
Man rodosi, kad dabar, kai 
tarp Vokietijos ir Sovietų Są
jungos pasirašyta nepuolimo 
sutartis, tai lengviau atsi-
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kvėps ir Lietuva ir kiti Pa- 
« baltijos kraštai.

* Lietuva šiuo metu, mano 
nuomone, galės būti neutralė 
ir išlaikyti savo nepriklauso
mybę.

Iš Sovietų jai pavojus nie
kad negręsė; vyriausias pavo
jus iki šių dienų Lietuvai bu
vo iš naziškos Vokietijos pu
sės, nes jei Vokietija bū
tų puolusi Sovietų Sąjungą, 
ji būtų ėjusi per Lietuvą.

Šiuo metu tasai pavojus 
Lietuvai atpuola.

—o—
Be abejo, pasitarimuose 

tarp SSSR ir Vokietijos dėl 
nepuolimo sutarties, buvo 
svarstomas ir Lietuvos liki
mas. Sovietai, žinoma, reika
lavo Lietuvai ir kitom Pabal- 
tijos valstybėms nepriklauso
mybės garantavimo ir naziai 
su tuo turėjo sutikti.

Taigi tie žmonės, kurie skai
tosi Lietuvos patrijotais ir ku
rie šiandien bjaurioja Sovietų 
Sąjungą, nevelija Lietuvai ge
ro. Tie, kuriems rūpi Lietu
vos ateitis, turėtų džiaugtis 
šia nepuolimo sutartimi.

—o—
įsivaizduokit tokią sceną: 

Chamberlainas kalbasi su Hit
leriu apie sudraskymą čecho- 
slovakijos. Chamber lainas 
akstiną furjerj pasiimti čecho- 
slovakiia ir maršuoti ant So
vietų Ukrainos. Hitleris abe
joja savo prietelium iš Lon
dono. Jis įtaiso sienoje in
strumentą, kuris užrekorduo-

4 * ja kiekviena žodį, kurį Cham
berlainas sako!...

Ribentropas, važiuodamas j 
Maskvą, pasiima tą “rekor
dą” ir, nuvežęs ten, sako: pa
klausykit, ką Chamberlainas 
kalbėjo apie jus. Jis norėio, 
kad mes,, pasigrobę Čechoslo- 
vakiia, maršuotum ant Sovie
tų Sąjungos. Bet mes to ne
darėme (bijojome, nes žino
me, kad jūs esate stiprūs).

—o—
Na, ir po to visko. Cham

berlainas neva derasi su $o- 
. vietais anie suvaldyma naziu 

Vokietiios. Argi iis, anot 
“Keleivio.” nėra biauresnis 

. reakcininkas, kaip Hitleris?!
♦ —o—

“Vienybė” klausia: ka pa
sakys lietuviai bolševikai dėl 
Sovietu Sąjungos - Vokietijos 
nenuolimo sutarties?

Jie pasakė ir dar nasakvg, 
kad ši sutartis užduoda dide
li smūgi Berlvno-Romos-Tokio 
ašiai,—faktinai. tą ašį sutartis 
sulaužo. Ji užduoda smūgi 
fašizmui bendrai. Ji užduoda 
smūgi čechoslovakiios išdavi
kams ir jų gynėjams.

Dar daugiau: sutartis gelbs
ti Lietuvai savo nepriklauso
mybę išlaikyti. Taigi suėmus 
viską, sutartis padaro labai 
daug gero visam pasauliui.

Jeigu šiandien to kai ku- 
*' rie žmonės nemato, tai jie gal 

< būt pamatys tatai vėliau.
' Ne visiems, mat, gamta su
teikė tokias akis, kuriomis ga
lėtu atatinkamai dalykus pa
matyti. Tūli žmonės per vi
są gyvenimą mato tik juoda 
ten, kur yra balta.

Aš manau, kad Earl Brow- 
deris, kalbėdamas su spaudos 
korespondentais, labai teisin
gai pasakė, pareikšdamas:

—Kai buvo nasirašvta iš
davikiška Municho sutartis, 
mes (komunistai) sakėme, jog 
tatai veda j nauja krizi, j 

, nauja kara. Na. o mūsų opo
nentai sakė, kad Munichas ve- 
da linkui taikos. t)abargi, kai

ROOSEVELTAS ATSIŠAUKĖ TAIKOS Į TRIS VALDOVUS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;----------------------- B_______________________________________________

Anglija prieš Taikos 
Frontą su Sovietais

Lenkijos Valdovai Sutinka Paaukot Hitleriui Rumuniją ir 
Vengriją, Kad Tik Naziai Nekliudytą Lenkijos

□-------------------------------------
Maskva. — Anglijos ir 

Francijos kariniai atstovai 
jau buvo pasirengę išva
žiuot iš Sovietų Sąjungos, 
kaip tik Sovietai padare ne
puolimo sutartį su Vokieti
ja. Bet Anglija ir Franci- 
ja staiga sulaikė išvažiavi
mą savo aukštųjų karinin
kų iš Sovietijos. Tai gal 
Anglijos ir Francijos val
dovai dar mėgins tartis dėl 
bendro apsigynimo su So
vietais.

Sovietų spauda aiškių-aiš- 
kiausiai parodo, kad nepuo
limo sutartis tarp Sovietų 
ir Vokietijos nieku būdu 
neužkerta kelio Anglijai ir 
Francijai daryt tarpusavio 
apsigynimo sutartį su Sor 
vietija.

Viršininkai Sovietu kari
nio apsigynimo nurodo, kad 
Anglija ir Francija iki šiol 
mėgino įbrukt Sovietam ne
teisingą pareiga. Anglu ir 
Francūzu valdovai sakė, 
kad Sovietai turi gint Len
kiją ir Rumunija, kuomet 
Rumunu ir Lenku valdžios 
viešai atmeta karinę pagel- 
ba iš Sovietų pusės.

Sovietai reikalavo, kad 
Lenkija ir Rumuniia dary
tų bendro apsigynimo su
tarti išvien su Sovietais.' 
Anglija ir Francija. Bet 
Anglijos ir Francijos atsto
vai Maskvoje atmetė šį So
vietų reikalavimą. •
Lenku Ponai Aukoja Na- 
ziam Rumuniją ir Vengrija 

Sovietai, be to, atidengė 
dar viena svarbų dalyka. — 
kad Lenkijos valdžia siūlo 
Hitleriui užnult ir užimt 
Rumunija ir Vengrija. Jei
gu Hitleris paliktų Lenki
ja ramybėje, tai Lenku val
dovai visai nesipriešintų, 
kad naziai užgrobtų Rumu
niją ir Vengriją.
Anglija Sabotažuoia Apsi

gynimo Sutartį su 
Sovietais

Sovietai gavo naujų fak
tu. kurie rodo, kad Anglijos 
ministeris pirmininkas Ne
ville Chamberlainas deda 
visas pastangas, kad tik ne- 
priimt Sovietu į taikos-an- 
sigvnimo frontą su Angliia 
ir» Francija prieš Vokietiją 
ir Italiją.

DANZIGO naziai pasako
ja, kad Lenkų armija jau 
“apsupus Danzigą iš dvie
jų pusių” ir grūmoja su 
Hitlerio pagelba greitu lai
ku “ištaškyt” tuos lenkus.

tapo pasirašyta Sovietų-Vo
kietijos nepuolimo sutartis, 
mes sakome, jog tatai veda 
prie taikos pasaulyj, prie fa
šizmo pralaimėjimo, o tie pa
tys žmonės, ką gyrėsi Muni- 
chu, dabar sako atbulai.

Taigi, ar mes kalti, jei tū
liems žmonėms susidaro pen
kios pėtnyčios per savaitę ? !

S. S. R. S. NEPUOLIMO SU
TARTIS SU BERLYNU 

TARNAUJA TAIKAI

FRANCIJA PERSPĖJA 
LENKUS “NEŠOKT NA- 

ZIAM Į AKĮ”

Paryžius, rugp. 25 d. — 
Francijos valdžia persergė
jo Lenkiją, kad jinai turi 
vengt “išsišokimų” prieš 
Vokietiją ir Danzigo na- 
zius.

Tuo tarpu Francūzu val
dovai (neva) rengiasi “gin
ti” Lenkiją nuo Vokietijos 
ir mobilizuoja iki dviejų mi- 
lionų armijos.

Vokietija Raginanti Japo
nus į Nepuolimo Sutartį su 

Sovietais

Berlin, rugp. 25. — Pra
nešama, kad Vokietijos už
sieninis ministeris J. von 
Ribbentrop įkalbinėja Japo
nijai daryt nepuolimo su
tartį su Sovietų Sąjunga.

Japonija Protestuoja 
Prieš Vokietijos Su

tartį su Sovietais
Tokio, rugp. 25. — Japo-; 

nija pasiuntė protestą Vo
kietijos valdžiai, kad Vokie
tija pasirašė nepuolimo su
tartį su Sovietais. Japonų 
valdovai sako, jog Vokieti
ja tuomi sudaužė iki šiol 
buvusią r Vokietijos-Japoni- 
jos-I tali jos sutartį prieš 
Komunistų Internacionalą 
(tai yra prieš Sovietus).

(Pagal kitus pranešimus, 
tai jau ir pati Japonija, sa
koma, “siunčia savo dele
gatus į Maskvą daryt ne
puolimo sutartį su Sovie
tais.” Iki šiol Japonija at
metė visus SSRS siūlymus 
dėlei nepuolimo sutarties 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Japonijos.)

. Vokietija Būk Pripažinus 
Sovietam Įtaką Pabaltijo]
London. — Kokie tai “di

plomatai” č i a paskleidė 
gandus, kad Vokietija suti
kus pripažint Sovietam 
“įtakos sritį” Lietuvoj, Lat
vijoj, Estijoj ir Finijoj. 
Tai, girdi, todėl, kad Sovie
tai padarė nepuolimo sutar
tį su Vokietija.

MASKVA. — Sovietų Są- 
jungos ir Vokietijos priešai 
stengėsi supjįdyt šias dvi 
šalis į karą, bet taikos prie
šam nepavyko, kaip rašo 
Sovietų Komunistų Parti
jos organas “Pravda.”

Vokietijos padaryta ne- 
puolimo-nekariavimo sutar
tis su Sovietų Sąjunga ti
krumoj nėra nieko naujo. 
Juk jau 1926 m. buvo pa
sirašyta bepusiškumo-neu- 
tralumo sutartis tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjun
gos. Ir dabartinė sutartis 
yra visiškai panaši į aną 
senąją sutartį.

Darydami dabar nepuoli
mo sutartį su Vokietija, 
Sovietai vykdė tik taikos 
politiką, kurią drg. Stali
nas išdėstė 18-me suvažia
vime Sovietų Komunistų 
Partijos, sako “Pravda.”

Ypatingai svarbus taikai 
yra 5-sis skyrius dabartinės 
nepuolimo sutarties. Jis sa
ko, jog ginčai,tarp tų dvie
jų šalių turi būt išspręsti 
taikiai, vien tik per svars
tymus ir derybas.

“Ši nepuolimo sutartis 
panaikino buvusius įtemp
tus santikius tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos... 
Jinai padaryta tokiu laiku, 
kuomet tarptautinė padėtis 
yra labai įveržta ir paaštrė
jusi. Sovietų Sąjungos ne
puolimo sutartis su Vokie
tija yra taikos veiksmas, 
kuris, be abejo, prisidės 
prie atliuosavimo įtemptos 
tarptautinės padėties,” ra
šo “Pravda:”

“Ši sutartis turi- didžiau
sią tarptautinę svarbą, nes 
ji yra taikos įrankis: jinai 
tūri tarnaut ne tik sustip
rinimui kaimyniškų ir tai
kių santikių tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos, bet 
taipgi stiprint pasaulinę 
taiką... O skirtumai ideo- 
logijoj ir politinėse santvar
kose neturi ir negali būt 
kliūčia sukūrimui gerų kai
myniškų santikių tarp abie
jų šalių.”'
N A ZI AI NUGINKLAVO 
LENKŲ MUITŲ VIRŠI

NINKUS DANZIGE
Danzig, rugp. 25. — Na

ziai čia nuginklavo dvyliką 
Lenkijos muitinių policinin
kų, nors pagal Tautų Ly
gos konstituciją Danzigui 
kontrolė muitų Danzige tu
ri priklausyti Lenkijai.

Danzigo nazių senatas 
paskyrė Danzigo valstybės 
vyriausiu valdovu (fyreriu) 
Albertą Foersterį. Tuom 
paskyrimu naziai atvirai 
laužo Danzigo konstituciją.

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XII,atsišaukė per ra- 
diopkad “Kristaus vardan” 
būtų ramiai išrišti kivirčai 
tarp Vokietijos ir Lenkijos.

