam' gamybos būde ir valstybinė
se formose, sukurtose ant 
mos.

tos gamybos for-

paaukodamos jiems, tiems Hitlerio partne
riams, Chiniją ir Ethiopiją. Už tai visą jos 
davė Hitleriui ir Mussoliniui laisvas rankas 
Ispanijoje — davė jiems išbandyti tuos nai
kinimo įrankius, kurie vėliau turėjo būti at
kreipti prieš Sovietų Sąjungą. Už tai visą 
jos sutiko leisti Hitleriui apsaugoti savo už
frontę, apdrūtinti Rhinelandą.. Už tai visą 
jos paaukojo Hitleriui Austriją ir čechoslo-

vakiją su jų neapsakoma daugybe ginklų ir 
turto. Už tai visą jos pažemino ir išromijo 
Tautų Lygą. Už tai visą jos išdavė savo 
iškilmingai sudėtus pasižadėjimus ir tuos 
pasižadėjimus viso .svieto akyse pavertė į 
pasityčiojimą. Už tai visą Anglijos ir Fran
cijos buržuazijos atidavė s^vo likimą į Hit
lerio rankas.

(Tąsa bus)

Trečias

Šio Karo Tikslas

už persidalinimą pa- 
vieną kraštą po kito, 
imperialistinė grupė

nema- 
ciniz- 

vertas

politika šiandien nulemia 
buržuazija negali eiti prie 
ir imperialistinio karo be tuo pa
vedimo karo prieš masių gyve- 

civiles teises namie, be

viską, 
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mus lygiu

beliko dvi 
kurios ne- 

(Italija jau 
Mussolinis pAt pradžioje at-

ir paskelbė Italiją

pobūdis dar pil- 
buvo 1914-1918

Šio karo imperialistinis 
nesnis ir ryškesnis, negu 
metų karo. Monopolinis kapitalas, finansi
nis kapitalas, kurio viešpatavimas nusako 
visą moderniškojo imperializmo pobūdį, pa
kilo į naujas aukštumas įvairiose šalyse po 
pereito karo. Kapitalo koncentracija ir cen
tralizacija ėjo dideliu smarkumu; didieji 
trustai, kapitalo sąjungos, karteliai, banki
niai sindikatai šiandien plačiau ir stipriau 
turi savo rankose kiekvienoje kapitalistinėje 
šalyje ekonominį gyvenimą. Todėl šis ka
ras prasidėjo kaipo “viską apimąs” (totali
nis) karas iš abiejų pusių, tam tikram laips
nyje dar aukštesnis, negu buvo pereitas ka
ras po keturių metų savo išsivystymo.

Tiktai Sovietų Sąjunga visai neįeina į ka
pitalizmo krizį, kuris yra šio karo pamatas. 
Vietoje ekonominio krizio, kuris nuo pat 1929 
metų purto visą kapitalistinį pasaulį, Sovie
tų Sąjunga laimėjo didžiausią gerovę.

Francija įsigalėjo Europoj. Anglija tą 
pamatė ir pradėjo jai pavydėti. Anglija 
pasirįžo kuogreičiausia sukurti naują spėkų 
balansą, kurį sugriovė Pasaulinis Karas. Po
karinis pasaulis buvo pilnas konkurencijų, 
antagonizmų ir prieštaravimų.

Su Japonijos užpuolimu ant Chinijos 1931 
metais, su užgrobimu Mandžūrijos prasidėjo 
šis naujas karų ir revoliucijų perijodas. Tai 
buvo gana 
Valstijoms, 
tarptautinę 
ant kelių.

skaudus smūgis yir Jungtinėms 
kurios buvo pradėjusios telkti 
paramą paklupdymui, Japonijos

Dešimts Simptomų*, Įtariančių Širdį
Rašo Dr. D. Pilka

Ją leng- 
žmogaus 

žmogus 
kaip ta 
maliava.

iškilmingai pažadėjo 
tvirtam neutrališkumui 
šį savo pareiškimą jis 
pakirtimui žmonių nu- 

Valstijos

Imperialistinis karas 
šaulio iš naujo įtraukia 
Juo daugiau kiekviena 
reikalinga militarinio laimėjimo atidėjimui
savo vidurinio sugriuvimo, tuo desperatiš- 
kiau kiekviena pusė stato mūšin savo re
zervus, griebiasi naujų avantiūrų ir grūda 
naujų milionų vyrų, moterų ir vaikų gyvy
bes ir turtą ant svarstyklių. Viena po kitos 
tautoms užduodamas mirtinas smūgis.

Amerikos gi buržuazija jau yra pasiža
dėjus šią šalį vienai imperialistinių konku
rentų pusei, būtent, talkininkams, dėl gero, 
ar dėl blogo, ir jau skaitoma išdavyste ne
sutikti su tuo buržuazijos nuosprendžiu. 
Nežiūrint to, kad 96 nuošimčiai Amerikos 
žmonių stoja už nesikišimą į karą, Roose- 
velto administracija, remiama ekonominių 
rojalistų ir jų agentų, žingsnis po žingsnio 
veda šią šalį į karą visoje istorijoje 
tytu greitumu ir tokiu pasirįžimu ir 
mu, kuris stebina visus ir kuris yra 
paties Hitlerio.

Karinė 
Amerikos 
puliariško 
tim kartu
nimo lygmalą ir 
vedimo karo -prieš darbininkų judėjimą, be 
nušlavimo visų pažangių socialinių įstatymų 
ir be įsteigimo monopolistinio kapitalo bru- 
tališkos diktatūros ant šalies kasdieninio 
gyvenimo, ši Amerikos buržuazijos karinės 
politikos fazė atsiskleidžia prieš 
smarkumu.

Jungtinės Valstijos ir Italija 
didelės kapitalistinės valstybės, 
įstojo į karą kaipo dalyvės, 
įstojo.—Red.)
metė “neutrališkumą 
“nekariaujančia,” kas reiškia tik tą, kad ji 
laukia patogaus momento oficialiai įstoti į 
karą. Rooseveltas 
Jungtines Valstijas 
(6'ešališkumui), bet 
lengviau panaudojo
sistatymo prieš karą. Jungtinės 
“slenka” į karą. Jų pozicija taip artima 
Mussoliniui, jog Argentinos užsienio reikalų 
ministeris pasiūlė Amerikoms, pripažinda
mas esamą padėtį, oficialiai priimti Musso- 
linio formula, kuri reiškia, kad Amerikos 
nekariauja, bet jos nėra bešališkos.

Tiktai viena tikrai neutrališka didelė ša
lis beliko, būtent,'Sovietinių Socialistinių 
Respublikų Sąjunga. Ji atmetė visas pastan
gas įvelti ją karan už vieną ar kitą pusę. 
Nugalėjo visas pastangas šį karą paversti 
generaliniu karu prieš augančią ir pergalin
gą socialistinę sistemą. Iššlavė iš savo arti
mų maži) kaimynų judėjimą už rėmimą ka
ro. Pagelbėjo silpnosioms tautoms jų kovo
je už taiką ir tautinę nepriklausomybę. Pa
drąsino taikos pastangas visam pasaulyje. 
Sovietų Sąjunga stovi kaipo tvirtovė ir ži
bintas interesams darbininkų klasės ir pa
prastųjų žmonių visų žemių jų troškimuose, 
jų viltyje ir jų apsaugoje.

Visų šalių masės pradeda pažinti tuos, 
kurie yra atsakomingi už šitą kruviną sker- 
dynę, į kurią pasaulis tapo įblokštas. Jos 
randa tuos atsakomingus elementus už šį 
karą visose imperialistinėse valdžiose be jo
kios išimties. Jos ruošia liaudies teismą vi
siems kaltininkams.
Imperialistinis Karas Kaip Giliausias Kapi

talistinės Pasaulio Sistemos Krizis

Dabartinis imperialistinis karas tai nėra 
pakartojimas 1914-1918 metų imperialisti
nio Pasaulio Karo, bet jo tęsimas. Yra tas 
pats karas principe, nes tai yra išraiška- gi
liausių visuomenės kapitalistinės sistemos 
prieštaravimų. Skirtingas tame, kad jis 
įvyksta po pereito Pasaulinio Karo su vi
somis jo pasekmėmis, giliausio krizio gady
nėje, kuomet pasaulinio kapitalizmo spėkos 
daug silpnesnės, kuomet revoliucinės anti- 
kapitalistinės spėkos daug stipresnės ir ge
riau subrendusios, o virš visko, kuomet gy
vuoja galinga Sovietų Sąjunga, nulemiamas 
ir nepataisomas kapitalizmo pasaulinėje si
stemoj įlūžimas. Todėl dabartinis karas yra 
gilesnis krizis, giliausias kapitalistinio pa
saulio krifeis.

