
KRISLAI
“Tūkstančiai, Tūkstan

čiai“ . . .
Iš Kur Tie Melai?
Salomėja Neris Maskvoj. 
Rašytojai, Dainininkai, 
Menininkai. . .

Rašo R. Mizara

Na, tai jau nuaidėjo melų 
banga per Amerikos lietuvių 
kolonijas. Jų tenka laukti 
daugiau. Jų ir bus daugiau, 
nes lietuvių tautos priešai— 
fašistai, kunigai, socialistai ir 
troc kištai—nesnaus.

“Tūkstančiai Lietuvoje su
šaudyta“, skelbė tūli fašistų 
laikraščiai. “Tūkstančiai su
imta ir išvežta Rusijon“, kar
tojo tie patys dvasiniai nusku
rę lapeliai. . .

Iš kur tos “žinios”? Niekas 
nepasako.

Jas paleido iš Washingtono 
ž adei k is.

Kas šiandien žadeikis?
Jis nėra Lietuvos atstovas. 

Jis nėra net Lietuvos pilietis. 
Jam naujoji Lietuvos vyriau
sybė atėmė pilietybę dėl to, 
kad jis Lietuvai nusižengė.

žadeikis yra tik Smetonos 
atstovas Washingtone. Ką 
Smetona įsako, jis daro.

Bet Smetona gyvena ne Lie
tuvoj. Jis gyvena Hitlerio 
globoj. Jis apiplėšė Lietuvą ir 
pabėgo.

Smetona buvo lietuvių tau
tos neprietelius per eilę metų ; 
jis tokiu yra ir šiandien.

Todėl Smetona gali įsakyti 
savo atstovams paskelbti pa
čius kvailiausius prasimany
mus apie naująją Lietuvą ir 
pastarieji skelbs.

Viskas, ką socialistinės Lie
tuvos priešai skelbia apie Lie
tuvą, yra melas nuo pradžios 
iki galo!

“Laisvė“ gauna tiesioginius 
pranešimus iš Lietuvos nuo sa
vo korespondentų. Mes gau
name juos telegramomis ir oro 
paštu.

Jei Lietuvoj kas bus suimtas 
ir už savo nusikaltimus bus 
nubaustas, “Laisvė“ apie tai 
savo skaitytojams praneš.

Be abeio, Lietuvoj yra daupf 
nusižengėliu lietuviu tautai. 
Paimkim tik tuos, kurie šau
dė Suvalkijos ūkininkus. Arba 
paimkim tuos tautininku ly
derius, kurie nuvertė 1926 
liaudini nku valdžią : arba 
tuos, kurie nekaltai šaudė dar
bininkų vadus 1926 metais.

Be abejo, jie turės už tai 
atsakyti prieš liaudies teismą. 
Jie turės atsakvti, kain bile 
kokis kriminalistas, nusikaltęs 
tautai, nusikaltęs valstybei.

Bet anie tai bus pranešta. 
O ka iki šiol Lietuvos priešu 
snauda skelbė, buvo vienas di
delis melas.

žymiausia šiuo metu lietu
viu noetė yra Salomėja Neris. 
Prieš virš metus laiko jinai ga
vo Lietuvos valstybinę premi
ja už savo eiles,—viso 5,000 
litu.

Iš profesijos jinai yra mo
kytoja. Atliekamu nuo savo 
kasdieninio darbo metu kūrė 
poeziją.

Šiuos žodžius rašant, poetė 
Salomėja Neris yra Maskvo
je. Jinai dalyvavo Aukščiau
siame SSSR Soviete kaipo de
legatė nuo Lietuvos (viso jų 
buvo 20). Jinai ten kalbėjo ir 
skaitė savo eilėraštį, paauko
tą Stalinui.

Delegacijoj dalyvavo vienas 
žymiausiųjų Lietuvos rašytojų 
—Petras Cvirka. Jis yra Liau
dies Seimo narys. Jo raštų 
yra išversta į rusų, ukrainie
čių, latvių ir lenkų kalbas.

Taigi delegacijoj į Maskvą 
dalyvavo du žymiausi lietuvių 
rašytojai, neskaitant Justo 
Paleckio, einančio prezidento 
pareigas.

Laiminga lietuvių tauta, 
kad josios žymiausieji rašyto
jai griežtai ir stipriai pasisa
kė už naująją Lietuvą, už so
cialistinę Lietuvą.

Rašytojas yra žmonių sielų

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams
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Į Pilnai Suvienyta Lie
tuviu Tauta Sovietų 
Ribose, Sako 'Pravda’

Lemia Lietuvai Garbingą 
Ateitį Sovietų Sąjungoj

Maskva. — “Pravda”, So
vietų Komunistų Partijos 
organas, “šiltai sveikiną 
brolišką lietuvių tautą,” ku
ri atėjo į Sovietų Sąjungos 
tautų didžią šeimą. “Prav
da” rašo:

“Esame įsitikinę, jog 
Lietuvos Sovietinė Socialis
tinė Respublika užims gar
bingą vietą Staliniškoje šei
moje Sovietinių tautų, kaip 
socialistinėse lenktyn ėse 
pramonėje ir žemdirbystė
je, taip ir gynime bendro
sios mūsų tėvynės. Jokia 
pasaulyje jėga negali nu
stelbt Stalinišką tautų 
draugystę...

“Sovietinė Baltarusija,

AMERIKA PANAUJINO PREKYBOS SUTARTI 
SU SOVIETAIS; JIE REIKALAUJA 

PANAIKINT VARŽYMUS
Washington. — Jungtinės 

Valstijos rugp. 6 d. panau
jino prekybos sutartį su So
vietų Sąjunga vieniems me
tams. Bet Sovietų vyriau
sybė prie sutarties pridėjo 
šitokį apribojimą:

Jeigu Amerika nepanai
kins kai kurių prekybinių 
suvaržymų, tai Sovietai ne-

inžinierius,—kadaise pareiškė 
Stalinas. Turint tai galvoj, su
prantama, kokį didelį vaidme
nį rašytojai suvaidina šiame 
mūsų tautos perėjimo iš seno 
į naują gyvenimą etape.

Vincas Krėvė-Mickevičius, 
Antanas Venclova, Liudas Gi
ra, Petras Cvirka, Salomėja 
Neris, Liudas Dovydėnas, J. 
Marcinkevičius, Korsaką s- 
Radžvilas,—tai stambiausi lie
tuvių literatūros pilioriai. Vi
si jie už socialistinę Lietuvą, 
už naująjį gyvenimą.

Eina su jais dar visa eilė 
kitų rašytojų; negi visus čia 
galima suminėti.

Taigi, žymiausi Lietuvos 
plunksnos artistai, operos ar
tistai—atsiminkime, kad Kau
no operos dainininkė Staske
vičiūtė yra Liaudies Seimo 
narė—teatro artistai; visuome
nininkai, menininkai, valstie
čių geriausi atstovai, darbinin
kų veikęjai, jų vadai—visi už 
naują Lietuvą, už socialistinę 
Lietuvą!

štai, kas sudaro svarba! 
Štai, kas sudaro nepaprastą 
džiaugsmą Lietuvos žmonėms 
ir Amerikos lietuviams: visos 
geriausios darbo žmonių jėgos 
Lietuvoje už naująją Lietuvą!

Bet lietuvių tautos priešai 
Amerikoje tuosius geriausius 
Lietuvos veikėjus, rašytojus, 
menininkus, artistus ir valstie
čius apšaukia “niekšais“, “šu
nimis“, “išgamomis” ir kito
kiais negražiais vardais.

Mes trumpai galime paša; 
kyti: patys priešai užsipelnė 
tokių vardų!

arčiausias Lietuvos kaimy
nas, perveda Lietuvai Šven
čionių apskritį ir kelias ki
tas vietas, kur dauguma gy
ventojų yra lietuviai. Štai 
kaip yra pilnai suvienijama 
lietuvių tauta Sovietų Są
jungoje.

“Gimimas naujų Sovieti
nių respublikų parodo mi- 
lionams darbo žmonių visa
me pasaulyje galybę Leni- 
no-Stalino idėjos apie So
vietinę santvarką; parodo, 
kaip įleidžia šaknis miniose 
žmonių tas supratimas, jog 
socialistinė santvarka yra 
daug geresnė už kapitalisti
nę sistemą; kaip šviesa ga
lingo sovietų socialistinio 
švyturio perveria tamsybę 
buržuazijos melų ir kaip 
Stalino vardas užžiebia mi
lionų žmonių širdis.” 

gali užtikrint, kad jie per 
metus išpirks iš Amerikos 
tiek reikmenų, kiek yra nu
matoma sutartyje.

Maskva. —’ Sovietų vy
riausybė pasirašė prekybos 
sutartį su Jungtinėmis Val
stijomis, iš kurių žada per 
metus pirkt reikmenų už 40 
milionų dolerių, o Jungtinės 
Valstijos pasižada duot 
Sovietams didžiausias leng
vatas prekyboje, imant tik 
kuo žemiausius muitinius 
mokesčius už produktus, 
kuriuos Sovietai įveža į 
Ameriką parduoti.

Sovietai daugiausiai iš 
Amerikos pirko mašineriją 
reikalingą metalo fabrikam, 
laivastatyklom ir orlaiviam 
ir aukščiausios rūšies gazo
liną. O Amerika daugiau
sia pirko iš Sovietų manga
ną ir tulus kitus metalus, 
asbestą, kailius ir įvairias 
medžiagas.

Sovietai beveik visada 
daugiau per metus išpirk
davo iš Amerikos, negu bu
vo nusakoma prekybos su
tartyse.
KODĖL SOVIETAI DARO 

APSIRIBOJIMĄ
Dabar Sovietai pridėjo 

apsiribojimą prie sutarties, 
i ypač todėl, kad Amerikos 
valdžia neseniai paskelbė, 
jog nebus leidžiama iš šios 
šalies išvežt mašininių dar
bo įrankių ir orlaivinio ga
zolino niekur kitur, kaip tik 
į Pietų ir Centralinę Ame
riką ir į Kanadą.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė kiek pirmiau buvo 
sulaikius mašininių įrankių 
ir gazolino pardavinėjirną 
Sovietams, bet paskui pra
leido šiek tiek tokių įran
kių ir vieną laivą su orlai- 
viniu žibalu į Sovietų Są
jungą.

/

Smarkūs Kivirčai Tarp 
Senatorių del Versti

nos Kareivystes 
---- -t—

Washington. — Besvars
tant senate prež, Rooševelto 
reikalavimą paimt valstijų 
miliciją į verstiną armijos 
tarnybą, kilo didelis lermas 
tarp to sumanymo prieši
ninkų ir šalininkų.

Demokratas i senatorius 
Holt iškėlė aikštėn, kad tūli 
ponai, susirinkę Harvardo 
Kliube New Yorke, gegu
žės 22 d., sugalvojo įvest 
verstiną kariuomenės tar
nybą Jungtinėse Valstijose, 
o birželio 3 d. jie vėl ten 
susirinko ir nutarė sudėt 
$250,000 pinigų varyt pro
pagandą per laikraščius ir 
radio už verstiną kareivia
vimą, kaip kad dabar rei
kalauja ir Rooševelto val
džia. Senatorius Holt spe
cialiai smerkė “New York 
Times” už tokią propagan
dą. ’ i

Kai senatorius Holt kal
bėjo prieš verstiną karinę 
tarnybą, svečiai galerijose 
skambiai sveikino jį šauks
mais ir delnų plojimais. Tad 
senato pirmininkas pagrū
mojo juos laukan išmesti.

Prieš verstiną kareiviavi
mą kalbėjo seųatorius Gil
lette ir tūli kiti, o už tokį ka
reiviavimą sen. < Barkley, 
Minton ir kiti rėmėjai Roo- 
sevelto politikos.

Priešingose kalbose buvo 
paleista daug aštrių ir nie
kinančių žodžių..

Nuteisė Komunistą už 
Kandidatavimą į W.
Ya. Gubernatorius

Beckley, W. Virginia.— 
Čionaitinis teismas pasiun
tė šešiems metams į kalėji
mą Oscarą O. Wheelerj, ko
munistų kandidatą į guber
natorius; sako, už tai, būk 
piliečių parašai, remianti jo 
kandidatūrą, girdi, buvę iš
gauti . “apgavingais įkalbi
nėjimais.”

Ant peticijų - prašymo 
blankų buvo surinkta 8,684 
piliečių parašų, kad jie pri
taria Wheelerio kandidata
vimui į gubernatorius šiuo
se rinkimuose. Wheeler yra 
ūkininkas, gyvulių auginto
jas.

Komunistų Partija kreip
sis į aukštesnį teismą, kad 
panaikintų pirmojo teismo 
sprendimą, kaipo priešingą 
pilietinėms laisvėms, kurias 
užtikrina konstitucija.

VOKIEČIAI DAUŽĄ ANGLU 
LĖKTUVU STOVYKLAS

Vokiečiai praneša:
Berlin, rugp. 7.—Vokiečių 

orlaiviai bombardavo anglų 
orlaivių stovyklas Tyne- 
mouthe ir St. Athane; an
glų lėktuvų fabriką Cheste- 
ryj ir amunicijos fabriką 
Swansea.

Anglų orlaiviai vėl mėtė 
bombas Holandijoj ir vaka
rinėj Vokietijoj, bet mažai 
nuostolių tepadarė.

Iškilmingai Priimta
Estonija ir Latvija
Į Sovietų Sąjungų

Latvija 15-ta Sovietų Res
publika, Estonija—16-ta
Maskva. — Aukščiausioji 

Taryba (Sovietų • seimas) 
rugp. 6 d. vienbalsiai priė
mė Estoniją kaipo šešiolik
tąją Sovietinę Respubliką į 
Sovietų Sąjungą.

Sumanymą priimt Estoni
ją davė Otto Kuusinen, 
Suomijos darbininkų vadas, 
kuris dabar yra pirminin
kas Karelų-Suomių Sovieti
nės Socialistinės Respubli
kos.

Aukščiausios Tarybos at
stovai, išgirdę šį Kuusineno 
pasiūlymą, sukėlė " tokią 
smarkią sveikinimų demon
straciją, kad “net stogas 
drebėjo,” kaip rašo kores
pondentas Amerikos darbi-

FRANCUOS VALDŽIA SIUNČIA MOTERIS 
ATGAL Į VIRTUVĘ, BAŽNYČIĄ IR 

PRIE KŪDIKIU GIMDYMO
Vichy, Francija.—Jauni

mo ir šeimynų ministeris 
Jean Ybarnegary paskelbė 
sekamus valdžios planus 
kas liečia moteris:

Merginų pareiga bus tapt 
motinomis, auklėt kaip ga- 
linnt daugiau kūdikių, kad 
Francija vėl pa’sidarytų di
džia ir galinga.

Valdžia nenori, kad mo
terys dirbtų fabrikuose, o 
kurios ir dirbs, tai bevei- 
kems bus mokama mažiau
siai algos, turinčioms vieną 
kūdikį bus biskį pakelta al
ga, turinčioms du kūdikius 
bus skiriama daugiau al
gos, taip ir toliau pagal kū
dikių skaičių.

Bus suvaržytas ir griež
tai aprėžtas gavimas teis- 
miškų perskyrų.

Mergaitės aukštesnėse 
mokyklose bus mažiau mo-

ANGLAI SAKO, KAD ITALAI 
LAIMI TIK LAIKINAI

Anglų Pranešimai:
London, rugp. 7.—Italai 

Afrikoje turi pusę miliono 
kariuomenės, saviškių ir af
rikiečių, ir daugelis jų yra^ 
naujoviškai ginkluoti. An
glija gi turi kur kas mažiau 
armijos afrikiniuose fron
tuose. Todėl Anglijos vald
žia įspėja anglus, kad italai 
iŠ pradžios galės šiek tiek 
“laikinai laimėt” prieš ang
lus Afrikoje.

Anglų komanda pripažįs
ta, kad italai įsiveržė apie 
30 mylių į afrikinę Anglijos 
koloniją Kėny ją, į Anglų 
Somali ją ir į Egiptą.