Prez. Rooseveltas Šaukia Italiją, 
Hitlerį ir Lenkiją Vengti Karo
Reikalauja Pripažint Nepriklausomybę ir Čielybę Silpnesnėm Šalim; Siūlo per Derybas 

ir Tarpininkus Išspręst Kivirčus; Sako: Žmonės Nori Taikos
ATSIŠAUKIMAS J ITALI

JOS KARALIŲ

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė 
Italijos karaliui Viktorui 
Emmanueliui atsišaukimą, 
prašydamas, kad “karaliaus 
valdžia išdirbtų pasiūly
mus,” pagal kuriuos (gal) 
būtų galima išvengti karo 
ir “taikiai išeit iš dabarti- O’ 
nio krizio.”

Atsišaukime, be kitko, sa
ko, kad “aš ir Amerikos 
žmonės tikime,” jog Italijos 
“karaliaus valdžia galėtų 
labai daug padaryt sulaiky
mui gręsiančio karo.”

“Bile generalis karas pa
nertų į kančias visas tau
tas, kaip kariaujančias, taip 
bepusiškas; kaip laimėto
jus, taip ir sumuštuosius,” 
sako prezidentas Roosevel
tas. Sykiu jis pareiškia, jog 
mažosios ir silpnesnės tau
tos “turi pilną teisę nepri
klausomai gyventi, jeigu jos 
to nori,... kaip ir stiprio
sios.

“O kai stipriosios šalys 
mėgina užviešpatauti silp
nąsias, tatai veda ne tik į 
karą, bet į ilgus ateities

Anglija Ketina Ginti 
Lenkiją, bet Tik su

Keliais “Jeigu”
London. — Anglijos sei

mas “beveik sutartinai” da
vė nepaprastą, diktatorišką 
galią premjero Chamber- 
laino valdžiai iki šių me
tų pabaigos leist įsakymus- 
įstatymus, reikalingus “ša
liai apsiginti,” akivaizdoje 
gręsiančio karo su Vokieti
ja ii Italija dėt Lenkijos. 
Pagal seimo tarimą, Anglų 
valdžia galės savo žinybon 
imt laivus ir kitokią priva
čią nuosavybę, daryt kratas 
be “warrantu” ir leist įvai
rius patvarkymus, turinčius 
įstatymų galią be seimo.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Chamberlain pareiš
kė seime, kad Anglija vyk
dysianti savo prižadą gint 
Lenkiją ir jos teises, jeigu 
pati Lenkija ginsis.

Užsieninis Anglijos mi
nisteris lordas Halifax, kal
bėdamas per radio, išreiškė 
viltį, kad gal dar Lenkija 
susitaikys su Vokietija dė
lei Danzigo ir Lenkų Kori
doriaus; jis atsišaukė, kad 
Vokietija darytų pertaiką- 
paliaubas su Lenkija ir 
įbruko dar kelis “jeigu” kas 
liečia Lenkijos gynimą iš 
Anglijos ir Francijos pusės.

metus, kur pergalėtojai 
(laimėtojai) spaus įveiktuo
sius, o įveiktieji darys maiš
tus bei sukilimus.”

Prez. Rooseveltas šiame 
atsišaukime taip pat primi
nė, kad jis ir pernai, ba
landžio mėn., kreipėsi į Ita
lijos valdžią, prašydamas 
patarpininkaut, idant iš
vengt tada grūmojusio ka
ro iš Hitlerio pusės dėl Če- 
choslovakijos.

Atsišaukimą Rooseveltas 
užbaigia šiais žodžiais:

“Negirdimi balsai nesu
skaitomų milionų žmonių 
prašo, kad jie iš naujo ne
būtų veltui paaukoti.”

ATSIŠAUKIMAS Į 
HITLERĮ

Washington. — “Aš ra
ginu tamstą taip širdingai, 
kaip tik galiu,” sako pre
zidentas Rooseveltas, atsi
šaukdamas į Hitlerį, “kad 
Vokiečių ir Lenkų valdžios 
bendrai susitartų vengt bet 
kokio karinio žingsnio per 
tam tikrą nustatytą laiką, 
ir kad jos taip pat bendrai 
susitartų išspręst kilusius 
tarp jųdviejų ginčus vienu 
iš sekamų būdų:

Anglą Propagandos 
Mašinerija Darbuo
jasi prieš Sovietus

London. — Anglijos val
džia per jai tarnaujančią 
spaudą pasakoja, būk So
vietai reikalavę leist jiem 
užimt Vilnių, Novogradeką 
ir Tarnopolio, Lwowo ir 
Stanislawowo provincijas 
Lenkijoj. Anot tokių An
glų politikierių girdų, tiktai 
tuomet Sovietai būtų suti
kę gint Lenkiją nuo Vokie
tijos.

Anglijos ir Francijos pa
siuntiniai Maskvoje reika
lavo, kad Sovietai duotų 
daugius orlaivių ir kitų ka
ro pabūklų ir medžiagų 
Lenkijai, ir kad Sovietai su
telktų savo armiją <prie 
Lenkijos rubežiaus, bet kad 
Sovietų armija “jokiame at
sitikime neitų per Lenkijos 
sieną, jeigu pati Lenkija to 
nereikalaus.”

NUŠAUTAS BOLIVIJOS 
PREZIDENTAS

La Paz, Bolivija. — Ne
žinia ar pats nusišovė ar 
keno kito buvo nušautas 
Bolivijos .prezidentas Ger
man Busch ’ per pokilį jo 
palociuj, viršutiniuose kam
bariuose.

“1. Tiesioginėmis derybo
mis;

“2. Pavedant tuos ginčus 
spręst bepusiškai santaikos 
komisijai, kuria pasitikėtų 
abidvi pusės;

“3. Per tarpininką, pasi
rinktą abiejų pusių, iš ko
kios jau seniai bepusiškos 
šalies Europoj arba iš vie
nos amerikinių respublikų.

(Lygiai šiuos pačius tai
kymosi būdus prezidentas 
Rooseveltas siūlo ir atsi
šaukime į Lenkijos prezi
dentą Ign. Moscickį.)

“Kadangi ir Lenkija ir 
Vokietija yra nepriklauso
mos savistovios valstybės, 
tai aš patarčiau, kad viena 
ir kita šalis sutiktų pilnai 
gerbt nepriklausomybę ir 
žemės čielybę antrosios ša
lies.

“Jungtinių Valstijų žmo
nės visi kaip viehas yra 
priešingi politikai, siekian
čiai užkariaut ir užvaldyt 
svetimus kraštus. Jie visi 
iki vienam atmeta” bet ku
rio valdovo ar bet kurios 
šalies “teisę” įstumt nesu
skaitomus milionus žmonių 
į karą dėl bile kokių sie
kiamų tikslų, kaip sako pre- 
zid. Rooseveltas.

Jis prižada, kad ir Ame
rikos valdžia yra pasiryžus 
prisidėt prie ramaus kivir
čų sprendimo tarp Vokieti
jos ir Lenkijos.

Prezidentas Rooseveltas, 
pradžioje savo atsišaukimo 
į Hitlerį, primena, kad jis 
ir pernai pavasarį pasiuntė 
raginimą Hitleriui vengt 
tada gręsusio karo. Hitleris 
tada neatsakė į Roosevelto 
atsišaukimą.

ATSIŠAUKIMAS Į LEN
KIJOS PREZIDENTĄ 
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas kreipėsi su 
atsišaukimu į Lenkijos pre
zidentą Ign. Moscickį, kad 
stengtųsi per derybas bei 
tarpininkus susitaikyt su 
Vokietija. Šiame atsišauki
me Rooseveltas daro to
kius pat siūlymus Lenkijai, 
kaip ir atsišaukime j Hit
lerį.

Rooseveltas, be to, sako 
prezidentui Moscickiui:

“Eiliniai žmonės kiekvie
noje šalyje, didžioje ar ma
žoje, nori taikos. Jie nejieš- 
ko užkariavimų. Jie tiki, 
jog ginčai kylantieji tarp 
įvairių šalių gali būt visi 
iki vienam išspręsti ramiais 
būdais, jeigu viena ir an
tra pusė turi noro taip juos 
išspręsti.”

ORAS 
šeštadienį abelnai giedra.
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Taip Nebus, Ponai, Kaip Jūs 
Sakote!

Išnaujo atsivėrė šmeižtų ir melų skan
dalas prieš Sovietų Sąjungą. Ir kaip gi! 
Sovietų Sąjunga atsisakė pasiduoti An
glijos ir Franci jos imperialistų užmany
mams būti įtraukta į karą prieš Vokie
tiją! Sielojasi Anglijos ir Francijos 
Municho didvyriai, pardavę Čechoslova- 
kiją, Austriją! Dūksta visi tie, kurie per 
virš dvidešimts vienus metus niekino So
vietus.

Lietuvių priešsovietinė spauda velkasi 
paskui trockistus. Vieni šaukia: “Stali
nas ir Hitleris pasibučiavo!” Kiti—“Nė
ra skirtumo tarpe Hitlerio ir Stalino!” 
Treti: “Sovietai išdavė demokratiją!” 
Vienas redaktorius nukalbėjo apie Stali
no ūsus. Chicagos “Naujienos” kartoja: 
“Rusija dedasi prie pakto prieš Komin- 
terną!” Kiti šaukia: “Sovietai išdavė 
mažąsias tautas!” Tūli jau iki to dasi- 
kalbėjo, kad šaukia, būk komunistai ne
buvę ir nesą demokratijos šalininkai; jie, 
girdi, greitai šauksią “Heil Hitler!”

Šitaip jie prakiuro!
Ir kuo piktesnis Sovietų ir komunistų 

priešas, tuo jis pikčiau ir neišmintingiau 
šaukia. Ir kaip tie žmonės savęs nepa
žįsta, kaip jie užmiršta, ką vakar rašė ir 
sakė!

Tik prisiminkime, kada 1938 metais 
Francija ir Anglija Muniche išdavė Če- 
choslovakiją, Francija nusisuko nuo So
vietų Sąjungos, su kuria turėjo bendro 
apsigynimo sutartį, su kuria žadėjo iš
vien ginti Čechoslovakiją. Po Municho 
išdavystės sekė Francijos ir Vokietijos 
artėjimas. Tuojau buvo išdirbta nepuo
limo sutartis tarpe Francijos ir Vokie
tijos 25 metams ir tas patsai Ribbentrop, 
Vokietijos užsienio ministeris, nuvyko į 
Paryžių ir ten ją su Francija pasirašė.

Ką tada sakė lietuviška ir buržuazinė 
spauda, kuri dabar pamazgas pila ant 
Sovietų? Gyrė Franciją, kad ji laužo su 
raudonąja Rusija bendro apsigynimo 
sutartį, kad ji padarė nepuolimo sutartį 
su fašistine Vokietija. Ir tai buvo skai
toma “taikos žygiu.” Mat, Francijai tai 
leistina sulaužyti su kitomis valstybėmis 
sutartis ir pasirašyti nepuolimą su Vo
kietija. Bet Sovietams, tai neleistina pa
sirašyti nepuolimo sutartis, jie turį būti i 
keno tai bernais!

Kaip kurie “gudrūs” redaktoriai tą 
viską bando pateisinti “momentu.” Ko
dėl gi dabar tokis svarbus momentas, o 
pereitais metais jis buvo nesvarbus? Da
bar Lenkija arti susikirtimo su Vokieti
ja. Bet pereitais metais buvo parceliuo
jama Čechoslovakija, ėjo karas Ispani
joj, Vokietijos naziai ruošėsi atimti nuo 
Lietuvos Klaipėdą, Italija rengėsi paimti 
Albaniją. Momentas buvo labai svarbus. 
Bet tie “gudrūs” redaktoriai to momen-

• to nematė.
Šauksmas, kad komunistai išdavė de

mokratiją, kad jie garbins Hitlerį, tai 
yra politinių bankrutų šauksmas. Neigi 
Sovietų Sąjunga užgiria fašistų tvarką, 
neigi komunistai atsisako nuo kovos 
prieš fašizmą. Sovietų Sąjunga ir Vo
kietija pasirašė nepuolimo-nekariavimo 
sutartį 10-čiai metų, tai ir viskas. Neigi 
fašistai pamylėjo Sovietų vidaus tvarką, 
neigi Sovietų Sąjunga nazių fašistinį re
žimą. Kaip buvo, taip ir pasilieka griež
čiausias skirtumas pažvalgose ir siste
mose. Komunistai kapitalistinėse šalyse, 
kaip vedė, taip ir ves kovą prieš fašizmą.

•Bet tie, kurie taip bjauriai šaukia prieš 
Sovietus ir komunistus, tikrai padeda 
fašistams. Padeda todėl, kad jie nori 
sumažinti komunistų įtaką,-kad jie nori 
sugriauti bendrus frontus kovai prieš 
fašizmą. Bet jiems nepavyks savo tiks
lo atsiekti. Darbo liaudis, tikrai demo
kratiškai nusistatę žmonės pasakys: Čia 
nieko naujo. Sovietų Sąjunga apsupta 
kitokio pasaulio ir ji priversta turėti 
draugingus santykius su visais, kas tik 
jos nepuola. Kitaip jai prisieitų amžinai 
kariauti.