Kad Jungtinės Valstijos, stipriausia kapi
talistinė šalis, pirmosiose karo dienose nėra 
kariaujanti šalis, tai priklauso nuo ypatin
gų istorinių apystovų ir nepakeičia šiame at
vejyje abelno vaizdo. O tas greitumas, ku- 
riuomi Amerikos buržuazija veržiasi į pat 
karo širdį, tiktai ryškiau parodo, kad tasai 
tempimas į karą pareina nuo kapitalistinės 
sistemos pamatinio pobūdžio. Imperialistinis 
karas yra prievartingas konkurentų susiti
kimas tarptautinės buržuazijos “šeimoje.” 
Karas jokiu būdu nereiškia kokį ten įgimtą

Respublikos Pasmaugimas ir 
Puolimai ant Kitų Kraštų

Mussolinis ir Hitleris sukūrė Ispanijos ar
mijos fašistinį sukilimą ir pasiuntė savo ka
rines spėkas pagelbėti pasmaugti Ispanijos 
Respubliką. Anglija ir Francija, remiamos 
Jungtinių Valstijų, atsiliepė su “nesikišimo 
komiteto” apgavyste, o tai reiškė Ispanijos 
Respublikos užblokadavimą. Ir šios “demo
kratijos” viešai apsidžiaugė, kai bučeris 
Franco laimėjo. Hitleris įmaršavo į Aus
triją ir pavertė ją Vokietijos provincija. Bet 
Anglija ir Francija tylėjo. Japonija įsiver
žė Chinijon, pradėjo įtūžusį kruviną karą 
ir pradėjo* pulti Anglijos interesus, bet 
Jungtinės Valstijos, Anglija ir Francija tik 
sumurmėjo kelius protesto žodžius, o Jung
tinės Valstijos tebepristatinėjo Japonijai 
didžiąją dalį žaliosios medžiagos ir mašine
rijos, reikalingos karo vedimui. Pagaliau, 
1938 metų rugsėjo mėnesį Chamberlain ir 
Daladier orlaiviu nulėkė į Munichą (Vo
kietijon) prie Hitlerio kojų paguldyti su
rištą ir bejėgę Čechoslovakiją. Vienok su 
Municho Paktu Anglijos ir Francijos val
dančiosios klases taip sudrūtino Hitlerio re
žimą Vokietijoj, atidavė jam tiek daug 
strategiškų punktų, taip pilnai sunaikino sa
vo moralinį nusistatymą prisidedami prie 
Hitlerio kriminalysčių,. jog jau buvo aišku, 
kuri puse stipresne. O pagal imperializmo 
taisykles, stipresnė pusė turi teisę valdyti 
pasaulį. Pabaisa, per keletą metų išauklė
ta, paspruko iš jo auklėtojų kontrolės.

Labai įdomu ir pamokinančia vėl prisimin
ti dabar, kai Vokietijos ginklai, užkariavę 
Norvegiją, Daniją, Holandiją, Belgiją ir 
Luxemburgą, smarkiai veržiasi Franci j on ir 
grūmoja abiem Londonui ir Paryžiui—įdo
mu vėl prisimint visus tuos įvykius, kuriuose 
Anglija ir Francija, dažnai su pritarimu ir 
pagelba Jungtinių Valstijų, pačios sąmonin
gai ir tiksliai sugriovė visą pokarinę apsi
gynimo sistemą, kuri buvo sukurta kaįp tik 
prieš tokius įvykius.

Kaip kitaip begalima šių kraštų tokią elg
seną išaiškinti, apart neapsakomo kvailumo 
bei tikslios saužudystės? Betgi mes .žinome, 
kad žmonės, kurie už tą viską atsakomingi, 
yra labai gudrūs žmonės — ištiesų, gal jų 
nelaimė buvo tame, kad jie buvo perdaug 
gudrūs, šitie surambėję buržuazijos vadai 
neserga saužudystės manija — jie gali pla
nuoti mirtį milionams žmonių, bet ne sau. 
Tad kaip gi galima suprasti tą jų politiką?

Suokalbis Prieš Socializmo Žemę

Tėra vienas išaiškinimas, būtent, Anglijos 
valdančioji klasė darbavosi išvien su savo 
broliška vokiečių klase įstatymui Hitlerio 
galion Vokietijoje su tuo sumetimu, kad su- 
kriušinti grūmojančią Vokietijos socialisti
nę revoliuciją, kad sukriušinti Vokietijos 
bolševikus. Jie didžiavosi tuo savo darbu ir 
padrąsino Vokietiją iš naujo apsiginkluoti 
su tuo sumetimu, kad ji sudaužytų Sovietų 
Sąjungą. Gi Hitleris per ilgą laiką sakėsi, 
kad tai esąs jo vyriausias tikslas. Todėl An-' 
glijos ir Francijos buržuazija buvo labai pa
tenkinta, kai Hitleris steigė armiją ir krovė 
ginklus. Už tai Anglija ir Francija buvo

i pasirengusios padaryti Hitlerio partneriams, 
Japonijai ir Italijai, didžiausių nusileidimų,

Ispanijos

to, kada — toniko.
2. IŠVAIZDA. Veido išvaizda 

kartais yra taip giliai įsėdusi į 
žmogaus rūpestį, kad jos išaiš
kinimas nėra taip lengvas daly
kas. Skaisti, rausva išvaizda 
yra visai naturališka gamtos 
dovana pas tam tikras žmonių 
grupes, kuomet pas kitus pa
raudusi išvaizda reiškia širdies 
ir kraujo apytakos sutrikimą. 
Kada rausvumas pasireiškia 
esant gilesniu ant lūpų, žandų, 
nosies, ypač rytmetyje, širdies 
defektas yra įspėjamas.

Veido išvaizda širdies ligoje 
kartais daug pasako. Neretas 
atsitikimas būna simptomų 
kompleksas, kuris kartu išreiš
kia savotiškai išblyškusį — pa
mėlynavusį — pageltusį veidą. 
Tokia veido išvaizda visuomet 
charakterizuoja širdies dekom
pensacijos ligą. Lūpų spalvos 
pakitimas visuomet išduoda pa
slaptį, kad širdis turi defektą. 
Skaitytojas bus patyręs ar ma
tęs, kad gydytojas nepraleidžia 
nepažiūrėjęs lūpų plonytės plė
vės apytakos našumo, šita plo
nytė lūpų gleivė prie širdies su
trikimo atvaizduoja anemiją 
arba pamėlynavimą aiškiau už 
kitas veido žymes. Gydytojui 
tas yra svarbu žinoti ir jis nie
kad nepraleidžia progos nepaty
ręs paviršutinės kraujo apyta
kos.

3. NUSILPNĖJIMAS. Pajė
gos arba sveikatos sumažėjimas, 
kuris prasideda visai nežymiai, 
bet progresuoja tolyn, didėja, 
yra širdies nedatekliaus, širdies 
skundo ženklas. Tokis sveikatos 
silpnėjimas reikia atskirti nuo 
širdies nuovargio, persidirbimo, 
laikinai energijos išeikvojimo. 
Pastarasis širdies nedateklius 
kyla daugiau nuo fizinių ir pro
tinių jėgų išeikvojimo, nors, 
tiesa, tas neretai paeina nuo 
staigaus susirgimo aštriomis li
gomis. širdis turi speciališką 
santykį su įvairiais .kitais orga
nais, taip kad jai nėra jokios 
galimybės atlikti darbą pavie
niai. Jos pavargimas reiškia 
nusilpnėjimą visų kitų organų 
kartu, širdis visuomet privalo, 
veikti kartu su kitais organais 
ar ji nori ar ne. Padedant veik
ti visiems kitiems organams — 
susilenkiant, išsitiesiant, vaikš
čiojant, laipiojant aukštyn, že
myn — prie kurio darbo ji buvo 
taip gerai per daug Jį metų pri
pratus, dabar jau nerangiai no
ri prisidėti ir net tankiai kelia 
protestą. Tokie protestai neturi 
daug reikšmės prieš 65 metus 
amžiaus, bet tai būna pasarga, 
kad širdis pradeda fiziškai pa
vargti, kas turėtų būti labai 
įvertinta, širdžiai pradedant 
kelti protestą, žmogui neužten
ka melancholiškai pasiganėdint 
save ir pasiskirti sau diagnozę: 
“aš manau, kad aš einu senyn!” 
ir todėl tegul taip viskas palie
ka. Kokis tai yra pasižeminimas 
pats savęs, ambicijos praradi
mas, įpuolimas į desperaciją ir 
tik dėl to, kad šešetas desėtkų 
metų saldaus gyvenimo prabė
go, kaip pavasario vanduo, žmo
gus tankiai padaro klaidą lygin
damas save prie išnykusių

DEŠIMTS NUODĖMIŲ
Antroji širdies sutrikimo 

simptomų grupė taip pat gali 
kilti nepriklausomai nuo pir- 
mesniųjų ženklų, kaip antai: 
po by kokios sunkesnės ligos, po 
rimto susijaudinimo, po fiziško 
nuovargio ir panašiai. Į šitą an
trąją simptomų grupę įeina 
anemijos pasireiškimas, funkci
jos nepakankamumas (insuf- 
ficientia), silpnumas, sutrikęs 
regėjimas, užsikertantis kosu
lys, dirbtinis kvėpavimas, gilus 
širdies skaudėjimas, visiškas šir
dies skaudėjimas, visiškai šir
dies nenormališkumas, vandeniu 
paplūdimas veido, rankų, kojų 
ir kitų kūno dalių. Tai yra or
ganiški simptomai, su kuriais 
reikia šiek tiek daugiau susipa
žinti.

1. ANEMIJA. Anemija reiš
kia stoką gero kraujo, 
vai galima pažinti ant 
išvaizdos. Anemiškas 
atrodo lyginai taip, 
namo sienų nublukusi
Anemiškas kraujas neturi už
tektinai reikalingų hemoglobino 
dažų. Vietoj šimto procentų, 
hemoglobinas tankiai būna ran
damas sumažėjęs iki pusės ar
ba dar mažiau. Raudonosios 
kraujo celės, iš kurių kraujo 
dažai darosi, taip pat būna žy
miai sumažėję. Anemija, kaip 
matome, yra svarbus simptomas. 
Ji paliečia netik širdį, bet ir vi
są kūno sistemą. Širdis betgi 
pirmutinė atsiduria pavojuje.

Anemija, žinoma, reikia at
skirti nuo paprastai staigaus iš
gąsčio, kurio dėlei veidas pa- 
blykšta. Anemiška išvaizda taip 
pat tankiai pasireiškia pas žmo
nes neveiklius, įpuolusius į se- 
dentarį gyvenimą. Užsitęsus il
gesniam laikui, nežiūrint žmo
gaus amžiaus, anemija lengvai 
galima pastebėti iš lūpų, pana
gių ir ausų. Kitaip aiškinant, 
galima sakyti, kad tai yra pa
sislėpusi liga, kuri kartu neša 
žalos kraujui ir širdžiai. Krau
jas yra tas agentas, kuris, bėg
damas per širdį, palieka jai 
maisto. širdis negaudama 
tinkamo maisto mitybai tuojau 
pradeda badauti, silpnėti ir pa
galiau sugriūva.