Iš Libijos per Egiptą ita
lai stengiasi pasiekti Suezo 
kanalą ir užkirst jį Angli
jos laivams.

Anglai praneša, kad susi
kirtimuose jie padaro kur 
kas daugiau nuostolių ita
lam, negu italai anglam.

ninkiškos spaudos.
Kuusinenas savo kalboj, 

be kitko, priminė, jog Es- 
tonijos darbo žmonės jau 
seniai troško broliškų ryšių 
su Sovietinės Rusijos darbi
ninkais ir valstiečiais.

Diena pirmiau Latvija 
buvo iškilmingai priimta į 
Sovietų Sąjungą, kaipo 15-ji 
Sovietinė Respublika.

Roma, rugp. 7.—Italų la
kūnai trečiu kartu bombar
davo Haifą, Palestinoj, ir 
sakosi padegę ten anglų ga
zolino sandėlius.

London, rugp. 7.—Anglai 
sako, kad paskutiniu savo 
žygiu vokiečių orlaiviai su
naikino tik kelis farmerių 
triobėsius, daugiau nieko.

kinambs svetimų kalbų ir 
matematikos (skaičiavimų 
mokslo), o daugiausia, kaip 
prižiūrėt šeimynos sveikatą 
ir tinkamai auklėt kūdikius.

Valdžia parinks valstie
čius į mokytojus pradinėms 
mokykloms ir jie turės mo
kint berniukus ir mergaites, 
kaip dirbti žemę ir atlikt 
įvairius laukų ir namų dar
bus, kaip augint vynuoges, 
gamint vyną ir tt.

Dabartinė fašistinė Fran
ci jos valdžia stengsis sulai
kyti kaimiečius ir kaimietes 
nuo važiavimo į miestus 
jieškot darbų fabrikuose ir 
dirbtuvėse.

Tuo būdu maršalo Petai- 
no vadovaujama valdžia 
įvedinėja Francijoj mote
rims vokiečių nazių progra
mą—“virtuvę, vaikus ir ba
žnyčią.”

ITALAI ISIBRIOVE J TRIS 
ANGLU KOLONIJAS

Italai praneša:
Roma, rugp. 7.—Italų ka

riuomenė keliose vietose 
įsiveržė į Anglų Somali ją, 
Rytinėje Afrikoje; iš oro 
bombardavo svarbiausią ten 
anglų miestą Berberą ir 
nušovė žemyn vieną anglų 
orlaivį. Italai taip pat gi
liau įsilaužė į anglų koloni
ją Kenyją ir j jų pusiau- 
koloniją Egiptą. x

Italų lėktuvai taip pat 
bombardavo anglų karo lai
vų stovyklą Adene, anapus 
jūrų rankovės nuo Angį. 
Somali jos.

Šiaurinėje Afrikoje italų 
orlaiviai bombardavo anglų 
karines stovyklas ir nukirto 
žemyn vieną anglų lėktuvą.

Louisiana. VU-

ORAS.—Vėsiau.

New Orleans, 
—Per audrą žuvo 19 žmo
nių.

Ruoš lame vasari* • 
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Rooseveltas Nori Sumo- 
bilizuot Pasaulinio

Karo Veteranus
Hyde Ęark, N. Y.—Pre

zidentas Rooseveltas tiki
si, kad kongresas nutars 
leist prezidentui pašaukt 
400,000 milicininkų iš visų 
valstijų į veiklią armijos,, 
tarnybą vieniems metams.

Vieton pašauktos į armi
ją milicijos, prez. Roosevel
tas sako, reikėtų tada su
mobilizuoti praeito pasauli
nio karo kareivius į vadi
namus “namų gynimo pul
kus.” Bet, girdi, jie būtų 
mobilizuojami kaip liuosno- 
riai. O pasaulinio karo ve
teranu esama apie 4,000,- 
000.

Jeigu kongresas priims 
Burke - Wadswortho suma
nymą, tai bus verstinai su
registruota karinei tarny
bai 12 milionų vyrų nuo 21 
iki 31 metų amžiaus. Pats 
Rooseveltas norėtų suregis
truoti tam visus vyrus nuo 
18 iki 65 metų amžiaus.

Hong Kong. —Atkeleiviai 
praneša, kad Japonija siun
čia savo karo laivus ir ke- 
lioliką transporto laivų lin
kui Indo-Chinos, francūzų 
kolonijos.

London, rugp. 7.—Vokie
čių lakūnai vėl mėtė Angli
joj lapelius, šaukiančius: 
“Pasiduokite, o jei ne, tai 
mirsite!”

R. J. Thomas vėl Išrink
tas Auto. Darbininkų 

Unijos Pirmininku
St. Louis, Mo.—Suvažia

vimas Jungtinės Automobi
lių Unijos (CIO) vienbal
siai išrinko R. J. Thomasą 
unijos pirmininku, antrai 
tarnybai. Taipgi vėl išrinko 
savo sekretorium-iždininku 
G. F. Addesą.

Vienuolika unijos sričių 
direktorių liekasi tie patys, 
o šeši nauji išrinkti.

Vokiečiai Skelbia, kad Nu
skandinę apie 5 Milionus 

Tonų Priešų Laivų

Berlin. — Vokiečių ko
manda paskelbė, kad jie nuo 
liepos 9 iki 31 d. nuskandino 
bent 679,324 tonus prekinių 
Anglijos laivų, o nuo karo 
pradžios iki šiol—4,986,860 
tonų Anglijos ir jos talki
ninkų laivų, imant kartu su 
vokiečių nuskandintais lai
vais kitų kraštų, tarnavu
siais Anglijai ir jos talki
ninkams.

London. — Anglų valdžia 
sako, kad vokiečiai nuskan
dino keturis kartus mažiau 
priešingų laivų, negu Vokie
tija giriasi. Anglai, girdi, 
viso praradę tik apie 1,200,- 
000 tonų savo prekinių lai-
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iki 64 metų amžiaus, bet vėliau milita- 
rinė senato komisija nutarė tąjį amžių 
sumažinti iki 31 metų,—dėka tam, kad 
buvo milžiniškas žmonių pasipriešinimas 
kalbamam Liliui.

Raudonoji Armija

SUBSCRIPTION RATES:
—■ — United States, per year ......................... $5.50

United Statąs, six months ....................  $3.00
( Brooklyn, N. Y., per year ..................... $6.00

Brooklyn, N. Y., six months ................  $3.25
Foreign countries, per year ..................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ................  $5.50
Canada and Brazil, six months ............. $3.00

Prezidentas Rooseveltas ir kiti aukšti 
Washington© ponai stovi už verstiną ka
reiviavimą taikos metu, t. y., „už priėmi
mą to biliaus. Visa eilė kongresmanų 
ir senatorių taip jau stovi už verstiną 
kareiviavimą. Visi tie, kurie trokšta 
matyti Ameriką šiame kare, .taip jau sto
vi už verstiną kareiviavimą.

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

Act of March 3, 1879.

32 Lietuvos Valstiečiai Maskvoje
Prieš savaitę laiko į Maskvą atvyko 

| 32 Lietuvos valstiečiai (jų tarpe 2 mo-
' terys)—biednųjų ir vidutinių — atsto

vai. Jie atvyko prisižiūrėti kolektyviams 
ūkiams Sovietuose ir pamatyti Žemės 
Ūkio Parodą Maskvoje.

Inter-Continental News koresponden- 
•* tas aprašo tų Lietuvos valstiečių apsilan

kymą pas SSSR žemės ūkio komisarą 
Benediktova.

Kai valstiečiai sėdėjo komisaro Bene- 
diktovo kabinete, pastarasis užklausė:

—Ko gi jūs norite iš manęs sužinoti?
Jie atsakė:
—Pasakykite mums, kaip suorgani

zuoti kolektyvinį ūkį.
Benediktovas atsakė jiems:
—Sovietų vyriausybės ir bolševikų 

partijos nusistatymas linkui kolektyvių 
ūkių organizavimo yra, trumpai suėmus, 
sekamas: Įtikinimas ir kolektyviečiams 
pagalba, bet ne prievarta. Mes įtikinėja
me valstiečius, mes akstiname juos stoti 
į kolektyvius ūkius, bet mes niekad jų 
neverčiame.

I

Toliau Benediktovas nurodė, kaip So
vietų Rusijoj, Sovietų Ukrainoj ir kitur 

_ ^Jbuvo pravesta kolektyvizacija žemės 
ūkio. Iš tų klaidų, kurios buvo padarytos 
tuomet, dabar kiekvieno krašto valstie
čiai turi pasimokyti, neturi jų pakartoti. 

.____Be kitko, svarbiausias dalykas organi
zuojant kolektyvį ūkį, yra geras organi- 

į zatorius.
—Jei jūs ruošiatės organizuoti kolek

tyvį žemės ūkį,—sakė jis,—tai tuojau 
privalote susirasti gerus organizatorius. 
Nereikalingi baigusieji universitetą; už
tenka būti gerais, teisingais ūkininkais. 

/ Jei jūs trokštate organizuoti kolektyvius 
žemės ūkius, galite tai daryti, tik veng- 
kite tų klaidų, kurias mes padarėme.

Valstiečiai užklausė Benediktovo, kaip 
bus su mašinerija;-kur jos būtų galima 
gauti. Jiems buvo paaiškinta: jei jūs no
rit eiti į kolektyvą, jums mašinerija že
mei dirbti bus suteikta: traktorių stotys 
bus įsteigtos, iš kurių valstiečiai naudo
si^ mašinerija. Na, o paskui, grąžon, jie 
atsilygins stotims žemės ūkio produk
tais.

Šitaip pasikalbėję su vienu žymiausių
jų Sovietų Sąjungos vyriausybės atstovų, 
32 Lietuvos valstiečiai pasitenkinę grįžo 
namon papasakoti savo broliams, ką jie 
matė ir girdėjo garsiojoje Maskvoje.

Bet šiomis dienomis gen. Pershingas 
ėmė ir “paliejo pieną.” Jis viešai parei
kalavo, kad Jungtinės Valstijos duotų 
Anglijai 50 naikintuvų, “likusių nuo per
eito pasaulinio karo.” Ir tam jis randa 
pritarėjų. Gen. Pershingas, Vadinasi 
viešai stoja už išgelbėjimą Anglijos im
perijos.

Taigi visas dalykas darosi aiškesnis: 
dovanokim dabar Anglijai 50 naikintuvų, 
o vėliau, kai bus sumobilizuota milžiniš
ka armija, bus pareikalauta pasiųsti Eu
ropon Amerikos jaunus vyrus kovoti už 
Anglijos imperijos apgynimą!

Aiškiau berods nei nebereikia.
Bet Amerikos žmonės karo nenori, 

Amerikos žmonės mielai eitų kariauti, 
jei kas nors bandytų šią šalį pulti, bet 
jie nieku būdu nesutinka vykti Europon 
J r ten ginti Anglijos imperijos intere
sus.

Tatai Amerikos žmonės pareiškia per 
rezoliucijas ir masinius mitingus. Tatai 
jie reiškia per spaudą. Tatai jie reiškia 
visur.

Pereitą sekmadienį įvykusis masinis 
mitingas (dalyvavo apie 20,000 žmonių) 
New Yorko mieste aiškiai parodė, kur 
mūsų krašto žmonės stovi. Būtų gerai, 
kad juo daugiau panašių masinių mitin
gų, daugiau rezoliucijų, juo daugiau pa
reiškimų būtų priimta ir pasiųsta Jungt, 
Valstijų kongresui.

Kova prieš verstiną kareiviavimą tai
kos metu yra kova už taiką!

Keturios Naujos Sovietų
Respublikos

Maskvoj susirinkęs Aukščiausias So
vietas priėmė į Sovietų Sąjungą ketu
rias naujas Sovietines Socialistines Res
publikas. Jomis yra: Moldavijos Sovie
tinė Socialistinė Respublika, sudaryta iš 
buvusios Autonominės Moldavijos Sovie
tinės Socialistinės Respublikos, išlaisvin
tos Bessarabijos ir dalies Bukovinos.

Kitos trys yra Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos sovietinės socialistinės respu
blikos. Visos šios keturios sovietinės res
publikos turi per 10,000,000 gyventojų.

Baisus Skandinimas Laivų
Ilgai stambioji spauda raminosi, kad 

Vokietijos submarinai nėra veiklūs, būk 
Anglija veik. visus Hitlerio submarinus 
išskandino, kad mažai laivų nuskandina, 

1 daug mažiau, kaip pereitame kare.
Mums tada atrodė, kad tai dar nevis

kas, kad tik karo pradžia. Dabar Vokie
tijos ir Anglijos nuostolių atskaitos la
bai skiriasi. Vokietija kelis kartus dides
nius laivų nuostolius paduoda, kaip An
glija pripažįsta. Bet ir tai, ką pati An
glija pripažįsta, jau baisūs nuostoliai. 
Liepos 29 dieną Anglija pripažino, kad 

’ ji nūo karo pradžios neteko 1,150,708 to
nų įtalpos prekybos laivų. Tai labai di
deli nuostoliai.

Tuo pat kartu, Vokietija sako, kad tik 
per tris dienas jos submarinai, orlaiviai 
ir karo laivai nuskandino net 242,000 to
nų Anglijos prekybos laivų. Jeigu tai 
tiesa, tai Vokiečiai į dieną daug daugiau 
nuskandina Anglijos laivų, kaip 1914- 

* 1918 metų kare.

Vis Tebedraugauja
Wall Stryto milionieriai ir juos at

stovaujanti valdininkai vis draugauja 
su rusais caristais, Sovietų priešais. Šio
mis dienomis Chinijoj buvo nušautas ru
sas baltasis, caristas, tūlas Kazimir Met
zler, kuris daug niekšysčių yra atlikęs 
Chinijoj. Jis buvo aklas įrankis Japoni
jos imperialistų. Jis kelis kartus provo
kavo išstojimus prieš Sovietus. Ir da
bar paaiški, kad jis ten dirbo Ameri
can Asiatic Underwriters Asn., kurios 
vadu yra ponas C. V. Starr. Reiškia, 
Wall Stryto ponus riša bendri siūlai su 
caristais, Sovietų priešais, Japonijos im
perialistų agentais Tolimųjų Rytų veik
loj. Kokią tuomet jie turi teisę reika
lauti, kad Sovietų Sąjunga nesirūpintų 
apsaugojimu ten savo sienų?

Senos Pasakos
Nepaisant kiek daug kartų Sovietų 

Sąjungos valdžios žmonės ir net Vokie
tijos valdonai pareiškė, kad dabar nėra 
jokių nesusipratimų tarpe Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos, kurie vestų tas šalis 
prie karo, bet palauks, palauks, kapita
listinė spauda ir vėl iškepa naują “antį”, 
—tai Sovietai rengiasi pulti Vokietiją, 
tai Vokietija Sovietus. Paskutiniu laiku 
iš Rumunijos ponai paskelbė, būk Sovie
tai jau turi sutraukę net 200 divizijų į 
Vokietijos pasienį. Karas esąs neišven
giamas. Tegul sau jie tiešijasi!

Petras Cvirka
Dienos, kurias dabar per

gyvename, pasiliks šviesiau
siomis ir giedriausiomis die
nomis lietuvių tautos isto
rijoje. Apie tas dienas liau
dis sukurs legendas ir dai
nas. Nenuostabu, kad šių 
istorinių dienų liudininku 
nori būti kiekvienas. Visi, 
kas gyvas, iš tamsoje ir 
priespaudoje s k e n d ė jusiu 
Lietuvos kaimų lūšnelių, iš; 
dirbtuvių fabrikų, įstaigų, 
palikę nors valandėlei dar
bą ir pareigas, bėga į pake
les, aikštes, gatves pamatyti 
mūsų sąjungininkės—Rau
donosios Armijos žygiavi
mo.

Štai, toji armija, tikrasis 
laisvės, taikos ir draugin
gumo laidas tarp lietuvių ir 
SSSR tautų! Visi tie ap
mulkintieji, kurie dar prieš 
keletą dienų tikėjo piktiems 
buržuazijos b 1 i ū d 1 a i žiu 
šmeižtams apie Raudonąją 
Armiją, dabar gali savo aki
mis pamatyti galingąją, 
nuostabiąją socializmo ša
lies armiją, neturinčią sau 
lygių pasaulyje.

