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Karas jau eina. Lenkų ir 

vokiečių kraujas jau liejasi. 
Kas iš to išeis?-Kuomi šis 

4 gaisras pasibaigs? Nejaugi 
jis įvels visą pasaulį?

Tai dideli ir baisūs klau
simai. Jie išsiriš bėgyje ke
lių dienų. Šiuos žodžius ra
šant, padėtis dar neaiški.

Ar laikysis Lenkija? Ar 
sustos Hitlerio armija už
grobus tas teritorijas, ku
rių jis reikalauja iš Lenki
jos? Pagaliau, ką darys An
glija ir Franci ja? v

♦ * *
Karas nereikalingas. Ne

reikalingas baisus nekalto 
kraujo praliejimas. Ta pati 
plėšikų sistema, kuri pa
gimdė pereitą Pasaulinį 
Karą, pradėjo naują karą.

Jei visur viešpatautų dar
bo žmonės, kaip viešpatauja 
Sovietų Sąjungoje, nebūtų 
jokių karų. Vieni darbo 
žmonės nenori plėšti kitus 
darbo žmones. Tą puikiai 
įrodė gražiausias daugiau 
kaip šimto tautų sugyveni
mas po viena socializmo 

, vėliava Sovietų žemėje.
♦ * *

Lenkijos ponai pareiškė: 
Mums nereikalinga Sovietų 
Sąjungos m iii tarinė pagel- 
ba. Mes jos nepriimsime, 
jeigu ji ją mums ir teiktų.

* 3^ z-Šita keista ir kriminsjiš-
,*i"t ka lęnkų valdžios politika 

tiktai padrąsino jos prie
šą Hitlerį ir piktai atstūmė 
lenkų tautos geriausį drau
gą, būtent, Sovietų Sąjun
gą. Dabar Lenkija pleška 
karo liepsnoje. Žūsta dar
bo žmoneliai. Tie gi krimi
nalistai, kurie atstūmė tą 
didelį laisvą kraštą, tik di
rektyvas duoda, o patys ka
ro mūšiuose nedalyvauja. 
Už jų griekus nekalta liau
dis moka gyvybe ir krauju.

♦ * *
Kiek vienas amerikonas, 

> kiekvienas ateivis sveikina
1 prazidentą Rooseveltą, kai

jis sako, kad ši šalis nesi- 
kiš Į karą. Jis sako, kad jo 
valdžia dės visas pastangas 
išgelbėti šią šalį nuo karo.

Bet nemažai tų pačių 
žmonių prakaituodami kei
kia Sovietų Sąjungos val
džią, kam ji pasirašė ne
puolimo sutartį su Vokieti
ja ir atsistojo nuošaliai šia
me kare.

Ar tie žmonės pagalvoja, 
kokioj kontradikcijoje jie 
yra atsidūrę? Jie ir trum
paregiai ir saumyliai. Jie 

» nenori lieti kraują savo
* jaunų sūnų, bet jie norėtų,

lead Sovietų žemės jaunusū- 
nūs gavo kraują gausiai lie
tų už kitų reikalus! 

♦ ♦ *
Hitlerio strategija aiški.

> Kai Londone ir Paryžiuje 
diplomatai plepa apie pagel- 
bą Lenkijai, tai jis puola 
irjeertą Lenkiją. Jis už- 
grbbs jam tuo tarpu reika
lingas sritis pirma, negu 
aijos ateis Lenkijai talkon., 
Tada jis joms pasakys: Tai
kykitės, ve ką aš jau turiu!

Jis tą savo strategiją be- 
gėdiškai atvirai pareiškė 

t. y.. visam svietui.

-............. .<
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Jau Atsiprašo už Ap
šmeižimą S.S.S.R.

iš Mas- 
padaręs 
jog So- 
sudarys 
su Vo- 
prisipa-

New York “Times” ko
respondentas Gedye rugsė
jo 1 d. pranešime 
kvos sako, kad jis 
klaidą, sakydamas, 
vietai gal tuojau 
militarinę sąjungą 
kietija. Jis taipgi
žįsta, kad jis ir kiti repor
teriai iškraipė Molotovo 
prakalbą. Jie pasauliui pra
nešė, būk Molotovas pasa
kęs, kad nepuolimo sutartis 
su Vokietija neleidžia So
vietams daryti jokio susi
tarimo su Anglija ir Fran
cija. Bet nieko tokio Molo
tovas nepasakė.

Lenkijos Žmonės Nekantriai 
Laukia Militarinės Pageltos

Varšava.— Lenkijos liau
dis pasitiko šitą baisią ka
tastrofą pusėtinai ramiai. 
Jokios panikos niekur nesi
mato. Šiuo tarpu jinai su 
nekantrumu laukia greitos 
militariškos pagalbos iš An
glijos ir Franci jos, kurios 
prižadėjo ją gelbėti, jeigu ji 
susikirstų su Vokietija.

Hitleris Dėkavoja 
Mussoliniui

Roma. — Mussolinis gavo 
nuo Hitlerio asmenišką pa- 
dėkavojima už viską, ką 
Italiia padarė dėl Vokieti
jos. Vokietija už tai Italijai 
pasiliksianti dėkinga amži
nai. Hitleris taipgi sako, 
kad šiuo tarpu viena Vo
kietija lengvai gali supliek
ti Lenkiją ir neprašo Ita
lijos militariškos paramos.

Sovietų Sąjunga Laikos 
Griežto Neutrališkumo

Maskva. — Nepaisant vi
sokių melu, paleistu prieš 
Sovietus dėl nepuolimo su
tarties su Vokietija, Sovie
tų Sąjunga šiame kare lai
kos griežto neutrališkumo. 
Anglija. Francija. ir Lenki
ja griežtai atmetė Sovietų 
Sąjungos militarišką talką, 
tai tegul dabar vienos 
kariauja. Sovietų žemė 
lies savo sūnų kraujo 
svetimus reikalus.

ir
ne-

vuz
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Sekmadienį, rugsėjo 3 d., 6:15 vai. ryte, Chamberlainas paskelbė visam pasauliui, 

kad tarpe Anglijos ir Vokietijos viešpatauja karo padėtis ir kad visos Anglijos ka
rinės spėkos paleidžiamos darban prieš Vokietiją. Jis pareiškė, kad karą Vokieti
jai taipgi paskelbsianti ir Franci ja.

Chamberlain sakė, kad Hitleriui buvo duotas dar vienas ultimatumas, būtent, kad 
jis sulaikytų puolimą ant lenkų su 6 vai. ryto (New Yorko laiku, o Londono laiku 
11 vai. dieną). Kadangi Hitleris, nedavė jokio atsakymo, paskirtas laikas praėjo, to
dėl paskelbiamas Vokietijai karas.

Pastaba: Ši žinia parašyta sekmadienio ryte apie 7 valandą.
zicijos. Į naują kabinetą įeisią Eden ir Churchill, taipgfiy^ stuL

x____i ii----------------1.. r»__ banes
BERLYNAS. — čionai pribuvo Sovietų Sąjungos nau

jas ambasadorius Alexander Shkvartzeff ir jo sekreto
rius Vladimir Perlow. Su jais taip gi atvyko militarinę 
misija, kuri susideda iš sekamų karininkų: Maxim Pur- 
jakow, Michael Beljakow, Nikolai Skornjakow, Basanow 
ir Alexander Sedych. ...........

BERLYNAS. — Lenkijos ambasadorius Josef Lipski 
ir jo visas štabas apleido Berlyną ir per Švediją vyksta 
namo. Taipgi Vokietijos ambasadorius apleidęs Lenki
ją- f ---------

VARŠAVA. — Lenkijos valdžia oficialiai paskelbė, 
kad tarpe Lenkijos ir Vokietijos eina karas. Tokio pa
skelbimo Vokietija dar nėra padarius ir nuduoda, kad 
karo dar nėra, nors jos armija briaunasi Lenkijon.

VARŠAVA. — Rugsėjo 21 d. vokiečių orlaiviai užmušė 
Varšavoje 21 civilį gyventoją ir padarė pusėtinai me
džiaginių nuostolių. Bomba nukrito ant vieno didžiulio 
apartmentinio namo. Iki šiol vokiečių orlaiviaai jau už
mušė 1,500 civilių lenkų laike bombardavimo Lenkijos 
miestų.

ROMA. — Mussolinis tebetvirtina, kad Italija kare ne
dalyvaus. Jisai siūlo Lenkijai, Vokietijai, Anglijai ir 
Franci j ai susieiti į konferenciją ir tartis. Tam pasitari
mui jis siūlo programą. O ta programa pilnai patenkina 
visus Hitlerio reikalavimus. Dar daugiau:! ' Mussolinis 
siūlo, kad toie konferencijoje būtų apsvarstyti ir jos 
reikalavimai iš Francijos kolonijų, 
f ' . •---------

BERLYNAS. — Nazių karinis štabas praneša apie 
didelius vokiečių laimėjimus. Jie jau galutinai užėmė 
visą Lenkijos Koridorių ir daugelyje vietų kituose fron
tuose giliai įsiveržė lenkuteri tor i j on. Kai kuriose vieto* 
se vokiečių armija jau įsibrovus lenkų teritorijon ant 50 
mylių.