Anemijos diagnozę gali nu
statyti tik gydytojas, padaręs 
mikroskopišką kraujo tyrimą. 
Anemijos gydymas, žinoma, pri
klauso nuo to, ką mikroskopas 
parodo. Daugelis žmonių dar ir 
šiandien patys sau nusistato 
anemijos diagnozę pasiremdami 
tuo, kad jų veidas atrodo pa
blyškęs, kad jų apetitas prastas 
ir panašiai, kuomet gydytojas 
patyrinėjęs esančius simptomus 
nei sapnuot nesapnuoja apie 
anemijos diagnozę. Tokie žmo
nės, vietoj \ pasiklausus gydyto
jo, paprastai bėga į aptieką ro
dos j ieškoti. Visi žmonės turi 
ausis ir yra kada nors ir kur 
nors girdėję, kad turint anemi
ją, kraujui yra reikalinga gele
žies. Geležį pažįsta kiekvienas, 
— šmotą paėmęs negi valgysi. 
Toliau, jie žino, kad aptieko- 
rius yra tokis malūninkas, ku
ris paverčia geležį į miltelių 
formą arba sutarpina į skiedi
nį, ir kad tas tikrai yra reika
linga’jų ligos pašalinimui. Ap- (gentkarčių, kuomet nei gamta 
tiekorius, kaipo biznierius, ži-(to nedaro. Kada širdis pradeda 
noma, negi išleis prospektą ne
pasinaudojęs. Jis paprastai pa
duoda butelį ir kitą “geriausio” 
toniko, arba “geležies” pilių ar 
miltelių garsiai išreklamuotų 
laikraščiuose — neva anemijos 
gydymui. Neretai žmogus ap- 
serga razinkų persivalgęs, nes, 
pasak, razinkos turi geležies, 
reikalingos kraujo budavojimui.

Anemijos gydymas šiandien 
yra aiškus ir tikras. Bet tai yra 
gydytojo darbas. Jis tame yra 
žinovas, kada žmogui reikia ge- tai reiškia, kad kas tai yra ne- 

kepenų ekstrak- gerai jos pačios organe, kad jos

pavargti arba senėti, atsiranda 
noras ir žmogaus veikimui silp
nėti arba senėti. Sumažėjus šir
dies fiziškai'jėgai, žmogus tuo- 
jaus pajunta silpnumą kojų, 
rankų, ir kitų organų ir paga
liau apima visą kūno sistemą. 
Metai po metų širdies jėga iš
sisemia; jos funkcija pradeda 
sumažėti, nes energijos reser- 
vas nebeatpildomas, kad palai
kyti veikimo equilibrium. Kada 
širdis pati viena protestuoja,

ležies, kada

mechanizmas gerai nebeveikia. 
Gali būti, kad ji negauna užtek-; 
tinai kuro energijos gaminimui 
arba yra varoma virš galės, šir
dies protestas paprastai būna 
didesnis pas tą žmogų, kuris ne
nori prisipažinti, kad tai yra li
nija tarpe aktyviško ir sedenta- 
rio gyvenimo, kad tai yra limi- 
tacija tarpe produktyvisko am
žiaus retardacijos į lėtesnį ir lė
tesnį gyvenimą, žmogus, kuris 
verčia savo širdį esančią 65 me
tų amžiaus atlikti tokį darbą, 
kokį ji galėjo našiai išpildyti 
būdama 50 metų amžiaus, arba 
kurie varo 75 metų amžiaus 
širdį atlikti darbą 60 metų šir
dies, be abejonės patirs, kad tai 
nėra galimas daiktas, bet tęs sa
vo įsitikrinimą iki galop ateis

status exitus — mirtis.
4. REGĖJIMO DEFEKTAS. 

Matymo sumažėjimas dažnai 
yra gera pasarga, kad širdies 
ir kraujagyslių liga artinasi. 
Akys yra specialiai tokis orga
nas, kuris labai greitai pastebi 
šviesą ar tamsą savo jauslių at
spindžio kombinacijos mecha
nizmų ir greitai nustato spal
vos ir formos artimesnių ir to
limesnių objektų. Sutrikus sis
teminei kraujo apytakai, gydy
tojas gali lengvai pastebėti ir 
akyse kraujo apytakos pasikeiti
mą. Esant defektyviškam krau
jagyslių tinklui, aišku, mū
sų regėjimo mechanizmas eina 
prie visiško sutrikimo. Tiesa, 
nevisuomet regėjimas būna su
žalotas dėl širdies ligos, bet blo
ga kraujo apytaka tankiai pa
skatina akių defektą.

Po 45-50 metų amžiaus regė
jimas pats per save silpnėja. 
Tą kiekvienas gerai pastebi, 
kad akys nebėra tokios šviesios, 
kaip būdavo. Tai yra “senėji
mo” ženklas, kurį gydytojas va
dina “presbyopia,” ir reiškia, 
kad regėjimas naturališkai ny
ksta ir gal neužilgo reikės aki
nių. Akių specialistas papras
tai pažįsta širdies sutrikimą iš 
esančių defektyviškų kraujo in- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9yi2, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

* ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

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

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nūn io iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzemplionų, nu.? 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

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

Ko Nori 
Kunigas 
Coughlinas?

Kaina 5c

Išleido 
“Laisvė” 

1939

Tuojau įsigykite šią knygelę ir težinokite kas yra 
tas radio rėksnys Kunigas Coughlinas. Knygelė iš 32 
puslapių, kaina 5c. Platintojams, kin;e ims 25 knygeles 
ar daugiau, kaina 3c už knygelę. Užsisakykite tuoj&u.

paraše

R. MIZARA

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

sgĮi.i



Ketvirtis puslapis "

Vilnius. — Lietuvių pava
sarininkų suvažiavime Vil
niuje dalyvavo 7 tūkstančiai 
jaunuolių ir keli vyskupai.

Kaunas. — Divizijos ge
nerolas Raštikis paskirtas 
viršininku aukštosios karo 
mokyklos.

Garsinkite savo biznį dien 
raštvje “Laisvėje”.

MAYNARD, MASS.

Dienraščio “Laisvės” naudai didy
sis piknikas bus 4 d. licpos-July, 
Vose Pavilion Park.

BROOKLYN, N. Y.

Dienraščio “Laisvės” didysis pik
nikas bus 7 d. liepos-July, Clinton 
Park, Betts and Maspeth Avenues, 
Maspeth, N. Y.

*
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Nr. 3, Mrs. Stella Pinker, 
2465 Loy St., Easton, Pa., ser. 
21, No. 8, $10.

Nr. 4, Mrs. M. Barautas, 
628 S. Eaton St., Baltimore, 
Md., ser. 201, No. 13, $5.

Nr. 5, P. Savičius, 219 Clar- 
re Pl., Elizabeth, N. J., ser. 
54, No. 13, $5.

Nr. 6, Pet. Macis, 4063 N. 
6th St., Philadelphia, Pa., ser. 
133, No. 20, $5.

Komisija.

Naujoji Ugnies Kautynių 
Taktika

y* '•*

IDS Lino Apskričio 
Pikniko Reikalais

ra

Pirmiausia kovotojas turi 
išnaudoti patogias progas, 
kad rūpestingai parengtais 
ir greitai paleistais netikė
tais ugnies smūgiais sunai
kintų priešą.

Mokant šaudymo taktikos 
naudinga pabrėžti: 1) Ko
votojas visada turi stengtis 
būti pozicijoj. Tik pasiren
gimas paleisti ugnį atlieka
mas uždangoj. 2) Lygioj 
vietoj, kur nėra uždangų, 
reikia jas pasidaryti. 3) Ko
votojas turi išnaudoti kiek
vieną, kad ir mažiausią vie
tovės uždangą, kiek galima 
saugodamasis priešo ugnies. 
4) Reikia nuolat pratinti 
kaip kulkosvaidį išnešti iš 
uždangos į poziciją. 5) Da
lių pakeitimus (vamzdžio) 
kiek galint daryti uždangoj. 
6) Pirmyn slenkama tiksliai 
išnaudojant vietovę, einant 
nuo uždangos prie uždan
gos. 7) Kulkosvaidžio pa
rengimas šuoliui, jei vieto
vė leidžia, daromas uždan
goj. 8) Šuoliai daromi nuo 
uždangos iki uždangos. 9) 
Svarbiau šaudyti, negu slėp
tis!

Žemesni vadai ir kovoto
jai turi gerai įsidėmėti, jog 
gera pozicija yra ta, už ku
rios yra patogi uždanga. Jei 
nori šaudyti, tai pirmiausia 
susirask gerą uždangą. 
Jei ėra geros užangos, gali-

Prieš Didįjį karą pėsti
ninkai buvo mokomi šaudy
ti šaudyklose į aiškius, ne- 
judomus taikinius. Kovoto
jas turėjo šaudyti lėtai, ge
rai nusitaikęs ir neskubėda
mas. Statutai mokė, jog tik 
rami ir taikli ugnis gali su
naikinti priešą. Kautynėse 
reikia nežiūrėti priešo ug
nies, bet gerai nusitaikius 
stengtis leisti taiklius šū
vius.

Didysis karas, kuriame 
pirmon vieton iškilo kulko
svaidis, šitą šaudymo takti
ką pakeitė. Ten, kur kulko
svaidžio kulkos pradėdavo 
šienauti ramiai begulinčius 
ir ilgai besitaikančius sky
rius, būrius, kovotojai, ne
paisydami statutų reikalavi
mų, tuoj pat nutraukdavo 
savo ugnį ir slėpdavosi, j ieš
kodami uždangų. Tik priešo 
ugniai “nukeliavus” toliau, 
išdrįsdavo iškišti galvas ir 
ginklus. Vokiečiai pastebė
jo, kad prancūzai elgiasi ki
taip, negu jie: neguli ir ne- 
sitaiko ilgai, bet tūno pasi
slėpę ir kiekvienos ugnies 
pertraukos metų, staiga iš
lindę, paleisdavo eilę greitų 
šūvių ir vėl slėpdavosi. Kaip 
jie sakydavo, šaudydavo 
“rafales” būdu, t.y. viesulo 
smūgiais, vadinasi, paleis
davo ugnį greitai, kaip vėjo 
bangą, ir vėl dingdavo. Vis ... o
sunkiau būdavo kovotojo ‘ma tenkintis maskuota po- 
šautuvui surasti pastovų1 zicija. Iš uždangos pasiro- 
taikįnį. Taikiniai pasirody-' doma tada, kai reikia daryti

I greitą šuolį, taikliai šaudyti, 
sekti, šauti pasirengus ty
koti, kol ^pasirodys priešas 
(po šūvio dingti). Klaidinga 
be tikslo gulėti atviroj vie
toj ir sudaryti priešui tai
kinį. Tačiau gulėti uždan
goj, kai reikia kautis, ne
garbinga. Būdamas uždan
goj, kovotojas turi nuolat 
savęs klausti: “Gal dabar

davo tik akimirskniui ir pa
sislėpdavo. Iškilo greito šū
vio ir ugnies smūgių reikš
mė.