Raudonoji Armija žygiuo
ja!

Su kokia pagarba ir mei
le lietuvių tauta sutinka 
mums draugingos SSSR Ar
mijos žygiavimą, šiandien 
galima būtų užregistruoti 
šimtus ir tūkstančius faktų. 
Keliais ir gatvėmis praeina 
laisvosios socializmo šalies 
vyrai. Visi jie, apnešti lietu
viškų vieškelių, plentų dul
kėmis, 
naktų ir tolimos kelionės, 
tačiau su tviskančiais ener
gija ir ryžttimo veidais, ne
šasi rankose lietuviškųjų 
laukų ir pievų gėles. Raudo
nosios Armijos karius ap
kaišė Lietuvos darbo liau
dies dukros ir motinos, nes 
Raudonoji Armija į mūsų 
kraštą atėjo ne kaip oku
pantų, bet kaip taikos sau
gotojų ir tikrųjų lietuvių 
liaudies interesų gynimo ar
mija.

Be abejojimo, ne vienam 
teks matyti, kaip daugelis 
su ašaromis akyse ir pasi
didžiavimu stebi šios galin
gosios armijos žygiavimą. 
Kiekvienas mūsų krašto do
ras pilietis stengiasi visais 
galimais būdais ir priemo
nėmis padėti Raudonosios 
Armijos kariams, skuba pa
sidalinti su jais savo laime, 
džiaugsmu ir susižavėjimu.

Teko matyti, kaip vienas 
senelis, ilgai stebėjęs Rau
donosios Armijos dalinių 
žygiavimą, puikų karių ap
ginklavimą, aprangą, judėji
mo tvarką, pakraipęs galvą, 
atsidusęs, tarė: •

—Neišlaikytų niekas prieš 
šitokią svieto galybę.

Bet tai ne tik šio senelio

išvarginti nemigo

įsitikinimas. Prieš šią gink
lo ir dvasios galybę niekas 
neatsilaikė ir neatsilaikys.

Lietuvių tauta, kuri šian
dien sutinka šią taikos gy
nėjų armiją, tegul įsisąmo
nina, kad mūsų kraštui, to
kios ginklo galybės prie
globstyje, negali gręsti joki 
pavojai.

Neperžengiama, nepralau- 
jžiama siena atsistojo toji 
'armija mūsų krašto saugu
mo ir taikos sargyboje. Ji 
patikrins mums laisvą, ne
priklausomą, kūrybingą 
naująjį gyvenimą.

Lietuvos liaudis gali būti 
tikra, kad nuo šiandien jai

atidaryti visų kūrybinių ga
limybių, visų didžiųjų pa
stangų ir laimės keliai. Į 
krašto vadovavimą išeina 
patys tauriausi ir sąžinin
giausi Lietuvos vyrai ir mo
terys. Atsakomingas valsty
bės tvarkymo vietas užims 
ne per Smetonienės “malo
nės kabinetus” perėję kor- 
tautojai, bailiai, pataikūnai, 
spekuliantai ir niekšai lie
tuvių liaudies engėjai, bet 
taurūs, sąžiningi, darbštūs 
ir geros valios žmonės.

Tvirtai pasitikėkime mū
sų naująja liaudies vyriau
sybe, padėdami jai, be išsi
šokimų, smurto, drausmin
gai apvalyti valdžios apara
tą nuo senojo teroro ir prie
spaudos režimo puvėsių.

Dainininkas Lawrence Ti- 
bbett, Amerikos Muzika- 
lišku Artistų Gildijos

Lietuvių Vienybės Ardytojai
Brooklyne susidarė grupė 

gaivalų, skelbiančių boiko
tą lietuvių biznieriams ir 
organizacijoms. Nueina pas 
biznierius ir grasina jiems 
nelankyti pažangiųjų drau
gijų parengimų, nesiskelbįi 
spaudoje ir neaukoti lietu
vių apšvietos bei kultūros 
reikalams. Keletas iš biznie
rių pasakojo apie atsilanky
mą pas juos tokių trockis- 
tinių fašistų agentų. Biznie- 
rai, pas kuriuos tokie ele
mentai atsilankė, paprašė 
jų nesikišti į svetimą biznį. 
Tai išmintingas atsakymas.

Minėti sutvėrimai lan
džioja ir pas svetimtaučius 
su tokia sabotažiška malda. 
Vienas svetimtautis, kuris 
savo saldainių krautuvėlėje 
parduoda “Laisvę”, pasako
jo, kad tie gaivalai ir pas jį 
buvę. Jis jiems atsakęs: 
“užmokėkite man už krau
tuvę randą, tai tada aš 
klausysiu jūsų patarimo, ką 
parduoti ir ką ne.” 
jie išslinkę pro duris 
da.

Amerikos lietuvių
joje boikotai ir sabotažai 
iki šiol nebuvo bandomi. 
Nes tai yra kriminalis daly
kas ir tik labai doriniai nu
puolę elementai tai tegali 
praktikuoti. Iki šiol šie 
boikotą skelbią isterikai ne
turėjo jokio - pasisekimo. 
Biznieriai juos su gėda pa
siuntė lauk, kur jie bandė 
išsižioti apie boikotą. Bet 
jei jiems tai kiek pavyktų, 
tai prie ko tas privestų 
mus? Lermai ir kautynės 
įvyktų lietuviškose užeigo
se, susirinkimuose ir paren
gimuose. Jei biznieriai pra
dėtų boikotuoti organizaci
jas, spaudą, apšvietos rate
lius, tai kaip tada tų orga
nizacijų nariai žiūrėtų į to
kius biznierius?!...

Lietuvių vienybės ardyto
jams turi būt pastotas ke
lias pačioje pradžioje jų 
pikto darbo! Kada fašistų 

JL7CU ucvi ne VAXX oxm OVHV1XV agentai ateina pas biznieriuj 
pareiškimas. Tai mūsų visų!ir įsako jam boikotuoti

draugijų parengimus, spau
dą ir apšvietos ratelius, biz
nieriai turi siųsti juos lauk 
su gėda. Kada tie doriniai 
išsigimėliai ateina į draugi
jas, pas šeimas ar pas ats
kirus asmenis ir liepia boi-

Na ir 
su gė-

išeivi-

Naujai išrinktasis Kubos prezidentas pulk. Batista 
kalbasi su Jungtinių Valstijų sekretorium Hull.

sirašęs kontraktą su New 
Yorko Metropolitan ir Či
kagos opera; vadinasi, 
abejose operose dainuos 
tik organizuoti i unijas 
dainininkai.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiami Redaktoriai: Su 

pasibaisėjimu ir pasipiktini
mu mes patyrėme, kad

kotuoti vieną ar kitą biznie-• smetonininkai ir Lietuvos 
rių, tai irgi jie turi būt su' auksą jau seniai buvo išga
gena pasiųsti lauk! benę užsienin ir šiaip Lie-

Iki šiol Amerikos lietuvių! tuvos turtų buvo prisiplėšę
I ir susikrovę svetimuose 
kraštuose. Ot, ką aš norė
čiau žinoti: Kodėl jie taip 
darė, nejaugi jie jautė, kad 
jiems ateina sudna diena?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Žinoma, kad jautė. Iš vir
šaus jie atrodė labai tvir-

visuomenė ekscesų vengda
vo ir tai buvo gražu ir nau
dinga. To reikia vengti ir 
ateityje. Lietuviams profe
sionalams, biznieriams ir 
darbininkams naudingiau
sia yra sugyventi taikiai, 
broliškai. Visokį boikotai ir 
sabotažai yra žaislai, nuo 
kurių dega pirštai tiems,' 
rie jais bando žaisti. Apdegs 
ir ši boikotininkų grupė.

Mes jau esame stipriai 
susigyvenę su amerikoniš
kais papročiais ir mokame 
branginti demokratines šios 
šalies tradicijas. Mokame 
būt tolerantiški ginčuose, 
kylančiuose - visuomeniniais 
klausimais, tai mokėsime 
saugotis, kad prie mūsų pa
dų nepriliptų trockistiniai- 
fašistinis purvas, kuris yra 
svetimas amerikonizmui ir 
Amerikos lietuviams.

* P. Buknys.

tais ir drąsiais, bet Smetona 
n» i n onilfo rrnrrnlnmir jo šaika negalėjo nejausti 
vulkano po savo kojų. Jie 
plėšė Lietuvos liaudį koja 
primynę ir žinojo, kad 
jiems kada nors galas ateis. 
Todėl jie pasirūpino, kad tai 
dienai atėjus, jie galėtų pa
sprukti užsienin, gyventi 
gražiai ir savo prakeiktą 
kurstymo darbą prieš Lie
tuvos liaudį tęsti toliau.

Smetonininkus negalima 
vadinti kvailiais. Jie buvo 
ir pasiliko gudriais šarlata
nais ir sąmoningais lietuvių 
tautos priešais.

LDS Seimas, Sporto Olym- 
piįada ir Kitos Iškilmės

lankyti Pasaulinę Parodą.
Ketvirtadienį bus pasku

tinės Seimo sesijos. Vakare 
bankietas išleidimui delega
tų Central Palace.

Šeiminė komisija, suside
danti iš Centro Valdybos ir 
Brooklyno apylinkės kuopų 
atstovų, ruošiasi gražiai de
legatus priimti ir gerus pa
silinksminimo vakarus su
rengti.

Specialė nakvynių komisi
ja darbuojasi suradimui 
nakvynių veltui visiems de- 

™ 11 val.:] tams. Brooklyniečiai ryte. Vakare delegatų pa-j^g nariai be /b -ongs 
pttlkl3nU1TflbthUS9Bn ? U^'i|kooperuos su ta komisija: 
Pilipriu Kilimo TTninnl ~ . . <_

Mūsų Susivienijimo šei
minė programa yra labai 
plati. Jinai prasidės šešta
dienį, rugpjūčio 24 d. Tą 
dieną bus nacionalis minkš
tosios bolės turnamentas 
McCarren Park, Brooklyn, 
N. Y. Vakare LDS Metropo
litan Jaunimo Taryba ren
gia laivu ekskursiją Hudson 
upėj.

Sekmadienį, rugp j. 25, 
LDS jaunimas turės Sporto 
Olympijadą McCarren Park, 
Brooklyne. Pradžia 11 vai.1

Piliečių Kliube, 280 Union 
Ave., Brooklyn.

Pirmadienį, rugp. 26, kaip 
10 vai. ryte atsidarys Sei
mas taipgi Lietuvių Piliečių 
Kliube. 5:30 vai. vakare bus 
LDS nacionalės plaukikų 
lenktynės, Cypress Pool, 
Brooklyne. Šeiminis balius! 
bus Central Palace, 16 Man
hattan Avė. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Antradienį Seimo sesijos 
tęsis. Vakare delegatai ga
lės aplankyti garsią^įas Co
ney Island maudynes ir ki
tas žymias vietas.

Trečiadienį LDS jaunimo 
konferencija YMCA svetai
nėj, 197 Marcy Ave., Brook
lyne. Pradžia 10 vai. ryte. 
Taipgi bus gera proga ap-

užsiregistruos pas ją priė
mimui pas save delegatų.

Brooklyniečiai šiemet no
ri ypatingai gražiai pasiro
dyti ir gerą įspūdį tarp de
legatų padaryti.

Visas Brooklynas ruošias 
pasitikti ir puikiai pavaišin- 

i ti LDS Seimo delegatus, 
LDS sportininkus.

London. — Anglai gavo 
žinių, kad Vokietijos oro 
laivynas visai priruoštas 
daugmeniškai bombarduot 
Angliją.

Tokio.—Japonijos vyriau
sybė suėmė devynis vadus 
japonų Salaveišių Armijos, 
kaltindama juos kaip Angli
jos pakalikus.



Ketvirtadienis, Rugpj. 8, 1940 Trečias puslapi*

V. M. Molotovo Prakalba Aukš 
čiausio Sovieto Suvažiavimui

(Pasakyta rugpjūčio 1, 1940 m.)
(Pabaiga)

Pasėkoje to, kad Baltijos kraštai deda
si į Sovietų Sąjungą, jos gyventojų skai
čius padidėjo 2,880,000 Lietuvos gyvento
jų, 1,950,000 Latvijos gyventojų ir 1,120,- 
000 Estonijos gyventojų. Tuo būdu, su 
Bessarabijos ir Šiaurinės Bukovinos gy
ventojais, skaičius Sovietų Sąjungos gy
ventojų padidės apie 10 milionų. Jeigu 
prie to pridėsime 13 milionų Vakarinės 
Ukrainos ir Vakarinės Baltarusijos gy
ventojų (atvaduotų nuo Lenkijos), tai 
per metus Sovietų Sąjungos gyventojų 
skaičius bus paaugęs daugiau kaip 23 
milionais žmonių. Reikia pastebėt, jog 
19 iš kiekvienų 20 tų gyventojų pirmiau 
buvo dalis Sovietų Sąjungos žmonių, bet 
imperialistinės vakarų valstybės paskui 
buvo per prievartą atplėšusios juos nuo 
Sovietų Sąjungos tuo laiku, kai Sovietų 
Sąjunga buvo kariškai silpna. Dabar šie 
gyventojai vėl sugrįžo į Sovietų Sąjun
ga.

Kaip gyventojų skaitmenys rodo, tai 
Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjun
ga dabar galės kalbėt galingu balsu var
dan 193 milionų gyventojų, nepriskaitant 
natūralų gyventojų prieauglį Sovietų Są
jungos 1939 ir 1940 metais.

Tas faktas, jog Sovietų Sąjungos ru- 
bežius dabar pasieks Baltijos Jūrą, turi 
pirmos rūšies svarbą mūsų šaliai. Tuo 
pačiu laiku mes dabar turėsime neužša- 
lančias prieplaukas Baltijos Jūroje, ku
rios mums taip reikalingos.

Pavykimai Sovietų Sąjungos užsieni
nėje politikoje yra juo labiau reikšmin
gi, kad mes jų visų pasiekėme ramiais 
keliais, ir kad taikus išsprendimas Bal
tijos kraštų ir Bessarabijos klausimų 
buvo įvykdytas su veikliu bendradarbia
vimu ir parama tų kraštų žmonių pla
čiųjų minių.

Reikia taipgi pasakyt, jog didi atsa
komybė gula ant Sovietų Sąjungos vy
riausybės—pravest praktiškus žingsnius 
tinkamu ir organizuotu būdu, idant po
litiniai ir ekonominiai perbudavot šias 
naujas Sovietines Respublikas.

Suomija ir Sovietų Sąjunga
Paskutinėje Aukščiausio Sovieto sesi

joje aš raportavau apie taikos sutartį su 
Suomija. Jau keturi su viršum mėnesiai 
prabėgo nuo tos sutarties pasirašymo ir, 
abelnai paėmus, ji buvo patenkinančiai 
pravedama. Nuo to laiko prekybinės su
tartys taipgi padarytos su Suomija ir 
mes manome, kad prospektai ekonomi
niams santikiams tarpe mūsų šalių vys
tytis yra prielankūs.

Suomijos valdžia taipgi sutiko demili
tarizuoti Aalando salas ir leido ten 
įsteigti Sovietų konsulatą. Tolimesnis 
plėtojimasis Sovietų Sąjungos-Suomijos 
santikių, prielankių abiem šalim, priklau
so vyriausia nuo Suomijos. Natūralu, 
kad jeigu tūli elementai Suomijos val
dančioje klasėje nesiliaus persekioję Suo
mijoje tuos žmones, kurie nori sustiprint 
gerus kaimyniškus santikius su Sovietų 
Sąjunga, tai santikiai tarpe Sovietų Są
jungos ir Suomijos gali nukentėti.