VARŠĄVA.—Iki šiol Lenkijos armija neparodė griež
to vokiečiams pasipriešinimo karo frontuose. Ji tvarkoj 
je traukiasi atgal prieš kiekvieną smarkų vokiečių už-i 
puolimą. Lenkijos valdžios taktika esanti rinkti tinkamą 
vietą griežtam mūšiui ir laukti pagelbos iš Anglijos ir 
Franci jos.

WASHINGTONAS. — Prezidentas Rooseveltas atsi
šaukė į visus kraštus, kurie šiemet dalyvauja Pasaulinė
je Parodoje New Yorke, kad jie dalyvautų ir 1940 me
tais. Pasirodo, kad Pasaulinė Paroda bus tęsiama dar 
vienus metus.

LONDONAS. — Chamberlainas peerorganizuos savo 
kabinetą, jį praplėsdamas, įleidžiant į jį žmones ir iš opo-

Rooseveltas Gelbės 
Ameriką nuo Karo

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pereitą pen- 
k t a d i e n į plačiai kalbėjo 
s p a u dos korespondentams 
apie prasidėjusį karą. Jis 
sakė, kad jis dės visas pas
tangas išlaikyti Ameriką 
nuošaliai nuo karo. Jis ti
kįs; jog būsią galima ta: 
padaryti. Jis prašė spaudos 
paduoti tiktai 
nias 
idant 
būtų suklaidin 
tyti prieš

žmonės iš Liberalų Partijos. Tuo tarpu Darbo Partija 
atsisakė įeiti į kabinetą, nors jinai jo politiką šimtu nuo
šimčių remia ir remsianti.
f —————

PARYŽIUS. — Francijos parlamentas suteikė galią 
Daladier kabinetui paskelbti karą Vokietijai, jeigu tas 
pasirodytų būtinai reikalinga.

Prieš Karą, už Taiką!
f ------ 1---
Į Komunistus ir Visus Lietuvius!

Tai, ką mes komunistai teigėme ilgus metus, dabar iš
sipildė. Baisus, kruvinas, pragariškas karas jau eina 
pačioje Europos širdyje. Ne tik fronte liejasi žmonių 
kraujas, bet krinta ir civiliai gyventojai miestuose ir 
kaimuose.

Visiems aiškus šios katastrofos kaltininkas ir padėjė
jas — tai Hitleris, tai hitlerinė Vokietija. Prieš jų va
lią Vokietijos žmonės tapo sublokšti į pragarišką karą.

Mūsų simpatijos eina Lenkijos žmonėms, kurie irgi 
yra auka ne tik Hitlerio kruvinų žygių, bet ir savo val
džios kriminališkos politikos. Ta valdžia, diktuojama 
Chamberlaino, atmetė Sovietų Sąjungos siūlomą milita
rišką pagelbą. Tas padrąsino Hitlerį pradėt šitą karą.

Už dienos kitos jau visa Europa pleškės karo liep
snoje. Paskui gal bus įveltas ir visas pasaulis, kaip jis 
buvo įveltas į pereitą Pasaulinį Karą, žmogaus protui 
sunku beįsivaizduoti, kokia tragedija, kokios baisenybės 
laukia visos žmonijos.

Mes negalime tylėti ir ramiai laukti baisaus likimo, 
i’ųrįųie veikti dabar, turime veikti greitai.

Kur tik yra lietuvių būrelis, eikime įi masinius susirin
kimus ir kelkime savo balsą prieš karą ir už taiką. Rei
kalaukime, kad Jungtinės Valstijos nebūtų įveltos į tą 
baisią katastrofą. Prašykime prezidento Roosevelto, kad 
jis dėtų visas pastangas bendrai su Sovietų Sąjungos 
pastangomis pasiekti taiką, išgelbėti žmoniją nuo karo 
kančių..

Draugai komunistai ir visi mūsų simpatikai. ant mū
sų krinta didelė atsakomybė. Nebelaukite nei dienos. Pa
kinkykite darban visas organizacijas. Ruoškite masinius 
lietuvių mitingus be jokio atidėliojimo. Kur galima, ap
sieikite su savo vietiniais kalbėtojais. O kur būtinas 
reikalas yra, kvieskite kalbėtojus iš centrų Brooklyn© 
ir Chicagos. Visi vadovaujanti draugai pasirengę patar
nauti.

Veikime greitai, veikime dabar!
Lietuvių Komunistų Centro Biuras,

A. BIMBA, Sekretorius.

žmon

Mirtis už “Neteisingas” 
Karo Informacijas

Berlynas. — Hitleris pat
varkė, kad mirčia bus bau
džiamas kiekvienas, kuris 
skleis “neteisingas” žinias. 
O, žinoma, “teisingos” ži
nios apie karą tik tos, ku
rias skleis karo štabas.

Italija Stovėsianti 
Nuošaliai

Roma. — Mussolinis su
šaukė savo kabinetą į spe- 
cialį posėdį ir svarstė karo 
padėtį. Kabinetas išleido 
pareiškimą, kad Italija pa
silieka neitrali šiame kare 
tarpe Vokietijos ir Lenki
jos, jeigu nebus padarytas 
užpuolimas ant jos. Taipgi 
kabinetas sako, kad dabar
tinis Italijos militarinis pa
siruošimas yra pakanka
mas.

Italijos kabinetas kaltina 
Versailio sutartį dėl šio 
konflikto tarpe Lenkijos ir 
Vokietijos.

i Žinios iš Lietuvos
Kaunas, rugpjūčio 31 d.— 

Kraštas ramus ir pasiryžęs 
ginti nepriklausomybę, jei 
kas į ją kėsintųsi.

Lietuvai Tiesioginis Pavo
jus Negręsia

Kaunas, rugpjūčio 31 d.— 
Ministeris pirmininkas Čer
nius pareiškė spaudai, kad 
šiuo metu Lietuvai negrę
sia tiesioginis pavojus, ta- 
Čiaus mūsų ginkluotos pajė
gos gins Lietuvos teritoriją 
nuo kiekvieno pasikėsinimo.

i
X



Antras puslapis LAISVI Pirmad., Rugsėjo 4, 1939

TOYS
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

every day, except Sunday
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Tel. Stagg 2-8878
President ----- Jos. Kairys 
Vice - President - - - K. Petrik 
Secretary-Treasurer • J. Gasilinas 
Editor ------ Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year _______  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ........... ~ $6.00
Foreign countries, per year ..... - $6.50
Canada and Brazil, per year __ $5.50
United States, six months ........._ $3.00
Brooklyn, N. Y.» six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Per daugelį metų fašistų agresorių, 
imperialistų ir veidmainiškos buržuazi
jos ruoštas naujas Pasaulinis Karas pra
sidėjo. Rugsėjo 1 dieną, lygiai 25 metai 
ir vienas mėnesis nuo pradžios Pirmo 
Pasaulinio Karo, Vokietijos fašistai pra
dėjo karą prieš Lenkiją.

Mūs tas nenustebino. Kapitalistiniame 
pasaulyj karas yra tokis paprastas da
lykas, kaip ir taika. Karas yra tolimes
nė fašizmo ir imperializmo politika. Su 
pabaiga pereito Pasaulinio Karo jau bu
vo padėtas pamatas naujam karui. Ver- 
sailės Sutartis, tai buvo plėšikiškas pa- 
diktavimas tais laikais stojusiai į kovą 
Vokietijos liaudžiai prieš kaizerį, už ka
ro užbaigimą, už naują Sovietų sistemą. 
Versailės Sutarties plėšikiškos iltys buvo 
nukreipta ne prieš fašizmą, kurio tais 
laikais Vokietijoj nebuvo, bet prieš virš 
60 milionų Vokietijos gyventojų. Perga
lėtojai imperialistai susirinkę į Versailę 
suraižė pasaulio žemlapį, taip, kaip jiems 
patiko, jų interesai reikalavo, pri- 
dūl-yrlaiiuJnsokių “laisvų” miestų, kori- 
doriąį' piBk^u, sulipdydami sau paklus- 
pids valstybes iš svetimų žemių! Ir tuo 
jie jau tada padėjo pamatą baisiems ne
sutikimams, pjovynėms ir karams. Ver
sailės Sutarties sąlygos padėjo Vokieti
joj įsigalėti brutališkiausiai pasaulyj fa
šistų sistemai.

Vokietijos fašistų agresorių vadas Hit
leris, kaip savo laikais imperialistų kai
zeris, iškilminga kalba pradėjo karą 
prieš Lenkiją. Jis sakė, kad nežudys mo
terų ir vaikų, o jau tą pat dieną net ke
lis kartus Vokietijos fašistų orlaiviai 
bombardavo Varšavą, sudaužė trauki
nius su moterimis ir vaikais, bombarda
vo Krokavą, Čenstakavą, Baltstogę, Gar
diną ir IcrtūSvmiestus! Vokietijos fašistų 
per daugelį metų išauklėta karo mašina 
užpuolė Lenkiją. Karas prasidėjo! Ka- 
nuolės baubia! Kulkasvaidžiai ir šautu
vai trata! Kraujas liejasi! žmonės žūva! 
Už tai atsako budeliškas Vokietijos fa
šizmas.