, Nuo 1934 metų vokiečiai 
i savo pėstininkus pradėjo 
mokyti: “Nugalėtojas bus 
tas, kuris per trumpesnį lai
ką paleis daugiau taiklių šū
vių į priešą.” Greitas šaudy
mas priklauso nuo matomu-

į?- ■■ -X-
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Gegužes 16 d. Kaune, Karo Muziejaus sodelyje, prie Ne
žinomojo Kareivio kapo buvo pasodintos Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus atsiųstos nuo Mount Vernon vijokles (ged- 
anės, ivy). Vaizde stovi iš kaires: Karo Muziejaus viršinin
kas gen. Nagius, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas Dr. J. Alekna, Jungtinių Amerikos Valstybių įgaliotas 
ministeris Lietuvai Owen Norem ir ministeris Čarneckis. 
Apačioje JAV ministeris Lietuvai P. Noremas sodina ged- 
ančs daigelius.

LDS Pirmo Apskričio pikni
kas įvyks rugpjūčio (August) 
10 ir 11 dienomis, Lietuvių 
Tautiškam Parke, Montello, 
Mass. Įžangos tikietai, plaka
tai ir šiaukortės išsiuntinėta 
kuopų sekretoriam, o kuopų 
sekretoriai pasistengs išdalint 
kiekvienam nariui nors po vie
ną knygutę. Tikietų kaina 10 
centų, 3 už 25 centus, viena 
knygutė $1. Prie įžangos ti- 
kieto Pirmo Apskričio valdy
ba skiria $75 dovaną laimėji
mo.

Kadangi šis piknikas yra 
rengiamas bendrai su jaunuo
lių kuopom, tai jaunuolių kuo
pos rengiasi prie didelės spor
to programos. Taipgi progra
ma susidės iš chorų, solistų ir 

I kvartetų.
Prie šio pikniko surengimo 

Pirmo Apskričio valdyba kvie
čia kuopų valdybas ir abelnai 
visus narius prisidėt. Jeigu 
kiekvienas narys pasistengs 
parduot nors po vieną knygu
tę, jis atliks savo užduotį. 
Kiekvienas parduotas tikietas 
garsina pikniką. Kuo daugiau 
tikietų bus išplatinta, tuo dau
giau piknikas bus išgarsintas. 
Todėl visų narių pareiga pa- 

• sidarbuot kiek galint, kad pik
nikas būtų pilnai naudingas.

LDS 1-mo Apskr. Sekr., 
F. J. Repšys.

Kaune kasdien lankosi 
Vilniaus moksleivių ekskur
sijos. Vilniečių ūkininkų ek
skursija aplankė Suvalkiją.

Ekskursija Traukiniu j 
Lake Hopatcong

Puikus ežeras pasimaudymui, gra
žus miškas piknikui. Būkime ten 28 
d. liepos (July 28th). Reikia iš anks
to Įsigyti bilietus, Round Trip $1.00.

Štai DRAUGIŠKUMAS 
stikle!

Norite rasti tą senų laikų alauskiečių tris gentkartes... lengvas 
malonumą? Užsisakykite Ehret’s—alus, draugiškas alus, turtingas, stip- 
ir išbandykite skirtumą! Štai tikrasrus, aksominiai švelnus. Pabandykite 
iš krano alus—putojančiai tyras-sau-stiklą Ehret’s šiandien — šviežio ir 
lėtai auksinio blizgėjimo ir su didele,šalto iš jo ąžuolinės bačkos—prie 
grėtinine “galva.” Tai tas pats gar-artimiausio sau Ehret’s baro. Tai 
susis

taupyti šaudmenis sunkiau
siam kautynių ruoštui, pa
skutinių 300 m. nugalėjimui 
ir kautynėms priešo pozici
jos gilumoje. 4) Gerose są
lygose šautuvai pradeda 
gana anksti šaudyti. Vėliau
siai tada, kai puolantieji 
pradeda grupuotis atakai.
5) Ugnis ir judesys turi bū
ti sujungti. Kiekvienas ug
nies veikimas turi būti iš
naudotas judesiu, ypač arti
lerijos, sunk, priemonių ir 
šarvuočių ugnies padariniai.
6) Ginantis kauti visus tai
kinius, kuriuos tik galima. 
Ugnį telkti į didžiausius ir 
pavojingiausius taikinius, 
ypač priešui darant judesį.

Puolant žemesnis vadas ir 
kiekvienas kovotojas turi 
žinoti: 1) Veržtis kuo ar
čiau prie priešo ! 2) Puolant 
šaudyti ' savo nedideliais 
šaudmenų ištekliais tik ta
da, kai galima padėti kai
mynams ir pasitaiko geras 
taikinys. 3) šaudyti tik tel
kiant ugnį! 4) Vis pirmyn! 
Po kiekvienos ugnies para
mos, automatiškai daryti 
šuolius.

Staigaus ugnies smūgio į- 
vykdymas turi tris ruožtus: 
a) Pasirengimas jį paleisti 
(viskas atliekama uždango
je: nurodomas taikinys, pa
statomas taikiklis, užtaiso
ma, paskiriamas šaudmenų 
kiekis, pagerinama ugnia
vietė). b) Vykdymas — iš- 
šokimas pozicijon, greitos 
šūvių eilės ar smūgių palei
dimas. c) Veiksmai po ug
nies smūgio (saugiklis, iš
taisymas, ugniavietės pali
kimas ar pakeitimas).

Pasirengimas ugnies smū
giui puolamose kautynėse 
bus labai trumpas. Dalinys 
dažnai turės pulti nepato
gia, atvira vietove. Tokiu 
atveju puolimas turi būti 
kiek galima greitesnis, nes 
tik tokiu būdu galima suma
žinti savo nuostolius. Be to, 
gulėti atviroj vietoj ir nie
ko neveikti, yra didelis ir 
moralinis minusas. Šautuvai 
ir lengv. kulkosvaidžiai re
mia trumpais smūgiais. 
Kiekvienas kovotojas kiek 
galėdamas greičiau šaudo ir 
daro šuolį arba apsikasa.y

Staigūs ugnies smūgiai 
vaidina didelį vaidmenį ne 
tik smulkių dalinių kauty
nėse, bet ir kuopos, batalio
no ir aukščiau. Bataliono 
vadas ugnies smūgius suda
ro sunkiųjų priemonių pa
galba.

Suglaudus, naujoji ugnies 
kautynių taktika vokiečių 
gerai apibrėžta atskirais 
žodžiais: “Pirmyn”; “Už
danga” ir “Dvikovė!” (.ug-.

nimi); “Įgudęs medžioto
jas” ir “Nebūti taikiniu!”; 
“Jungti judesį ir ugnį!” ir 
“Telkti!”' (ugnį).

Modernios ugnies kauty
nės yra “dvikovė.” Laimi 
tas, kas per tą patį laiką pa
leis daugiau ir taiklesnių 
šūvių. O kas gi iš lėto šaudo 
dvikovėje?

Įgudęs šaulys, tai pėsti
ninkų mokymo tikslas. Ai
tai bus tas, kuris šaudyklo
je penkis taiklius šūvius iš
leidžia per keturias valan
das? Ne ! Mūsų tikslas ge
riau tinka pavadinti “įgudęs 
medžiotojas,” kuris per 
trumpiausią laiką pasieks 
daug pataikymų.

K-rys.

Baltimore, Md
“Laisves” naudai sureng

tam piknike birželio 9 dieną 
dovanas laimėjo šie:

Nr. 1, G. A. Jamison, 128 
Roosevelt Ave., Livingston, N. 
J., ser. 105, No. 16, $25.

Nr. 2, B. Makutėnas, 408 
Court St., Elizabeth, N. J., 
ser. 37, No. 11, $15.

Ehret’s linksminantis newyor-yra draugiškumas stikle.

Geo. EHRET’S Extra
IŠ KRANO ALUS

Daromas vien tik Ehrct šeimos nuo 1866 m.
Geo. Ehret Brewery, Ine. 193 Melrose St., B’klyn, N. Y.

DIDYSIS PIKNIKAS
Dienraščio "Laisvės" Naudai

Rengia Massachusetts Lietuviu Draugijos, naudai dienraščio “Laisves”

veržimasis pir-

jingumo ir nuo kovotojo ap
mokymo laipsnio. Šaudymo

taikinius 
netokius 
uždavi-

Muzika nuo 
2-ros vai. po 

Pietų

Programa 
3-čią valam 

po pietų

mokymas pradžioj turi siek- kia nuolat pabrėžti, jog “no- 
ti greito ir taiklaus šūvio, ras kautis,” pi”
toliau greitos šūvių eilės ir myn” yra svarbesnis už už-

mo, atstumo, taikinio pavo- \reikia šokti pirmyn, šaudyti 
•iinoniYvm iv mm InvAfnin an.l ai* Sekti?