“Istorija Pasikartojo”
Vienas kapitalistų laikraštis šaukia: 

“istorija pasikartojo.” Girdi, 1918 metais 
Leninas išdavė Angliją ir Franciją kare 
su kaizeriu, o dabar Stalinas išdavė juos 
kovoj su Hitleriu. Matyti, prasti istori
kai. 1918 metais Sovietai tik tada pasi
rašė atskirą taiką, kada Francija ir An
glija atsisakė Rusijai padėti kare; dabar 
Sovietai paliko Angliją ir Franciją, nes 
jie įsitikino, kad nei viena iš jų tikrai 
nenori kovoti prieš Hitlerį, kad jos nori 
tik Sovietus įvelti karan.

Sovietų Nepuolimo Sutartys
Per kelis metus pasauliniai imperia

listai puolė Sovietų. Sąjungą, norėdami 
ją sunaikinti. Jie degino miestus, žudė 
žmones, korė Sovietų šalininkus, žagino 
moteris, vogė ir plėšė. Bet Sovietai juos 
sumušė ir išvijo. Tada ilgai imperialis
tai priešinosi, vis nenorėdami pripažin
ti Sovietų valdžios. Bet ir čia jie buvo 
nugalėti.

Sovietų Sąjunga, kad išlaikyti taiką, 
kad sustiprinus ramybę, kad gavus laiko 
kurti socializmą, pirmiausiai pasiūlė vi
siems savo kaimynams pasirašyti nepuo
limo sutartis. Tai buvo dar vienas įro
dymas, kad jie nenori karo, kad jie nori 
taikiai ir gražiai sugyventi su savo kai
mynais.

Pirmosios valstybės pasirašiusios su 
Sovietais nepuolimo sutartis buvo Persi
ja, Afganistanas, Turkija, Lietuva ir Vo
kietija. Labai ilgai priešinosi tokią su
tartį pasirašyti Lenkija ir jos įtakoje 
Latvija ir Suomija. Tik vėliau ir jos pa
sirašė. Japonijai kelis kartus buvo siū
lyta tokia sutartis, bet Japonijos impe
rialistai atsisakė. Anglija, Francija ir 
Italija taip pat ilgai prieštaravo. Tar
pe Anglijos ir Sovietų ir dabar nėra to
kios sutarties.

Su Vokietija pasirašyta nepuolimo, ne
utralumo arba nekaringumo sutartis ba
landžio 24 dieną, 1926 metais. Toje su
tartyje buvo pasižadėta, kad gerovei Vo
kietijos, Sovietų Sąjungos ir abelnos pa
saulinės taikos, abi pasirašiusios šalys 
draugingai sugyvens. Kad jeigu bent 
kuri iš jų būtų užpulta kokios nors tre
čios valstybės arba grupės valstybių, tai 
nei viena iš pasirašiusiųjų neprisidės 
prie užpuolikų. Bet jeigu Vokietija arba 
Sovietai užpultų kokią trečią valstybę, 
tai antroji iš pasirašiusių turi teisę lik
viduoti tą sutartį.

Ta sutartis tarpe Vokietijos ir Sovietų 
buvo Hitlerio numarinta. Kada Sovie
tai kelis kartus siūlė Vokietijai ją at- 
steigti arba naują pasirašyti, tai Hitle
ris atmetė pasiūlymą. Tik dabar vėl tas 
reikalas išnaujo iškilo.

A r Galima Pasirinkti 
Prekiautoją?

Šauksmas prieš Sovietų Sąjungos pre
kybą su Vokietija yra taip tuščias, kaip 
ir prieš nepuolimo sutartį. Sovietų Są
junga apsupta kapitalistinio pasaulio, 
kurį sudaro fašistų ir imperialistų bei 
mažų kraštų valstybės. Ir ji priversta 
vesti prekybą su visais.

Taip daro ir kitos šalys. Paimkime 
Jungtines Valstijas, demokratiškiausią 
buržuazinę valstybę. Ar jos neveda pre
kybą su fašistais? Taip. Iš Jungt. Vals
tijų į Vokietiją 1937 metais buvo išvež
ta už $124,166,000 tavorų ir iš Vokieti
jos įvežta už $92,644,060. Tais pat metais 
į Italiją išvežta už $76,792,000 ir iš ten 
įvežta už $48,188,000. Italijos užsienio 
prekyba su Jungt. Valstijomis sudarė 
net 10%. Ir tai buvo metais, kada Ita
lijos ir Vokietijos fašistai puolė Ispani
jos liaudį.

Arba paimkime Japoniją. Japonijos 
užsienio prekyba 20%, tai yra, vienu

Streikuojanti farmeriai prieš baisų pieno pigumą išpila pieną laukan iš patalpų,, 
kad streiklaužiai negalėtų j Sayra, Pa., niestą pristatyti. Farmeriams mokėjo 
tik po centą ir pusę už kvortą pieno. (

Bėgamais Reikalais
Europos Krizis ir Lietuva
Baisi karo audra plaukia 

Lietuvos pasieniu. Lietuva ne
gali nesirūpinti tuo. Vokietijos 
fašistai nesenai atėmė nuo Lie
tuvos jos vienatinę prieplauką 
Klaipėdą. Jie vėl pavergė Ma
žąją Lietuvą. Lenkijos ponai 
dar 1920 metais sulaužė patys 
savo pasirašytą sutartį su Lie
tuva ir Sovietų Sąjunga ir pa
ėmė Vilnių ir Vilniaus Kraštą. 
Reiškia, Lietuvą nuskriaudė ir 
vieni ir kiti. O dabar patys ar
ti karo.

Iš Kauno praneša Associated 
Press, kad lietuviai seka tuos 
įvykius ir mano, kad į kokį 10 
dienų dalykai paaiškės. Lietu
va nesirengia nieką pulti, bet 
labai susirūpinus ką ji darys, 
jeigu ji bus užpulta. Lietuva 
turi 2,500,000 gyventojų. Pra
neša, kad valstiečiai dieną ja
vus valo, o naktį lavinasi su 
ginklu rankoj, kad mokėtų gin
tis, jeigu prireiks.

Buvo bijota susirėmimo Vo
kietijos 'll’ Sovietų Sąjungos ar
mijų, kurios neišvengiamai bū
tų sutrėškę Lietuvą. Tas pavo
jus praėjo. Bet kas bus, jeigu 
susikirs Vokietija ir Lenkija? 
Ar viena ir kita pusė neban
dys supti savo priešą per Lie
tuvą?

Lietuva, pagal tą pranešimą, 
nori būti neutrališka. Savo neu
tralitetą' pasirengus ginklu ran
koj ginti. Sako, kad Lietuva to
kiame atsitikime gali pastatyti 
į kovos lauką 200,000 gerai iš
lavintą armiją ir neblogai ap
ginkluotą.

Bet abelnai Lietuva nori, kad 
būtų išvengta karo Europoj. 
Tiesa yra girdų, kad būk Lie
tuva turi slaptą sutartį su Len
kija, bet tai tik girdai. Lietuva 
nori būti neutrališka, bet pasi
rengus ginklu rankoj ginti sa
vo nepriklausomybę. Generolas 
Raštikis yra visų Lietuvos ka
ro jėgų vadas, yra nedidelis 
žmogus, geras kalbėtojas ir su- 
gabus, kaip praneša žinių agen
tūra.

Susmuko Buržuazijos 
Pranašystės

Skaitytojams bus supranta
ma, kodėl buržuazinė spauda

taip pasiutusiai šaukia prieš 
Sovietus. Juk per metų metus ji 
diena iš dienos, savaitė iš sa
vaitės pranašavo karą tarpe So
vietų Sąjungos ir fašistų val
domos Vokietijos. O dabar štai 
jai surprizas — Vokietija atsi
sako kariauti prieš Sovietusxper 
dešimts metų, o Sovietai nieka
dos nesirengė ir nesirengia pul
ti Vokietiją, nepaisant kokia 
ten yra tvarka.'

Argi tai ne pikta? Šį pavasa
rį tikrai skaitė, kad jau Vokie
tija puls Sovietus. Buržuazija 
ir visi- Sovietų priešai manė, 
kad Hitleris ją išgelbės nuo 
naujos tvarkos pavojaus, kad 
Hitleris nuvers Sovietus. Apsi
riko 1

Draugas Stalinas dar kovo 
mėnesį sakė, kad Hitleris pasi
suks į vakarus, Ir jis pasisuks, 
kad atsiimti nuo Francijos ir 
Anglijos buvusias Vokietijos 
kolonijas. Hitleris dešimts kar
tų tvirtino, kad jis niekados 
nesusitaikys su “raudonąja 
Rusiją,” kad jis neatsisakys nuo 
karo agresijų prieš Sovietus, 
kad jam kvepia Sovietų Ukrai
na ir Uralai. O jis turėjo atsisa
kyti, nes suprato, kad neįveikti 
Sovietų Sąjungos apsigynimo 
jėgas.

Ar Tvirtos Yra Sutartys?
Šioj gadynėj bent kokios su

tartys nėra amžinos. Kiek su
tarčių buvo ir pakriko! Laivy
no reikalais Washingtono, Lon
dono, paskui Anglijos ir Vokie
tijos. Lozannos, Municho, Kel- 
logo-Briando nepuolimo paktas, 
Devynių Valstybių sutartis 
Chinijos nepaliečiamybės reika-> 
lais, Versalio Sutartis ir visa 
eilė kitų. Dar nesenai įbuvo Vo
kietijos ir Anglijos karo laivy
no sutartis ir Lenkijos ir Vo
kietijos nepuolimo sutartis. Hit
leris pasakė kalbą, ir abi sutar
tis paskelbė .negyvuojančiomis. 
Dar pereitą rudenį Vokietija ir 
Francija prie didelio socialistų 
ir buržuazijos užgyrimo alaso 
pasirašė nepuolimo sutartį, o 
dabar apie ją nieko nesigirdi ir 
nei Francija* nei Vokietija jai 
netiki. Tik Sovietų Sąjunga 
kietai laikosi , savo sutarčių. 
Hitleris su Sovietais gal palai-

penktadaliu eina su Jungtinėmis Valsti
jomis. Japonija be Jungt. Valstijų pre
kių negalėtų kariauti prieš Chinijos liau
dį. Ir taz prekyba net auga. 1936 me
tais, iš Jungt. Valstijų į Japoniją išvež
ta už $204,312,000 tavorų, o 1937 metais 
jau už ,$288,377,000. Gi iš Japonijos 1936 
metais į Jungt. Valstijas įvežta už $171,- 
720,000, o 1937 metais už $204,201,000.

Taigi, nei Sovietai, neigi kitos šalys 
gali pasirinkti sau prekiautoją. Nepai
sant, kokia vidaus sistema, koki vienos 
ar kitos valstybės tarptautiniai santy
kiai, jos veda viena su kita prekybą. Bet 
Sovietų prekyba vis daugiau mažėjo su 
fašistiniais agresoriais, kuomet demo

kys sutartį, nes jis žino, kad 
yra galinga Raudonoji Armija, 
Laivynas ir Sovietų Orlaivynas. 

.Ta jėga ir privertė Hitlerį tą 
sutartį pasirašyti.

Roosevelto ir Popiežiaus 
Atsišaukimai

Sovietų" Sąjunga pasirašyda
ma nepuolimo sutartį su Vokie
tija atsistojo nuošalyj nuo ver
dančio ir kunkuliuojančio kapi
talistinio pasaulio. Kapitalisti
nį pasaulį purto ekonominis 
krizis — nedarbas,^ vargas ir 
skurdas, o tuo laiku Sovietų 
Sąjungoj eina didelė socializmo 
statyba. Dabar kapitalistinis 
pasaulis, fašistiniai diktatoriai 
ir veidmainiški “demokratai” 
gatavi susiimti už gerklių, o 
Sovietai stovi nuošaliai, nes de
mokratija nenorėjo jų talkos.

Karas artinasi labai sparčiai. 
Anglija pasiuntė laivyną arčiau 
Vokietijos, namie ruošiasi at
remti oro atakas, mobilizuojasi. 
Japonijos fašistai puola Chini- 
ją ir spjaudo ant Vokietijos, 
kad juos išdavė. Danzigo naziai 
padėjo Albertą Forsterį gal vi
nių tos; “valstybės,” kuri valan
da^ iš valandos ruošiasi jungtis 
prie Vokietijos. Francija įsakė 
Paryžiaus gyventojams kraus
tytis ir mobilizavo 2,000,000 ar
miją, dar 4,000,000 vyrų grei
tai gali pašaukti po ginklu. Ber
lyną jau apleido visa eilė An
glijos ir Francijos konsulatų 
štabų narių. Londone duodamos 
valdžios instrukcijos, kur gy
ventojai turi slėptis nuo orlai
vių užpuolimo. Rumunija dre
ba ir mobilizuoja 500,000 armi
ją. Lenkija sumobilizavo apie 
1,000,000 kareivių ir dar apie 
5,000,000 sako galinti pastatyti. 
Vokietijos armija jau patrauk
ta ant Lenkijos sienos ir naziai 
pradėjo provokuoti susikirti
mus.