Mes visada nurodinėjome, kad fašiz
mas reiškia karą, kad karu kvėpuoja, 
kad fašistai uždegs naują Pasaulinį Ka
rą. Mes dėjome pastangų, kad pastoti 
jam kelią, kovojome, mases mobilizavo- 

. me ir dabar dirbsime, kad fašistai agre
soriai negalėtų'j į laimėti. Sovietų Sąjun
ga darė viską, kad apjungti visas prieš 
kabą nusistačiusias valstybes prieš karo 
agresorius, bet jie negalėjo savo tikslo 
atsiekti, nes Francijis ii* Anglijos išda
vikiška buržuazija visaip trukdė tas 
SSSR pastangas, sabotažavo, suokalbia- 
vo, fašistų smūgius kreipė prieš Sovie

tus, išdavė Mąndžuriją, Ethiopiją, Aus
triją, Albaniją, čechoslovakiją, Klaipė
dą ir baision padėtin pastatė Lenkiją.

Lenkija atsidūrė katastrofiškoj padė
tyj. Ji būdama sulipdyta iš Lietuvos, 
Baltrusijos, Ukrainos žemių ir skirtingų 
gyventojų pati bijojosi į valdomą žemę

Paderewskio Balsas
Iš Londono per radio bu

vo skaityta garsaus pianis
to Paderewskio prakalba. 
Jis kaltina Hitlerį dabarti
niam krizyje ir šaukia len
kus laikytis vienybėje. Pa
derewskis užgiria preziden
to Roosevelto žygius išgel
bėti taikų.

įsileisti Sovietų Sąjungos Raudonąją Ar
miją Lenkijos apgynimui. Bijojosi, kad 
tautų mažumos, kurių broliai ir seserys 
laisvai gyvęna Sovietų Sąjungoj, nepa
matytų laisvos darbo žmonių respubli
kos karius! Bijojosi, kad jie neatneštų 
naują dvasią, natiją paakstinimą prie 
pasiliuosavimo iš išnaudojimo jungo! To 
bijojosi, ir Anglijos, ir Francijos veid
mainiška demokratinė buržuazija, kuri 
įsakė Lenkijai nepriimti iš Sovietų gink
luotą pagalbą! Ir to pasekmėje Lenkija 
atsistojo veidas veidan su daug galin
gesne Vokietijos fašistų karo mašina.

Francija ir Anglija pasiruošė karui. 
Jos įteikė Vokietijos fašistams griežtą 
reikalavimą (ultimatumą). Italijos fašis
tai mobilizuoja karo jėgas. Visa eilė ki
tų didesnių ir mažesnių valstybių ruo
šiasi karui. Aišku, kad jos viena po ki
tai bus įtrauktos į tą baisią žmonijos ka
tastrofą, kurios vardas KARAS! Aišku, 
kad žmonija vėl atsidūrė baisioj nelai
mėj, kada ne vien atskiri miestai, bet iš
tisos valstybės bus išteriotos!

Bet mes tikri, kad baisioj žmonijos ne
laimėj, kraujo ir ašarų jūroj prasiblai
vys milioninių darbo masių protas nuo 
fašistinių nuodų, nuo saldaus buržuazi
jos veidmainiško apgavimo, nuo įvairių 
reakcionierių migdymo, nuo klaidinančių 
iliuzijų. Darbo milžinas, kad ir sukruvin
tas, aptaškytas purvu ir krauju, atsikels 
daug drąsiau, daug stipriau, kaip jis at
sikėlė iš kraujo klano po pereito Pasau
linio Karo ir nublokš tuos, kas jį išnau
dojo, skriaudė, kankino, apgavinėjo ir 
ant galo atvedė į tą baisiausią žmonijos 
katastrofą! Jis sudaužys vergijos pan
čius ir patsai pradės budavoti naują 
tvarką, kurios pavyzdžiu yra naujas 
darbo žmonių namas—Sovietų Sąjunga!

Kame Lenkijos Silpnybė?
Lenkijos žmonės patriotiški, jie drą

siai gins savo kraštą. Lenkijos valdžia 
gerai veikė krizio pradžioj. Ji nesielgė, 
kaip Čechoslovakijos ir Lietuvos val
džios, kurios krizį slėpė nuo gyventojų, 
visaip gyventojus ramino. Lenkijos val
džia šaukė skaitlingus piliečių susirinki
mus,-informavo, prisiekdino juos ginti 
Lenkiją ir priruošė. Tas tarnaus Lenki-

• jos apsigynimui.
Jos silpnybė yra tame: (1) Anglija ir 

Francija, jeigu ir norės, tai negalės su
teikti jai ūmios pagalbos. (2) Ji atsisakė 
priimti nuo Sovietų militarę pagelbų. 
(3) Jos gyventojų nevienodumas ir ma
žumų nepasitenkinimas. (4) Jos teritori
jos permažas plotas, kuris gali būti bom
barduojamas priešo lėktuvų ir (5) Vo
kietija pušį Lenkijos apsupa lanku.

Jau nekalbant apie Lenkijos Korido
rių, kuris vietomis yra tik 15 mylių plo
čio ir negalimas ginti, ir pati Lenkija 
yra iš šiaurių, vakarų ir pietų apsupta,- 
kaip apžiota Vokietijos. Kol gyvavo' Če- 
choslovakija, tai visai kita buvo JLenki- 
jos padėtis. Tada Čechoslovakija iš pietų 
apie 300 mylių dengė Lenkijos sieną. Ka
da Čechoslovakija pateko naziams, tai 
dabar ir iš ten jie puls Lenkiją. Tiesa, 
ten Lenkijos siena eina Karpatų kalnais, 
jų viršūnėmis, tas duos progų lenkams 
gerokai gintis.

Numatoma, kad ' Vokietijos fašistai 
smarkiausias atakas ant Lenkijos darys 
per Koridorių, kad greičiau susijungti 
su Rytų Prūsija ir per Sileziją linkui 
Varšavos.

Vien'ok ir Lenkija turi savo planą. Nu
matoma, kad Lenkijos komanda mano 
gintis Karpatų kalnuose ir vakarų fron
te, o visas jėgas mesti ant Rytų'Prūsijos, 
kad ją užėmus. Jeigu tas Lenkijai pa
vyktų, tai daug jos pozicija sustiprėtų. 
Viena,—jos karo frontas sutrumpėtų ant 
250,mylių; antra—prašalintų pavojų iš 
šiaurių pusės, tai yra, Rytų Prūsijos ir 
trečia—frontas daugiau išsitiesintų. At
rodo, kad tame yra Lenkijos armijos ko
mandos viltis.

Terorizuoja Komunistus
Paryžius.

reakcinė valdžia ne tik už
darė Komunistų Partijos 
laikraščius ir žurnalus, bet 
taipgi neleidžia platinti nei 
lapelius, kuriuose išdėstomą 
komunistų pozicija. Lapelių 
dalintojus areštuoja ir kem
ša į kalėjimų. Rugpjūčio 31

Franci j os
d. Paryžiuje suareštuota 40 
lapelių dalintojų.

Vadinasi, DalUdier val
džia bando įvesti Frahcijon 
fašistiiies metodas'.

Washingtonas. — Valdžia 
pasiruošus pradėt supirkL 
nėjimą karo reikmenų už 
$100,000,000. Taip yra nu
tarta Kongreso.

Amerikos ir Sovietų-Vokiečių 
Nepuolimo Sutartis

stoties 
1939)

pilnas 
atėjo

Earl Btowderio prakalba, Pa
sakyta per radio iš 
WINS, rugpjūčio 29 d.,

J pasaulį, kuris yra 
karų ir karo pavojų,
pranešimas, kad dvi didelės 
valstybės susitarė viena kitos 
nepulti. šią žinią daugelis 
žmonių pasitiko su pasipikti
nimu ir nusiminimu. Jų tarpe 
yra tokių žmonių, kurie sako
si stoją Už taiką Virš visko. 
Nors nėra abejonės, kad tokio 
žmonės yra didelėje mažumo
je, bet jie kontroliuoja 
gumą laikraščių ir turi 
įtakoje daugumą radio

daU- 
savo 
žinių 

pranešinėtųjų/Todėl tie, kurie 
savo mintis ima gatavai jiems 
sudarytas iš radio pranešimų 
arba editorialų yra jau įsiti
kinę, kad Sovietų Sąjunga ir 
Naziška Vokietija sudarė są
jungą prieš likusiąją pasaulio 
dalį. Bet tai yra milžiniškas 
melas, kurio tikslas yra pa
slėpti darbus pavojingiausių ir 
pikčiausio karo kurstytojų.
Nepasiduosime po Chamber

laino Komanda

Mes eikimę prie to klausi
mo kaipo amerikonai, iš taš- 
karegio Amerikos tautinių in
teresų, kuriems labai rūpi pa
laikymas pasaulyje taikos. 
Kai laikraščiai šaukia “išda
vystė” iš Sovietų Sąjungos pu
sės, kadangi jinai padarė ne
puolimo sutartį su Vokietija, 

i kadangi jinai atsisako eiti į 
karą pagal įsakymą Chamber
laino, tai męs turime pa
klausti savėsL “Ar mes taip
gi norime suteikt gUlią Cham
berlainui, kad jis galėtų taip
gi įsakyti Amerikai eiti į ka
rą?” Jei mės sakome, kad 
Sovietų Sąjungos moralinė 
pateiga — b kiekvienas žiho, 
kad Sovietų Sąjunga nėra pri
ėmus jokios legališkos obliga
cijos klausyti Chamberlaino— 
eiti į karą tada, kada Cham- 
berlainas nusprendžia, tai mes 
taipgi sutinkame, kad ir Jung
tinės Valstijos randasi po ta 
pačia arba panašia pareiga 
(obligacija). (