Parengiant kovotoją, rei-

dangų jieškojimą kautynių 
pertraukomis. Pirmoj eilėj 
yra “veikti,” antroj “slėp
tis” ! Slenkant nuo uždangos 
prie uždangos, juo mažes
nis dalinys, tuo mažesni 

j šuoliai. Kiekvienas žemesnis 
siekti, t. y. sunaikinti prie- vadas, puolimo metu suda- 
šą staigiu ugnies smūgiu, rydamas kautynių .planą, 

Staigaus ugnies smūgio nusprendžia: “Kur arti- 
prasmė: Kuo greitesne ug-jmiausia uždanga?” 
nies eile sunaikinus ar prij Pasirodant naujam taiki- 
vertus priešą pasislėpti už, niui, kiekvieną kartą reikia 
uždangos, iškovoti ugnies nuspręsti: 1) Ar išleistas į 
persvarą. jį šaudmenų kiekis atitiks

Puolant šaudoma, kai taktiniai taikinio svarbai.
(Puolant-su silpna artileri
jos ir sunkiųjų priemonių 
parama, gyvenamų vietų 
kautynėse, miške ar pozici
niame kare padėtis reika
lauja anksti paleisti šautu
vų ir lengv. kulkosvaidžių 
ugnį. 2) Kiek šaudmenų 
skirti staigiam ugnies smū-

baigtis staigiu ugnies smū
giu—šautuvų ir lengvųjų 
kulkosvaidžių ugnies palei
dimo išmokymu. Šaulys ne
turi ilgiau pasirodyti iš už
dangos, bet tik tiek, kiek 
reikia kautynių tikslui pa-

priešas pasirodo, norėda
mas ugnimi sustabdyti puo
limą. Ginantis šaudoma, kai 
puldamas priešas sudaro di
delį taikinį arba šaudo pa
remdamas judesį.

Kaip ir bendrai ugnies 
taktikai, taip ir staigiems 
ugnies smūgiams didelės į-
takos turi apsirūpinimas, giui ir 3) ar galimybė pa- 
šaudmenų ištekliais ir šaud- į taikyti didelė, ar apsimoka 
menų stovis. Sakykime, kad'šaudyti?

Atsakymai į tuos klausi
mus tokie: 1) Kurį taikinį 
pasirinkti, nulems kautynių 
uždavinys. 2) Tik labai ge
rai šaudmenimis apsirūpi
nus, galima be išimties vi
sus pasirodančius 
apšaudyti, net ir

menų stovis. Sakykime, kad 
kautynės, puolimas ar gyni
mas tęsiasi nuo ryto iki va
karo. Grynai teoriniu aps
kaičiavimu, per tą 12 kau
tynių valandų be pertrau
kos šaudys kiekvienas šau
tuvas tik 5 minutes, lengva
sis kulkosvaidis — 10 min., 
sunkusis kulkosvaidis — 15 svarbius kautynių 
min. Likęs laikas, apie 11 ir niui pasiekti. 3) Puolant 
pusė valandų, bus “ugnies skyrininkas savo skyrių ve- 
pertraukos.” Taigi kovotojo da kuo arčiau priešo, kiek 
parengimo uždavinys ir yra tai galima, be ugnies. Juo 
pasirūpinti, kad tų ugnies vėliau bus paleista ugnis, 
pertraukų metu kovotojai tuo daugiau bus sutaupyta 
nesudarytų priešui taikinių, laiko ir šaudmenų .̂ Reikia

Įvyks Ketvirta
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS

Pikniko
Pradžia 10-tą 

vai. ryte

Iš Anksto 
Įsigykite Įžangos 

Bilietus
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Šokiams
Gros Walley 

John’s 
Orkestrą

ai Muzika iš 
8 Kavalkų

Bus Daug
Svečių iš 

Kitų Miestų.

Pulkus Eferas 
Pasimaudymui

Worcester!© Aido Choro Merginų Grupė, vadovaujama J. Karsokienės.

PROGRAMA: Worcester Merginų Choras. Bus Norwoodo Vyrų Choras, vadovaujamas M. K. Bolio; Liaudies 
Balso Choras, vadovaujamas B. Petrik, iš Lowell, Mass.; Laisvės Choras, vad. B. Petrik, iš Haverhill, Mass.; 
Harmonijos Grupė iš S. Boston, vadovaujama H. Žukauskaitės; Rusų Choras, iš S. Boston, vad. M. Bayrak; 
Rusų šokikų-Dainininkų Grupė, iš Boston, Mass., vadovaujama Sasha Crugley.

Prakalbas sakys R. MIZARA, “Laisvės” redaktorius ir PHIL FRANKFIELD, kandidatas 
į U.S.A. Senatorius nuo Mass. Valstijos

Kviečiame dalyvauti šiame dideliame lietuvių sąskridyje, pasimatyti su senais pažįstamais ir įsigyti nau
jų pažinčių. Tuom pat kartu materialiai paremsite dienraštį “Laisvę. RENGĖJAI
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Dešimts Simptomų, Įtariančių Širdį
PnnHfa ptulapb•DJtl'SSI-'

(Tąsa nuo 3-čio pūsi.) 

dų akyse. Jis visuomet pataria 
pacijentui tuojaus j ieškoti ro
dos, kad išvengus negeistinos 
nelaimės ateity. Arterijų pakie- 
tėjimas, aukštas kraujo spaudi
mas visuomet turi žymių lėliu
kėse. Tokiems pilnesnis tyrimas 
neatbūtinai reikalingas dėl dia
gnozės nustatymo. Kada žmogus 
turi pradėt akinius dėvėti? At
sakyti į klausimą galima tik 
akis ištyrus. Keikia pastebėti 
čia pat, kad žmogus niekad ne
turėtų taikytis akinius pats sau. 
Kas gali atsitikti su regėjimu 
tų, kurie perkasi akinius de- 
šimt-štory, tik vienas dangus te
gali žinoti.

5 APALPIMAS. Apalpimas 
dažnai, jei ne dažniausiai, įvyk 
sta dėl virškinamojo latako ne
tvarkos, dėl gilaus susijaudini
mo, dėl fiziško žmogaus silpnu
mo. Kada tokios priežastys bū
na demonstratyviu faktorium, 
be abejonės, kad tai nėra 
širdie^ ligos pagrindas. Apalpi
mas, kuris įvyksta dėl širdies 
priežasčių, būna tankus. Jis iš
sitobulina pats per save išlėto 
ir eina progresyvišku tempu. 
Sykiu būna pasireiškę ir kiti 
širdies subjektyviški ir objek- 
tyviški simptomai. Kada apal
pimas atsikartoja ir atsikarto
ja be žinomų priežasčių, žmo
gus, žinoma, visuomet meta kal
tę širdžiai. Gydytojas nesura
dęs atatinkamų priežasčių tan
kiai priskiria tokius simpto
mus prie vaso-motorinių nervų, 
ar refleksinių funkcijų, ar tok
sinų. Turint organišką širdies 
ligą apalpimas nėra naujiena, 
ypač kada širdis turi funkcijos 
nepakankamumą su kvėpavimo 
sutrikimais jau nuo ilgo laiko.

Alpstančios širdies priežiūrai 
gydytojas neišvengiamai reika
lingas. Alpstančio žmogaus gy
venimas neretai palieka klaus
tuku gydytojui, misterija gimi
nėms ir pastangos medicinos 
mokslui.

6. DIRBTINIS KVĖPAVIMAS 
(ORTHOPEA). Žmogus nor- 
mališkai atsikvepia 16 iki 18 ir 
kartais iki 20 sykių per minutę. 
Orthopea yra trumpas, negilus 
ir daug tankesnis kvėpavimas. 
Dirbtinis kvėpavimas įvyksta 
dėl širdies raumens silpnumo. 
Kada širdies raumuo neturi už
tektinai • jėgos varyti kraują 
per plaučius paprastu greitu
mu, kraujas, kuris bėga per 
plaučių mažyčius indelius, nes
pėja ištekėti į paskirtą laiką. 
Lėta kraujo apytaka plaučiuose 
nespėja padaryti užtektinai vie
tos įkvėptam orui. Normališkas 
oro įkvėpimas su kiekvienu at
sidusimu yra apskaitliuojamas 
kiekyj 500 kubiškų centimetrų, 
arba apie pusė litro. Kada oro 
įkvėpimas sumažėja, kvėpavi
mas būna tankesnis. Taigi kvė
pavimo tankumas priklauso nuo 
racijonalio oro įėmimo (įkvėpi
mo) į plaučius; jeigu, pavyz
džiui, iš 500 kubiškų centimet
rų oro būtų įkvėpta tik pusė, 
tada kvėpavimas gali kilti nuo 
18 sykių normališkai iki 36 at
sidusimų per minutę.

žmonės su dirbtinio kvėpavi-, 
mo komplikacija dažnai turi 
užsikertantį kosulį prie ma
žiausia susijaudinimo, kaip ve 
lipant laiptais, verčiantis lovo
je, arba po gero juoko. Namie 
nustatyta diagnozė: “dusulys,” 
“bronchitas,” “chroniškas kosu
lys’’ neturėtų būti priimtas kai
po dirbtinio kvėpavimo arba 
užsikertančio kosulio išaiškini
mas, pakol širdies raumens sto
vis nebus gydytojo tam tikrais 
aparatais patikrintas.

7. SKAUDĖJIMAS KRŪTI
NĖJ. Gilus skaudėjimas krūti
nėj yra kartais tdip smarkiai 
gąsdinantis sūdomas, ypač 
kada jis būna kairėj pusėj, šir
dies srityje, kad žmogus ilgai 
nelaukęs kreipiasi pas gydytoją 
patarimo. Jis gali būti lyginai 
pavojingas, kaip kad pirmiau 
minėtas tiesiog širdyje. Šitas 
skaudėjimas gali būti susimetęs 
šonkauliuose, mentėje, rankoje 
arba duobutėje po krūtine. 
“Neuralgijos,” “vidurių neveiki
mas,’’ “raumenų tampymas,” —

viskas po mėlynu dangum gali 
būti įkaitinta, kad išaiškinus 
skaudėjimą krūtinėje, šio simp
tomo prašalinimui, visi nami
niai gydymai jau buvo mėginta 
ir niekas negelbėjo.