šią valandą Jungtinių Val- 
sti j ų preezidentas Roosevcltas 
atsišaukė į Italijos karalių (ap
einant Mussolinį), prašant jo, 
kad jis dėtų pastangų sulaikyti 
karą. “Bile generalis karas,— 
sako Rooseveltas, — priverčia 
kentėti tautas, kaip, neutrališ- 
kas, taip pergalingas, taip nu
galėtas.”

Romos katalikų popiežius Pi
jus XII per radio atsišaukė į 
pasaulį. Jis savo atsišaukimą 
pradeda: “Dabar yra laikas,

kada susidarė neišvengiamas 
pavojus, bet dar nepražuvus 
taika. Lai visi žmonės grįžta 
prie sveiko susipratimo.” Popie
žius sako, kad “Kare viską pra
laimime.” Ir toliau nurodo: 
“Mes kreipiame savo nuoširdų 
atsišaukimą į valdžias ir liau
dis, kad jos atmestų į šalį gin
kluotą susirėmimą, siekdamos 
išrišti nesusipratimus per ben
drą susipratimą.” Abu atsišau
kimai labai vietoj.

Turi Vilties
Į Port Washingtoną iš Euro

pos tik parskrido lėktuvas 
“Clipper” su 21 asmeniu. Jų 
tarpe yra kapitonas E. V. Rick- 
enbacker, prezidentas Rytų Or
laivių linijos. Jis sako: “Aš ti
kiu, .kad karo nebus... Sovietų 
ir Vokietijos nepuolimo sutartis 
tvirtai pasitarnauja taikai, nes 
tai suteikė stimulą visų veiklai. 
Taipgi ji reiškia, kad Sovietai 
ateityj galės dalyvauti bile ko
kioj valstybių konferencijoj.”

Ar Galės Sovietai Padėt 
x Lenkijai?

Šį klausimą , daugelis stato. 
Bet atsakymas daugiau prigu
li nuo pačios Lenkijos, kaip 
nuo Sovietų. Iki šiolei Lenki
ja griežtai buvo nusistačius 
prieš Sovietų pagelbą. Jos 
laikraščiai tiesiai šaukė, kad 
nei vienas Sovietų lakūnas, 
nei vienas raudonarmietis, 
neįkels kojos j Lenkijos žemę. 
Mat, ji bijosi Sovietų žmonių, 
nes vienas trečdalis Lenkijos 
gyventojų yra ukrainiečiai, 
baltrusiai, Galicijos gyventojai, 
kurie su ginklu rankoj 1919- 
1920 metais kovėsi už Sovietų 
tvarką. Jeigu Lenkija tokio nu
sistatymo laikysis, tai juk So
vietų Sąjunga po prievarta ne
galės suteikti pagalbą.

Pati Lenkija kalta. Ji viešai 
šaukia, kad nenori pagalbos ir 
nesirūpino pasirašyti su Sovie
tais apsigynimo sutarties, žino
ma, Sovietų nusistatymas buvo 
ir yra pagelbėti kiekvienai 
užpultai valstybei. Jeigu Vokie
tijos nazhU užpuls Lenkiją, tai 
gal Lenkija perkeis, gal liau
dis privers tą valdžią perkeisti 
jos nusistatymą. Tada Sovietai 
neatsisakys nuo pagalbos, nes 
tokia yra Sovietų politika.

Kada Amerikoj vadinami 
Lenkijos “draugai” skandalina 
prieš Sovietus, kam jie pasirašė 
nepuolimo-nekariavimo sutartį 
su Vokietija, Jai tuo pat kartu 
Lenkijoj visai šaltai į tai žiūri
ma. Ir natūralu, jeigu Lenkija 
buvo ir yra nusistačius nepri
imti Sovietų pagalba, tai jai su
tartis dalykų nepakeičia. Vieną, 
ką Lenkija laimi, tai iš Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos pasi
rašytos nepuolimo sutarties. Ji 
tikra, kad Sovietai jos nepuls, 
kad jos rubežiai saugūs Sovie
tų pusėj. Tas jai suteikia dau
giau jėgų prieš Vokietiją.

D. M. Š.

kratinių šalių didėjo. Tas jau buvo kelis 
kartus įrodyta.

Mes jau sakėme ir dar kartą pakar
tojame: tie žmonės, kurie dabar taip sie
lojasi dėl Sovietų Sąjungos nepuolimo 
sutartie^ su Vokietija, taip nusišpicuos 
politiniai, kad jie, jei turės sąžinės, gė- 
dinsis pažiūrėti į tai, ką jie dabar rašo 
ir ką jie kalba.

Ši sutartis nepaprastai sustiprino So
vietų Sąjungą, sustiprins pasaulio taiką, 
sustiprins žmones, kovojančius už taiką. 
Ši sutartis užduoda smūgį agresoriams 
ir tiems, kurie tiems agresoriams pade
da,—Municho išdavikams.

ANGLAI NEATSIPRAŠO 
JAPONŲ

Shanghai.—Japonija rei
kalavo, kad Anglija atsi
prašytų dėl to, kad vienas 
anglų policijos viršininkėlis 
Tarptautinėj Kolonijoj nu
šovė kulkasvaidžiu du ja
ponų policininkus ir sužeidė 
šešis. Bet Tarptautinės Ko
lonijos valdyba atmetė šį 
japonų reikalavimą. Kolo
nijos valdyba nurodė, kad 
tie japonų policininkai buvo 
įsibriovę į Tarptautinę Ko
loniją ir dar užpuolę anglą 
policininką, sužeisdami jį 
kulka į nugarą; tai tada jis 
atidarė savo kulkasvaidžio 
ugnį į tuos japonų polici
ninkus (chinus, bet tarnau
jančius Japonijai).

TUOJAU ĮSIGYKITE
ALBUMĄ

’ Dienraštis “Laisvė” išleido New 
Yorko Miesto ir Pasaulinės Paro
dos paveikslų Albumą. Kaina 25c.

Spalvuotos spaudos viršai, dau
gybė gražiausių paveikslų ir daug 
naudingų informacijų apie New 
Yorką ir iš Pasaulinės Parodos.
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1111 l U l IA; M E N AS
MIKAS PETRAUSKAS.

Apie Lietuviu Liaudies 
Men ą

Dar prieš 30 metų (1909) kompozitorius Mi
kas Petrauskas buvo parašęs knygutę (išleido 
tų laikų čikagiškė Lietuva) "Iš Muzikos Sri
ties." Joje kalbama daugiausia apie lietuvių 
liaudies meną, 
šiame "Lit. ir 
M. Petrausko 
Šiame

dainas, instrumentus, etc. Mes 
Meno" skyriuj paduosime tąjį 

kūrinėlį atskirais straipsniais, 
telpa pirmas to rašinio skyrius.numeryj

Red.

tautą nepasižiūrėsimo, tuojaus pa- 
kad kiekviena jų skiriasi savo ypa-

į kokią 
matysime, 
tingu menu. Meno ypatybėms įvairios buvo 
priežastys, kaip antai: gamtiškos, geografiš
kos, politiškos, tikėjimiškos, draugijinės ar net 
šeimyniškos, kurios įtekmingai veikė muzikos 
ir abelnai dailės srityje,—skaptorystės, tapy- 
tojystės, ar.kitektūros jr tt.—ir pas kiekvieną 
tautą menas yra aiškiai savotiškas.

Kultūriška tik toji tauta turi tiesą save va
dinti, kuri turi savo meną. Menas-gi pats 
veikia kultūriškam ir morališkam draugijos 
pakėlimui. Ar galima tad muziką pavadinti 
tik tuščiu žaislu?! Niekuomet! Abelnai menas 
ir ypatingai muzika yra vienas iš tų dalykų, 
kurie labai tankiai suteikia'* didelę laimę žmo
nių gyvenime.

Augščiau kultūriškai išsivysčiusios tautos 
turėjo ir turi kirbines kompozitorių, muzikų 
ir dailininkų abelnai. Kitų daila, o podraug 
ir muzika, toj meno šakoj yra subrendusi. 
Apie kitų tautų dailės vertę abelnai galima 
spręsti pagal tam tikrų didumos nuomonių, 
viršų ėmusių ant priešingųjų, mūsų laikus pa
siekusių nuomonių, žinomoj jau pakraipoj.

Pas mus muzikos srityje ne ką daug tesu- 
rasi. Visas turtas, gausus ir didelės vertės tur
tas, tai mūsų daina, kuri dar yra gyva žmonių 
krūtinėse. Ar šita mūsų daina skiriasi kuomi 
nuo kitų tautų dainų, tai tą net prirodinėti nė
ra reikalo, nes kiekvienas savąją dainą visuo
met gklės atskirti, nebūdamas net muziku. 
Mūsų daina labai savotiška; muzika abelnai 
turi būti savotiška. Tegul gema pąs. 4nus. ge
nijus, tegul jis būną tąja daina liūliuojamas, 
jis, prisiklausęs josios, pagamins lipšnią ir 
malonią mūsų širdžiai muziką, tai graudžią, 
tai linksmą, kuri stiprina dvasią, silpnam pri
duoda drąsos ir stiprumo atlikti kiltus darbus, 
kokius p*o vaidentuvė gali pasiekti pagerinimui 
žmonijos ir kėlimui jos iš to apžavėto snaudu
lio, kuris ją slegia kūniškai ir dvasiškai.

Kadangi gaidos išrasta neperseniausiai (da
bartinės gaidos) ir po jų išradimui jomis nau
dojosi ne visa žmonija, bet tam tikri žmonės, 
tai apie užrašinėjimą žmonių dainų tuomi la
biau nieks nei manyti nemanė, nes tame ne
matė jokio reikalo.

Augščiau paminėta, kad į meną veikia įvai
rios įtekmės; taigi tauta patekusi po kitos tau
tos įtekme vargiai grynai beišlaiko savąjį me
ną savame skaistume, žinomas daiktas, kad 
dailė, o greičiau gal dar muzika iškrypsta iš 
savo vagos, ar tai dėl vergijos jungo nešimo, 
ar dėl pasigėrėjimo svetima daila, ar mažiau 
jau dėl užmetimo jai su prievarta svetimos 
dailės, jeigu tas kuomet buvo pas mus.

Įgavimui supratimo apie muziką, ir abelnai 
apie senesnių laikų dailę, kitos tautos turi aps
čiai įvairių-įvairiausių liekanų, instrumentų, 
balsinių ženklų užrašytų ant palmos lapų, ant 
rūmų ar tolygių kitų dalykų, abelnai muziki
nių aburdų. Pas mus ligšiol nėra surastų mu
zikališkų senos gadynės liekanų, kaip lygiai 
nėra nei atskiros muzikališkos ženklų rašlia
vos. Vien muzikos srityje pas mus yra dide
lis turtas—daina. Mes girdime šiandien dai
ną, bet kaip jos reikia klausytis, kaip su ja 
kartais elgtis, kuomet ji pasirodo mums abe
jotina. Palyginimui senų laikų dainų, prie 
dainų šios dienos, nėra pavyzdžių,, o jei pavyz
džiai ir būtų, bet jei jie būtų užrašyti kabli- 
niais ar kokiais kitokiais ženklais, kurie ir ne
ištobulinti būtų ir vėl šiandien mums būtų ne
suprantami, tai ir vėl negalėtume tokiais užra
šais naudotis. Nei šių dienų gaidos nėra dar 
gana tobulos, kad viską būtų galima taip pa
žymėti kaip jaučiama ar girdima. Anų laikų 
ženklai dėl savo netobulumo, mokytis dainuoti 
ar žaisti būtinai vertė nuo savo pirmtakūno 
ir tai kiekvieną motyvą atskirai, kadangi anų 
laikų ženklai parodė maž-daug tik balso sū
kurius.

Chiang Kai-sheko žmona kalba j chin us kareivius Chunkiange, kviečiant juos 
drąsiai kovoti, kol Japonija bus iš Chinijos išvyta.

LMS Sceniški
Veikalai

Tad d. Balsys galė-

Muzikos Žinios Skaičiau-Mačiau
(Prisiųsta) 

Gražuolių Karalaitė
Nauja, graži vieno akto operetė. Muzika 

Ch. Gluck. Scenerijos dekoracijos labai 
lengvos, dainos skambios, nesunki vaidinti, 
nesunku solistams bei duetus pildyti, nes 
muzika vidutinio registro. Muzikos knyga 
parsiduoda po $3.00. Libretą neparsiduo- 
da,—ji gaunama tik susitarus vaidinti. Už 
vaidinimą mokasi $10.00. Pinigus reikia 
siųsti su užsakymu. Susitarimui reikia ra
šyti : J. Steponaitis, 495 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

—0—
Vagabond King

Šiomis dienomis J. Steponaitis sulietuvi
no Vagabond King (Valkatų Karalius). 
Muzika Rudolf Friml. Veikalas gražus, 

mors jį vaidinti reikia didelių jėgų, brangių 
- kostiumų ir scenos dekoracijų, šį rudenį 

Valkatų Karalių vaidins Chicagos chorai.
• Šnipšt.