Mūsų santikiai*su Skandinavijos šali
mis, su Norvegija ir Švedija, negali būti 
kitoki, kaip paremti ant esamos ten si
tuacijos. Nieko konkretaus negalima 
šiandien pasakyti apie Norvegiją, aki
vaizdoje jos speciališkos padėties. Kas 
liečia Švediją, tai ypatingai svarbu pa
brėžti tas faktas, jog abi mūsų šalys yra 
suinteresuotos išplėtimu prekybinių ir 
ekonominių santikių. Šiuo tarpu vedamos 
ekonominės derybos su Švedija, aš tikiu, 
turėtų pasibaigti sutartimi, kuri turės 
didelės svarbos abiems šalims.

Balkanų Kraštai
Kas liečia Balkanų šalis, tai visųpirma 

reikia atžymėti tą faktą, jog diplomati
niai santikiai tapo įsteigti tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Jugoslavijos. Dėlei nebuvimo 
iki tol diplomatinių santikių tarpe Sovie
tų Sąjungos ir Jugoslavijos mes buvome 
nekalti. Tie santikiai buvo įsteigti ant 
Jugoslavijos valdžios pasiūlymo, kurį So
vietų Sąjunga su mielu noru priėmė. Ga
lima tikėtis, kad ir ekonominiai mūsų 
santikiai su Jugoslavija laipsniškai išsi
vystys.

Mūsų santikius su Bulgarija galima

skaityti normališkais. Galima pridėti tik 
tą, kad tarpe Sovietų Sąjungos ir Bul
garijos nesiranda tokių prieštaravimų, 
kurie galėtų kenkti tolimesniam tų san
tikių pagerėjimui.

Mūsų santikiuose su Turkija svarbių 
pakaitų nebuvo. Tačiau reikia atžymėti 
tą faktą, kad pastaraisiais laikais vokie
čių “Baltajam Rašte” paskelbti doku
mentai užmetė nemalonios šviesos ant 
tūlų Turkijos veiksmų. Paskiau padaryti 
Francijos ambasadoriaus Turkijai Massi- 
gli pateisinimai negali pakeisti nieko, 
kas liečia tų dokumentų pobūdį.

Ryšyje su tuo aš turiu pasakyti, kad 
dar pradžioje balandžio mėnesio mes at- 
kreipėm Turkijos dėmesį į sekamą ne
leistiną įvykį. Būtent, pradžioje balan
džio užsieninis orlaivis atskrido iš Tur
kijos teritorijos ir perlėkė per mūsų 
miesto Batum distriktą, kur randasi dau
gybė žibalo apdirbimo fabrikų. Iš sykio 
Turkijos buvo bandyta visą dalyką taip 
išaiškinti, būk joks orlaivis neskrido iš 
Turkijos teritorijos. Tačiau vėliau Tur
kija pasižadėjo padaryti žygius prieš to
kius orlaivių lekiojimus ateityje. Po pa
skelbimo viršuj minėtų dokumentų aišku, 
keno tas orlaivis buvo. Tuo būdu mūsų 
pareiškimai Turkijos valdžiai buvo pil
nai pateisinami.

Kas liečia Iraną (Persiją), tai nesiran
da naujų svarbių įvykių, kuriuos reikėtų 
atžymėti. Vienok kalbėdami apie Iraną, 
mes negalime praeiti pro vieną neleisti
ną faktą. Pabaigoje kovo mėnesio mies
to Baku srityje—kaip kiek vėliau Batum 
srityje—du užsienio orlaiviai buvo paste
bėti, kurie atlėkė iš Irano pusės. Irano 
valdžia matė reikalą šį faktą užginčyti. 
Bet ir šiame atsitikime viršuje paminė
ti dokumentai vokiečių “Baltajam Raš
te” suteikia pakankamą išaiškinimą. Čio
nai turi būt griežtai pabrėžta, kad toli
mesnis siuntinėjimas užsienio šnipinių 
orlaivių į mūsų teritoriją gali vesti prie 
nieko kito, kaip prie supainiojimo mūsų 
santikių su tais mūsų kaimynais.

Kas liečia minėtų orlaivių nekviestus 
apsilankymus į Batum ir Baku, tai mes 
juos išaiškinome, jog ateityje mes turi
me padidinti mūsų budrumą taipgi ant 
mūsų pietinių parubežių.

Santikiai su Japonija
Kas liečia Japoniją, tai galima pasa

kyti, kad mūsų santikiai vėlesniais lai
kais pradėjo darytis maždaug normališ- 
ki. Ypač svarbu, kad birželio 9 dieną bu
vo prieita prie, sutarties dėl nustatymo 
rubežiaus toj vietoje, kur pernai įvyko 
susikirtimas ant Khaikingol upės. Šis 
faktas juo svarbesnis tuomi, kad iki vė
lesnių laikų šis pratęstas neišrišimas šio 
klausimo nepalankiai atsiliepė į santikius 
tarpe Sovietų Sąjungos ir Japonijos, o 
taipo pat ir tarpe Mongolijos Liaudies 
Respublikos ir Mančuko. Už kelių dienų 
mišri komisija iš atstovų Mongolijos 
Liaudies Respublikos ir Mančukuo pra
dės darbą ant vietos dėl nustatymo ru
bežiaus.

Galima pripažinti, jog, abelnai imant, 
yra pastebimas iš Japonijos pusės noras 
pagerinti santikius su Sovietų Sąjunga. 
Daleidus abipusį pripažinimą bendrų in
teresų, kiek tos pusės supranta reikalin
gumą prašalinti iš kelio keblumus, ku
rie nustojo savo svarbos, pagerėjimas 
santikių tarpe Japonijos ir Sovietų Są
jungos yra galimas.

Tačiau reikia pripažinti, jog daug kas 
yra neaišku naujos Japonijos valdžios 
programoje apie įsteigimą “naujos poli
tinės santvarkos.”

Aišku, kad japonų spaudos šauksmas 
praplėsti Japonijos rubežius į pietus gau
na vis daugiau dėmesio Japonijos vado
vaujančiuose rateliuose, o ypač akivaiz
doje pasikeitimų Europoje, negali neiš
šaukti susirūpinimo tose vietose, kurio
mis minėti Japonijos rateliai yra užinte- 
resuoti. Bet tikrieji šių ratelių tikslai te
bėra neaiškūs. Tas liečia ir Sovietų Są
jungos-Japonijos santikius.

Aš neapsistosių prie mūsų santikių su 
Jungtinėmis Valstijomis, jeigu ne dėl 
kito ko, tai tik dėl to, kad nieko gero 
apie juos negalima pasakyti. Mes suži
nojome, kad Jungtinėse Valstijose yra 
žmonių, kurie nepatenkinti Sovietų Są- 

I jungos užsieninės politikos pasisekimais

Pabaltijos kraštuose. Bet mes turime pri
sipažinti, kad tuo faktu mes tesame ma- • 
žai susirūpinę, kadangi mes atliekame 
savo darbus be pagalbos tų nepasiten
kinusių džentelmenų. Tačiau tas faktas, 
kad Jungtinių Valstijų vyriausybė netie- 
sotai Uždėjo embargo (uždraudimą) ant 
aukso, kurį mūsų valstybinis bankas ne
seniai nupirko iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos bankų, susitinka iš mūsų pu
sės energingiausį protestą. Šiame atsiti
kime mes tik turime priminti abiems, 
Jungtinių Valstijų valdžiai, ir Anglijos 
valdžiai, kuri priėmė tokią pat procedū
rą, jų atsakomybę už tuos jų nelegalius 
žygius.

Kas liečia mūsų santikius su naciona
listine Chinija, kovojančią už savo gy
vybę, tai tie santikiai yra, kaip ir visuo
met, geri-kaimyniški ir draugiški, su
tinką su Sovietų Sąjungos-Chinijos Ne
puolimo Sutartimi.

Leiskite man su tuomi ir užbaigti tas 
pastabas apie mūsų santikius su atskiro
mis šalimis.

Ko Galima Laukti Ateityje?
Belieka tik pasakyti keletą žodžių apie 

abelnus tarptautinių įvykių vystymosi 
prospektus. Tie pakeitimai, kurie įvyko 
Europoje kaipo pasekmė Vokietijos gin
klų didelio pasisekimo, jokiu būdu nėra 
tokie, jog jau galėtų žadėti greitą karo 
užbaigimą. Tie įvykiai reiškia, kad ypa
tingai Vokietija pasidarė daug stipresnė 
kaipo pasekmė jos militarinių pasiseki
mų, o tuo tarpu kita pusė nebeatstovau- 
ja vieno fronto.

Anglija susiduria su naujais, dideliais 
sunkumais tęsime karo, tuo tarpu Fran
ci j a, kuri yra išsitraukus iš karo, pergy
vena aštrų krizį kaipo pasekmė militari- 
nio pralaimėjimo.

Vienos kariaujančios pusės sustiprėji
mas, o kitos pusės susilpnėjimas pagimdo 
rimtų suvirbėjimų ne tik Europoje, bet 
ir kitose pasaulio dalyse. Apart Franci- 
jos, šalys, kurios tapo sumuštos, apima 
Belgiją ir Holandiją, kurios turi dideles

kol'onijas, kurių jos nebegali apginti to
kiu tvirtumu, kokiu apgindavo pirmiau. 
Tas iškelia klausimą vis aštresnėje for
moje kolonijų perdalinimo.

Imperialistiniai apetitai auga ne tik 
tolimoje Japonijoje, bet taip pat Jung
tinėse Valstijose, kur yra nemažai žmo
nių, kurie nori savo imperialistinius tiks
lus apdengti gerai išgarsintu savo “su
sirūpinimu” interesais viso “Vakarinio 
Žemės Puskamuolio”, kurį tie džentel
menai pasirengę paversti į savo nuosa
vybę su dideliu skaičium respublikų ir 
su kitų šalių kolonijomis, kurios randasi 
ant salų prie amerikinio sausžemio.

Visa tai neša su savim pavojų tolimes
nio karo praplėtimo ir įkarštinimo, ir 
pavojų pavertimo jo pasauliniu imperia
listiniu karu.

Šitokiose sąlygose Sovietų Sąjunga tu
ri padidinti savo budėjimą išlaukinio sau
gumo reikaluose ir reikaluose sustiprini
mo visų savo pozicijų namie ir užsienyje.

Mes įvedėme aštuonių valandų darbo 
dieną, vietoj buvusios septynių valandų 
dienos, ir pravedėme kitus žygius, nes 
mes turime užtikrinti tolimesnį ir dar 
galingesnį išvystymą mūsų apsigyniminį 
ir ekonominį šalies pajėgumą, užtikrinti 
rimtą išplėtimą disciplinos -tarpe visų 
darbo žmonių, ir darbuotis įtemptai dėl 
pakelinio mūsų krašto produktyvingumo.

Mes turėjome nemažai naujų pasise
kimu, bet mes nežadame ilsėtis ant to, 
ką pasiekėme. Idant užtikrinti tolimes
nius būtinai reikalingus Sovietų Sąjun
gos pasisekimus, mes visuomet turime 
turėti mintyje Stalino žodžius, jog “mes 
turime laikyti visus mūsų žmones su
mobilizavę, priruošę akivaizdoje milita- 
rinio ant mūsų užpuolimo pavojaus, idant 
joks ‘netikėtas’ žygis ir joks užsieninių 
mūsų priešų triksas nesučiuptų mus ne- 
prisiruošusius.”

Jeigu mes atminsime šitą mūsų šventą 
pareigą, tai jokie įvykiai nesučiups mus 
nepasiruošusius ir mes pasieksime naujų 
ir dar net garbingesnių pasisekimų dėl 
Sovietų Sąjungos.

Lietuva “Tautos Vado” 
Asmenyje

Prigyvenome laiko, kad 
lietuvių platus pasiskirsty
mas į srioves ėmė ir sunyko. 
Beliko tik naujos Lietuvos 
rėmėjai ir jos priešai,—tik 
dviejų nuomonių grupės ar
ba, kitaip sakant, dvi srio- 
vi.

Lietuvos pasisukimas į 
naują gyvenimą, į gyveni
mą nešantį darbo liaudžiai 
daug gerovės, sugrupavo į 
vieną junginį klerikalus, so
cialistus, sandariečius, sklo- 
kininkus ir tautininkus, o 
kitoje pusėje paliko pažan
giuosius lietuvius — komu
nistinio judėjimo šalinin
kus.

Pirmasis junginys, skelb
damas kovą naujajai Lietu
vai, dedasi didžiausiais do- 
rininkais, šaukdamas, kad 
“kiekvienas doras žmogus 
turi visą širdim pasipiktin
ti” Lietuvos pasisukimu į 
naują gyvenimą. Reiškia, 
jie skaito save tais kilniais __ _____ ____
dorininkais ir tokius pat I (minint Lietuvos nepriklau-

lietuvius kviečia j save, 
kviečia kovai, kovai ir ko
vai: prieš Lietuvos liaudies 
padarytus žingsnius socia- 
lizuoti šalį, prieš pasimoji- 
ma nubraukti bent dali vo
ratinklių, kurie buvo su
regzti visuose Lietuvos 
kampuose pavydale visoga- 
linčių bažnyčių, koplyčių ir 
klioštorių, valdančių dide
lius žemes plotus ir podraug 
siekiančių valdyti visišką 
žmogaus protavimą.

Įdomus reiškinys. Ir kle
rikalas ir neva bedievis tau
tininkas ir neva pažangusis 
liaudininkas—sandarietis ir 
dažnai save besistatąs mar
ksistu socialistas ir skloki- 
ninkas—surado bendrą gie
smę ir pasidavė rankas. 0 
kai viešpatavo Lietuvoj 
“tautos vadas” Smetona, ta
da daug kas ir iš to paties 
junginio (bloko) pasakyda
vo kai ką prieš jo re
žimą. Kai trys metai atgal

Vidujinis vaizdas iš Sov. Sąjungos naujojo oro 
lėktuvo “L-760”, kuriuo gali lėkti 40 pasažieriy 
ant syk. Jo kėdės paverčiamos j loveles pasažie- 
riams miegoti.

padaryti ir žodžiu ir spau
da. Tam tikslui ji gali pa- . 
naudoti visokias sueigas ir 
viešus mitingus, ji gali kiek
vieną “Laisvės” ir “Vilnies” 
perskaitytą numerį paduoti 
savo kaimynui, kad ir jis 
pasiskaitytų “kitos pusės” 
išvadas ir apibūdinimus, 
kad ir jis persiimtų tuo su
pratimu, jog Lietuva nėra 
pražuvusi, bet ji žengia 
sparčiais žingsniais į darbo 
liaudies gerbūvį!

asmenyje ir 
ateities,” ir

somybę 1937 metais) New 
Yorko tautininku kliubas 
matė visą Lietuvą tik “tau
tos vado” asmenyje ir kai 
sakėsi sveikinąs “brangią 
Tėvynę ir Lietuvos Respub
liką mylimojo ir garbingo 
Tautos Vado 
linki saulėtos
kai sveikinimą baigė žod
žiais: “Tegyvuoja ši Tams
tos parinktoji Vyriausybė 
per amžius,” tai, rodėsi, 
trūko kas prideda “amen” 
Dabar jau būtų kas kita. 
Dabar jau iš tikro tame 
junginyje atsirastų, kas pa
sako “amen.”
• Susidėjo žmonės bendrais 
reikalais, bendrais įsitikini
mais vedini. Vieni nebema
to Lietuvos dėlto, kad joje 
nebėra Smetonos, nes virš- 
minėta citata jie patys pasi
sakė matą Lietuvą tik jo as
menyje,—o kiti kelia karą 
prieš naują Lietuvą, kad jo
je suvaržomas parazitų gy
venimas ir veisimasis, kad 
iš jos iššluojama dvokian
čios šiukšlės ir vortinkliai.