Gydytojas, susidūręs su tokiu 
atsitikimu, visuomet kreipia 
daugiau dėmesio į skaudėjimą 
esantį arti širdies. Jis tuojaus 
mano, kad tai gali būti angina 
pectoris, kuri neretai savo cha- 
rakteristiškoj formoj užsitęsia 
ilgesniam laikui. Anginos skau
dėjimas labai tankiai praside
da tai širdyje, tai krūtinėje, tai 
visai paviršutiniškai ir kartais 
būna jaučiamas tai kairėje, tai 
dešinėje rankoje. Turint rimtą 
skaudėjimą krutinėję gali reik
šti organišką ligą. Kokią šir
dies padėtį galima lygint arba 
ką galima vadinti organišką li
gą? širdis, pavyzdžiui, dvigu
bai ar trigubai padidėjusi yra 
skiriama prie organiško sutri
kimo. Kitas tokios lezijos pa- 
vyzdįs galima priskaityti pakie- 
tėjimas kraujagyslių apjuosian
čių širdį. Retas pacijentas, ku
ris turi sklerosuotus (kietus) 
kraujo indus apie širdį, išven
gia skaudėjimo krūtinėje.

8. ŠIRDIES NETVARKIN
GUMAS. Abnormališkas širdies 
veikimas tankiai praeina nepa
stebėtas ir nejaučiamas. Jo ne
tvarkingumas lengvai galima 
patirti apčiuopiant pulsą rankos 
rieše po apatine puse. Jeigu 
pulso ritmas yra sutrikęs, ne- 
normališkas, neatatinka su lai
krodėlio sekundininko takšėji
mu, žmogus nieko nelaukęs pri
valo jieškoti gydytojo patarimo. 
Vien pulso tyrimas, žinoma, nė
ra širdies sutrikimo įrodymas, 
neigi nustato diagnozę. Betgi 
pulso nereguliariškumas, kaip 
jau sakėme, yra tas rodiklis, 
kuris liepte liepia žmogui susi
tvarkyti pirmiau, nekad širdies 
mechanizmas sugrius.

9. KOJŲ SUTINIMAS. Kojų 
sutinimas turi daug priežasčių. 
Viena iš tokių priežasčių yra 
širdies liga. Kad patikrinus to
kio simptomo priežastį, tai, ži
noma, reikalinga gydytojo žino
jimas. Nežiūrint, ką žmonių pa
tarlė liepia sutinusioms kojoms 
daryti, įrodymas paliks tas 
pats, kad pas sveiką žmogų ko
jos netinsta.

Jūsų gydytojas, padaręs fi
zišką tyrimą ir pasvėręs įrody
mus, gal prieis prie išvados, 
kad jūs aktualiai turite širdies 
ligą. Kada žmogus išgirsta to
kią pastabą pirmu kartu, pap
rastai jis labai nusigąsta, susi
rūpina, susijaudina, nusimena, 
kad jo gyvenimui jau artėja ga
las. Daugelis iš mūsų esame ma
tę ir persitikrinę ir girdėję nie
kuo nepamatuotą iliuziją, būda
mi dar kūdikystės! dienose, kad 
žmogus turįs širdie^ ligą yra ti
krai amžinas invalidas, kurio 
gyvybė gali tęstis tik keletą 
šviesių gyvenimo dienų, arba 
momentaliai užgęsti. žmogus 
įpuolęs į tokį išgąstį, pilnai per
imtas baimės, rasi, ramiai sėdi, 
kad nė plaukas ant galvos ne- 
krustelėja ir laugia ' gyvenimo 
galo. Kitokio išėjimo jis nema
to, kaip tik atsigulti ir numirti. 
Tai yra blogai, kada žmogus 
įpuola į tokią desperaciją. Tu
rint pacijentą tokioje padėtyje, 
gydytojui priseina pirmiau gy
dyti- ūpą, negu širdį.

10. ŠIRDIES LIGA IR BAIMĖ. 
Turint širdies ligą visai nėra 
reikalo įpulti į baimę, žmogui 
daug geriau tinka žinoti ir 
tvarkyti savo gyvenimą taip, 
kad jis galėtų sulaukti gilios 
senatvės metų — šimto ir dau
giau, nekad skubėti ir užbaigti 
pilną įvairenybių gyvenimą ig- 
noracijos būdu, kas labai tan
kiai atsitinka širdies ligoje.

Netekimas ūpo, įpuolimas į 
baimę, pasidavimas panikai vi
suomet sutrumpina gyvenimo 
vakaciją ir paartina mirtį.

Širdies ligonių gyvenimo sta
tistikos įrodo, kad žmonės, tu
rinti širdies sutrikimą, gyvena 
tikrai ilgiau, nekad apskritai 
mirties amžius* yra imamas. 
Staigi mirtis širdies sutrikime 
pagauna tik tokį, kuris nežino, 
ar nepaiso žinoti, arba kad ir

žino, bet neprisilaiko nurodytų 
taisyklių, kaip reikia gyventi, 
kaip taupinti dideles išlaidas, 
kaip prezervuotj širdies energi
ją. Iš kitos pusės, žmogus, ku
ris žino savo padėtį, pildo įsaky
mus, daro taip, kaip gydytojas 
nurodė ir yra prisirengęs pasi
tikti kritišką momentą, jis stai
giai nenumiršta, ir 
jis neretai pratęsia 
neapribotam laikui.

Širdies sveikatos
yra geru pavyzdžiu pasekti ap- 
draudos kompanijas, kurioms 
nėra šaltesnio daikto, kaip šir
dies liga arba jos sutrikęs me
chanizmas. Betgi dažnai speku
liuoja ir nepralošia.

Yra daugelis žmonių, 
visai nekreipia dėmesio 
kad' jie turi širdies ligą,
tisai rūpinasi savo kasdieniniu 
darbu, kad atsiekus, padarius 
ar apgalėjus tam tikrą tikslą. 
Nežiūrint žmogaus ambicijų, 
pirmaeilis klausimas visuomet 
turėtų būti kreipiamas širdies 
linkui.

Chicagos Žinios

priešingai, 
gyvenimą

klausimu

ku rie 
į tai, 

Jie iš-

Minersville, Pa.
LLD 9-to Apskričio Komite

tas savo posėdyje nutarė 
rengti du pikniku šią vasarą 
—vieną apskričio naudai, ku
ris įvyks birželio (June) 30, 
kitą “Laisvės” naudai, rugpjū
čio (August) 18 d.

Biskį suvėluota į spaudą, 
nes nebuvo galima gaut pikni
kams vietos iki šių dienų.

Apskričio piknikas įvyks 
birželio 30 d., Marlin Parke. 
Pikniko vieta yra visiems ge
rai žinoma ir labai paranki 
privažiuot.

Kviečiam draugus iš plačios 
apielinkės dalyvaut piknike ir 
linksmai laiką praleist.

Visoms LLD kuopoms 9-tam 
Apskrityj. Malonėkite prisiųst 
darbininkų dėl pikniko, nes 
jų reikia daug dirbt piknike.

“Laisvės” piknikas įvyks 
rugpjūčio 18, Marlin Parke. 
Visos organizacijos šioj apie- 
linkėj įsitėmykite dienas, ku
rios užimtos del piknikų, ir 
nerengkit piknikų tom die
nom, bet dalyvauki! Apskri
čio ir “Laisvės” piknikuose.

Apskr. Kom.

Abekas Laikinai Apleido 
Chicagą

Birželio 11 d. apleido Chi
cagą drg. F. Abekas, “Vil
nies” redakcijos štabo narys 
ir abelnai visuomenės veikė
jas. Jis laikinai pasitraukė iš 
darbo, nes jam būtina atbuda- 
voti nusilpnėjus sveikata.

Rodos jis vyksta į II o t 
Springs, Arkansas. Ten 
pabuvojęs mano kitur 
apielinkėj pabūti. Jis tai 
patariamas gydytojo, 
reikalinga poilsis ir gera 
katos priežiūra.

Chicagiečiai jo gerokai pa
siges. Mūsų organizacijos 
ypatingai. Bet visi velija jam 
sustiprint sveikatą, nes tas bū
tina, kad juo ilgiau galėtų 
veikti.

Velijame jam juo greičiau 
sustiprinti sveikatą ir grįžti 
prie savo pareigų.

—o—
Suvalkiečių Draugijos Veikla
Suvalkiečių draugija nė kiek 

neatsilieka nuo kitų pažangių 
organizacijų. Ji yra dar jau
na, gyvuoja tik kiek daugiau 
kaip metai ir pusė, o jau turi 
kuo pasididžiuoti, sudarė apie 
250 narių, prisidėjo Lietuvos 
pavargėlių gelbėjimui, 
re suvalkiečių chorą, 
šiandien 
si rodyti.

Chora 
nė, Ona 
tautienė. 
dus pralaužė 
Vėliau choras persiorganizavo 
ir pasisamdė panelę IZelniūtę, 
kuri deda visas pastangas' su
valkiečių naudai.

Kovo 28 d. laikytame susi
rinkime nutarta pasveikinti 
“Vilnį” su $5, bet kažin kaip 
atsitiko, kad finansų raštiniu- 
kas pamiršo išduot išmokėjimo 
kvitą, tokiu būdu pasveikini
mas užsivilko iki dabar. Vie
nok suvalkiečiai išpildo nuta
rimą. J. Misevičia.

kiek 
toj 

daro 
Jam 
svei

sutvė- 
kuris 

gali jau neblogai pa-

pradėjo A) Zabukie- 
Svirmickicnė ir Go- 
Pirmus mokinimo le- 

Zabukienė.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Šaukia Taikos Konferenciją, 
Priešinas Amerikos Karan

Traukimui
Apie 50 įžymių chicagiečių, 

mokytojų, unijų viršininkų ir 
kitų visuomenės veikėjų, išlei
do atsišaukimą, kuriame kvie
čia visas organizacijas, kurios 
nenori karo, į konferenciją,

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

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

Siunčiame duoną per pafttą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

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

birželio 29, La Salle viešbu
čio konvencijų salėje, ant Ma
dison. ir La Salle gatvių.