Bet aš manau, kad daugu
ma amerikonų, milžiniška 
dauguma, pasakys, jog jung
tinės Valstijos nenori eiti į 
karą, juo mažiausia eiti į ka
rą pagal Chamberlaino prisa
kymą ir idant pravesti gyveni- 
man jo politiką. Jeigu kada 
nors Jungtinės Valstijos ma
tys reikalą eiti į karą, tai jos 
tą darys tiktai po daug rim
tesnių pastangų palaikyti pa
saulyje taiką iv tokiose sąly
gose, kurias jos pačios nusta
tys, ir idant pravesti Jungti
nių Valstijų pasirinktą politi
ką ir pagal susitarimą su kito
mis valstybėmis. Jeigu Jung
tinės Valstijos negalėtų susi
tarti su tomis kitomis valsty
bėmis, tai jinai stovėtų nuo
šaliai. Jokiam atsitikime ši ša- • f į
lis nesutiktų pavesti savo tei
sę Chamberlainui padaryti 
nuosprendį eiti į karą ar neiti, 
afba kada eiti arba keno rei
kalus apginti.
Sovietai Bandė, Bėt Nepavyko

Paimkite šitas visai papras
tas it aiškias taisykles, kttfių 
visokiam atsitikime prisilaiky
tų Sovietų Sąjunga, ir jūs len
gvai suprasite Sovietų Sąjun
gos žygį dėl sudarymo nepuo
limo sutarties su Vokietija. 
Nepaisant visų labai liūdnų 
patyrumų su Chamberlainų ir 
Bonnet, Sovietų Sąjunga pa
siūlė tarpsavinio apsigynimo 
sutartį Anglijai ir FfanCijai, 
jeigu būtų galima susitarti 
dėl Sąlygų, kurios apimtų ir 
militarinę pag'elbą kiekviėnai 
valstybei Europoje , kuriai 
grūmoja agresoriai. Bet Len
kija griežtai pareiškė, kad 
jai nereikalinga Sovietų mili- 
tarįška pagelba ir kad jie to
kios pagelbės nepriimtų.

ChainbėrlaiUas ir Ęotitief pa- Į dienos atgal vienam laikrašty- t s . • 1 . * 1 — • • ■vlaike šitokią lenkų poziciją. 
Mažosios Pabalti jos valstybės 
pareiškė, kad joms nereikia 
ir kad jos nepriimtų Sovietų 
militarinės pagelbos; Cham
berlain ir Bonpet palaikė jų 
pusę. Visas klausimas susive
dė į sekamą: ChanibeiJflinas 
nori, kad 
tiktų, -jog 
padarys 
Sąjunga 
traukta į 
bet jos rankos bus surištos ir 
ji negalės niekaip veikti, pa
kol negaus prisakymo iš 
Chamberlaino ir jo patarėjų. 
Chamberlainas buvo pasirįžęs 
eiti į karą net ir be tokio su
sitarimo, jei tik jis galėtų 
tęsti be galo ilgus ir bergž
džius pasitarimus (Maskvoje ir 
klaidingai užtikrinti Anglijos 
ir Frahcijos žmonėms, jog 
tuomi jisai apsaugo juos nuo 
karo pavojaus. Chamberlaino 
politika pasidarė 
vajum Lenkijai, 
pavojum Sovietų 
Jungtinėms Valstijoms ir An
glijos ir Francijos žmonėms. 
Jo šita suktybė turėjo būti iš
versta aikštėn ir sudaužyta 
neskaitant kaštų.

Paskelbdama, kad Sovietų 
Sąjunga nepuls Vokietijos, ji
nai tik pakartoja tai, ką ji 
visados skelbdavo, kaipo savo 
pamatinę politiką. Bet gauda
ma tokį pat užtikrinimą iš 
Hitlerio pusės,, Sovietų Sąjun
ga laimėjo pergalę ne tik sau, 
bet viso pasaulio taikai. Jinai 
sudaužė fašistinę “ašį,” tą 
valstybių apsivienijimą, kuris 
išvertė viso pasaulio lygsvarą. 
Jinai sudaužė visą fašistinę 
ideologiją ir paliuosavo Vo
kietijos žmones iš jos dvasinio 
pavergimo. Ji sudaužė tokias 
sąlygas, kuriose pasaulis pa
laipsniai slinko į karą be rim
tų pastangų pastoti jam ke
lią. Ir ji pastatė galingą už
tvarą prieš pakartojimą begė
diškos Municho sutarties, kuri 
sunaikino Čechoslovakija be 
jokio pasipriešinimo' jos nau
dai.

Liberalą Piktos Ašaros

Tūli lengvaširdžiai ir negi
liai protaują liberalai prisidė
jo prie Chamberlaino 
jų šauksmo, jog šita 
mo sutartis esanti 
Mūnichas. ” Bet mes 
žįstame medį iš to, kokius vai
sūs jis duoda. Amerikonai tu
ri spręsti kiekvieną įvykį pa
gal tai , kaip jis paliečia 
Amerikos nacionalinius inte
resus. Municho sutartis buvo 

•}

didelis smūgis Amerikai. ^Da
bar tą pripažįsta visi, nors ta
da vien tik komunistai turėjo 
drąsos ir perrnątymą tą sutar
tį pasmerkti ir parodyt jos 
tikrąją reikšmę, Iš antros pu
sės, Sovietų-VokieČių sutartis 
žymiai pagerino Jungtinių 
Valstijų poziciją. Ji jau atne
šė Japonijos pareiškimą ne
apsakomos meilės linkuT Ame
rikos. Taip pereitą naktį per 
radio pareiškė Japonijos val
dininkai, kurie tik kėlios sa
vaitės tam atgal bombardavo 
Amerikos misijas, apmuŠinėjo 
Amerikos moteris Chinijos 
miestų gatvėse ir abelnai min
džiojo Amerikos teises ir sen
timentus. Ji išsklaidė debesis 
iš Amerikos pozicijos, kurie 
tik kelios savaitės tam, atgal, 
kaip išreiškė konservatyviška 
rašytoja Dorothy Thompson, 
grūmojo “uždarymu 
durų Tolimuosiuose Rytuose, 
suddužyihu Monroe 
hai, ir Europai, 
liksime atskirti 
Amerikoje.”

Chamberlaino Meškerė 
♦

Alfred Duff Cooper, 'buvęs 
Anglijos laivyno gaiva, kelios

Sovietų Sąjungą su- 
kadą tiktai Ftitlefis 
užpuolimą, Sovietų 
bus 'automatiškai į- 
karą su Vokietija,

didžiausiu 
didžiausiu 
Sąjungai,

pasekė- 
nepuoli- 
“ antras 

juk pa-

atdarŲ

Doktri- 
Mes gi pasi- 

Šiaurinėje

i

je skundėsi prieš poną Cham- 
berlainą, jog jis esąs be galo 
prastas žvejotojas, nes leidęs 
Rusijai pasprukti nuo jo meš
kerės kabliuko. Taip, Sovietų 
Sąjunga paspruko nuo Cham- 
berlaino kabliuko, bet ji viešai 
persergėjo jį ir visą pasaulį 
keliais atvejais, kad jinai ma
tė šitą kabliuką, kad ji ant jo* 
nekibs ir kad jei Chamberlai- 
nas nori daryti biznį, tai jis 
turi mesti žvejotojo rolę, pa
dėt į šalį savo meškerę ir eiti 
į l'imtą kofefenciją dėl grei
to susitarimo lygaus su lygum, 
kuris atatiktų pasaulinei situ
acijai.

Lai tie, kurie skundžiasi, 
buk Sovietų Sąjunga išdavus 
kurią nors tautą, ar kurią 
nofs idėją, atsisakydama kib
ti ant Chamberlaino kabliuko, 
atvirai atsako į šį klausimą: 
“An jūs patariate Jungtinėms 
Valstijoms kibti ant to kabliu
ko? Ar jūs norite matyti 
Ameriką ant Chamberlaino 
kabliuko?” Jeigu jų atsaky
mas yra “ne, nenorime,” tai 
lai jie liaujasi šmeižę ir nie
kinę Sovietų Sąjungą!

Sovietų-Vokietijos nepuoli
mo sutartyje nėra nieko tokio, 
kas užkirstų kelią Lenkijai 
gauti visą tą pagelbą iš - So
vietų Sąjungos, kokią ji suti
ko priimti. Kadangi ji atme
tė militarinę pagelbą, tai kito
kios pagelbos nebeliko, kaip 
tik medžiaginė. O medžiaginė 
pagelba yra grynas prekybos 
reikalas ir tam reikalui nerei
kia jokios specialės sutarties 
—ji gali karo reikmenis pirk
tis iš Sovietų Sąjungos.

Sovietų Rankos Liuosos
Šioje nepuolimo sutartyje 

nėra nieko, kas kliudytų So-: 
vietų Sąjungai prieiti prie su
sitarimo su Anglija ir Franci
ja, arba su Jungtinėmis Vals
tijomis, kaip ir kokiais būdais 
sulaikyti agresiją kitų valsty
bių, nežiūrint, iš kur ta agre
sija pareitų. Bet, žinoma, So
vietai turi pakankamai prity
rimo, jog jie bus labai atsar
gūs prieidami prie bet kokios 
sutarties su bet kuria valsty
be -r- sutarties, kurios 
pati savo spėka negali 
verst laikytis. O ji gali 
versti Vokietiją 
puolimo sutarties. Sovietų 
junga turi gauti labai rimtą 
užtikrinimą pirma, negū jinai 
sutiks surišt savo likimą su 
valdžiomis, kurias kontroliuo
ja Municho sutarties “didvy
riai.”