Kitai lietuvių daliai, da
liai, kuri mato iš Lietuvos 
pasisukimo į nauj^ gyveni
mą — tik gerbūvį darbo 
liaudžiai ir darbo inteligen
tijai,—krūtinės alsuoja did
žiausiu džiaugsmu! Iš tų 
krūtiniu veržiasi sveikini
mai naujos Lietuvos vairuo
tojams ir pačiai darbo liau
džiai, kuri pasisakė savo 
balsavimu ir demonstracijo
mis už naują gyvenimą! 
Reikėtų tik, kad pažangio
ji lietuvių dalis nepasiten
kintų šią valandą vien 
džiaugsmo reiškimu. Reikė
tų kiek galint plačiau siekti 
šioje šalyje gyvenančius lie
tuvius darbininkus, pade
dant jiems pašalint svyravi
mo mintis ir suprasti klai
dintojų “dorininkų” šauks
mus. Tuom pažangioji lie
tuvių dalis patarnautų la
bai daug ir šios šalies lietu
viams ir padėtų pačiai nau
jai Lietuvai. O ji tatai gali

Detroit, Mich.
Apie LDS 86 Kp.

šio mėnesio susirinkime pa
girtinas skaičius narių dalyva
vo ir padaryta keletas gerų 
tarimų. Priimta^ pasveikinimo 
laiškas su užgyrimu dabarti
nės Lietuvos valdžios ir pra
vestų reformų. Laiškas pasiųs
tas per Premjerą Justą Palec
kį. Skaitytas laiškas iš “Vil
nies” įstaigos, kuriame kvie
čia dalyvauti vilniečių milži
niškam piknike rugp. 18 d.

Kuopa turėjo tris ligonius, 
bet jau pasveiko d. R. šmigel- 
skis ir d. J. Anasevičius. Dar 
serga d. Aganauskas Herman 
Kiefer ligoninėje. Kuopa pri
ėmė prašymą LDS 11 Apskri
čio, kad pagelbėtų padirbėti 
piknike rugp. 10 d. Išrinkta 
pora darbininkų.

Atsisakė eiti pareigas pra
mogų komisijos, narys d. J. 5 
Kairaitis. Kuopa jo prašymą 
priėmė. Persikėlė iš LDS 21 
kp. Jurgis Jočionis į LDS 86 
kp. Malonu, kad susilaukėme 
nuoširdų ir gerą draugą.

Rugp. 18 d. yra rengiama 
laivo ekskursija į Putinbay. 
Ekskursija bus bendrai su 
westsides organizacijomis. To
dėl kilo sumanymas, kad mes 
stengtumės sudaryti skaitlingą 
grupę lietuvių ir padaryti link
smą išvažiavimą. Nes labai 
prastai atrodo ir jokio smagu
mo nėra, kada tik važiuoji 
pora iš valdybos ar tik iš pST 
vienių, šis sumanymas yra ge
ras ir mes būtinai sudarykime 
diktą skaičių jaunų ir augusių, 
ir nors sykį padarykime link
smą ekskursiją į Putinbay.

Paskutinis Pakvietimas ♦
šį šeštadienį niekur nesi- 

rengite kitur, kaip tik į drau
gišką pikniką pas draugus 
Smalsčius, šį pikniką rengia 
LDS 11 Apskritys dėl paramos 
jaunuolių delegatų į LDS Sei
mą. Todėl tikslas geras ir at
vykę linksmai laiką praleisite. 
Bus gėrimų ir valgių, įžanga 
veltui. Tad visus kviečiame 
rugp. 10 d. atvykti ant d. 
Smalsčių farmos. Pradžia nuo 
7 vai. vakare.

•Kelrodis: Važiuokite Schae
fer Rd. iki 10-tos mylios, į 10 
mylią sukite po kairei. Bus 
pirma farma ant to kelio.

Sužeidė M. J. Mas; 
*

Iš Chicagos atvykęs A. P.
(Tąsa ant 5-to pusi.)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
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Objektyvūs Širdies Simptomai
Dr. D. PILKA 

ba iki kūdikis pradeda kvė
puoti, tik viena širdies pusė 
tedirba; kaip tik kvėpavimo 
funkcija prasideda, antra šir
dies pusė prisideda visu greitu
mu prie darbo. Dabar ant syk 
širdis neišvengiamai turi išsi
plėsti veik į dvigubą didumą, 
kad išpildyti naujagimio kvė
pavimo funkciją, širdis pama
žėli pripranta prie uždėtos jai 
naštos ir prisitaiko prie naujų 
aplinkybių, šitas naujagimio 
širdies padidėjimas pranyksta 
pats per save vaikui augant, 
šituo atžvilgiu, žmonės net 
yra pratę vaikui pastebėti se
novės sveikatos aforizmu: 
“aug didelis, tai ir išaugsi vi
sas ligas.”

Kada mes prieiname prie 
kito gyvenimo galo, vėl ran
dame širdį esant padidėjusi, 
lai yra širdis, kuri pergyveno 
daugybę įvairių susijaudini
mų, skubių gyvenimo rūpes
čių, atlaike sunkias kovas su
tintas pakeliuj į garbingą 
amžiaus periodą. Minkšta 
Kraujagyslių sistema jaunys
tėje jau persikeitė į pakietė- 
jusių formą. Kaip tiK gydyto
jas čiuptelia amžių atgyvenu
sią ranką, jis tuoj aus patiria,- 
kad kraujo indai yra pasto- 
rėję, susiaurėję, netamprūs 

_. _ . i nelyginant vielos, kad švelnus arba uzesius . . ., . , . . .~ . kraujo vilniavimas taippat jau
_ , _ . . . yra dingęs. Kad pristačius uz-uzesiai paei- , ... . . . . . .. . _v. tektinai kraujo į kitas kūno 

onyciy sn-i dalis susiaurėjusiais takais, 
uomi pasi- ^įrcĮįs būna priversta padidinti 

, .. .savo jėga. Kad sukėlus dides-arba tekanti sir- • _ . . .... ..., , v. | nę jėga, kad atlikus didesnikas dar ir šiandien ne-l . . ?. .. ..i darbą, sirdis pati yra privers- 
, . ta padidėti. Ir juo didesnė šir-keliose vietose! .• . . • . • .■ dis, tuo daugiau atsiranda jė

gos funkcijos išpildymui.
Taigi ‘reikia atsiminti, 

širdies padidėjimas yra natu- 
rališkas dalykas, kada 
pradedame gyvenimą ir vėl, 
kada mes jį baigiame. Tokis 
širdies prisitaikymas prie gy
venimo — kartais padidėjant 
ir kartais pamažėjant — yra 
neapsakomai didelė gamtos 
dovana duota žmogaus nau
dai. Kas galėtų atsitikti, jei 
širdis neprisitaikytų prie įvai
rių laikinai atsirandančių ap
linkybių, kurios verčia ją tai 
padidėti tai pamažėti? Aišku, 
širdžiai nebeišgalint ilgiau tęs
ti darbą, nebeišgalint toliau 
pumpuoti kraują, cirkuliacija 
sustotų nepasiekus Vitalių cen
trų, ir gyvenimas būtų baigtas.

Kuomet gydytojas patiria, 
kad paciįento širdis yra padi
dėjus,—išsiplėtus ir sienos pa- 
storėję,—jis dar nežino, kaip 
ilgai tokia padėtis pas žmogų 
randasi. Gali būti, kad jo šir
dis yra jau nuo senai padidė
jusi ir jos funkcija toliau ne
begali tą pumpą varyti. Gydy
tojas, . žinoma, neima rizikos 
su tokia širdžia be praeities 
istorijos. Jis visuomet pasi- 
klausinėja pacijento vieną-ki- 
tą-trečią klausimą iš praeities

kom- 
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tik-

I

jr

I

iff?

-y

Nusigandimas

Gyvybės apdraudimo 
panijos dažnai atmeta 
kantą dėl tam tikro širdies ne-
datekliaus. Tokia nuotykis ap- 
likantą labai sujaudina ir ne
retai taip nugązdina, kad 
žmogus pasijunta esąs lyg iš
muštas iš gyvenimo lygmės. 
Jis patampa jautriu, pradeda 
jieškoti teisybės pas gydyto
jus, tyrinėjas! klinikose ir 
dažnai girdi žodžius širdies 
ūžesiai, širdies padidėjimas, 
aukštas kraujo spaudimas, ar
terijų pakietėjimas, kurie jį 
tiek įgązdina, kad jis nei vi
durnakty negauna ramybės. 
Laike tyrimo gydytojas gau
na impresiją, kad jo aplikan- 
tas kadaise yra buvęs links
mas žmogus, bet dabar. . . ak, 
širdis! Trumpas pareiškimas 
šitos labai painios terminolo
gijos platesnio dėstymo ir 
kesnio supratimo.

Širdies Ūžesiai
Širdies ūžesiai yra tam

ri balsai, kurie galima girdė
ti- ausį pridėjus prie krutinės. 
Dėl aiškesnio šitų balsų girdė
jimo, gydytojas vartoja mag
netinį instrumentą—stetosko
pą. Sveika širdis turi norma- 
liškus balsus—tonus, nesveika i 
—nenormališkus, 
ar murmesius, 
manyta, kad visi 
na nuo sugedimo 
dyje dangtelių.
remiant buvo pavadinta “kiau
ra širdis” arba “tekanti šir- j 
dis”, 
retai tenka girdėti, ūžesiai ga 
Įima girdėti
širdies srityje. Jie yra kelių 
rūšių ir tankiai nereiškia šir
dies defektą; jie gali būti nor- 
mališki arba fiziologiški ūže
siai. Vaikai dažnai turi tokius 
ūžesius, bet jie juos išauga. 
Suaugę juos gauna po dides
nio fiziško nuovargio, kaip 

*’ antai: bėgikai, kumštininkai, 
futbolininkai, darbininkai prie 
sunkių darbų, kariams mar- 
šuojant ir kiti, ūžesiai, kaip 
matome, tankiai nereiškia 
dangtelių sutrikimą arba 
“kiaurą širdį.”

Daleiskim, pavyzdžiui, kad 
jeigu nors pusė vieno dangte
lio būna sutrikusi nuo difteri- 
jos arba kitokios ligos, lange
lis širdyje tinkamai neužsida
ro. Per tokį nepilnai užsivo- 
žusį langelį kraujas pamažėli 
pradeda čirkšti atgal iš vienos 
širdies kameraitės į kitą. Te
kis kraujo atgal veržimasis 
padaro nenormališkus ūžesius. 
Širdis su tokiais ūžesiais yra 
vadinama “kiaura širdis.” Tu
rint simptomus nenormališkų 
ūžesių dar 
pumpa jau 
kitos pusės, 
ūžesiai gali 
blogą padėtį, ypač kada jie 
pasireiškia kaipo priedas prie 
kitų esančių simptomų, įta
riančių širdį. Fiziologiškai 
žiūrint, juk širdies raumens 
užduotis yra tai išspausti visą 
kraują į kitas kūno dalis, kad 
pristačius maisto į visus or
ganus dėl mitybos ir funkci
jos. Bet kada širdies raumenys 
būna persidirbę, kada 
efektyviškai nebeveikia, 
žmogus turėtų išmokti, 
palengvinti širdies naštą, kad 
ta pumpa būtų galima patai
syti, kad ji galėtų tęsti darbą 

U toliau. Turint geriau veikian
čią pumpą, žinoma, kraujo iš
platinimas į sistemą yra daug

• našesnis, kad ir prie kiaurų 
dangtelių. Įrodymui yra dau
gelis tokių atsitikimų , kurių 
širdys jau daug metų atgal 
buvo nulemta į kapines, rasi 
tebegyvena ir džiaugiasi su
laukę baltos senatvės.

širdies Padidėjimas

Širdies padidėjimas nėra te
kis baisus daiktas, kaip jis iš
rodo pirmu kartu tiriant. Kū
dikio širdis visuomet yra padi
dėjusi per kelias savaites po 
gimimo. Priežastys tam gerai 
yra žinomos: prieš gimimą, ar

nereiškia, kad 
yra sugedusi. Iš 
tiesa, kad tokie 

reikšti ir labai

jie 
tada 
kaip

kad

mes

gyvenimo. Geriausia, tinka
miausia ir reikalingiausia vie
ta tokiaih pacijentui tai yra 
lova, kad pasilsio būdu nuimti 
nuo širdies uždėta kasdieninio 
gyvenimo naštą. Tik po gero 
pasilsio gydytojas gali pradėt 
esencijalius širdies tyrimus da
ryt, kad suradus priežastis ir 
kaip jas prašalinus.

Kraujo Spaudimas

Pakilęs kraujo spaudimas 
gąsdina labai daugel žmonių. 
Kas yra kraujo spaudimas? 
Dėl aiškumo, kraujo spaudi
mas gali būti lyginamas su 
štymo spaudimu. Kuomet van
duo katile pradeda virti, ja
me atsiranda štymas. Susida
rius štymo perviršiui, katile 
spaudimas pakyla virš nusta
tytos normos. Jei virš normos 
susidariusiam štymui atviro iš
ėjimo nėra, katilas sprogsta. 
Neretai panašių ekspliozijų 
tenka girdėti. Pas žmogų šir
dis ir kraujo indų sistema 
taippat yra uždarytas apara
tas, kuriame kraujas cirku
liuoja po dideliu spaudimu. 
Kuomet kraujo spaudimas pa
kyla dėl vienos arba kitos 
priežasties, kraujagyslių sie
nos spaudimo neatlaiko ir 
sprogimas įvyksta. Kraujo 
spaudimo priežasčių yra dau
gelis: maisto perdėjimas, al
koholizmas, arterijų pakietėji
mas ir panašiai. Kaip perdaug 
anglių py Ii in as į pečių pakelia 
energiją katile, taip lyginai 
stirnų liautas žmogaus kūne 
pakelia kraujo cirkuliacijos 
energiją.

Kuomet katilas sprogsta dėl 
didelio štymo spaudimo, grei
toji pagalba paprastai būna 
reikalinga, kad apsaugojus 
namą, jei dar nėra sugriuvęs 
ar sudegęs. Lyginai taip atsi
tinka ir su žmogaus kraujo in
dų sistema. Jeigu kartais nors 
mažytė arterija trūksta dėl 
pakilusio kraujo spaudimo, 
kraujavimas neišvengiamai į- 
vyksta. Ant greitųjų pašauk
tas gydytojas apžiūri įvykusią 
katastrofą ir tankiai nustato 
diagnozę, apopleksija (“he- 
morrhagia cerebri”). Tai reiš
kia, kad mažytė kraujo arte
rija trūko nuo didelio kraujo 
spaudimo, ir kad kraujas lie
jasi kur tai smegenyse. Tokį 
atsitikimą žmonės paprastai 
vadina “smegenų paplūdimas 
krauju.”

Seniau žmonės manė, kad 
turint aukštą temperatūrą jie 
•gali sutirpti nuo karščio. Mo
derniškas medicinos mokslas į- 
rodė, kad pakilęs kraujo spau
dimas ir kartu pakilusi tem
peratūra yra tikrai naudingi 
žmogaus atsparai. Biskutis 
temperatūros sužadina žmo
gaus sistemoje reakcijines pa
stangas, kurios, prie tinkamų 
aplinkybių, suerzina atsparu
mą ir pasiunčia jį į kovą su 
bakterijoms arba virusais be-

Darbo Santikių Tarybos pirm. J. W. Madden at
kerta reakcininkams, pareikšdamas, kad Taryba 
nesulauže jokių kongreso įsakymų, pasilaikydama 
ekonomistą David J. Saposs.

siveržiančiais į žmogaus kū
ną. Pagal šitą teoriją, pakilęs 
kraujo spaudimas ir dar su 
trupučiu temperatūr. yra žmo
gaus apsaugos agentas. Tai 
yra lyginai, kaip ligos išven
gimo principas.

Pakilęs kraujo spaudimas 
dar nėra įrodymas, kad žmo
gus tuojau turės mirti. Jis gal 
gyvens metus ar keliolika. Bet 
faktas pasiliks tas pat, kad 
žmogus, kuris turi aukštą 
kraujo spaudimą, gilios senat
vės nesulaukia.