Konferencijos obalsis: “Iš- 
laikykim Ameriką nuo karo.”

Atsišaukimas sako:
“Daugiau kaip vienas bili- 

onas žmoniij įtraukta į kruvi
ną karą. Iki gegužės mėnesio 
jau buvo užmušta ir sužeista 
daugiau kaip milionas vyrų, 
moterų ir vaikų. Kariaujan
čiose šalyse panaikinta civilės 
teisės ir laisvė.

“1917 metais Amerika sto
jo, karanr kuris buvo sakyta 
esąs už demokratiją ir pada
rymui galo karams, bet nė de
mokratijos neapsaugota 
karai nesulaikyta.”

Toliaus nurodoma, kad lai
ke pereito imperialistinio karo 
.apie 126,000 Amerikos jaunų 
vyrų užmušta Europoj, taipgi 
daugybė sužeista. Dabar ir 
vėl norima įvelti Ameriką ka
rau ir vėl žudyti jaunus vy
rus.

Pasinaudojus karo atmosfe
ra, jau dabar fabrikantai, val
džios pagelba, atakuoja dar
bo unijas, slopina civiles tei-

sės ir siaurina laisves šioj ša
lyj, o Amerikai stojus karan 
nebūtų tam galo.

Amerikos žmonėms dėlto 
reikia laikyti savo šalį nuo ka
ro, neleisti savo valdžiai įvel
ti Ameriką karan.

Konferencija prasidės 12-tą 
vai. dienos. Delegatai gali už
siregistruoti laišku siųsdami 
mandatą: Peace Coordinating 
Committee, Room 1014, 30 
North LaSalle St.

Visos lietuvių organizacijos 
kviečiamos dalyvauti konfe
rencijoj.

Karo kurstytojai ypač mo
jusi prieš ateivius. Ateiviams 
tad juo labiau reikia kovoti 
prieš karą, už Amerikos nuo 
karo išlaikymą. D.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 952 has been issued to the undersigned' 
to rxill beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6326 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLPH KOLB
6326 Avenue N Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 17 d. birželio, 8 v. v., 
pas drg. F. Indrulį, 129 W. Market 
St. Visi nariai pribūkite susirinki
mam — J. Norkus, sekr.

(141-142)

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugijos 

metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 30 d., 11 vai. rytoy 
kapinėse. Visi Draugijos nariai bū
tinai turi pribūt, nes bus daug nau
jų nutarimų.

E. Cibulsklenč, Sekr.
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Sveikata Ligoniams
Knygutė aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartines 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 
kant

—kainą, negu kitur, per- 
svarais.

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

J. GARŠVA
Grabo’rius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergrecn 8-9770

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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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ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų
your old Watch
I. <V^įk ŽIEDAI

TRADE IT IN l-OR A

I7JEWEL

BU LOVA
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir pertekto

Daugybė kitų daiktų ir • 
daiktelių sau reikalin- 9 
gų rasite mūsų didelė- • 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti.

ROBERT-.
LIPTON :

JEWELER •

Įsteigta 1892 J
701 GRAND STREET •

BROOKLYN, N. Y. Z
Tarpe •

Graliam & Manhattan Avės. • 
• 

WV Tel. Stagg 2-2173 •
Priminkite šį skelbimą Ir gausite nuolaidą •

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA 
A PDOVANOKITE JAUNUOLIUS

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

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS:

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

. Junior DeLuxe Portable

Remington Model No. 5 DeLuxe

Remington Model No. 1 Deluxe■

DeLuxe Noiseless Portable

$49.50

$67.50Tuojau užsisakykite per “Laisvę,” 
nes “Laisvė” savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

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

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

(XXXXXXXXZiOOOOOOOO'
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kitos pusės, 
kur Musso- 
savo karių, 
pulti Fran-

kalti- 
auto,

fašistai, 
150,000 
rengiasi

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

pa- 
ka- 
už

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-3622

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

ir 'bai-
Tarptau- 
padėties 

rengiamos

Or 
ak- 
bu- 
Be- 
or-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Ramon 
ir Wil
ls jo at-

"b, 
nu- 
am-

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

Keli tūkstančiai keleivių su
laikyti 20 minučių susidariu
siai drėgmei East River tune
lyje sulaikius Long Island 
traukinį.

Išrinkta “džiūrė” teist 3 vy
rus, kaltinamus raketieriškai 
išgavus $5,665 iš L Braverma- 
no, kailių biznieriaus.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

James Ascher, 21 m., 
leistas pataisoms iš Elmira 
Įėjimo, vėl ten pasiųstas 
kėsinimąsi apiplėšti pienvežį 
Cooke, 120 Selig St.

Fay Finkelstein, 30 m., nu
sižudė pirma perpjovus britva 
sau rankų riešelius, paskiau 
nušokdama nuo 6-to aukšto 
prie 1990 Ellis Ave., Bronx.

Joseph Shapiro, . 45 
Bronxo Apskričio Teisme 
teistas nuo 20 metų iki 
žiaus galui kalėti už nužudy
mą žmonos ir dukters pereitą 
vasarą.

nimą apeliacija, kuri 
įteikta teismui.

mažumą piktuolių.”

WPA atstatė nudegusį or
laiviams pastolį LaGuardia 
Orporte. Darbas baigtas ketu
riom dienom anksčiau, negu 
buvo numatyta.

J. Sawyer, Flushing, 
namas girtas vairavęs 
sulaikytas po $500 kaucijos.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, dideli ir maži. Gali atsišaukti 
pavieniai arba vedusios poros. Šil
tas vanduo žiemą ir vasarą. Kreip
kitės po antrašu: 118 Reid Avė., 
Brooklyn, N.- Y. (141-143)

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

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 2-8842

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

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

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

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Pasilsėkit ir pasilinksminkit 
Old Cide'r Mill Parke, Union, 
N. J., su aldiečiais. Busas 
(nuo “Laisvės”) nuveš ir par
veš už $1. 

anksto.

Harry Maione, žudeikų sin
dikato narys, nuteistas elek
tros kėdėn, pratęs savo gyve- 

jau

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

NewWto^K0ijfo7ini(B
Pagerbs Kritusius už 

Demokratiją
vakarą 
masinis 

pagerbti

Birželio 21-mos 
Brooklyne ruošiama 
mitingas-prakalbos 
tikruosius demokratijos gynė
jus, padėjusius galvą kovose 
prieš fašizmą Ispanijoj. Pra
kalbos bus Regina Mansion, 
601 Willoughby Ave. Rengia 
Ispanijai Gelbėt Komitetas su 
Tarpt. Darbininkų Ordino 7- 
ta kuopa.

Kalbės Milton Wolff, buvęs 
Lincolno Brigados komandie- 
rius, Israel B. Boilin, ir kiti.

Tarpe kritusių, ypatingai 
bus paminėti kritusieji brook- 
lyniečiai, puikūs vaikinai, kaip 

. kad broliai Sam ir Joe Stone, 
Leo Gordon, Joe Auerbach, 
Jack Friedman, Milton Ray
field, Rudy Haver, 
Gluck, šioj apylinkėj 
plačiai žinomi ir darbo
nių visuomenėj mylimi veikė
jai. O tokių krito desėtkai. 
Šio mitingo tikslu yra prisi
minti juos ir jų didelius nuo
pelnus demokratijai.

Max 
buvę 
žmo-

Susižiedavimas Jam 
Apsimokėjo

nį.,Petracone, 34 
po $1,500 kaucija 
kad jis išgavęs iš 
Dix, slaugės, $1,-

Viešbučių Unija Laimėjo 
Dar 2-jus Rinkimus
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Paryžius Jau Paimtas 
-Kas Toliau?

Francijos armija labai pa
vargus. Reynaud, Francijos 
premjeras, šaukiasi Amerikos 
pagelbos, kad siųstų “dangų 
uždengiantį kiekį orlaivių.” 
Francijos sostinė Paryžius su 
didžiuliais ginklų ir amunici
jos fabrikais jau pateko į vo
kiečių rankas. Tas labai ap
sunkina tolimesnę Francijos 
kovą prieš įsiveržusius vokie
čius. Le Havre, didžiulė 
Francijos prieplauka, kuri 
tarnavo įvežimui karių ir gin
klų iš Anglijos, taip pat pa
imta. Vokiečiai siekia galu
tinai apsupti Francijos jėgas 
ir jas sunaikinti.

Tuo kartu Italijos fašistai 
puola Franci ją iš 
Ispanijos 
linis turi 
taip pat 
ei ją.

Graikija, Turkija ir Rumu
nija, kurios turėjo bendras 
karines sutartis su Francija ir 
Anglija, kurios pagal tas su
tartis turėjo eiti išvien su 
Francija ir Anglija, nusigando 
Vokietijos laimėjimų ir pasi
skelbė, kad jos nesikiš į karą.

Eina girdai, kad Sovietų Są
junga susirūpino Vokietijos 
pergalėmis ir tuo reikalu ta
riasi su Lietuva, kad daugiau 
armijos pastačius Lietuvoj, 
kad geriau apsaugojus tą 
kraštą nuo įsiveržimo.

Italijos, Francijos ir Angli
jos jėgos kertasi Viduržemio 
Jūroj ir Afrikoj. Japonijos 
imperialistai ruošiasi pulti Ry
tų Indiją. Amerikos reikalai 
bus skaudžiai ten užgauti, jei
gu Japonija užvaldys tuos tur
tingus kraštus.

Tokia dabar svieto padėtis. 
Kasdien vis daugiau ir 'bai
sesnių žinių ateina, 
tinęs ir amerikinės 
išaiškinimui yra 
prakalbos. Jos įvyks pirma
dienį, birželio 17 dieną, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, 419 Lorimer St., Brookly
ne. Kalbės du geri kalbėtojai 
—Antanas Bimba ir D. M. Šo- 
lomskas. Visus dienraščio 
skaitytojus kviečiame atsilan
kyti ir apie tai pranešti jūsų 
kaimynams ir pažįstamiems. 
Įžanga dykai. Rengėjai.