Labai įdomu matyti, kaip 
greitai tie, kurie šmeižia Sovie
tų Sąjungą, primesdami jai 
“susidėjimą su Hitleriu,” siūlo 
Jungtinėms Valstijoms ir An
glijai susitarti ir bendrai veikti 
šu kitais fašistinės “ašies” na
riais. Pavyzdžiui, Scripps-Ho
ward laikraščiai jau atvirai 
pradėjo kalbėti apie tą “Seną 
ir tikrai puikią Japonijos kul
tūrą” ir užtikrina Japonijos 
karaliui, kad jos “geriausi 
draugai randasi Amerikoje ir 
Anglijoje.” O David Lawrence,

rašytojas, labai arti susirišęs 
su Hooveriu ir visa aukšta Re- 
publikonų Part, vadovybe, at
virai pareiškia, kad “Hitlerio 
pasidavimas Maskvai praskina 
kelią Jungtinių Valstijų Sąjun
gai su Japonija.” Jis nurodo, 
kad “Amerikos ir Anglijos ka
pitalas galėtų suteikti pinigų, 
o Japonija vadovybę dėl Chi
nijos suindustrializavimo ir iš
vystymo jos šaltinių.” Tai ši
taip ''šneka begėdiškai atvirai 
spaudoje tie, kurie suorganiza
vo dar negirdėtą apgaudinėjimo 
hy šmeižimo kampaniją prieš 

✓taikingiausią pasaulyje valsty
bę (Sovietų Sąjungą).

Teisybė yra galinga jėga, 
faktai yra atkaklūs dalykai. 
Šią niekinimo kampaniją prieš 
Sovietų Sąjungą šioje šalyje 
yra suorganizavę Chamberlai
no teisintojai. Jų tikslas yra 
diskredituoti Sovietų Sąjungą. 
Bet jų kampanija sudūžta prieš 
Amerikos žmonių sveiką prota
vimą. Viskas, ko reijda ameri
konams dėl pusėtinai teisingo 
supratimo Sovietų Sąjungos 
pozicijos, tai pastatyt sau klau
simą : “Kaip aš norėčiau, .kad 
mano valdžia elgtųsi dabarti
nėje situacijoje? Ar aš norė
čiau, kad mano valdžia atiduo
tų Chamberlainui galią įtrauk
ti Jungtines Valstijas į karą su 
Vokietija tokiose sąlygose ii’ 
tokiu laiku, kokias sąlygas ir 
kokį laiką Chamberlainas 
diktuos ir su jo kontrole 
Amerikos ginkluotų spėkų? 
ba aš geriau norėčiau, 
Washingtonas pareikštų, 
dangi Amerikai negrumoja 
jautinis pavojus^ ir gali 
apsiginti, kad mes kariausime 
tiktai tada, kada taikos, reika
las bus aiškus, o ne dėl palai
kymo Chamberlaino imperijos, 
tiktai tada, kadą mūsų valdžia 
gaus užtikrinimą, jog mes ne
kariaujame tiktai dėl to, kad 
užkarti ant pasaulio naują ir 
dar baisesnę Versailio*taiką?”

MiUihiŠka Amerikos žmo
nių dauguma žino, kaip atsa
kyti į šiuos klausimus. Ir jų 
nuosprendis tuo pat kartu bus 
garsus užgyrimas Sovietų Są
jungos taikos politikos ir jos 
padarytos nepuolimo sutarties 
su Vokietija.

pa- 
ant 
Ar- 
kad 
ka- 

tuo- 
pati

Vėl Padidėjo Bedarbė

laikytis

jinai 
pri- 
pri- 
ne- 

i Są-

New York'. — National 
Industrial Catiference 
Board raportuoja, kad per 
liepos mėnesį Jungtinėse 
Valstijose bedarbių armija 
padidėjo 3 nuoš. Sako, bir
želio mėnesį buvo 9,528,000 
bedarbių, o pabaigoje liepos 
jau buvo 9,860,000.

Šiaurinės Valstybės Laiko 
Konferenciją dėl Neitrahimo

Oslo, Norvegija. — Čio
nai susirinko užsienio rei
kalų ministerial Norvegi
jos, Švedijos, Finlandijos ir 
Danijos. Jie svarsto, kaip 
šitas šiaurines valstybes iš
laikyti neitrališkomis, jeigu 
kiltų karas. Aišku, konfe
rencijos tarimai laikomi 
slaptybėje.

Klausiniai ir Atsakymai
. Klausimas

Kapitalistų laikraščiai sa
ko, kad Hitleris pareiškė, 
jog ir jis išvyksta frontan 
kariauti ir mano, kad jis 
ten gali žūti* Argi tiesa, 
kad Hitleris galėtų važiuo
ti į frontų?

J. S.
Atsakymas

Tiesa, Jlitleris savo pra
kalboje pereitų penktadienį 
pasakė, kad jis užsivelka

uniformų ir ištraukia į 
frontų. Jis taipgi savo įpė
dinius jau paskyrę, jeigu 
jis kare kristų. x

Bet tai bus jo blofas pa
sigauti Vokietijos žmonių 
simpatijų, jog,/ot, ir pats 
Hitleris pasirįžęs “paguldyt 
galvų už tėvyiię.” Jis, žino
ma, gali būti “fronte,” bet 
ui kelių dešimtų mylių nuo 
mūšių. Tokie sutvėrimai 
moka “kariauti” ir gyvi su
grįžti.
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Soviet Pact Effect BendsIDS Drive

Trečias puslapis

• Franya, our “Brooklyn Briefs” 
correspondent is’ very much surpris
ed over the outcome of her weekly 
column. She figures that because of 
the nature of the articles some one 
will put the “finger” on her.

We however, are very 
pleased with her 
and think it i-----
of home appeal which we needed so 
badly.
• The “Open Road” column con
ducted by Walter Kubilius has tak
en a vacation together with himself. 
Walter has made it his business to 
abide by the name of the column,— 
he’s thumbing his way around the 
country via the open road. The last 
we heard about him, he was holed 
up in a town called Worcester, 
Massachusetts and was heading for 
Boston. \
• Frances Seselgis, the Chicago 
lassie, now in Brooklyn and doing 
her bit at the LDS office, is the 
most talked of person nowadays, 
(at least in the print

’ like nobody realized 
until two weeks went 
ter several months 
hear??????
• The Jimmy Collins 
is busy at work in the recruitment 
of new members. It is an anti-fas
cist organization, and named \ after 
that great test pilot of govermnent 
planes who was killed during a* ten 
thousand foot test dive several 
yerts ago. He was a member of the 
Communist Party. Vete Zablackas 
and Charlie Young are eligible to 
the flying club, both of them have 
been practice flying.
• Do you want to become a star? 
Have you that . inner yearning to 
become the nations idol ? Are you 
the dramatic type? If so you have 
an opportunity to develop your ta
lent. A chance to display your dra
matic ability is offered by the Com
munist Party in their presentation 
of “In Full Devotion,” a pageant to 
be presented at Madison Sq. Gar
den, on September 11th. Rehearsals 
are now in progress at the Keynote 
Club, 201 West 52nd St. ever even
ing until eight.
• The death of G. Markoff, Direc
tor of the Workers School is indeed 
a chock to many of his fellow stu
dents and comrades. Walter Kubi
lius and I having recently graduated 
from the school got to know Mar-

are very much 
her ^tyle of writing 

makesk up for the lack
The fight contract comes un- 

the heading COMPETITION, 
scoring blows; greatest num- 
of new members. The prize,

Those two
Mass, and

blow. Who

day 
day 
day

LDS Drive Reserves 
Move Into Action

reassurance, the Massachusetts groups are slowly welding 
instruments 
themselves

again.

in a determined effort to offset the tie and to 
up into first?-------------------------

have held back

Scoreboard
the current LDS membership 
between the competing groups 

new members is as

In 
drive 
the score in 
follows:

and Breaks Axis

Flying Club

UmSU

a lesson to you peo- 
yourselves up as the 

of the Lithuanian-

we think the
Committee 

when it refused the 
the LMS to particip-

Lith- 
bungled

shop). Seems 
her presence 
by. Now af- 
you should

BY CAL
With both sides more or less tied, the Chicago-Massachus

etts LDS drive, bogged down to a slow but reasuring pace, with 
both teams lining up their heavy artillery for the big offensive. 
With 
their 
bring 
place

Chicago, it seems, 
their applications purposely, in or
der to create the grand slam ef
fect and to, if possible try to create 
a feeling of superiority and might 
over the new but gallantly (fighting 
Bay Staters.

It can 'truthfully be said however 
that the Massachusetts group, in 
reply to this latest offensive, have 
reformed and restrengthened their 
apparatus, so much so, that we can 
in the very near fdture expect a 
veritable flood of new applicants.

Tony Vasaris, who has been the 
backbone of the drive, together with 
his trusted lieutenants, Frank Ol
sen, etc, are making a clean sweep 
of cities and towns that heretofore 
have never heard or dreamed about 
the LDS.

The “Committee of 100” a new 
and inspiring group consisting of 
all LDS’ers who have recruited at 
least one member is surging for
ward and setting a terriffic pace.

Bangos Chorus 
Switch Date

Chicago—Massachusetts 
Sparks ... 
Roseland 
Redwings 
Monarchs 
Zephyrs .