žmogus, turintįs moderniš
kai pakilusį kraujo spaudimą, 
yra gyvenimo privestas lygi
nai atlikti kasdieninį darbą, 
kaip kad daro visi kiti —dar
bininkai, profesijonalai, 
nieriai, dykaduoniai, 
k ant kasdieninį darbą, ; 
spaudimas pakyla dar 
čiau. Tokis kasdieninis 
spaudimo pakilimas, 
skaityti, yra priedas pridėtas 
prie pastovios 
šitas priedas 
pranyksta su 
nystės dienose 
mas tankiai pakyla dėl fizio
logiškų funkcijų perdėjimo, 
bet po pasilsio jis vėl grįžta 
prie normos. Po pusamžio 
ūmai pakilęs kraujo spaudi
mas retai grįžta prie normos 
ir su pasilsiu. Tokio subjekto 
kraujo spaudimo skaitlinės vi
suomet būna žymiai aukštes
nes.

Kokis yra normališkas 
kraujo spaudimas? Skaitlinių 
išreiškimui yra vartojamos į- 
vairios formulos. Veik visur 
priimta ir paprastai vartoja
ma metode yra sekanti: pridė
jus skaitlinę vieno šimto prie 
amžiaus metų lyginasi norma- 
liškam kraujo spaudimui. Pa
vyzdžiui, žmogus yra 40 me
tų amžiaus, pagal taisyklę jo 
normališkas kraujo spaudimas 
turi būti šimtas keturiasde
šimt (40 -f-100—140). Jeigu 
skaitlinė būtų aukštesnė už 
100 pridedant amžiaus metus, 
tad reikštų, kad kraujo spau
dimas yra pakilęs virš normos. 
Kuomet kraujo spaudimas bū
na be atleidimo aukštas—per- 
aukštas dėl gyvenimo smagu
mo ir sveikatos saugumo, — 
tad kas nors reikia daryti. Jei
gu pamatinės priežastys yra 
numatomos ir galimos praša
linti, tas neatbūtinai reikia ir 
padaryti padėjus viską į šalį. 
Galvos skaudėjimai, 
cijos sutrikimai yra 
lingi simptomai prie 
kraujo 'spaudimo, 
ar vėliau 
prie apopleksijos, žmogus ga
vęs apoplekciją jau yra pake
liui į Valhallą, jei ne už kele
to ar keliolikos dienų, tai tik
rai už keleto mėnesių.

Keturios Taisykles

Kaip žmogus gali išvengti 
neatiaidi! aukštą kraujo spau
dimą ? Atsakymų į tai yra la
bai daug, iš kurių čia paminė
sime tik keletą. Pirmas ir di- 
džiausis reikalavimas yra tai 
išvengimas susijaudinimo, ku- 
ris sukelia egzaltaciją, egzila- 
raciją, egzortaciją (didybę, 
linksmybę, liūdesį) ramiame 
gyvenime. Susijaudinimas, 
kad ir mažiausio laipsnio, su
erzina žmogų iš pat pamatų 
fiziškai ir psichiškai. Ant po
pieros yra lengva pasakyti, iš- 
veng susijaudinimo! Bet ne 
taip lengva yra tai pasakyti 
žmogui tiesiog.kVien tik tokis 
pasakymas jį sujaudins, žūt 
būt, o. įsakyt reikia: būk ra
mus! Nesiginčyk su kiekvie
nu! Nepyk dėl menkniekio! 
Jeigu jauti galvos skaudėji
mą, su svaiguliu ar be svai
gulio, ir žinai, kad turi aukštą 
kraujo spaudimą, eik į lovą 
ir tinkamai pasilsėk! Antras 
reikalavimas yra tai išvengi
mas fiziško nuovargio, kaip 
protinio, taip ir kūno. Proto 
nuovargis dažniau pasireiškia 
pas tuos, kurie turi reikalą su 
skaitlinėmis. Ne vienas sąskai
tų vedėjas yra gavęs “head
ache” dėl netvarkiai vedamų 
knygvedės užrašų. Kūno nuo
vargis daug dažniau pasikar
toja pas darbininkus prie sun
kių darbų. Sveikatos perspėji
mui ęia neatbūtinai yra reika-

Ketvirtadienis, Rugpj. 8, 1940
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R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYL PRAKALBĄ

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Puiki dailės programa: Dainuos Aido Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phila
delphijos, Moterų Birutės Choras iš Phila. 

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

Iš anksto perkant bilietą jžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietą pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašome įsigyti bilietus 

iš anksto.

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00
Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nūn 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nik) 
po 15c už kopiją.

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus

būtų geriausiu 
kad žmogus yra

(Kampas Roebling St.)

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

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

aukštos nomos. 
paprastai vėl 
pasilsiu. Jau- 
kraujo spaudi-

cirkulia- 
labai ža- 
pakilusio 
Anksčiau

jie rengia žmogų

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo] Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

<

biz- 
Atlie- 

kraujo 
aukš- 

kraujo 
galima

lingas pasilsis, kurjs suramins 
širdies protestą ir kartu pa- 
liuosuos visus kitus kūno or
ganų įtempimus. Trečias rei
kalavimas tai yra persivalgy
mo klausimas, žmogus, kuris 
turi širdies sutrikimą, 'aukštą 
kraujo spaudimą ir greitą cir
kuliaciją paprastai reikalau
ja daugiau maisto. Bet smal- 
žiavimas, skubėjimas prie lėk
štės, persivalgymas, kad už
tektų iki vėl laikas ateis, ne
patenkina jokios gyvenimo 

l taisyklės. Tenka dažnai girdė
ti, kad žmogus tai šen, tai ten 
sukniubo bevalgydamas arba 
tuoj aus po valgio, žmogus nė
ra gyvulys, bet gyvulys taip 
nedaro; gyvulys paėdęs pasi
traukia, nežiūrint kiek ten 
maisto neliktų, žmogus taip 
nedaro. Pas žmogų yra pavy
das, — jis gailisi palikti tą, 
ką jis nesuvalgė. Jis kartais 
tiek privalgo, kad net nuo sta
lo nueiti esti sunku ir neretai 
pageidauja, kad kas jį nuneš
tų. Ketvirtas reikalavimas yra 
tai vedimas sveikatos invento
riaus. Kiekvienas žmogus pri
valėtų vesti savo sveikatos in
ventorių nors metinės apžval
gos formoje. Vedimas kasdie
ninio protokolo, kas paprastai 
yra daroma pas daugel žmo
nių, žinoma, 
užtikrinimu, 
apsisaugojęs, kad kas neįmes
tų “monkės raktą” su infekci- 
jine arba konstitucijine liga į 
ramiai veikiančią mašineriją.

Taipgi reikia pridėti, kad 
didelis juokas, smagus šokis, 
golfavimas, mėgimas futbolės, 
basebolės, kumštynių, girtuok
lystė, rūkymas, yra priešinga 
aukštam kraujo spaudimui.

Arterijų Pakietėjimas

Arterijų pakietėjimas yra 
geriausias pavyzdys, kad kas 
nors pirmiau buvo įvykęs žmo
gaus sistemoje. Arterijų kie
kybė normaiškai yra švelni, 
minkšta, kuomet pasikeitę ar
terijos yra kietos, šiurkščios, 
kurias gydytojas apčiuopia ir 
jaučia nelyginant vielos, žmo
gus net pats tankiai jaučia to
kį pasikeitimą ir tikisi, kad tai 
greitai praeis. Arterijų kietėji
mas pas žmogų prasideda su
laukus apie 35 metų amžiaus 
ir progresuoja iki tol, kol at
siekia tikslą. Pats arterijų pa
kietėjimas nėra tai mirtina 
priežastis, nes paprastai žmo
nės miršta nuo ko kito. Garsus 
juokdarys kartą pastebėjo, 
kad užvis nuobodžiausias dar
bas jo gyvenime yra buvęs 
tai,- kada jis turėjęs sėdėti ir 
klausyti, kaip jo arterijos kie
tėja. žinoma, jis labai mažai 
tėja. Ir grįžęs ant estrados 
tegirdėjo, kaip arterijos kie- 
juokus krėsti, jis patarė, kad 
kiekvienas tinginys atsisėstų ir 
paklausytų, kaip jo arterijos 
kietėja. Tokis patarimas labai 
atatinka daugeliui žmonių, 
ypač tiems, kurie “viską žino” 
apie ligas ir yra išmėginę vi
sas aptiekoriaus piles.

Gyvenime, žinoma, pasitai
ko visaip. Kartais nuolatinis 
kūno mankštinimas, arba var
tojimas tik tam tikrų organų 
daugiau už kitus, pakeičia 
kraujagyslių stovį. Kai kada 
tokis pakietėjimas yra net rei-

kalingas, kad atlaikius pagei
daujamos jėgos atsparą, kaip 
pavyzdžiui vairuotojo rankos, 
kario kojos, alkoholiko visa 
sistema. Kraujagyslių pasikei
timas galima pažinti tik fiziš
ką tyrimą padarius ir pridė
jus gyvenimo faktus prie viso 
proceso pagreitinimo. Apart 
didžiųjų kraujo indų, žmogus 
yra aprūpintas nesuskaitoma 
daugybe mažyčių gyslelių 
odoje, audiniuose ir kituose 
organuose. Pavyzdžiui, gys
lelės, kurios neša maistą į ran
kų raumenis, gali būti taip su
siaurėję kalibre, dėl savo sie
nelių pastorėjimo, kad krau
jo cirkuliacijai nėra galimybės 
pristatyti užtektinai maisto į 
tolimas dalis. Kas nebus gir
dėjęs apie “šaltarankį” žmo
gų, kuris nei vasara nesušyla, 
nes jo rankose nėra našios 
kraujo cirkuliacijos. Kiti pa
našūs ženklai pasireiškia, ka
da arterijų susiaurėjimas į- 
vyksta vidujiniuose organuo
se — inkstuose, smegenyse, 
skilvy. Susiaurėjus inkstų ar
terijoms eliminacija palieka 
defektyviška. Kada inkstai 
nebepajiegia pervaryti ir eli
minuoti bereikalingus produk
tus, užsilikusio maisto atmatos

pradeda nuodus gaminti. To- 
kis apsunkinimas uždėtas ant 
inkstų priveda juos prie su
trikimo ir ligų. Kuomet į pa
našią padėtį tampa įveltas 
virškinimo latakas, viduriai 

(Tąsa ant 5-to pusl.l

Paskubusią Knygą
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius Ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

J. BARKUS
46 Ten Ėyck St., 
Brooklyn, N. Y.

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Spectal

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulines 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.

427 Lorimer St

Įvyks7 *1 Rugsėjo 
Nedėlioję JL: Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

KelrodLs: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutines sto
ties, nuo čia nuveš j pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevajrdą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių w nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei i Rd. No. 132. Pavažiuokite apie IV2 mailes sekdami iškabas.
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Objektyvūs Širdies 
Simptomai

' Penkta* pualapU

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
pradeda neveikti — tai užkie
tėjimas, tai susiliuosąvimas, 
žodžiu sakant, tikra betvarkė. 
Taippat sutrinka ir smulkios 
smegenų gyslelės, sukietėja, 
pasikeičia ir trūksta dėl aukš
to kraujo spaudimo. Mažiau
sio kapillario trūkimas sme
genyse dažnai būna priežasti
mi apopleksijos su žado nu-

mosios medicinos principus, 
mes galime sutaupinti didelį 
energijos rezervą rytojaus 
dienai arba senesniam amžiui.

Gyvenimas yra pilnas šim- 
tametinių pavyzdžių. Pažiūrė
kime į 80-90-100 metų senu
ką, kuris savo jaunystės die
nose mokėjo sveikatą godoti, 
jis ir šiandien lazdele pasi
remdamas maršuoja sau gyve-

stojimu, su veido, rankų ar 
kojų paralyžium, su dirbtiniu 
kvėpavimu, ir neretai baigiasi 
mirtim.

100 Procentų Gyvenimas
Mes, kurie tikimės gyventi 

šimtą metų, galime dėkoti 
draugams už jų pasargą dėl 
mus. Jeigu mes esame kilę iš 
tėvų ir protėvių, kurių arteri
jų budavojimui medžiaga bu
vo prasta, mes vargiai ją ga
lime pagerint. Iš to mes gali
me tik pasimokinti, kaip rei
kia gyvent, kad išvengus ank
styvo pašaukimo į amžinastį. 
Sveikatos apsaugai ir gyveni
mo pailginimui, mes galime, 
žinoma, pratęsti arterijų pa
klotėj imą, bet mes negalime 
išvengti senatvės, nes tai yra 
gamtos įstatymas. Tvarkant 
msų gyvenimą pagal perspėja-

nimo keliu pirmyn linksmas ir 
pilnai patenkintas, kad gyve
nimas jam pilnai užsimokėjo. 
Išgyvenus šimtą metų reiškia 
pasinaudojimas iš gyvenimo 
pilnai 100 procentu. Motina 
Gamta jam tiek turto davė ir 
jis visą jį suvartojo. Kokia gi 
nauda iš tokio, kuris suvarto
jo tik pusę ar du trečdaliu 
jam dovanoto turto? Likusį 
nuošimtį jis turi atiduoti uždy- 
ką, kitaip sakant, grąžinti 
gamtai, nes šitas turtas nėra 
niekam pervedamas. Tai yra 
gamtos nuosavybė, kuria kiek- 

i vienas žmogus gali naudotis 
; be išnaudojimo kitų.

žmogus, kuris gerbia savo 
sveikatą, privalėtų sekti 100 
porcentinius pavyzdžius. Hi
gienos mokslas yra prisirengęs 
padėti kiekvienam žmogui, 

' kuris tik priims jo patarimus.

relienė. Jos taipgi bus delega
tėmis ir į LMS suvažiavimą, 
kuris įvyks tuojau po LDS sei
mo.

Singerio Darbininkų.
Vakacijos

Singerio kompanijos darbi
ninkai turi vieną savaitę va- 
kacijų. šiuos žodžius rašant 
jie visi ant vakacijų. Singer 
kompanijoje dirba daug lietu
vių. Jie vakacijomis pasinau
doję išvažinėjo į kitus mies
tus*. Kostas Andriūnas su žmo
na išvažiavo pas mamę į 
Brockton, Mass., apylinkę. 
Alice Skairiūtė taip pat lei
džia vakacijas pas J. Berži
nius Montello, Mass.

Ukrinas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SHENANDOAH, PA.

Sekmadieni rugpjūčio 11 d., Lau- 
demano Giraitėj, LDS 34 kp. kartu 
su jaunuolių 213 kp. rengia pikniką. 
Bus gera muzika šokiam. Taipgi tu
rėsime ir užkandžių. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Kom. (186-187)

važiavę ežerą, iš Hudsono pervažia
vę ežerą po kairei, antra vieta palei 
ežerą. PASTABA—Jei tą dieną bū
tų lietaus, tai parengimas įvyks 
Liet. Piliečių Kliubo Name, Hud- 
sone. Kviečiame visus dalyvauti.

(186-187)

Shenandoah, Pa.

Detroit, Mich. Elizabeth, N. J.

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. bendrai su vietine 

1WO kp. rengia pikniką, sekmadie
nį, 11 d. rugpjūčio. Krums Parko, 
Two Bridges Rd., Fairfield, N. J. 
Bus gera muzika. Bušai išvažiuos 
11 vai. ryto nuo Liberty Hali, 329 
B’way. Važiuojant automobiliais, im
kite Route 23 to 6 iki Two Bridges 
Rd. ir sukite po kairei, ten rasite 
pikniko vietą. Įžanga j parką 35c.— 
Rengėjai. (186-188)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas. įvyks 

rugpjūčio 12 d., 8 v. v. Lietuvių 
Svet., trečių lubų, 853 Hollins St. 
Prašome narių dalyvauti susirinki
me, yra svarbių reikalų aptarti ir 
taipgi atsiveskite ir naujų narių. — 
Valdyba. (186-188)

lyvauti. Mašinomis važiuokite keliu 
Bethlehem Pike — Rt. 309 iki 
Spring House, pasukite po kairei 
Sunneytown Pike (63) iki Junction 
563, pasukite po dešinei vieną my
lią ir šekit nurodymo iškabas į kem
pę. Galima važiuoti ir nuo 69 St. 
traukiniu Western linija iki Telford, 
Pa. Išlipę pašaukite Ridgedalc Camp 
telefonu, Pennsburg 2692, atvažiuos 
parsivešt. Traukinis eina kas valan
dą. Kas nori bendrai važiuoti ma

šinomis, atvykite 8 vai. ryte, 5809 
N. Fairhill St. — AJS.