Darbiečiy Kliubas Užgy
ni Marcantonio Veiklą

Am. Darbo Partijos Kliubas 
12-me Assemblio Distrikte, sa
vo reguliariame susirinkime, 
vienbalsiai pasisakė už kon- 
gresmano Vito Marcantonio 
veiklą prieš Roosevelto užka- 
rinę programą. Rezoliucija 
priimta nugirdus, kad Alex 
Rose, reakcinis ADP viršinin
kas, neremsias Marcantonio 
pozicijos.

Kliubas pavo rezoliucijoj 
pareiškia, jog toks Rose elgę
sis visai nestebintų darbiečius, 
kadangi jis “gali turėt preten
zijų atstovaut tik save ir 
zą

New York o Viešbučių Ama
tų Taryba, A F of L, laimėjo 
dar dviejų viešbučių darbinin
kų balsavimus už pasirinkimą 
unijos. Ritz Tower, Broadway 
ir 102nd St., darbininkai 80 
balsų prieš 32 pasisakė, kad 
Taryba juos atstovautų dery
bose su bosais. Gi viešbu
čio Bradmoor, Park Ave. ir 
57th St., visi balsavusieji 72 
darbininkai pasirinko Tarybą.

Kenuotojų Unijos Lokalas 
207-tas padarė su Hills Bro
thers Co. sutartį, kuria pake
liama algos 10 nuošimčių. Su
tartis paliečia apie 450 “pa
stoviųjų” darbininkų ir apie 
350 sezoninių.

Algos ir daug pagerinimų 
išgauta vienos dienos streiku. 
Prailginta kontrakto laikas 
nuo 1 iki 2 metų, gauta po 2 
vieton vienos savaitės atosto
gų tūliems darbininkams, nu
statyta formanams nedirbt 
produktyvio darbo.

Benamini ir Parke 
Nevalia Snaust

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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

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

William 
sulaikytas 
kaltinimu, 
Elizabeth
500 įvairiems, kaip jis aiški- 
nęsis, nepaprastiems reika
lams, kaipo jos sužadėtinis.

Mergina savo skunde sako, 
kad po susipažinimo su juomi 
pereito 
tracone 
kėt. Ji 
buvus 
Tuomet 
katu.
“pasiskolinęs
pirkt, kadangi jam esanti bū
tinai reikalinga advokato pro
fesijoj. Vėliau jis prašęs pi
nigų uždėt barbemę, įmokes- 
čiams už stub-i, ir sutvarkyt 
tėvo palikimą.

Po to tūli dalykai sukėlę joj 
nuožiūrą, jinai ėmus tyrinėt, 
ir suradus, kad jis jai melavo 
viską. Jisai—vedęs, turįs gy
vą tėvą, nesąs joks advoka
tas. tik paprastas lankstaus 
liežuvio apygražis vyras, 
tricone sakėsi gyvenąs 18 
Eyck St.

lapkričio mėnesį, Pe- 
paprašęs ją už jo te
sutikus ir liepos 1-ma 
nustatyta vedyboms.
jis persistatęs advo- 

Pirmu sykiu jis iš jos 
pinigų mašinai

Unijistai Parems 
Savo Vados

Pa-
Ten

sti-Elektristai darbininkai 
priai stovi su savo vadais, 
įkaitintais taip vadinamu anti
trust aktu, ir jie tą ruošiasi 
visiems aiškiai parodyt savo 
balsais ateinančiuose unijos 
viršininku rinkimuose. Ju Lo
kalas 3-čias priėmė Harry 
Van Arsdale, Jr., valdžios 
įkaitinto Lokalo manadžerio, 
rezignaciją iš -tos vietos ir 
tuojau jį iš naujo nominavo 
kandidatu sekamam terminui. 
Rinkimai bus birželio 29-ta.

Reguliarėse sąlygose, Van 
Arsdale būtu 
tą iki 1942 
perrinkimo.

Masiniame 
įvykusiame
Manhattan Center, N. Y., Van 
Arsdale smerkė tuos, kurie 
juodina ir persekioja visa dar
bininku judėjimą dėl atsira
dimo keliu tikru raketieriu. 
Jis taip pat pareiškė, kad jo 
unija kooperuotų “gynime ša
lies nuo įsiveržimo kokios sve
timos šalies ar grupės šalių.” 
bet pareiškė abejone prezi
dento Roosevelto paskirtais 
vedėjais “apsigynimo progra
mos,” kadangi jų “praeitis ro
do, kad jie yra priešingi or
ganizuotiems darbininkams.”

užėmęs savo vie- 
metų be jokio

nariu mitinge, 
birželio 13-tą,

M

M. Delapine, 943 Lorimer 
St., valydama langą taip per
sipjovė riešelį, kad turėjo 
šauktis ligoninės pagelbos.

Hathaway Smerkė Dewey už 
Ataką ant Spaudos

C. A. Hathaway, ....... 
darbininkų dienraščio “Daily | 
Worker” redaktorius, nuteis
tas 30 dienų kalėti, taipgi jis 
ir jo redaguojamas laikraštis 
nuteisti sumokėt po $500 pini
ginės baudos. Nuosprendį iš
nešė teisėjas John Freschi. 
Byla apeliuojama.

Išgirdęs nuosprendį, Hath
away pareiškė, kad tai yra 
aiški prokuroro Dewey ataka 
ant spaudos laisvės, kadangi 
byla buvo iškelta pasekmėje 
politinės žudystės, kurią apra
šant buvo iškelta aikštėn įvai
rių Minnesotos politikieriams 
nemalonių dalykų.

Bylą buvo užvedus Mrs. 
Edith Liggett, nužudyto poli- 
tikaujančio laikraštininko 
Walter Liggett’o našlė, kuri ir 
pati, kaip buvo parodyta teis
me, buvo įsivėlus vyro politi-

angliško t kos darbe.
Hathaway, pabrėždamas, 

kad ta apdulkėjusi byla buvo 
prokuroro Dewey- iškelta da
bar tikslu užduot smūgį spau
dos laisvei šiuo karo isterijos 
laiku, pareiškė:

“Aš noriu jums pasakyt, 
kad jeigu šiame teismabutyje 
randasi asmuo, kuris turėtų 
būti nuteistas, tai juomi turė
tų būti p. Herman Stichman 
ir tie, kuriuos jis atstovauja. 
Jeigu kas nors išniekino at
mintį ' mirusio žmogaus, tai 
juomi buvo distrikto prokuro
ro raštinės atstovas.” . Tai kal
bėdamas Hathaway turėjo 
mintyje prokuroro įžeidinė- 
jančias pastabas apie velionį 
Floyd Olson, buvusį Minneso- 
tos gubernatorių, išrinktą ir 
veikusį sutartyje su pažan
giaisiais.

Pereitą savaitę du vyrai 
laikyti už snaudimą ant suo
lų Williamsburg Tilto Aikštėj, 
o vienas McCarren Parke. 
Teisėja Brill juos pripažino 
kaltais neturėjime namų, dar
bo, nei numatomų pragyveni
mui šaltinių. Jie perduoti pa
taisų viršylai, kad patalpintų 
benamių prieglaudom Jų 
žius: 31, 54 ir 55 m.

Albert Gaetti, 27, 113 
14th St., N. Y., sulaikytas 
kaucijos kaltinimu buvus vie
nu iš 3 vyrų, kurie apiplėšiant 
nušovė Ozone Parko saldainių 
krautuvės savininką Chiocco- 
la. <■ *1

Bedacht ir Wiener Išnaujo 
Išrinkti IWO Valdybon

Tarptautinio Darbininkų 
dino nacionalė konvencija 
lamacijos būdu vėl išrinko 
vusius viršininkus Max 
dacht ir William Wiener
ganizacijos generalio sekreto
riaus ir prezidento pareigoms, 
nežiūrint, kad.prieš abu reak
cininkai yra priplepėję kal
nus piktų ir paikų dalykų, 
bauginę narius tų žymių vei
kėjų “raudonumu.”

Rockwell Kent, paskilbęs 
artistas, taip pat aklamacijos 
būdu išrinktas vienu iš trijų 
vice-prezidentų.

Kent smerkė veikalų rašė- 
ją Robert Sherwood dėl jo 
užkarinio nusistatymo ir pa
reiškė pasitenkinimą pats da
bar galėsiąs kalbėt prieškari
nę kalbą ne tik varde artistų, 
kurių organizacijos Kent yra 
prezidentu, bet ir vardu 165,- 
000 narių pažangios, darbi
ninkiškos IWO šeimos, kuomi 
negali pasirodyt Sherwoodas 
ar bent kuris kitas karo pro
pagandai tarnaująs artistas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vienos šeimos akmeni

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

Stepas Grigas, 76 m.
žiaus, 45 Furman Ave., Brook
lyn, N. Y., mirė birželio 12 d. 
Palaidotas birželio 15 d., šv. 
Jono (kapinėse. Laidotuves 
prižiūrėjo laidotuvių direkto
rius S. Aromiskis..

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Žuvininkų Kliubo susirinkimas 
įvyks antradienį, birželio 18-tą, 7:30 
vai. vakare, L. A. Pil. Kliube, 280 
Union Avė. Po susirinkimo turėsim 
pažmonį. A. Linkus. (142-143)
G) ... a

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

R. Koppel, 16' metų berniu
kas, prašė ir gavo teisme lei
dimų pakeist pavardę—atmest 
tėvo, o vadintis pavarde pa
tėvio, su kuriuomi jo motina ir 
jis dabar gyvena. Tėvo pro
testas negelbėjo.

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui e'sa n t ir 
p a d 1 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
Tel.: Glenmore 5-6191

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Policistas Kehr vieną jauną 
vyrą pašovė ir du areštavo, 
kaltinant apiplėšusius New 
Yorko restaurančiką 
Riga prie Duffield 
loughby, Brooklyne. 
ėmę 45<r.

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.

Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško Ir Amerikoniuko stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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