“Ne w Yorkoį P a sa u i io
*. i •» Y 
iz ‘. A

' Brooklyn, Ną Y. Y ,
Šis mūsų dienraščio leidinys yra pašvęs

tas New Yorko Pasaulines Parodos ir paties 
metropolio apibudinimui. Jis — parodos al
bumas; jis — kondensuotas'.-veik visų pa
rodoje esamų pavilionų "’aprašymasjis — 
su pažind into j as 'snfhiši’b" 'sVė’čių-pribuvėlių su 
pačia paroda ir su kultūros centru—New 
Yorku — stebėtinais, jo pastatais, muzėjais, 
teatrais, planetariumais, puošniais parkais, 
etc.

Tai puošni, didoko formato ir kupina in
formacijų knyga, kuri ne tik aiškina, nu
rodinėja, o ir rodo (vaizdais).

Kas myli knygą, tas turėtų šį 
gyti 1

Jame telpa šių mūsų literatų 
Rudaičio, d-ro A. Petrikos, V.
Jurginio, dr. J. J. Kaškiaučiaus, A. Bimbos, 
R. Mizaros, P. Pakalniškio, D. M. šoloms- 
ko, J. Ormano, W. Kubiliaus ir T. Yermalo.

Kaina šio gražaus ir naudingo leidinio tik 
25c. Pr. B—sys.

leidinį

raštai: 
Tauro,

įsi

Žada Atvykti Žymus 
Lietuvos Pianistas

Jau tūlas laikas, kaip Piet. Amerikoje kon
certuoja žymus Bietuvos pianistas p. Vytautas 
Bacevičius. Baigęs ten savo misiją, p. Bacevi
čius žada atsisupti į Jungt. Am. Valstijas in 
koncertuoti lietuvių kolonijose.

šių žodžių rašytojas yra painformuotas, 
kad p. Bacevičiaus priėmimui ir suruošimui 
jam koncertų maršruto jau yra susitveręs ko
mitetas.

Manoma, kad p. Vyt. Bacevičius į šią’šalį 
pribus apie rugsėjo mėn. 10 d. P. B s.

Karščiai Praeina—Darbai Ateina
Vasaros karščiai jau praeina. Baikas ar

tėja meno-kultūros darbams. Baikas jau 
rinktis veikalus, ruošti programas sekančio 
sezono veiklai. Ypatingai menininkai, kurių 
darbas yra vaidyba, koncertai, o šie darbai 
reikalauja laiko prisiruošimui, turi pradėti 
išanksto.

“perskaitė.” Po kai kurių išvedžiojimų, d. 
Balsys tą mėgėjų grupę sekamai subara:

“. . .Ir kam gi imtis tokio benaudžio dar
bo? Kam gi pageidauti, kad to muziejun 
einančio veikalo dainoms būtų duota mu
zika? Nejaugi tie pageidautojai mano, kad 
muzika'yra koks ten lopas bile skylių už- 
kamšymui? Keista.”

Ta mėgėjų grupė, apie kurią d. Balsys 
rašo, yra Brooklyno Lietuvių Liaudies Te
atro kai kurie nariai.
jo savo nuomonę pasakyti žodžiu, asmeniš
kai. Bet d. Balsys, matomai, norėjo pa
sakyti visiem Amerikos lietuvių mėgėjam 
apie kalbamą veikalą, todėl jis rašė spau
dom Spaudon rašyti gerai, bet reikia ra
šyti ne tik todėl, kad mes mokame rašyti— 
čia reikia logikos ir teisingumo.

„Dalykas ve kame. Jokia grupė neprašė 
Šalinaitės, kad ji vaikale esamoms dainoms 
duotų muziką. Tų dainų muzika yra. Vei
kalą šaknaitei perdaviau aš pats ir prašiau, 
kad jinai perskaitytų atydžiai veikalą ir 
gal jame suras medžiagą operetei. Opere
čių gi pas mus stoka. Veikalas “Neturtas— 
Ne Yda” turi daug dainų, veikalo tema— 
meilė, vestuvės. Tokios temos dažniausia 
tinka operetėms.

Jokia grupė dabartiniu laiku nemano 
vaidinti minimą komediją. Pora metų at
gal, tiesa, Lietuvių Liaudies Teatras svars
tė vaidinimą šios komedijos—“Neturtas— 
Ne Yda.” Bet nę dabar.

Na, o kad gabūs kompozitoriai gali su
kurti ir naudojasi savo kūrybai klasikus, 
tai visi
kūrinių iš Šekspyro, Puškino, Goethes, Tols
tojaus ir kitų autorių kūrinių, kurie iškarto 
nebuvo parašyti operų libretais. Vadinasi, 
nieko nuostabaus, kad kas mano iš nemu- 
zikališko kūrinio, padaryti muzikališką.

Ne visai teisingai d. Balsys įvertina ir 
patį Ostrovskio veikalą.
Balsys remia ant Grišos Razliuliajevo cha
rakterio dainuškos, kuri yra viena iš silp
niausių. Draugas Balsys rašo, kad Griša 
yra “turtingas pirklys,” jis “pirklių luomo 
atstovas” ir tt. Tai netiesa, Griša nėra pir
klys—jis tik pirklio sūnus. Jis veikale nėra 
nei svaraus charakteris, jo vaidmuo atsto- • 
vau ja tik mergišių, besigiriantį pinigais. Jis 
ne esminis, bet tik spalvinis charakteris.

Tikri veikalo charakteriai yra Gordie jus 
Torcovas, Liuba Gordiejevna, Liubimas 
Torcovas, Koršunovas ir Mite. Socialiai reiš
kiniai šiame Ostrovskio veikale yra dideli. 
Vienas brolis pirklys, turtuolis, kitas valka
ta. Mite, beturtis, raštininkėlis, mylisi su 
pirklio dukra Liuba, bet tėvas verčia duk
terį tekėti už fabrikanto Koršunovo.

Veikale pasirodo moters pavergimas, iš
keliama socialės lygybės klausimas. Liu- 
bimo charakteriu parodoma, jog turtingi yra 

(Tasa ant 4-to puslapio)

žinome. Mes turime muzikališkų

Daugelis teiraujasi 
veikalus, taip ir apie 
Todėl šiame skyriuje 
laiko duosiu trumpas

neži- 
kurių

dėjosi

Teatro, chorų, apskričių ir centrų komi
tetams laikas laikyti pasitarimus, daryti 
planus sekančiam sezonui.

Brooklyno Liaudies Teatras ir Aido Cho
ras per šiuos karščius vakacijų nelaikė. Jie 
ruošia suvaidinti “Baudžiavos Nuotakas” 
spalio 29 d., 1939. “Baudžiavos Nuotakos” 
yra istorinis veikalas, iš baudžiavos laikų, 
su choru—dainomis, šokiais.

Kiti brooklyniečių planai taip pat jau 
padaryti. “Baudžiavos Nuotakas” seks ko
medija; paskiaus naujas veikalas “Lietu
va.” Tai mūsų autoriaus, W. Kubiliaus, 
kūrinys. Pastarasis veikalas specialiai pla
nuojama suruošti suvaidinti keliose vietose 
^paminėjimui Lietuvos neprigulmybės, vasa- 
Uo mėnesį, 194,.0 metais. Tai bus tikra Lie- 
jįįjyosj istorija.

U.')/■: O Kaip su Amerikos Istorija? ,

;; Dabartiniu laiku daug žiūrima į istorinius 
(veikalus, klasikus. Ypatingai "Sovietų Są
jungoje labai daug kreipiama dėmesio į 
kultūros istoriją. Ten vaidina Ostrovskio, 
Tolstojaus, Ibseno, Moliero, Šekspyro ir ki
tų veikalus. Ten steigia net muziejus pra
eities teatro. Sovietai davė tokius istorinius 
kūrinius, kaip “Petras Pirmasis,” “Aleksan
dras Nevskis” ir kiti.

Kaip kas pasirodo ir Amerikos scenoje. 
Neperseniai mes matėme filmą “Juarez.” 
Taip pat mačiau Roberto Sherwoodo sukur
tą “Abe Lincoln in Illinois,” dabar einantį 
scenoje.

Pastarasis mums primena, dalinai ir pa
rodo, Amerikos tradicines kovas. Veikalas 
didelės istorinės reikšmės šiuo momentu, 
kuomet tos kovos už Amerikos žmonių lais
vę, demokratiją bandoma paneigti.

Mes dar nieko nedavėme iš Amerikos is
torijos, nepaisant to, kad šioj šalyj mes gy
vename senai. Lietuvių Liaudies Teatro 
veikėjai labai rimtai diskusuoja šią mūsų 
meno šaką. Apie Lincolną mes turime ką 
nors sukurti. Pagalvokite.

Draugui Balsiui “Keista”

Prieš kurį laiką atgal d. P. Balsys pa
rašė šiame skyriuje straipsnelį po antrašte: 
“Sėda ne į savo važį” (vežimą). To rašinė
lio tikslą d. Balsys sekamai aiškina:

“Anądien LMS Centro Sekretorė d. B.. 
Šalinaitė prašė manęs, kad aš perskaityčiau 
A. N. Ostrovskio komediją ‘Neturtas—ne 
Yda’ ir pasakyčiau, ką apie jį (kūrinį) ma
nau. Mat, grupė dramos mėgėjų panorėjo 

' tą komediją suvaidinti, tai jie prašo, kad 
joje esamoms. dainoms d. šalinaitė ‘pritai
kytų muziką’.”

Draugas Balsys veikalą, kaip jis sako, .

Savo kritika d.

Sovietų Rašytojų 
Knygynas

1931 m. Maskvoje buvo įsteigtas rašytojų 
knygynas. Knygyno tikslas—aprūpinti rašyto
jus jų darbui reikalingomis knygomis, kurių 
jie dažnai negali rasti ir gauti. Be to, knygy
nas renka antikvarinius ir bibliofilinius leidi
nius.

Jo pagrindinį knygų fondą sudarė bibliote
kos, nupirktos iš įvairių bibliofilų įpėdinių. 
Knygynui pa'sisekė įsigyti “Rusų archyvo” lei
dėjo Bartenevo, profesoriaus Gerje, puškinisto 
Ščegolevo, Saveljevo ir kitų bibliotekas ir kny
gų kolekcijas. Dabar rašytojų knygynas turi 
daugiau kaip 30,000 tomų knygų.

Rašytojų knygynas yra SSSR Literatūros 
fondo žinioje. Knygyno komisijos pirmininko 
pareigas eina rašytojas V. Lidinas.

išėmėt prie rašytojų knygyno įrengtas “ra
šytojų kambarys” su biblioteka, kurioje su
rinkta apie 2000 vertingiausių knygų ir kny
gų rinkos retenybių bei unikumų.

“Rašytojų kambaryje” beveik visuomet ga
lima pamatyti žymesniuosius Sovietų rašyto
jus, litėratūros žinovus ir kritikus. Be rašyto
jų knygyną nuolat lanko ir kiti meno atstovai: 
artintai, dailininkai ir tt.

Paskutiniuoju laiku rašytojų knygynas ati
darė naujausios literatūros skyrių. Jis ne tik
tai stengiasi aprūpinti rašytojus reikalauja
momis knygomis, bet pats informuoja juos, 
kokios naujos knygos jo yra gautos.

Knygynas yra labai populiarus Sovietų ra
šytojų ir šiaip meno žmonių tarpe.

LMS turi savo knygų sandėlį 
su nemenku skaičium scenos 
veikalų. Bet apie tai mažai kam 
žinoma, 
kaip apie 
jų tūrinį, 
laiks nuo
kaikurių veikalu peržvalgėles.

“KOMETOS KAUKIMAS”
“Kometos Kaukimas” — vie

naveiksmis vodevilis. Jį parašė 
A. N. Andrejev, žymus rusų 
korrtedijų rašytojas ir aktorius.

šiame vodevily autorius šai
žiu juoku plaka žmonių 
nystę ir prietarus, nuo 
daugelis nukenčia.