(186-187)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugp. 11 d., 10 
vai. ryto, 1812 S. Front St. Visi na
riai yra kviečiami dalyvauti šiame 
susirinkime. Turime daug svarbių 
aptarimų, nes “Laisvės” piknikas 
jau netoli. (186-187)

VARPO KEPTUVĖi

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks rugpjūčio 12 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Ma
lonėkite dalyvauti, yra svarbių rei
kalų aptarti. — A. W. (186-188)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 11 d.,rugp. bus plato

kas mūsų organizacijų išvažiavimas 
į Ridgedalc kempę. Programą pil
dys rusų menininkai ir kitų tautų 
Mūsų judėjimo žmonės raginami da-

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
Kvedaras apsigyveno pas d. 
M ašį, 5808 Lemay - St. Kiek 
yra žinoma, Kvedaras yra la
bai suklaidintas politikoj skai
tant “Dirvą” ir “Naujienas.” 
Prisiskaitęs visokių nesąmonių 
prieš Sovietų Sąjungą ir abel- 
nai darbininkų veikimą, laikas 
nuo laiko turėdavo su M. J. 
Masių diskusijas apie tas i 
“Naujienų” nesąmones. Masys 
kurį laiką buvo bendradarbis 
“Naujosios Gadynės” ir “Ke
leivio,” bet vėlesniu laiku jis 
su tų laikraščių politika nesu
tiko ir metė jiem bendradar
biavęs. Dabar skaito darbo 
žmonių laikraščius.

Apie porą savaičių atgal d. 
Masys vėl turėjo diskusijas 
apie panašius dalykus su Kve- 
deru. Masys argumentavo su 
faktais, o “didvyris” Kvederas 
vietoj faktų, pavartojo kumš
tį. Pasekmės to, Kvederas; 
smogė į veidą, sužeidė veidą ir: 
išmušė vieną akį. Dabar d. 
Masys randasi po gydytojo 
priežiūra.

Tai gėda tokiam “didvy
riui,” kaip Kvederas, už tokį 
pasielgimą. Tas gaivalas gyve
na iš darbo žmonių gerovės, o 
skaitydamas žalingą spaudą, 
pasiliko priešas pats savo kla
sei arba pats sau.

Linkėju d. Masiui greitai 
pasveikti.

Alvinas.

Apie ALDLD 25 m. Jubiliejų
Rugp. 2 d. ALDLD 188 kp. 

susirinkime buvo išduotas ra
portas, kaip yra rengiamas 
abiejų kuopų bendrai paminė
jimas ALDLD 25 metų jubilie
jus ir literatūros populiariza- 
vimas. Kuopos susirinkime 
plačiai buvo kalbėta apie tai 
ir kuopos nariai sutinka su 
tuo, jog būtų geras darbas. 
Bet tik kuopa priešinga, kad 
komisija nepermato, kiek iš
laidų sudarys parengimą ruo
šiant Finų Svetainėj. Antra, 
dar jokios programos neturi 
pasibriežę, idant į tokį paren
gimą sutraukti mases žmonių. 
Taipgi blogas dalykas tame, 
kad apie Finų Svetainę veik 
nėra lietuvių, visi turi iš toli 
važiuoti, o tokis parengimas 
turėtų būt taikomas kur dau
giausia gali atvykti lietuvių 
ne ALDLD narių. Didelė svar
ba gauti naujų narių ir supa
žindinti juos su mūsų apšvie- 
tos organizacija. 188 kp. da- 
rinko didesnę komisiją ir 
stengsis gerinti tuos dalykus. 
Dabar į komisiją įeina A.

laukia laiškų 
savo giminių, 
šys.
Nesutinka su

Teko užeiti

Apsimelavo Jonas
Lietuviškos valandos vedė

jas iš stoties WHOM, Jersey 
City, Jonas Valaitis negražiai 
apsimelavo. Pirmą dieną rug
pjūčio savo radio klausytojam 
jis pranešė, kad naujoji Lietu
vos valdžia tūkstančius areš
tuoja ir veža į Rusiją, o trys 
esą sušaudyti. Paminėjo ir su
šaudytų vardus. Bet pasirodo, 
kad Jonas tą viską melavo, 
kadangi tokios žinios iki šiol 
neteko matyti nei laikraščiuo
se, nei girdėti ant radio.

Spaudos Apgauti Žmones

Visų lietuvių mintys šian
dien atkreiptos link šiandieni
nės Lietuvos, žmonės plačiai 
susidomėję naujais įvykiais. 
Vieni kalba už liaudies val
džią, kiti prieš. Kurie kalba 
prieš, tie žmonės prisiskaitę 
neteisingų laikraščių, kuriuos 
leidžia kunigai, smetonininkai 
arba menševikai. Daugelis 

iš Lietuvos nuo 
ką jiems atra

ki

Tokiais Raštais

pas vieną vietos
biznierių, kuris myli padisku- 
suoti ypatingai šiandieninius 
įvykius Lietuvoje. Pakiša man 
laikraštį “Tėvynę”, SLA orga
ną. Sako, “žiūrėk, ką čia ra
šo”. Sako, “aš su tuomi ne
sutinku, per daug bjauriai ra
šo ir negražius žodžius varto
jus kas link Lietuvos”.

Pažvelgiu į tą rašinį. Ant- 
galvis uždėtas—“Lietuvos Ne
bėra”. Po tuo antgalviu dau
giau nieko nerasi, kaip “šunės 
loja”, “šunų giminės”, “judo- 
šiai” ir t.t. Į šitokį rašinį pa
žiūrėjęs, tiesiog stebėsiesi, 
kaip tai galėjo SLA organas 
talpinti tokius bjaurius raštus 
apie Lietuvos vyriausybę.

Choras Ruošiasi

Bangos Choras smarkiai 
rengiasi prie Lietuvių Meno 
Sąjungos ruošiamo dainų va
karo, kuris įvyks Brooklyne 
rugpjūčio 31 d. Mokytoja Al
dona Klimaitė chorą mokina 
viršlaikiu. Choras mokinasi 
naujas ir labai gražias dainas.

LDS Seimas ir Delegatai

Mūsų Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 33 kuopa rūpi
nasi delegatų pasiuntimu į 
seimą. Delegatėmis yra išrink
tos B. Makutėnienė ir L. še-

Ko Jie Taip Gaili?
Pirmu syk man teko skaity

ti purviniausią lietuvių kalbo
je laikraštį, “Naują Gadynę”, 
kuris nesiskaito nei su nieku, 
lyg koks valdonas. Jam visas 
svietas yra negeras, visus kri
tikuoja, o pats, tai neturi jo
kio supratimo ir dar .nesisar- 
matina pasivadinti lietuvių 
darbininkų savaitraščiu. Jei jo 
redaktoriai būtų nors kiek iš
auklėti, tai spaudoje tokių žo
džių, kaip “bestijos” ir pana
šių, nevartotų prieš savo -kon
kurentus.

Dabar, kuomet visi lietuviai 
džiaugiasi permainom Lietu
voje, po subyrėjimo Smetonos 
viešpatavimo, tai “Naujos Ga
dynės” ir “Keleiviai” verkia. 
(J vienas jų filosofas “Naujoj 
Gadynėj” kolioja visą naują 
Lietuvos vyriausybę, vadinda
mas ją Markso padaru, o nau
ją prezidentą vadina žydu. 
Bet mes to tikėjomės nuo to
kių patrijotų, kaip Stilsonai ir 
Grigaičiai. Mat, jie jei ką dir
ba, tai vis tik dėl savo išro- 
kavimo, nes jie jokios parti
jos neturi, tai ir užsiima visų 
koliojimu dėl savo naudos. 
Jiems Smetonos diktatūra bu
vo negera ir žiauri, katalikai 
vėb ne po jų notūros, ,o jau 
komunistai, tai tikri judošiai, 
jie už viską kalčiausi, ne tik 
Lietuvoj, bet visam sviete. O 
už įvykius Lietuvoj jie komu
nistus vadina Lietuvos nepri
klausomybės graboriais. Bet 
kodėl gi Grigaitis taip gaili 
tos Lietuvos ir Smetonos, jei 
fašistai buvo negeri, o jis nėra 
katalikų šalininkas, o komu
nistus prakeikia ? Aš norėčiau 
paklausti to pono Grigaičio, 
ką jis atstovauja, jei jam vi
si negeri? Jis gal tik iš papra
timo keikia visą svietą, norė
damas būti išmintingiausiu ? O 
dabar jis jau nešasi ir Lietu
vos mylėtoju ir jos gelbėtoju. 
Netrukus sykiu su kunigais 
stos į bendrą frontą “gelbėji
mui Lietuvos”. Mat, dabar ge
ra proga pasipinigauti tiems 
“tautos mylėtojams”, kitaip 
sakant, sukčiams.

Pagalvokite rimčiau jūs, fi
losofai, kad su tokia apgau
linga politika toli nenueisit. 
Amerikos lietuviai jau atski
ria tokius Lietuvos garbinto
jus, kaip jūs, kurie tik savęs 
žiūri ir turtus krauna, visus 
mulkindami. Aš patarčiau ne- 
aušyti burnas už dyką. Jei ne
galite geresnių dalykų rašyti 
į tą “Naują Gadynę”, tai su7' 
tokiais purvais verčiau nega
dinkit popieros. O kas link 
Lietuvos, tai apsieis ir be 
jūsų patarimų. Su jumis da
bar nieks nesiskaito, žlugo 
Smetona, o sykiu ir jo visas 
režimas jau negrįš niekados. 
Dabar tegul tikri Lietuvos sū
nūs ir dukterys pasidžiaugia 
laisvu gyvenimu, nes jie ken
tė per 14 metų tą priespau
dą nuo tų tyronų. Aš sakau: 
Ilgai gyvuok, laisva sovietinė 
Lietuva! A. K.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 10 d., 2 vai. p. p. LDS 
Kliube. Visi nariai dalyvaukite, taip
gi kurie nesate užsimokėję metines 
duokles, stengkitės pasimokėti už 
šiuos metus. —A. Naravienė, org.

(186-187)

HUDSON, MASS.
Sekmadienį, rugpjūčio 11 d. Hud- 

sono Liet. Piliečių Kliubas, LDS 66 
kp., LLD 103 kp. ruošia pikniką prie 
Marlboro Ežero, Marlboro’je, Skan
dinavų vietoj. Pradžia 10 vai. ryto. 
Bus skanių valgių, gėrimų, didelis 
ežeras pasimaudyti ir svetainė pasi
šokti. Kelrodis: nuo Marlboro va
žiuojant, imkite kelią po dešinei pri-

Gaukite “Laisvei” nauju 
skaitytojų.

Dapšis, J. Jokubėnas, A.
Kvietinskas ir J. Alvinas.

Repor.

Washington.—Senatorius 
Papper reikalauja, kad Am
erika perleistų 50 savo se
nesnių karinių laivų-naikin- 
tuvų Anglijai. 

f

Garsinkite savo bizni dien
raštyje “Laisvėje’*.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

s------------------------------------------------- n
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
į------------------------------------------------- B

Užsakykite “Laisvę” j Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

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

Vardus ............................................................................................. ................

Paštas .............................................................................................................

Gatvė ar kaimas .................... •..............-..................

Apskritys ..........................................................................................................

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestini “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Minersville-Shenandoah

SU PROGRAMA
Dienraščio “Laisvės” Naudai

Rengia ALDLD 9-tas Apskritys

a

l

-5

3

3

l

Įvyks 18 dieną Rugp.-August
Bus labai gražioje vietoje

MAR LIN PARK
MINERSVILLE, PA.

Tikimės ir svietelio daug suplauks iš arti ir toli, myli
mų svečių ir draugų su kuriais kiekvienam bus malonu 
susitikti!

Tik pamislykite; “Laisves” dienraščio piknikas, kuris 
visai letuvių liaudžiai ištikimai tarnauja, kasgi galėtų 
būti priešingas jame dalyvauti, gal tik tas, kuris savo 
asmeniškos vertės nepažįsta.

Programa bus puiki!—Shenandoah’rio Mainierių 
Kvartetas, žavins publiką savo gabumu. Gerai žino
mas solistas, minersvillietis Vincas Baranauskas, ža
vins publiką su savo maloniu balsu. Iš Brooklyno da

lyvauja dainininkė Lillian Kavaliauskaitė.
Kalbėtojas bus Jonas Gasiūnas, LDS organo “Tiesos” re

daktorius, iš Brooklyno,. kuHs aiškins dabartinę 
padėtį Lietuvos.

Kaip matot, programa bus gana žingeidi, tad iš anks- 
kviečiame svečius, draugus -iš apylinkės ir tolimų vietųto

dalyvauti. -------- —---------
Piknikas prasidės anksti rytą ir tęsis iki vėlai nakties.

Taipgi bus skanių valgių ir gėrimų.
Parko patogumą nereikia,girti, pats už save atsako.

KELRODIS: Pervažiavus Pottsvillę miestą Route 209 
apačia tilto, reikia sukt po dešinei, atvažiavus iš vakarų 
pusės tuorn pačiu keliu iki tiltui, reikia sukt po kairei ir 
tuo privažiuosite Mar Lin. RENGĖJAI

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus mlesnis, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas.

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

: ĮSIGYKITE DABAR
• žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio
• šios rūšies daiktų.
• your old watch
• h worth motto^l

life:

ŽIEDAI

| TRADE IT IN l-OR A 1
JEWEL

Bulovą
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT:
LIPTON •

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graham Manhattan Avės. •

Tel. Stagg 2-2173 e
Priminkite Šį skelbimą ir gausite nuolaidą

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abclnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 
Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėk
mingai gydoma. Kreipkitės į Dr. Zins su 
Pasitikėjimu. Atskiri pasitarimų kam

bariai Vyram ir Moterim
Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays 

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
110 East T6th St., N. Y.

(Virš 28 m. Privatinės ir Ligoninėje Praktikos) 
. Tarp Union Sq. ir Irving Pi.

VALANDOS: 9 A. M.-8 P. M.; Sek-
madieniais: 9 A. M.-2 P. M.

kitos



BeStas puslapis V E ”

NewYorko^fež>i!fe7inl(H~ Geriau Išmeskite Tą 
Laikrodį

etvirtadienis, Rugpj. 8, 1940

Praneškite Visiems!
“Laisves” skaitytojai prašo

mi pranešt visiems kitiems, 
kad ši pirmadienį, rugpjūčio 
12-tą, “Laisvės” salėj, vėl 
įvyks apšvietos-diskusijų va
karas išsiaiškinti vėliausius 
svarbius įvykius.

Įvedamąją kalbą pasakys 
R. Mizara, kuris, tarp kitko, 
yra pasižadėjęs supažindinti 
brooklyniečius su kun. Bal- 
kūno “revoliucija”, apie kurią 
Mizara asmeniškai išklausė 
kunigo prakalbos. Įžanga ne
mokama. Rengėjai.

Pataisa
Tūlas laikas atgal skelbiant 

atsilankiusius svečius ir jų do
vanas “Laisvei” buvo pažymė
ta, kad P. Kazakevičius, V. 
Ramanauskas ir E. Raguckie- 
nė kiekvienas aukojo po $1. 
Turėjo būti: Antanas Kaza
kevičius ir V. Ramanauskas 
aukojo po $1, E. Ruguckienė 
50c. Svečiai buvo iš Miners
ville, Pa.

Vaikai Vagiliai
Trys berniukai. amžiaus 

nuo 11 iki 14 metų, nrisipa- 
Žine įsilaužė teisėjo Kozicke 
stubon, 8420 11 th Ave., ir iš
vogė apie $200 vertės daiktu. 
Vaikai sulaikyti tolimesniam 
kamantinėjimui, taingi sulai
kytas daiktu priėmėjas, užsta
tu krautuvės savininkas. P. 
Fellman. 52 m.. 7101 4th Avė., 
ir vienas vyresnis vaikėzas. 17 
metu, kaltinamas bendravus 
su vaikais vagišiavime.