South Boston 8
Montello ......' 2
Stough’ton ..... 2
Lawrence ....... 0
Worcester ..... 0

TOTAL 12

9 
o
2
1
1

13

koff as a dear friend, his being our 
instructor and guiding hand will 
live forever with us.
• It’s the battle of the States, 
folks. Step right up and see the 
Chicago LDS’ers vs the Mass. 
bLueblooDS in a battle for suprem
acy, 
der 
The 
ber
CASH.

Yes sir, thats them! 
battlers out there are 
Chi, trading blow for 
will win? Wait till 1940! Meanwhile 
I’d place a bet on Mass.
• This past Monday thousands of 
workers thruout the. country cele
brated Labor Day.

Originally, May 1st was the 
set for labor since on this 
years back, the height hour
came into existence. However, ,even 
though the day has been changed 
the struggle for improved working 
conditions still goes on. May we 
look forward to a more solidified 
unity of the working man and the 
opportunity for peace, and progress.

\ *
• With war clouds still over Eu
rope and the possibility of a world 
catastrophe ever prevalent one no
tices traces of grim humor in the 
form of bets on war possibilities.
• One of the main reasons why 
Chamberlain is so annoyed over the 
German-Soviet Non-Aggression Pact 
is, that Von Ribbentrop the Ger
man emissary to the Soviets who 
aided in the formal understandings, ■
brought over a set of recordings Leading the “Committee” nationally

is Frank Olsen of Boston with the 
grand total of six. Following closely 
on his heels is John Patritus of 
Chicago with five to his credit.

The “dark horse” that Massachus
etts drive leaders speak about quite 
often, is due around the bend at 
any moment. What will follow after 
the “horse” comes in, is still a dark 
secret. Only time will tell.

Worcester, Massachusetts, is still 
the lame duck of the entire drive. 
What plans, toward a stimulus in 
activity and recruitment is being 
done in this steel and textile city is 
unknown at present, however, we 
can expect Some sign of activity in 
the near future'.'''

that were taken in the pre-Munich 
conference between Hitler and 
Chamberlain. The recordings prove 
the continuous conivance of 
berlain to egg Germany on to 
tack of the Soviet

Cham- 
an at-

Union.
Youth 

by the
National 
called

YoųBh League

• The Lithuanian 
Conference being 
American National 
deserves a few lines of comment in
sofar as it’s method of organization 
representation is concerned. One 
wonders if the conference is being 
called for the benefit of “all” Lith
uanian youth, or is limiting itself 
to organizations which “they” 
choose.

Maybe I’ve been mis-informed 
about the whole situation, but clari
fication will solve many problems.

UTHUANIAN CHORUS VISIT TURNS
OUT TO BE FIZZLE

Chicago, as a result of the stre
nuous competition, has to all ap
pearances also reorganized and 
strengthened their forces. They as 
a result of the Massachusetts pres
sure, are forced to realize the se
riousness of the drive* insofar as 
the possibility of- the Bay Staters 
walking off with the prize, exists.

We also notice an increase (we

Absent members please note— 
After due deliberation, it has been 
decided that Bangos Chorus will 
henceforth hold its rehearsals every 
Thursday evening instead of Fri
day as has been the custom. We 
hope this change will prove more 
convenient for members who pre
viously have had to miss 'rehearsals 
in order to perform more 
personal matters.

We also sincerely hope, 
the future a certain young
the bountiful braids, refrain from 
gathering poison oak 
beautification of said 
ing quarters. It is 
for the complexion
lady eventually discovered and also 
the cause of her missing several 
rehearsals and the Cranford Picnic 
sing-song. Other potential bouquet 
gatherers beware, lest ye too stiffer 
the pangs of remorse and isolation. 
Don’t forget next Thursday, Abys
sinia. Wavelet.

leaves for the 
maidens sleep- 
tragically bad 
as this young

)

Non-Aggression 
Pact Ratified

Cleveland—Metropolitan
Brooklyn ......

Newark ........
Elizabeth ......

Richmond Hill
Maspeth ........

LeaDerS 1
Windsor ........  0
Collinwood .... 0

TOTAI 1

urgent

that in 
lady of m

the news

0 
0 
0 
0 
3

3

Many of us who are vitally interested in the international 
situation and the war crisis in Europe because we know that 
they all affect us either directly or indirectly are, or have been 
confused about the real meaning of the Soviet-German Non
Aggression Pact. The questions? 
which rise before us are these: :

1. Has the Soviet Union sold out
the democracies ? I

2. Does the Soviet Pact help to 
create another Munich?

3. Why did the Soviqt 
make such a pact with 
enemy, the worst type 
government in the world

In the course of this 
hope to explain cldhrly 
pact means as it appears

First of all, the hysteria and an
ti-Soviet propaganda created by the 
American press, which 
tedly controlled by ultra 
ries anti-Rooseveltian 
and Republicans, must be 
Nothing is solved while the person 
who is doing the solving is in an 
acute state of hysteria. The first 
thing therefore is to be calm and 
to look at the facts which we have 
at hand.

come at this moment, that 
will at least be neutral!
Soviet-German nona-aggression
ISOLATED GERMANY FROM
AXIS POWERS and

Germany’s
Union* 
deadly 
fascist

a
of 
today ?
article, I 

what this 
to me.

is admit- 
reactiona- 
Democrats 
left aside.

the talk we have heard 
commentators and from 
has been mere conject- 
of the material, the

• BY REE ALIS
NEW YORK.—Lithuanian Day on Sept. 10th'at"the New 

York World’s Fair won’t be what it might have been. To begin 
with, such outstanding choral groups as the L.K.M. chorus of 
iChicago and the Aido Chorus of Brooklyn and a score of other 
groups which comprise the Lithuanian Art League will not part
icipate. 0----------------------------*

To put a further crimp in Lith
uanian Day arrangements at the 
Fair the student chorus from Vy
tautas the Great University of Kau
nas for some unexplained reason 
will not not be present at the ce
remonies, much less be present in 
the United States.

Failure of the choruses affiliated 
to the Lithuanian Art League to 
participate is no secret. Thanks to 
the Lithuanian Day Committee 
which sought to make political ca-

hope) in the agitational part of the 
drive with the announcement that 
a new column under the heading of 
the “LDS Merry-Go-Round,” will 
appear in the Vilnis English Section. 
We wish them luck and plenty of it, 
in all phases of LDS recruitment, 
because with some of the startling 
developments that

they’ll need it.
as the 

drive is concerned, a sly, 
atmosphere prevails over

Massachusetts

MOVIES

“The Government of the Union 
of Socialist Soviet Republics and 
tlie Government of Germany, led by 
tile desire to consolidate the cause 
of peace between the U.S.S.R. and 
Germany, and ' proceeding from the 
basic provisions of the Treaty on 
Neutrality, concluded between the 
U.S.S.R. and Germany, in April, 
1926, have arrived at the following 
agreement:

“CLAUSE I
“The two • contracting parties un

dertake to refrain from any viol
ence, from any aggressive action 
and from any attack against each 
other, either individually or jointly 
with other powers.

“CLAUSE II
“In the event that either of the 

contracting parties should be 
jected to military action on the 
of a third power, the other 
tracting party will not lend 
power support in any form.

Having received several requests, 
indirectly, we insert in this issue 
of the LYS a short biography of 
Bunni Sovetski . . .

A tall sandy haired chap is Bunni 
Sovetski, and hails from that meat 
packing city of Chicago. At present 
he conducts a column 
English Section under 
“Straws in the Wind.” 
tributes occasionally 
But, let’s go back a bit to his ear
lier days. When a guy is born he 
begins to be something; he is no
ticed because he is a bawler, a na
tural agilator. Sovetski began such 
a career on Dec. 19, 1910, in Chi
cago, Illinois.

Because he was a white haired 
kid he was tagged Bunni, the being 
white-haired isn’t’' unusual for a 
baby—the imagination of the pa
rents is to be remarked.

in the Vilnis 
the title of 

He also con- 
to the LYS.

Metropolitan-

sub
part 
con- 
that

• .pkal out of the Lithuanian Day at„ "Television 
the Fair somę of the country’s lead
ing choruses will not perform.

But what surprises us is the reas
on why' the chorus from Kaunas 
will not be present.

According to “Jaunimas,” a Chi
cago Lithuanian - American publi
cation, the "certain obstacles” 
which will prevent the Lithuanian 
Chorus from coming to the United 
States is that officials of Lithuania 
"utterly disregarded the wishes of 
the very people thtey are trying to 
cajole into a generous mood.” That 
is to say that they have had a dif
ficult time here in trying to 
funds for the financing of the 
uanian Chorus.
' Personally, 
uanian Day 
twice. Once 
choruses of 

„ ate and then again when it tried 
to exploit the samė people that it 
alienated for money to pay for the 
expenses of the student chorus.

Let that be 
pie who place 
representatives 
Americans.

Not only have you sterilized Lith
uanian Day into a ghost, but you 
subordinated the culture of Lith- 
uanian-Americans to your whims.

At least, the tragedy of it all will 
serve as an eye-opener to Lith- 
uanian-Americans. In the future

raise
Lith-

Not everything is make believe in 
Hollywood.

Some rare objects find their way 
to movie sets, such as the piano of 
gold inlay and French polish which 
will be introduced on the screen 
through the Paramount production, 

WilliamSpy,” with 
Henry and Judith Barrett.