Vaizduojamas dalykas
Rusijoje, pereito šimtmečio 92- 
rais metais, provincijoj. Tais 
metais buvo laukiama pasirody
mas kometos. Gyventojai to 
provincialio miesto labai suju
dę, nes jiems įpasakota, kad 
kometa kliudys žemę ir visai 
gyvybei “bus galas.” Apie tai 
energingai skelbia ir tikrina’ 
senas matematikas Plaktukas. 
Gyventojai jam tiki. O ypač ti
ki senas choro dainininkas ir jo 
šeima, kuriems Plaktukas sko
lingas pinigų ir yra įdavęs vek
selį. Plaktukas juos įgązdina 
ligi pakvaišimo, kad pasaulio 
galas jau čia pat, kad jie dova
notų jam jo skolą (panaikintų 
vekselį), ir duotų sutikimą jam 
vesti jų dukterį. Jo tvirtinimui 
apie “neišvengiamą pasaulio 
galą” bando pasipriešinti mati
ninko pagelbininkas jaunuolis 
Jonas, bet jis per silpnas prieš 
matematiko Plaktuko autorite
tą. Plaktukui veikiausiai būtų 
pasisekę atsiekti tikslą (sunai
kinti išduotą vekselį, ir t.t.), 
jeigu ne stoka laiko. Atėjo ir 
praėjo 10 vai. vakaro, kurioje ' 
turėjo įvykti jo skelbiama ka
tastrofa, bet nieko panašaus ne
buvo. Paskutinėje minutėje 
Plaktukas suguldė savo įgąz- 
dintas aukas kniupščiais ir lie
pė jiems laukti “galo,” o pats 
paspruko. Gulėjusiems nusibo
do laukti, jie pradėjo vienas po 
kitam keltis ir dairytis. Pama
tė, kad jie visi randasi, tik ma
tematikas Plaktukas buvo “iš
nykęs.”

Tai toks trumpai kalbant šio 
vodevilio turinys.

Veikalėlis kupinas juokingų 
triukų.

Su vaidinimu i jo reikalingi 4 
vyrai ir 2 moterys. Scenos įren
gimas labai paprastas.

SVARBIAUSIOS KINIJOS
veikiančiuose asmenyse yra 
šios:

Bašinskas, jo žmona ir duk
tė, ką tik veikia ar kalba, tai 
juose vienintelė pamatinė min
tis apie “besiartinantį” pasaulio 
galą... Savo išvaizda ir veiks
mais jie rodo baimę ir nusimi
nimą. Jie atrodo, nelyginant, 
mirčiai nusmerktais... •

Matematikas Plaktukas nieko 
daugiau nemąsto, kaip tik apie 
savo planą atgauti Bašinskams 
išduotą vekselį, ir gauti jų duk- 
tę už pačiulę. Jis gruobonis, be
sikėsinąs ant savo aukos.

Jonas ir Baltrus atstovauja 
drąsią mintį. Jie kalba ir el
giasi drąsiai, be baimės. Apie 
pasaulio galą nė nemąsto.

Veikalas
Bietuvių 
mis.

Kaina

verstas ir išleistas 
Meno Sąjungos lėšo-

35c.
Scenos Mėgėjas.
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SKAIčIAU-MAčIAU
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

todėl, kad kas nors skriaudžiama. Betur
čiai Ostrovskio veikale širdingi, teisingi, 
gailestingi. Gi pirkliai, fabrikantai—išnau
dotojai, žiaurūs, beširdžiai. Pagalinus ti
kra meilė, žmoniškumas laimi. Veikalas tu
ri socialį turinį.

Taigi, veikalą negalima taip aplamai at
mesti tik pagal vieną jo nežymų, tik dėl

veikalo paspalvinimo įdėtą, charakterį. Rei
kalinga išnagrinėti veikalo socialė reikšmė 
ir jo vyriausi charakteriai.

Ne visai tiksliai d. Balsys cituoja ir Goe
thes posakį, jog “Nėra jokio patriotiško 
meno”. . . Ar gi? Na, o kaip su “Aleksan
dru Nevskiu”? Juk tai didelis patriotizmas 
ir didelis menas yra šiame kūrinyje. Tai 
tik vienas pavyzdys. Tad ar ne geriau vie
ton didelių filosofų išsitarimų, imtis mark
sistinių išsitarimų? V. Bovinas.

Fortas McHenry — Istorine Baltimorės 
Vieta; Lopšys Amerikos Tautinio Himno

Rašo Vinco Duktė
(Pabaiga)

Pati kritiškoji valanda 
tai buvo 1 vai. ryto rugsėjo 
14 d., kada Anglijos karo 
laivai bandė išsodinti lau
kan savo 1,250 marininkų, 
kas jau reikštų galutiną jų 
pergalę. Bet, jų nelaimei, 
jie buvo begailestingai su
pliekti dar likusiomis spė
komis Forto McHenry.

Kur Gimė Amerikos 
Tautinis Himnas

McHenry valdininkų.
Laikui slenkant, mažėjo 

vertė šios vietos kaipo ap
sigynimo tvirtovės. Laikas 
keitė karo pabūklus, priva
lėjo keistis ir apsigynimo 
vietos. Laike pasaulinio ka-
rO tad ji tarnavo kaip ligo
ninė kareiviams, grįžusioms 
iš karo fronto.

Dabar ši vieta nuo kovo
3 d. 1925 m. yra žinoma I pamatyti. *

kaipo Fort McHenry Na- 
cionalis Parkas, kuris už
ima 47 akrus žemės, iš ku
rių skaitoma 5 akrai tvirtu
mos. Ji yra gausiai ne tik 
vietinių, bet ir visos šalies 
gyventojų lankoma, ką pa
rodo parašų knyga. Lan
kymo valandos nuo 7:30 v. 
ryto iki 5:30 vai. vakaro. 
Muzėjun įžanga 10c. Verta

Salaveičikas, tai: S. Butkus, 
tai L. Prūseika darė praneši
mus apie atvykusius svečius į 
pikniką.

Programa prasidėjo biskį 
po šešių. F. Abekas papra
šė dalyvių susirinkti prie es
trados. Taręs kelis žodžius ir 
pažymėjęs, kas pildys progra
mą, pašaukė Lietuvių, Jauni
mo Kultūros Ratelio Chorą
dainuoti. D. Juden, choro mo-
kytojos vadovybėj, choras su
dainavo gana gražiai tris dai
neles.

Lietuviu Motoru Kultūros 
Choras, vadovybėj Anna Petru- 
tienės, sudainavo porą dai-
helių. Leonas Prūseika pasa
kė įdomią ir energingą pra
kalbą apie dienraštį “Vilnį” 
ir šių dienų svarbius reikalus.

Nei neįpusėjus programą, 
pradėjo krapnoti, teko pro
gramą nutraukti. Tik už va
landos laiko vėliau buvo ga-

Įima pradėti kitoj vietoj pro
gramą ir jau prie svetainės.

Po pertraukos kalbėjo anT 
gliškai M. šolomskas, “Vil
nies” angliško skyriaus re
daktorius. Dainavo Rockfor- 
do Laisvės Choras, vadovybėj 
Poškaitės. Sudainavo labai 
gražiai. Taipgi dainavo Kan
klių Choras, v

Dovanų Laimėjimai

Dovanų laimėjimus prižiū
rėti išrinko iš publikos komi
siją iš penkių. Komisijos 
priežiūroj maža mergaitė 
traukė laimes. Pirmą dovaną 
—$200—laimėjo Adomas Yu
ris.

Sportas

Nuo anksti ryto buvo vei
klus žaidimo piečius. Sviedi
nio komandos ' praktikavosi. 
Susikibus už pergalę, išėjo 
laimėtojais LDS Sparks ko-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Ketvirtas puslapis

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Ferų

Fairview Restaurant & Bar
ft VALILIONIS iy MARCINKEVIČIUS

II Savininkai

II Geri Steikai ir Kitokį Valgiai
II Degtines, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt. Ai {staiga
I yra skersai gatvę, nuo Marino bu-

■ I f dinko, arti Corona entrance i forus.

■ I t \ 110-62 Corona Ave.

■ Ilk J CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: llavemeyer 9-91)5

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Šioji smarki kova nepa-i 

siliko be pasekmių, bet da
vė mums Amerikos tautinį 
himną Star-Spangled Ban
ner.

Chicago, III
DIDELIS IR GRAŽUS “VIL

NIES” PIKNIKAS

Francis Scott Key, kuris 
yra autorius šio himno,I 
tuom kart buvo apleidęs 
miestą prieš keletą dienų, 
idant pagelbėjus savo drau
gui Dr. Williamui Beanesui, 
kuris buvo anglų suimtas 
aukštutinėj Marlboro daly- 
je. Pats. Francis Scott Key trauke "profanų

Pirmą Dovaną — $200 — 
Laimėjo A. Yuris

Sekmadienį, rugpjūčio 20 
d., Oaks Grove, buvo didelis 
ir labai įspūdingas “Vilnies” 
piknikas. Iš ryto ir visą po
pietį diena buvo labai graži. 
Tik pusė po šešių, einant pro- 

auKSUUunej iviąnuuru uaiy- gramai> kiek pakrapnojo, nu- 
je. Pats francis Scott Key*įraukė programą ir biskį pa
buvo anglų sulaikytas ir pa-i k enk ė piknikui/ Prieš pikni- 
talpintas ant Amerikos lai- Į ką penktadienį ir šeštadienį 
vo, kuris radosi Old Road atrodė prastai, pirmadienį li- 
Bay (užlajoj). Bet laimei, jo. Sekmadienis šiaip taip iš- 
iš ten pilnai galima buvo I sPrudo> buvo gražus oras> tar-
stebėti smarkiuosius Angli
jos - Baltimorės miesto mū
šius.

Ir tik sekančios dienos 
rytą, saulei tekant, jis išvy
do, jog dar Amerikos vėlia
va plevėsuoja ant 
McHenry tvirtumos, 
džiaugsmą jis tad pilnai iš
reiškė, parašydamas eiles 
Star-Spangled Banner, ku
rios ir virto šalies himnu.

Be to, Forte McHenry 
dar ir daugiau slepiasi is
torijos dalių, tampriai su
rištų su visu Amerikos ap
sigynimu.

Laike revoliucijos ir po 
jos, kuomet pačios valstijos 
privalėjo apsiginti savomis 
spėkomis, jis buvo globoja
mas Marylando valstijos. 
1799 m. federalė valdžia pa
statė ten savo artileriją, 
bet pilnai užėmė valdyti 
fortą tik 1816 metais.

Atlaikymas Forto 
McHenry 1814 m. sutriuški
no Anglijos užmačias val
dyti ir pavergti šį kraštą; 
pagreitino pasirašymą tai
kos Ghent mieste gruodžio 
24 d. 1814 metais.

Marylando Savanorių 
Artilerija Meksikos karan 
taipgi buvo čia

Forto
Savo

si parinktas vilniečiams.
Daug Svečių iš Toli

Povilaičių šeima, du sūnūs 
ir dukrelė, iš Terre liauto, 
Ind., atvažiavo anksti. Taipgi 
iš Cudahy, Wis., Levinskas, 
Beržanskis, Thomas, Lyon ir 
Milleriūtė atvažiavo 
SpringfieldieČiai, 
brauskienė, sūnus 
duktė Albina ir J. Gurskis 
Babicku atvažiavo anksti.

Iš Waukegano atvažiavo 
sas busas. Suorganizavimu va
žiuot busu pasirūpino Masi
liūnas ir Lazdauskas. Iš-Wau
kegano buvo Bitvinskiai, Dau- 
doris, Damijonaitienė, Girnie- 
nė, Pauzarai ir kiti.

Iš Kenosha atvažiavo 6 au
tomobiliais Jeseliūnai, Strica, 
žilis. Sprindis ir kiti.

Rockfordiečiai: Laisvės Cho- 
ras, choro mokytoja Poškaitė, 

Į žolynienė, Rulis, Mikalauskas, 
i Lawdanskas, Slavinskai, šal- garsiakalbiai 
tys ir kiti pribuvo anksti bu- dviejose vietose, 
su

organizuo-1

Francis Key 
Amerikos himno 
anūkas, 1861 m. buvo paso
dintas Forte McHenry po
žeminiam kalėjime kaipo 
pritarėjas Pietinių Valstijų 
didžiūnų. (Požeminius kalė
jimus galima matyti ir po 
šiai dienai.) z

1863 m. ten radosi 6957 
Konfederacijos (piet. vals
tijų) politiniai kaliniai. Ma
ry lando milicija buvo orga
nizuota ir pasiųsta į Ispani
jos - Amerikos karą, per 
pasidarbavimą Forto

Howard,. 
autoriaus

šei-

ir jų dukrelė Flo- 
Kubilius ir Stepo- 
dviem dukrelėm iš 
Kunskis, Indiana

an ksti.
drg. Dam- 
Edward as, 

su

Beloit, Wis., buvo Užusienis 
su žmona, jų sūnus su žmona, 
Kavaliauskas ir Ivanov.

Drg. Mockaičiai su visa 
ma iš Spring Valley.

Iš Milwaukee buvo drg. 
bartai ir Vaicekauskai.

Drg. Misevičienė, Bagdo
nas' ir kiti iš So. Bend, Ind., 
džiaugėsi gražiu pikniku. Bu
vo svečių: žydonis iš St. 
•Charles, A. Diankus iš Ben
ton, Ill., Edy White iš Scott
ville, Mich., Drebiai iš Stevens
ville, Mich., Vai lionienė, 
Bracville, 111., Lašienė, Smi- 
thienė ir Gugas iš LaPorte, 
Ind., Mockai iš Rockdale, 111., 
Krakaičiai 
rence, Ch. 
nauskai su 
Detroito, 
farmerys.