Patriotinė Grime Prieš 
Ataką ant Pikietą

Amerikos Revoliuciios Ai- 
ifiu Nathan’o Hale skvrius pa
skelbė visuomenės žiniai ma
jorui LaGuardijai nesiusta 
laiška. kuriame skvrius na- 
rei.škps protestą dėl noliciins 
atakos ant TTrmn Pardavyklų 
ir Sandėliu Darbininku Loka- 
]n G5-tn nariu. n ik i et arusiu 
nžstreikuota Golding Bros, 
firm n nrip Pmad”'av ir Pearl 
St.. N. Y., prieš virš pora sa
vaičių.

Laiške, pasirašytame skyr. 
pirmininko Walter Van Clute, 
j-ašo:

“Mes manome, kad New 
Yorko Miesto Policijos De- 
partmentas apgailėtinai sulau
žė teises atakomis ant to lo- 
kalo pikietų ir areštavimu ke
letas iš jų.

“Dėlto mes stipriai ragina
me jus ištyrinėti tuos elgesius 
ir imtis tuojautinių žingsnių 
atitaisyti blogumus, kurie bu
vo papildyti prieš tuos Ame
rikos piliečius, pavartojusius 
savo konstitucines ir legales 
teises.”

Laiške nurodo, kad Wagne- 
rio Aktas garantuoja teisę or
ganizuotis, o Teisių Biliaus 1- 
mas skyrius garantuoja teisę 
susirinkti.

Raketieriy Draugai Bildingy 
Priežiūros Unijoj Mėto iš

Unijos Progresyvius
Vėliausis nuotikis Bildingų 

Priežiūros Unijoj, New Yorke, 
geriausia parodė, kam pavo
jingi progresyviai unijoj, dėl- 
ko jie atakuojama ir stengia
masi prašalint iš unijų.

Pereito pirmadienio vaka
rą, skubiai paruoštame unijos 
neva teisme, nedavus progos 
kaltinamiesiems nei susisiekti 
su advokatais, Bronxo Bildin
gų Priežiūros Unijos Lokalo 
32E pild. taryba išmetė iš uni
jos 18 Progresyvių Grupės na
rių, kaltinant “komunizme”, ir 
numatė tam neva “teismui” ir 
išmetimui kitus 7 narius.

Lokalo vadovybėj tebėra 
įsigalėjusi buvusio prezidento 
George Scalise klika, jo rė
mėjai, nors patsai Scalise ir 
buvo priverstas rezignuoti po 
to, kai jis buvo valdiško teis
mo įkaitintas 53-mis punktais 
visokių kaltinimų raketieriška- 
me išgavinėjime pinigų iš vieš
bučių savininkų. Jo tuo laiku 
turėti finansiniai ištekliai ro
dė, kad joks teisingas unijos 
vadas negali taip įsigyventi.

Taigi, tokio elemento rėmė
jų šaika, susibūrusi lokalo va
dovybėj, dabar “valo” unija 
nuo “raudonumo pavojaus”. 
Kaip žinia, pažangieji yra ge
riausi kovotojai prieš visokias 
suktybes. O kas aršiausia len
da panagėn visiems norintiems 
suktybėmis gyventi, tai yra 
tas, kad savo kovą prieš suk
tybes pažangieji pradeda na
mie, prieš savo pačiu unijų 
suktus viršininkus. Reiškia, 
pažangieji nariai mėtomi lauk 
už kovą prieš raketierius uni
joj.

Kur raketieriai išvalyti iš 
unijos, kaip, pavyzdin. kailia- 
siuvių unijoj, ten niekam ne
rūpi mėtyti iš unijos narius, 
nekyla nei klausimo apie 
“raudonumo pavojų”, bet už 
tai ten su šanu savininkais 
brolianianti teismai teisia uni
ja ir jos vadus kuriuos unijis- 
tai myli kain tikrus savo bro
lius ir iu. taingi savo unijos, 
gynimui užsidėjo po $10 ases- 
mentų.

rri — • p v® luresime Svečių
Brooklyno lietuviai turime 

prieš save didelį “deitą”, ku
ris jau tik už poros savaičių. 
Turiu mintyje būsimą LDS Sei
mą ir nacionalį menininkų su
važiavimą su jų iškilmėmis, 
kuriosna suvažiuos delegatai, 
spbrtininkai, menininkai ir 
šiaip svečiai iš visos Amerikos 
lietuviškų kolonijų.

Ta didžiųjų iškilmių savai
tė bus pradedant su šio mėne
sio 24-ta, baigiant su ’Labor 
Day. Pasižymėkit ją savo ka
lendoriuje.

Bėgiu seimų savaitės bus vi
sokių pramogų kasdieną, ku
riose ras sau pasirinkimo, 
smagumo ir naujų pažinčių 
lietuvių jaunimas ir senimas.

„ N.

Sulaikė Mačiusius 
Žudystę

Orlando Rava, 33 m., 902 
43rd St. ir Peter D’Aula, 30 
m., 1655 76th St., buvo mirti
nai pašauti užėjus išsigerti 
karčiamon 7705 New Utrecht 
Ave., pereito šeštadienio vaka
rą. Dėl to pašovimo, kaipo 
svarbūs liudininkai, bartende- 
ris ir veiteris sulaikyti po $25,- 
000 kaucijos kiekvienas.

Nušautieji vyrai, sakoma, 
buvę laivakroviai. Policija į- 
tarianti, kad šovimas galėjęs 
būti surištas su kokiais indus
trijoj kivirčais.

M. Wayne, Brooklyn Trust 
Co. kasos darbininkas, krito 
negyvas traukinyje, kuriuo jis 
vyko darban.

Williamsburge irgi Įsisteigė 
Taikos Centras; Jis Kviečia 

Taikos Mylėtojus Talkon
Williamsburge jau nuo se

no veikė eilė taikos organiza
cijų ir grupių. Taip pat už tai
ką darbuodavosi daugis uni
jų, pašalpinių, kultūros ir ki
tų organizacijų. Vienok nebu
vo kas koordinuoja-bendrina 
jų darbą. Ypačiai kliudė tas, 
kad nebuvo savo centro šioj 
apylinkėj.

Pastaruoju laikotarpiu, A- 
merikos militarizavimo ir ka
rau įtraukimo pavojui padidė
jus, ir darbas už taiką pa
smarkėjo. Prieš tūlą laiką įsi
kūręs žymių asmenų ir orga
nizacijų atstovų komitetas jau 
atidarė ir Taikos Centrą. Jis 
randasi 33 Lee Avė., prie Roe
bling St., visai netoli nuo 
Bridge Plaza.

Komitetas jau išsiuntinėjęs 
daugeliui šios apylinkės orga
nizacijų kvietimus į nacionalį 
Taikos Mobilizacijos Kongre
są, įvyksiantį gale šio mėne
sio, Chicagoj, ir rūpinasi gau
ti adresus tų organizacijų, ku
rių dar nesužinojo. Komitetas 
prašė ir spaudos apie tai pa
informuoti visuomenę, kad 
ten, kur negauta kvietimų, or
ganizacijos kreiptųsi į komi
tetą.

Komitetas taip pat kviečia 
visus susidomėjusius darbu už 
taikos palaikymą nuolatos at
silankyti centran, kuriame 
gaus informacijų, literatūros, 
taipgi prašo gelbėti darbe už 
taiką bei pranešinėti, ką vei
kia jūsų organizacija palaiky
mui taikos.

Jeigu jūs dabar ran dates 
kelyje ir jeigu jūs turite če
modane laikrodį, geriau tuo
jau jį išmeskite lauk. Ir jeigu 
nešate pas laikrodžių taisyto
ją, būkite tikri, kad laikrodis 
jau tikrai paliovęs taksėti. Ki
taip jis gali jums padaryti bė
dos, kaip padarė Th. Peter
sonui, ir daug kam kitam.

Petersonas, virėjas, buvęs 
pašauktas darban viešbutyje 
Monsey, N. Y. Skubiai susidė
jęs savo baltas uniformas ir 
peilius, dėl sėkmingumo virė- 
jystėje ir punktualumo darbe 
valizon įsidėjo ir savo užtikė- 
tą budilninką. Bet, sąlygoms 
susidėjus, paliko valizą Penn
sylvania stotyje, N. Y., kur 
kas nors išgirdo tiksėjimą. Su
šaukta policija ir bombų eks
pertai, pribuvo ir majoras. 
Valiza išmirkyta aliejuje ir po 
majoro akių atidaryta. Iš va
lizoj rastų laišku ir kitų in
formacijų, pagaliau, išsiaiški
no, kad bauginusioji “bomba” 
buvo viso labo tik virėjo man
ta, kurios išaliejavimas savi
ninkui padarė didelio nemalo
numo ir miesto sargams gero
kai sugaišties.

Unijų Vadai Gina WPA 
Atakos Aukas

Susidaręs Mrs. Charlotte 
Long Gint Komitetas ši vaka- 
ra, rugpjūčio 8-tą, šaukia ma
sinį mitinga, kuriame kalbėt 
yra pasižadėję didžiųjų unijų 
žymūs vadai. Mitingas bus La
bor TTall, 2630 Broadway, N.

Mes betonam 2 prieš 1, jums patiks

NAUJI

Žudvstė ir Kalėjimas 1-1 T vv» v del luscio Ginčo
Walter Conrov. 35 m., rug

pjūčio 6-tn teisme prisipažino 
kaH’i mirtinai persmeigus bro
lį John pereito balandžio 6-ta.

O nrieža^tis tam buvus vi
sai paika. Walter gyvendavęs 
su motina. 681 Lincoln PI. Jo 
brolis John atėies svečiuosna 
ir isinvl^s arbatos. Po to iški
lęs ginčas dėl to. kuris išplaus 
puoduką ir to pasekmei Po
miškis brolis svečią perdūrė 
peiliu.

UNIJJSTAS » E 
KALĖJIMO

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and 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. py 7-8451 Brooklyn, N. Y.

FLAVOR-RICH 
OLD GOLDS
Puikiausi cigaretai kokius esat rūkę—- 
arba dvigubi pinigai jums grąžinami

Apsigynimo Nariam
Tarnt. Darbininkų Apsigy

nimo lietuvių 17-kos kuopos 
nariai prašomi ateit LLD 1- 
mos kuopos susirinkiman rug
pjūčio 8-tos vakarą ir ten pas 
fin. sekr. Levaną pasimokėti 
duokles, šiandien labai svar
bu būti tos organizacijos na
riu ir ją palaikyti gerame sto
vyje, su pilnai pasimokė ju- 
siais nariais.

A. Mureika.

Dr. H. S. Frank, nuo Vernon 
Ave. sulaikytas “grand džiū- 
rės” teismui kaltinimu nelega
liai pardavinėjus narkotikus, 
o J. Panarella. kelis kart se
niau teistas už turėjimą nar
kotikų, sulaikytas be kaucijos 
iki kvotimo.

Max Dunn. Adatos Amatu 
Mašinistu Unijos T okalo 150- 
to. GTO. nild. tpnvbos narvs. 
noreita sekmadieni išėio iš ka- 
lėiimo no išbuvimo tris mė
nesius nasekmėi buvusio uni
tas streiko ir veiklaus streiko 
dalvvumo. už k a jis buvo su- 
frėmuotas.

Pajiunsuotas veiklus uniiis- 
tas buvo sutiktas didelės gru
pės uniiistu ir asmenišku 
draugu ir nuvežtas i sutiktu
vėms suruošta pikniką.

Kiti tos pnč;ns nniios veik
lūs nariai. Ruben Warsager, 
Inkaln mandžeris. ir Solnmon 
Rriodman. buvę nuteisti še
šiem mėnesiams už ta. na t i 
streiką, dar likosi kalėjimo. 
Jo nuteisimas atsiekta liūdi
mais kalėtos komnaniios šni
peliu. kurie bandė sutveri 
komnaniška uniia. bet buvo iš
mesti iš CIO unijos ir tikslo 
neatsiekė.

MES darome šį pasiūlymą, kad perstačius jums 
puikesnius negu kada nors Old Golds Ciga- 

retus — naujus Flavor Rich Old Golds.
Prie Old Golds ir dabar gej-o mišinio naminio ir 

Turkiško tabako, dar yra dadčta specialiai impor
tuoto tabako, kuris yra žymus savo kvapsniu ir geru 
skoniu.

Jei jūs nepripažinsit, kad šis naujas ir skirtingas 
mišinys tabako nepadaro geresnius cigaretus, ko
kius esat rūkę — DVIGUBI PINIGAI JUMS GRĄ
ŽINAMI, be klausymo. Pabandykit naujus Flavor- 
Rich Old Golds — mūsų sąskaiton.
PASIŪLYMAS DVIGUBO PINIGŲ GRĄŽINIMO 
IŠrūkykit pusę pakelio—tik dešimtį—naujų Flavor-Rich 
Old Golds. Jei jūs nejsitikinsite, kad tai yra puikiausi 
cigaretai, grąžinkite likusius dešimtį cigaretų ir pakelį 
mums — ir mes grąžinsime antratiek, kiek mokėjote ir 
pašto ženklelį. (Pasiūlymas baigsis rugsėjo 30, 1940.)

P. LORILLARD COMPANY
119 W. 40th Street, New York City

Naujas ZIP-TOP Pakelis 
Tik patraukit virvutę 

Gausite Šviežių cigaretų 
TURTINGO SKONIO 

žaibo greitumu

Mrs. Long, nepriklausanti 
jokiai politinei partijai, taipgi 
sena amerikone, kurios protė
viai kovojo Amerikos revoliu
cijoj, tapo neseniai išmesta iš 
WPA dėlto, kad jinai liepta 
pasirašyt inkvizitoriška affida- 
vitą pareiškė, jog būtų “gė
dingas savęs pasižeminimas” 
tikrai demokratei pasirašyt to
kį affidavitą.

Kalbėtojų sąstate yra EL 
mer Brown, didžiulės Typo- 
grafinės Unijos (AE of L) 
prezidentas; taipgi B. O.’Lea
ry. Transportininkų Unijos 
(CIO) pild. tarybos narys.

Automobiliais Išmušta
150 Žmonių

'Pereita savaitę vėl užmušta 
automobiliu nelaimėse 3 žmo
nės, kas baigė dapildyt pus
antro šimto skaitlinę žuvusių 
šiais metais Brooklyne. Nuo 
visokiu 
te mirė 
plaučių 
savaitę

priežasčių per savai- 
505, iš tų 12 mirė 

uždegimu. Gimė per 
918-ka.

Elektra Užmušė Jdedanti 
Lemputę

bildin-
36 E. 
skiepe

Daniel Jones. 44 m., 
go superintendentas, 
40th St., N. Y., rastas 
negyvas. Išaiškinta, jog ji už
mušė elektra, kada jis stovė
damas baloj vandens bandė 
įsukt lemputę į “socketą”.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkių prie Sheep 

Casing Selecting (avių žarnų išski- 
rimo). Prašome tiktai patyrusias at
sišaukti. Fellerman & Newman. 324 
Avenue A, 20th St., New York City, 
N. Y.* 4185-186)

Reikalingas gerai patyręs darbi
ninkas prie duonos išvažinėiimo po 
Brooklyną ir Jersey City. Būtu ge
rai. kad mokėtų žydiškai, rusiškai, 
lietuviškai ir kitom kalbom kalbėti. 
Prašome atsišaukti pas A. Žiugždą, 
182-186 Van Buren St.. Newark, 
N. J. . (184-186)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. (ne LDS 1 kp.)
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug
pjūčio 8 d., 7:30 v. v. “Laisvės” 
Svet, draugai dalyvaukite šiame su
sirinkime, yra svarbių dalykų 
tarti. — Org.

sn

ap-

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, rugpjūčio 8 d., 8 v. v. 
Zabielskio svetainėj. Kviečiame na
rius dalyvauti. — Sekr. (185-186)

s
t

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street f Brooklyn, N. Y. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

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

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

4Ž6 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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