Paramount reports this 
ment was purchased by the 
Ambassador to 
years ago for 
$12,500.

According to 
executives who 
studio, “the high price set on such 
a musical instrument wvould prohibit 
the making of a similar piano today 
as there would be nO buyers?' ' ' 

♦ ♦ ♦
Donald O’Connor, who plays Gary 

Cooper as a boy in “Beau Geste,” 
William A. Wellman production, 
worked three weeks to acquire’ an 
English accent for the role.

instru- 
German 

England over fifty 
the record price of

property department 
acquired it for the

Eric Blore, now cast with Joe E. 
Brown and Martha Raye in Para
mount’s “$1,000 A Touchdown,’’ has 
played a butler in almost 100 films 
and stage plays. At various times, 
he has,received offers from private 
families offering him the job in 
real life.

J. Carrol Naish spent two days 
in his dentist’s chair all for his art. 
For his role of a native in Para
mount’s “Typhoon,” he has to wear 
a special bridge in his mouth which 
will partly cover his perfect white 
teeth. • , \

they shall know what the Lith
uanian Day 
presented.

Committee really re

promises,♦
Insofar 

Cleveland 
confident
the Metrop group. Indications are, 
that they pulled a secret “coup d’
etat” on their Cleveland opponent 
and are planning a “surprise.” Let’s 
wait and 'see, if and when new ap
plications come into the National 
Office, then we can judge who is 
leading who. The score as it stands 
now is 3-1 in favor of the Metro’s.

On with the Drive!

“CLAUSE III
"The Governments of the 

contracting parties will in future 
maintain contact for consultation in 
order to inform each other on mat
ters 
ests.

two

affecting their common inter

will participate

LDSers Play Sunday 
For Trophy

On Sunday, September 10th, the 
Newark “LoDeStars” and the Mas- 
peth "Cavalvades” will meet in 
Newark, N. J. 4or the final play
off in the Metropolitan Softball 
Tourney.

It is expected that a large crowd 
will attend and boost their respec
tive teams on ,to victory. The game 
on Sunday, is the, final one for^ the 
season, and the team that comes 
in ahead, cops the trophy offered 
by the Metropolitan Youth Council.

Both competing teams are in top 
form and the chance to win is open 
to both. The Jersey team in the 
past, had been rated as the best 
until their recent defeat by/ the 
“Cavalcades,” which took 
out of their sails..

the wind

Elizabeth 
Brooklyn

Two other teams, the 
“Vanguards” and the 
“Builders” are also in the tourney. 
All teams as they stand now are, 
"LoDeStars” and “Cavalcades” wit|i 
four games apiece and losing two, 
standing at percentage of .667. The 
“Vanguards” won three and lost 3. 
stand at'.500. Bringing up,the 
are the Brooklyn “Builders” 
are the lowest with one win 
five losses, standing at .333.

I I

or indirectly is

in any 
either 
aimed 
party.

“CLAUSE IV
“Neither of the two contracting 

parties 
grouping of powers which 
directly
against the other contracting

“CLAUSE V
“In the event of disputes or con

flicts arising between the contract
ing parties on matters of one or an
other kind, the two 
solve these disputes or 
clusively in a peaceful 
the amicable exchange

of need by setting 
for settlement of

in case 
mission 
flict.

a bit 
jump

Much of 
from radio 
newspapers 
ure. Much 
news, we get on foreign affairs is
officially inspired by Britain, which 
has a vital stake involved in the in
ternational situation. The British 
government, headed by the greatest 
betrayer of democracy, Mr. Cham
berlain, who sold Czechoslovakia 
down the river, and his govern
ment is the official inspirer of the 
news emanating from Britain.

Mister Chamberlain’s appeasers 
should talk about betraying demo
cracy! What did they do last Sep
tember?! No honest and sincere 
person will take a word that the 
enemy has uttered without a grain 
of salt, at least.

Getting on to the press, which as 
we have shown is mainly inspired 
by Chamberlain’s gd.’ernment, we 
find that it at first stated that Mos
cow has joined the Rome-Berlin-. 
Tokio-Burgos axis. This is 
berate falsehood as later 
have proven.

It is interesting to note
connection that the Naujienos, edit
ed by one of the “old men” in the 
Lithuanian movement' has been car
rying editorials about the axis bend
ing ever since the pact was signed, 
although maintaining that Moscow 
joined the Fascist axis. At first, he 
stated that Tokyo broke away from 
the • unholy alliance,
Spain, then Italy begins to waiver, 
and when 
delayed ratification of the 
began editorializing about 
end of the axis” begining

We shall admit that
has been bent into a pretzel. But 
why did this happen ? Simply be
cause of the Soviet-German non
aggression pact! And that pact 
merely ^states that Russia will not 
attack Germany if Germany will 
not attack Russia and so long as 
this is in effect, neither will join 
a third party directed against the 
other.

If Britain is so interested in a 
mutual assistance pact with USSR 
then there is nothing to stop her 
.from signing a mutual assistance 
pact against aggression generally 
with the USSR. The 
France and Poland!

does 
Italy 
The 

pact 
THE 
weakened 
Would Germany start a 
while it is isolated? The 
start only when Germany 
a great enough force, 
number of allies which will fight 
on her side to defeat both England, 
France and Poleind combined. Z' 
Hitler 
allies, 
cide.

We
United States would be 
lent neutral orf the side 
mocracies. And here it 
recall that while the U. S. Con
gress was in session that it was the 
reactionary press which pressed for 
the present “neutrality” laws to be 
upheld—laws which gave Hitler en
couragement and actual assistance. 
They preach isolation for U. S. A., 
but like Chamberlain and Daladier, 
wdnt to see Germany pushed into a 
war against the USSR.

Make no mistake about it, the 
Soviet Union was and is the great
est force for peace in the world. 
It acts for peace instead of twiddl
ing its thumbs or snoozing 
an umbrella.

It is an open secret that 
berlain and Daladier urged 
to war upon the Soviets. It is an 
open secret that the British and 
French governments wanted to 
step in when both countries were 
weak after the battle and make an
other Versailles treaty which Is a 
cause of the present situation in 
Europe. These plans were upset by 
the Soviet-German pact. Chamber- 
lain and Daladier fury knows no 

d 
e

therefore 
position, 

war now 
war will 
will have 
sufficient’

If 
goes (cT^ar now, without 
he will be’ heading for sui-

must not forget that the 
a benevo- 
of the de
ls well to

under

Cham-
Hitler

a deli- 
events

in this

then Franco

the Soviet Parliament 
pact, he 
“another 
to bend!
the axis

bounds. They hadtoeenr 
expected the-2 Soviet# . to
Soviets saw

Lithuanian

1

Have Meet
A program of meetings under the 

auspices of the Lithuanian Ameri
can Women’s Committee, represent
ative of Lithuanian activities thru- 
out the United States, will take 
place at the Brooklyn Museum on 
Thursday, Friday and Saturday, 
September 7, 8, and 9th prior to 
Lithuanian Day at the World’s Fair 
on Sept. 10th.

A general review of Lithuanian 
Culture will be one of the features, 
with added attractions in the form 
of music, folk dances, and an ex
hibitions of Lithuanian handicrafts.

Many noted personalities will ad
dress and participate in the three 
day arrangement.

Bunni Sovetskl
Now that we’ve dealt with 

of Bunni’s earlier days we 
to the days of his editorship of the 
Vilnis English Section where he 
performed a swell job. Here in Chi
cago' he was a member of the LDS 
"Sparks.” What group he belongs 
to now, I’m not sure but one thing 
we do know is that he’s certainly 
boosting the Chicago LDS’ers in 
their competitive effort to defeat 
Massachuesetts. We of course don’t 
blame him for these efforts, and 
hope that the Chi group does get 
plenty of new LDS’ers. But with 
competition 
of Mass., I 
timistic.

Bunni at
ber of the L. U. C. 
University Club), 
to remember is 
veteran of the 
Brigade, having
time in Spain where he carried on 
aętive work in the front line 
trenchęs, in defense of Democracy. 
As a matter of fact, the photo of 
him, which you see, is one of these 
passport photo’s which was taken 
in Barcelona, ip January. 1938.

At present, 
derstanding, h 
keeps his peepe 
alities.”

We hope 
and of his 
taining to 
We 
will

so keen on the part 
believe Bunni is too op-

same with

hands with 
against the 

and

Personal
Olga Yureff, LoDeStar member 

of Newark, 
Nurse) left 
ornia.

Her first
thd San Francisco Exposition, to 
be followed by a trip to Pasadena, 
to visit her girl-friend Lulu Kay 
(Dr. Kaskevich’s daughter) who is 
an actress at the Pasadena Play
house (1 year.).

Olga then will visit Catalina Is
lands owned by the Wrigleys. She 
received a personal letter of in
troduction from Wrigley Jr.

After working, steadily for four 
■ years in the hospital—this is a well 
earned vacation.

Olga is the niece of Lillian Bun- 
kus (Kavaliatfskaite) 
who is so well known 
circles.