Iš Wilkes-Bar'te, Pa., Zda- 
• niai, iš Girardville, Pa., Ra
manauskai.

Daug buvo biznierių ir pro
fesionalų chicagiečių: advoka
tas Gugis su žmona ir kiti. 
Lietuvių žydų Federacijos 
prezidentas Goldmanas su sa
vo pažįstamų grupe. Atsilan
kė grupė lakūnų iš aviacijos 
punkto, tai Feliksas Vaitekū
nas ir jo trys draugai. Iš Jo
liet buvo Rimkūnas. Iš Au
rora, III., buvo Povilauskai ir 
kelios kitos šeimynos. Iš 
Benld buvo Mickelaitienė, jos 
duktė ir žentas.

Kitus net neteko sueiti 
pavardes užsirašyti.

Vyrų ir moterų barai, 
ir virtuvė, buvo apspitę 
nėmis.

ir jų

kaip 
žmo-

Programa

Muzikanto Mike Balučio 
buvo pritaisyti 

Vienas prie
baro. Iš ten nuolatos tai B.

NAUJIENA NEWARKUI!

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir Sūnų 
drabužių krautuvę, nes dabar 
pats laikas. Jau gavome rude
niui 2,000 naujų vilnonių ir ne- 
vilnonių blankietų. Jie yra viso
kių kainų nuo $1.00 iki $15.00.

Geo. Kaminskas

Taipgi turime visokių kaldrų : vatinių, vilnonių ir plunks
ninių. Padarytos šilko ir nešilko viršais. Didelis pasirin
kimas kortinų ir lovom užtiesalų (bed spreads). Yardais 
kortinų ir vilnonių audimų didžiausias pasirinkimas.

Turime puikų sandėlį gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 
visokiems reikalams.

Prašome jsitčmyt vardą ir antrašą:
I®"įsoS 40 .1-----

Geo. Kaminskas ir Sūnai
152 FERRY ST. Cor. Adams St. NEWARK, N. J.

Panaikino Apdraudos Įstojimą

Dabar per jubiliejinį vajų, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jus 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

Apdrauskite savo sveikatų ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Del platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivieni j imas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

Naktinis Piknikas prie'Mėnulio Šviesos
N "

Rengia Visos Waterburio Darbininkiškos Draugijos
Puse pelno nuo šio pikniko eis dienraščiui “Laisvei.” O kita puse draugijoms, kurios rengia šį išvažiavimą.

Įvyks Šeštadienį, Rugp. £6 Augusi
«

Lietuvių Darže už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.

Merry Makers 
Orkestrą 

Grieš Šokiam

Įžanga 25c
Pradžia 7:30 vai. vaka

re ir tęsis iki vėlai 
nakčia.

Ensemble Aidbalsiai, iš Brooklyn, N. Y., dalyvaus progra
moje, vadovybėj B. Šalinaitės.

Programa:

Vilijos Choras
vad. K. Strižausko

Ensemble Aidbalsiai
vad. B. Šalinaitės

Trumpa Prakalba
P. Buknys, “L.” Adm.

• Gerbiamieji! Kaip matote, šis po mėnulio šviesa išvažiavimas bus gražus ir įspūdingas. Dainuos 
ENSEMBLE AIDBALSIAI iš Brooklyn, N. Y. Tai grupė puikiai išsilavinusių dainininkų, kuriam 
vadovauja kompozitorė panelė Šalinaitė. Taip gi dainuos mūsų vietinis VILIJOS CHORAS ir bus ki
tokių įvairumų programoje. Apart puikios programos šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno ir 
Bostono apielinkės. Būdavo ir kitais metais, o šiemet tai dar daugiau bus. Todėl visos Connecticut 
valstijos kolonijos privalo skaitlingai dalyvauti.

Čia taipgi bus vietinis kalbėtojas, kuris aiškins įvyksiantį miesto referendumą. Balsavimas bus 3 
d. spalio, 1939. tai bus išsprendimas ar norime, kad miestą valdytų čarteriuotas manageris, ar nori
me, kad būtų po senovei.



šeštadienis, Rugpj. 1939 LALS V JI PfinKSi fiMfllapIi

Įvyks Septyniy Mažųjų 
Kraštų Saugumo Kon

ferencija Belgijoj
Brussels, Belgija, rugp. 

22. — šešios mažos bepusiš- 
kos (neutralės) šalys priė
mė Belgijos pakvietimą at
siust atstovus į konferenci
ją ir aptart, kaip jos galė
tų išlaikyt savo bepusišku- 
mą ir nepriklausomybę, jei
gu kiltų karas tarp didžiųjų 
fašistinių ir demokratinių 
valstybių.

Apart Belgijos, toj konfe
rencijoj, kaip pranešama, 
dalyvaus Holandija, Kinija 
(Suomija), Švedija, Norve
gija, Danija ir Luxem
bourg.

Prigėrė Šeši Žvejai, Audrai 
Sudaužius Jy Valtį

Rye Beach, N. H. — Jūra 
čia išnešė į krantą kūnus 
penkių vyrų ir vienos mer
ginos. Jie sekmadienį bu
vo išplaukę žvejot; bet stai
ga kilusi audra sudaužė jų 
motorinę valtį į uolą jūroje, 
nepertoli nuo kranto. Val
tis buvo 25 pėdų ilgio.

Visi skenduoliai apsirišę 
gelbėjimosi,’ “gyvybės” dir
žais, apart merginos. Jie 
taip pat buvo visi šeši pri
sirišę vieni prie kitų, ma
nydami, kad šitaip geriau 
galėsią gelbėtis. Mergina 
Ethelyna Cutleraitė, 18 me
tų, . buvo susižiedavus su 
vaikinu, kuris taipgi žuvo 
šioj nelaimėj.

PRIGĖRĖ KATALIKŲ 
KUNIGAS SU ŠVOGERIU

Durhamville, N. Y.—Ot
ter ežere prigėrė katalikų 
kunigas E. J. Codd ir jo 
švogeris K. McGrath, kuo
met apsivožė valtelė, kuria 
jiedu plaukiojo.

Budapest, Vengrija.—Su
imta per 20 hitlerininkų, 
veikusių prieš Vengrijos 
valdžią.

LICENSES

CHICAGO, ILL.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

mauda. Gavo gražią trofeją 
ir $10 pinigais. Antras laimė
tojas, tai LDS tymas — Red 
Wings. Jie gavo taipgi tro
feją ir $6.

Piknikas visais atžvilgiais 
labai gerai nusisekė. Jeigu ne 
lietus, kuris sutrukdė progra
mą apie ant valandos ir ku
ris daug žmonių pagązdino, 
paskui daug išvažiavo namo, 
tai šitas “Vilnies” piknikas 
būtų buvęs rekordinis.

—o— 
Mandagumo Savaitė Prasidės 

Rugpjūčio 27
Pereitos savaites pabaigoj 

automobilių nelaimėse žuvo 7 
žmonės. Automobilistai turi 
rūpintis savo gyvasties apsau
gojimu. Vieno neatsargus va
žiavimas kitus žmones stato 
į pavojų.

Čhicagos Saugumo Komite
tas skelbia “Mandagumo Sa
vaitę.” Ji prasidės rugpjūčio 
27 d. ir baigsis rugsėjo 3. 
Per visą savaitę bus dedama 
pastangos, kad važiuotojai 
mandagiai elgtųsi su praei
viais, kad važiuotų atsargiai.

—o—
Advokatų Gildija Įsteigs 

Teisių Patarimo Biurą
Nacionalė Advokatų Gildiją 

rengiasi įsteigti Chicagoj biu
rą, kuris duotų žmonėm tei
sių patarimus.

Už patarimus, kurie būtų 
nedideli, numato imti po $2 
ir iki $5.00.

Advokatų Gildija yra pa
žangi advokatų organizacija, 
panaši į “Rar Association.”

Pašovė J. Bajoriną Simon’s 
Grove Piknike

Pereitą sekmadienį kilo 
peštynės ir apsišaudymas iš 
revolverių Simon’s grove dar
že, 117th St. ir Iloman Avė. 
Joseph Bajoriną, 23 m., gy
venantį 3260 W. 108th St.,

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain 
Cremo “Connecticut Best” i 
Pristato pareikalavimus: galiū

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo 

SODftS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

pašovė. Jį nuvežė į. Little 
Co. of Mary, ligoninę.

Policija sulaikė dalyvavu
sius peštynėse ir kaltina ne- 
tvarkiam užsilaikyme Frank 
Simon, daržo savininką", G. 
Serviss, T. Trennan ir W. 
Sieh. Areštuotų byla įvyks 
trečiadienį, Willow Springs 
teisme.

Reporteris.

ir juos turėsime phrbudavoti. Tai 
laukia didelis darbas. Visi važiuokit 
iki City line prieš 10 vai. ryte ir 
laukit, jus mašinos paims; o tie, ku
rie turite mašinas, (važiuokit per Ci
ty Line ir paimkit laukiančius.

Pasiimkit po plaktuką ir pjūklą. 
Užkandžių ir gėrimų bus. Juo dau
giau atvažiuokit, tuo lengviau bus 
visiems. Parašykit po atvirutę kas 
važiuos, tai mes žinosime kiek mai
sto pasiimt. Praneškit A. J. Smitui, 
5809 N. Fairhill St., Philadelphia, 
Pa. —■ Komisija. (196-200)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

“Laisvės” Pikniko Stalų 
Budavojimas

Ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, 
26 ir 27 dienomis rugpjūčio pradėsi
me budavoti stalus. Daug stalų yra 
supuvusių, todėl perkam lumberio

Teluphohe: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kąškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

•
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Wnetr Gaminam valgius ir 
PA m t u r im c Amerikos

išdirbinio ir impor-
KJFzMi degtinių, vi-

W/A...L šokių vynų ir gero 
lliquow alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

J VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

NOTICE ix hereby Riven that License No. 
EB 1011 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3.}7 
Pulaski St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on th,o premises.

LOUIS BEN IN ATI
357 Pulaski St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-10157 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of ( 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2307 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BETTINA MACRI JULIAN 
2307 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4X19 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 5th Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to ’>e consumed off the premises.

HENRY KAEHLER
487 5th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby Riven that License*. No. 
GB 5193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2313 Tilden Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

KLAUS DROGE
2313 Tilden Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5263 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1845 Coney Island Ave. Borough of Brook
lyn, County of, Kings, to be consumed off 
the premises

MICHAEL I1UDYMA
1815 Coney Island Ave. Btooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4643 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
539 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE GROSSHOLTZ
539 Centra! Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 1121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218-220 Winthrop St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY
218-220 Winthrop St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128— 9th St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to he consumer! on the premises.

GIOVAN1 VIOLA
128—9th St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB4997 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
7617 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TREGDE
7617—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvCro, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos Įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų. '

Puiki medine dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tol.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvo randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

♦ nuolaidą.

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių da^ų nei chemikalų. Jtūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

RHEA

Open Day and Night 
F 4

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti'Ryto iki Vėlai Vakaro 
4*

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

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE
MORRHOID AI, (KRAUJAVIMAI) IR KITI Mftš- 
LAŽARNfiS NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES vargai ir kitos Chroftiškos Vyrų ir Moterų 
Ligos sėkmingai gydomos. Kreipkitės į Dr. Zins su 
pasitikėjimu. Leiskite man išaiškint jūsų sveikatos 
stovį be jokios jum prievolės. Daromi Kraujo ir 
Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai. Prieinami atlygi

nimai. Sąįygos jums pagal išgalių. IŠTYRIMAS DOVANAI

DR. L. ZINS (Praktikuojąs jau
27 Metus)

110 East 16 St., N. Y. Tarp 4th Avė. ir Irving PI..
Valandos 10 A. M. iki 8 P. M. Sekmad. 10 iki 2

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. tn. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

WKIPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Slags Streel Brooklyn. N.Y. 
“SKELBKiTES "LAISVĖJE”



LAISVE
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Šešti enis, Rugpj. 26, 1939
— ...... ■ L -

Šeštas puslapis

NewYorko^a^gfeliriloi
Svarbios Prakalbos

pasauli- 
Sovietų- 
ir kitais 
lietuviai

prakalbas 
rugpjūčio 30

Šiandien Taikos Parade Maršuos Virš 
Šimtas Unijų ir Šimtai Kitų Grupių

Lepkė Pats Pasidavė
Aiškinti dabartinę 

nę padėtį, ypatingai 
Vokiečių sutartį, 
svarbiais klausimais, 
komunistai rengia 
šį trečiadienį,
d., Pil. Kliubo Salėj, 280 Uni
on Avė., Brooklyne.

Kalbės M. žaldokas, Chi- 
cagos lietuvių liaudies dien
raščio “Vilnies” - administra
torius, ir vietiniai — A. Bim
ba ir D. M. šolomskas. Įžan
ga nemokama.

ŠIMTAI ORGANIZACIJŲ 
DALYVAUS PARADE

ir Madison 
Columbus 
prie 59th

Valdybų ir Veikėjų 
Pasitarimas

Pirmadienio vakarą, rugp. 
28-tą, “Laisvės” salėj, šaukia
mas LDS, LLD, kliubų ir visų 
kitų organizacijų valdybų bei

Miesto Tarybos rinkimų rei
kalais. Labai svarbu, kad 
kiekviena kuopa bei grupe 
būtų atstovauta.

Laikinas Rinkimų 
Komitetas.

Jieškojo Išeities 
Gaisragesiuose

John Burns, 856 Manhat
tan Ave., areštuotas už berei
kalingą iššaukimą gaisragęsių, 
aiškinosi, teisėjui, kad jis tai 
darė nebesurasdamas išeities, 
neturėdamas galimybių užlai- 
kyt senyvą motiną ir ligotą 
brolį, kurie iki šiol remdavosi 
jo menkais uždarbiais, ku
riuos jis gaudavo iš W P A. 
Sumažinus WPA paskyras su- 
lyg Wood ra m o akto, jis tapo 
atleistas iš WPA.

Teisėjas išbarė teisiamąjį, 
sakydamas, kad jis visgi pa
sirinko labai blogą būdą 
gelbėtis, nes daugiau gaisra- 
gesių žūsta skubindami iššau
kimo vieton, negu pačiame 
gaisrų gesinime. Tačiau bylos 
sprendimą atidėjo iki ištirs jo 
padėtį.

Amerikinė Lyga už Taiką 
ir Demokratiją paskelbė vė- 
liausį ir paskutinį planą Tai
kos ir Demokratijos Maršavi- 
mui, kuris įvyks šiandien, rug
pjūčio 26, New Yorko Mieste.

Maršavimas prasidės 12 vai. 
per pietus, nuo Madison Sq. 
Parko, 2 3rd St. 
Ave. Maršuos
Circle, kuris randasi 
St. ir Broadway.

Lietuviai turi 
maršuot 12:30. 
25th St., tarp 
3rd Avės.

SUSIRINKT VIETOS
Turi būt pasiruošusios mar

šuot lygiai 12-tą valandą se
kamos grupės:

ANT 24th ST., 
son ir 4th Avės., 
Lyga už Taiką ir 
ją.

Tarp 4th ir Lexington Ave- 
, nues, darbo unijų grupės, 
j Tarp Lexington ir 3rd Avės., 
darbo unijos.

Turi būt pasiruošusios mar
šuot 12:30:

skaičiuje 
desėtkus 
pačiame 
dalyvaus

pasiruošę 
vieta ant 

Lexington ir

būt

tarp Madi-
Amerikinė 

Demokrati-

Amerikinė Lyga prieš per
eitą penktadienį turėjo ofici
alius pasižadėjimus organi
zuotai dalyvaut parade iš 122 
unijų, taipgi daugelio masinių 
organizacijų, tame 
iš IWO, kuris turi 
tūkstančių narių 
didmiestyje. Aišku,
daugelis ir kitų organizacijų 
ir grupių, taipgi niekur neor
ganizuotų žmonių, kurie ne
turėjo progos pažadėt, tačiau 
supranta svarbą ir prievolę vi
siems demokratijos ir taikos 
draugams maršuot parade.

Tarpe pasižadėjusių nacio- 
nalių grupių skaitlingiausi bū
sią čechoslavai, jie žadėjo su- 
mobilizuot 10,000 maršuotoju. 
Taipgi dalyvaus ispanai, kurie 
irgi turi tūkstančius narių sa
vo organizacijose.

Rytoj Važiuokim i LDS 3-čio 
Apskričio Pikniką; Bušai 

Išeis nuo “Laisves”

ANT 25th ST., tarp Madi
son ir 4th Avės., darbo unijos 
ir Workers Alliance.

Tarp 4th ir Lexington Ave
nues, nacionalės grupės.

Tarp Lexington ir 3rd Ave
nues, lietuviai ir kitos nacio
nalės grupės, taipgi IWO.

Turi būt gatavi maršuot 1 
valandą:

ANT 26th ST., tarpe Ma- 
disop ir 4th Avės., jaunimo 
organizacijos ir grupės.

Tarp 4th ir Lexington Ave
nues, moterų organizacijos.

Tarp Lexington ir 3rd Ave
nues, įvairios virš neminėtos 
grupės.

Lietuviai prašomi susirink
ti laiku, nes, kaip matote, šį 
kartą nebūsime gale, bet pa
čiame centre parado. Dėlto 
juo labiau privalome būti 
skaitlingi, gerai pasirodyti.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3-čio Apskričio me
tinis piknikas atsibus šį sek
madienį, rugpjūčio 27 d., 
Meadow Grove, Cranford,

įvairiausios žaismės; 
prie 

smagūs šo-

Tai bus labai gražus pa- 
žmonys: dainuos keturi Great 
N e c k o , Newarko, Eliza- 
betho ir Brooklyno chorai; 
kalbės R. Mizara, LDS C. pre
zidentas
dvi piniginės dovanos 
ižangos bilietų; 
kiai ir geros vaišės.

Bušai išeis nuo “Laisvės” 
10 vai. ryto. Kelionė tik $1 
i abi puses. Vieta buse nasi- 
stengkite užsisakvti iš anksto 
nas P. Grabauską, taingi 
“Laisvės” raštinėj nas L. Ka
valiauskaitę. Bušai užsakyti 
per LDS 1 kp.

Pribūkite laiku, nes bnsai 
ilffai nelauks. Kviečiame visus 
dalyvauti.

Automobiliais arba ir Cen
tral Railroad of New Jersev 
traukiniais važiuojant i š 
Brooklvno ir New Yorko rei
kią važiuoti i Garwood. N. J. 
Ten j ieškoti Cedar St. ir pas
kiau 
rios 
dow

Louis (Lepke) Buchalter, 
ant kurio galvos Federalis 
Tyrimų Biuras ir New Yorko 
Miestas buvo paskyrę po 

.$25,000 dovanų tiems, kas jį 
pristatys gyvą ar mirusį, pats 
pasidavė federaliams agen
tams vėlai ketvirtadienio va
karą. '

Pasidavęs, Lepkė aiškinosi, 
kad jis niekur nebuvęs išvy
kęs iš New. Yorko nuo liepos 
mėnesio, 1937 metų, kada jis 
ir jo vyriausis pagelbininkas 
— pirmoji ranka — Jacob 
(Gurrah) Shapiro paliko 
$10,000 užstato ir pasislėpė 
nuo teismo ir bausmės už ra- 
ketierizmą ir gengsterizmą. 
žemą kauciją buvo paskyręs 
teisėjas Manton, kuris pats 
vėliau ta*po nuteistas už kyši- 
ninkystę.

Kadangi jis pats pasidavė, 
niekas iš jo jieškotojų negaus 
dovanų.

Apie Lenkės areštą paskel
bė pats Fed. Tyrimų Biuro 
viršininkas (G-Man) Edgar 
Hoover. Tačiau jis neskelbė, 
kur ir kokiose anlinkybėse 
Lepkė suimtas, nei kuriame 
kalėjime jis patalpinta.

Lepkė kvočiamas, šiuo tar
pu dar nenustatyta, ar jo 
teismas bus pavesta Manhat
tan prokuroro Dewev globai, 
ar federaliam teismui. Abieii 
turi prieš ii kaltinimus, abieji 
jieškojo. Pastaruoju laiku bu
vo padaryta ir po visa šąli 
paskleista milionas lapeliu 
anie jį: visur buvo kalbama, 
visur jieškoma, kuomet jis 
po ūsiukais ir anie pora de- 
sėtku svaru daugiau riebumu, 
kuriuos jis prisiaugino besi
slapstydamas. vaikščiojo čia 
pat, tarp jieškotojų.

Baigė 13 Savaičių Streiką
Trylikos savaičių Bred. L. 

La vanburg Co. šapo j, Brook
lyne, baigtas pasirašymu su
tarties su Paint & Varnish 
•Unijos Lokalu 12129. Gauta 
unijinės šapos sąlygos ir algų 
pakėlimas. Derybose nuo uni
jos dalyvavo Samuel Machi- 
lis, organizatorius, ir šapos 
komitetas.

Atsišaukimas
Jurgis ar Kazimiera Jasinskas, 1922 

ir 1923 metais gyvenę 243 Grand St., 
ir vėliau 402 Hooper St., Brooklyne, 
arba jų paveldėtojai yra reikalingi 
Williamsburgh Savings Bankon. Kas 
apie juos suteiks šiam bankui bent 
kokias tikras informacijas, mes 
sime dėkingi.

Fred Koch, Jr.

Laisvės raštinėje nuo senai 
laiškas iš U. S. Department of 
bor, del Joe Budzeka.

bū-

yra
La

Laisvės ofise taipgi yra laiškas iš 
New York Stąte Department of La
bor dėl Albert Lukaszunas.

Prašome greit atsišaukti. Jei ncat- 
sišauksite į savaitę laiko nuo dienos 
šio paskelbimo, minėtus laiškus grą
žinsime įstaigom iš kur atėjo.

IŠRANDAVO.JIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, šiluma, garadžius, ir visos pri
vilegijos naudotis bendrais kamba
riais šeimoje. Pageidauju, kad atsi
kreiptų 2 vyrai arba pora, kad ir 
su vaikučiu, 130-06 Lefferts Blvd., 
Ozone Park. Busas priveža prie pat 
durų. Atsikreipkite vakarais nuo 6 
vai., o šeštadienį ir sekmadienį bile 
kada rasite namie. 4200-202)

PUBLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trademark: 
MODERN MAID with the Secretary 
of State of New York to be used on 
foods, beverages and grocer’s sundries 
of-every class, and for machinery for 
preparing displaying and or vending 
same. (192-209)
ąi B

Ragina Dalyvaut Parade
Apart šimtu uniiu. pir

miau pasisakiusiu už dalvvu- 
ma Taikos 
Maršavime 
OWU 9-to 
irgi išleido

visus d a-

išleido ir
Veteranu

ir Demokratijos 
ši šeštadieni. TL- 
Lokalo viršininkai 
atsišaukima i na

rius. kviečiant juos 
lyvaut parade.

Toki atsišaukimą 
T-incolno Brigados
New York o Postas, kviesda-^ 
mas lincolniočius ir kitus ve
teranus maršuoti už taiką.

Puikiausia Sveikata
Division Ave., nrie ku- 

randasi Vaičionio Mea-
Grove. Komisija.

Prašome Pasiimti Laiškus
“Laisvės” Administraciioi 

randasi laiškai adresuoti se
kamai :

Joe Budzeka, Baltaitienė.* 
Kazys Andriušis. Joe Veive- 
ris, Marcella Purvėnas, An
thony Novikas. Charles Meš
kėnas. Mary Asmin, Jonas 
Valančius, Kazvs Reinis. K. 
Tarnui, P. 'Zidelis, A. Zurei- 
ka. Valentina Vance. Kazys 
Andriušius. L. B.

lai
Jūs

Turėti puikia sveikata 
vra prigimtinė jūsų teisė, 
neturėtumėte — iūs negalite 
—pasitenkinti, kol iūs pasiek
site ta ideala. žvdinčia svei
kata. Gamta vra meisteris bu- 
davotoias. Duokite jai tinka
ma būdavoiimo materiiolą, o 
iinai nabudavos artistišką pa
state sveikatos ir gvvumo jū
sų kūne! Dėl daugiau žinių 
raštiškai kreipkitės i: Stanįev 
Scientific Diet Service, 57G, 
Milton Ave., Amsterdam. N. 
Y. Apg.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Pa try ę Barberiai

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

BROOKLYN, N. Y.
Tei.: Glenmore 5-6191

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

(Kampas Roebling St.) 

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
CZX

Ntf CMVIW Cl

“Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GORIMŲ

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

*

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
f 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 aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y;

Telefonai EVergreen 7-1661

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty

Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šį rudenį.

štai kai kurios mūsų kainos! d>i j rn 
ar Overkautai vertės $20.00, dabar...

$16.50
$18.50

Siūtai

Siūtai

Siūtai

ar O verkautai vertės $22.50, dabar..

ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave.,

Brooklyn, N. Y.

IGNAS SUTKUS
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S. Poidonani, 25 m., 284 
Avenue W, prigėrė maudy
damasis Coney Islande.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Naujoje Gražioje Vietoje 
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

DivOnai-Uždąngai-Linolijos.
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui 
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

Namų Rakandų Krautuvė
Speciale federate “grand 

džiūrė,” dabar tyrinėianti 
trengsterizma. buvo pašaukus 
kvotimams Martin Goldstein. 
Frankie Foster. Abe Reles ir 
Frank Costello, Brooklyno, 
Chicagos ir Saratoga raketie- 
rius. ‘

Banditai palaukė aukso- 
rtaus R. Gardel, 665 Fifth 
Ave.. grįžtant iš banko ofi- 
ran ir atėmė $25,000 vertės 
brangumynų. Banditai pabė
go. REPUBLIC BAR & GRILL

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.