Pleasant journey to

New Jersey, (Prof.
Friday nite for Calif-

trip will be a visit to

USSR did not join 
Hitler in the crusade 
world, against the liberties 
freedoms of the people! The USSR- 
German pact in fact smashed the 
greatest threat to world peace and 
democracy—the axis—to smither
eens. Was not the pact responsible į 
for Tokio’s 
axis? Was not the pact responsible 
for* Franco Spain’s breaking away 
from the axis ? Was not the pact 
responsible for Italy’s present 
wajvering and it would not sur
prise me very much that if a war

parties will 
conflicts ex
way through 

views or 
com- 
con-

of
up 
the

present is also a mem- 
(Lithuanian 

An important point 
that Bunni is a 

Abraham Lincoln 
spent quite some

breaking away from die 
not the pact responsibl

“CLAUSE VI
present pact is concluded 
term of ten years with the

• : “The 
for the 
provision that unless one of the 
contracting parties denounces it one 
year before the expiration of this 
term, the term of the validity .of 
the pact will be considered 
matically prolonged 
five years.

“CLAUSE
“The present pact

for the
auto
next

VII 
is subject to 

ratification within the shortest pos
sible space of' tinje. The exchange 
of ratification instruments shall 
take place in Brelin. The pact 
comes into effect as soon as it is 
signed. * '

“Done in Moscow in 
in the German and
guages, on August 23, 1939.

Signed on the authorization of the- 
Government of the 
lotov,

For the German 
Von Ribbentrop.”

of Brooklyn, 
in Lithuanian

you, Olga!

two originals, 
Russian lan-

rear 
who 
and

U.S.S.R. byMo-'

Government by

ccording to our un
is unmarried but 
open for “eventu-

to hear ore of Bunni 
activities, ^specially per- 

 

the Current’ LDS drive, 
still think that Massachusetts 
walk off with the drive!

J.

No Scrap Iron 
For Japan

S.

OLDEST PATENT
... The oldest patent in existence, 
issued on January 31, 1791 to Fran
cis Bailey, was signed by both 
George Washington and Thomas Jef
ferson, the former as President of 
the United States and the latter* as 
Secretary of State. Three earlier pa
tents were destroyed in the great 
Patent Office fire of 1836.

VICTORIA, B. C..—Tremendous 
support for the militant action of 
Victoria citizens in preventing ship
ment of scrap iron to aJpan, was 
forthcoming this week from all 
over Canada and the United States.

The Victoria Trades and Labor 
Council, forwarded a resolution to 
Prime Minister Mackenzie King, 
demanding an embargo on Japan.

A Victoria embargo ‘council’ has 
been set up and already is power
ful enough to make it very hot 
for junk dealers who wish to deal 
with Japan.

COST AT FAIR
NEW YORK.—The average visitor 

to the New York World’s Fair dur
ing its first month remained on the 
grounds for seven hours and was 
so busy at the free educational ex
hibits and entertainments that he 
only had time to spend $1.17. The 
average per capita expenditure at 
the Century of Progress Exposition 
in Chicago during an entire season 
was $1.08.

NEW YORK. — In the Master 
Bookbinders Association exhibit in 
the Britist Pavilion at the New 
York World’s Fair is a model of the 
binding which was prepared by Dou
glass Cockerall for the Codes Sinai- 
ticus, the famous Bible manuscript 
bought a few years ago by Great 
Britain from Russia for about half 

a million dollars.
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ALDLD REIKALAI
l^nyga ir “Šviesa” Gatavos

Šių metų Lietuvių Literatū
ros Draugijos knyga “Lietuvių 
Tautinio Atbudimo Pionie
riai” jau gatava. Neužilgo ei
sime prie siuntinėjimo. Kartu 
bus siuntinėjama ir anglų 
knygos jaunuoliams. Knygą 
siusime tik toms kuopoms, iš 
kurių gauta duoklių. Taip pat 
nesiųsime daug virš to skai
čiaus, kiek narių už 1939 me
tus sumokėjo,, nepaisant, kad 
kuopa ir daug narių turi. Cen
tras priverstas taip daryti. 
Kuopos, kurios dar už 1939 
metus nemokėjo, tai ir negaus 
knygos, kol pasimokęs. Todėl, 
dar kartą prašome narius mo
kėti duokles, o kuopų valdy
bas jas prisiųsti į centrą, kad 
galėtume kartu pasiųsti vi
siems nariams knygas.

“Šviesos” No. 3 jau gata
vas. Tai labai geras numeris 
ir jis yra siunčiamas visiems 
nariams.

Nominacijų Pasekmės

Nominacijų į ALDLD Cen
tro Komitetą ir alternatus 
1940-1941 metams yra seka
mos pasekmės. Į Centro Ko
mitetą nominuota:
Vardas

D. M. šolomskas 
A. Bimba ........
Dr. J. J. Kaškiaučius . .
R. Mizara .......................
S. Sasnauskienė (Gužienė)663 
P. Pakalniškis .
O. Depsienė . . .
P. Buknys ....
H. Jeskevičiūtė 
K. Petrikienė . 
J, Siurba ........

Šalinaitė . . .
Pakalniškienė

J.

Balsų Gavo

940
838
807
723

B.

,D

J. Ormanas ....................
J. Bondžinskaitė ..........
V. Rudaitis ....................
An Lideikienė ..............
Dr. A. Petriką ..............
V.*J. Senkevičius ........
V. Tauras ......................
V. Paukštys ...................
Senas Vincas (Jakštys)
E. Vilkaitė .....................
P. Bėčis .........................
J. Valaitis .....................
A. Gilmanas ................
V. Zablackas.................
A. Smitas .....................
M. Paukštienė ...............
G. Kuraitis ....................
Kazakevičienė ..............

Dobinis .....................
Šolomskienė .......
Zablackienė ............
Sinkevičiūtė ............

M.

M.

446
402 
345 
299 
277 
248
200
190
153
145.
125
123
119
114
114
109
108
106

98

91
89
78
76
69
67
66
61
58
50
49
45
42
41

lg. Bėčis ...........................
II. Kaunaitė (Žablackiene) 
J. Weiss ...........................
M. Žukauskienė ..............
P. Baranauskas ..............
M. Ražanskienė ..............

Gužas .........................
Šolomskas ..................
Stripeika ....................

E. Senkevičienė ..........
Krūtis ........................
Didžiūnas ..................
Bendaravičius, ............
J. Mockaitis ..............
Jamisonas ..................
Kavaliauskaitė ............
Paukštaitis ..................
Nominuoti j Alternatus 

Vytautas iZablackas . . . 
P. šolomskas ................
J. Bimba .......................
V. Bovinas .Ą................
J. Siurba ......................
V. Rudaitis ..................
P. Buknys ...................
B. šalinaitė ..................
J. Weiss .......................
J. Gasiūnas ...................
Senas Vincas ..............
V. Paukštys ................
Kazakevičienė ..............
J. Kuodis .....................
V. Tauras ............
B. E. Senkevičienė .... 
A. Smitas......................
J. Kairys .......................
J. Jamisonas ................
Ig. Bėčis .......................
L. Prūseika ...................
E. Vilkaitė ..................
J. Bendaravičius ...........
M. Sinkevičiūtė .-........
N. Pakalniškis..............

p.

40
40
39
38
38
35
35
34
34
33
32
32
31
31
31
30
28

H.

180
173
164

84
83
75
74
74
73

68
66
65
64
63
61
59
58
56
55
49
46
46
43
41

M.

M.

M.

H.

40
40
40
40
39
38
37
36
35
34
34
33
33
32
31
31
30
30
29
27
26
26
26
26
25 
25' 
25
25
25
25

Policihįnką ir Seniūną 
Nubaudė

Pasvalio vals., Stačiūnų km. 
gyventoja M. Raudovienė nu
siskundė policijai, kad jos na
muose įvykusi vagystė. Vagys
tės aiškinti pas Raudovienę 
atvyko policininkas P. Lapie- 
nis ir seniūnas J. Bieliauskas. 
Lapienis su Bieliausku pas 
Raudovienę pasivaišino, o pa
skui pradėjo nusikaltėlių, jieš- 
koti.
įtarė savo tarnaitę Stankevi
čiūtę, girdi, ji pavogus jos pi
nigus. Lapienis su Bieliausku 
Stankevičiūtę iškratė, bet nie
ko nerado. Kadangi mergaitė 
kalta neprisipažino, tai La
pienis su Bieliausku ją surišo, 
išrengė ir pradėjo plakti, kan
kinti, reikalaudami prisipažin
ti.

-.............. .....................-.................................... i, —
■■ i i». ■ v «

lagingus liudijimus teisme La
pienių! ir jo bičiuliui pil. Pet
rauskui buvo iškelta antra 
byla, kurioj, kaltinamieji taip 
pat nubausti. Rūmai svarstė 
Lapienio apeliacinius skundus 
ir abiejose bylose jam baus
mę patvirtino, o 
bausmę sumažino 
rių metų paprasto

Bieliauskui 
ligi viene- 
kalėjimo.

apie 10-11 vai., taigi, kaliniai 
turėjo progos pabėgti ir pasi
slėpti. Kartavičius vienos lote
rijos bilietus platindavęs ir 
nužudymo metu turėjęs 200- 
300 lt., kuriuos Baranauskas 
su Šablevičium ir pagrobę. 
Be to, jie pasiėmė Kartavi- 
čiaus revolverį ir apie 20 
vinių.

nuodytas kraujas, greit suver
žė koją nosinėmis, ir iščiulpė 
gyvatės nuodus su krauju.

Raudovienė vagystėje

šo-

Žemaitiene .......... .
Bondžinskaitė ....
J. Valaitis ..........
Gilmanas ............

Ormanas ..............
Grabauskas .......
Poškus ...................
Depsienė ..............
Bėčis ....................
Petrikienė ............
Jeskevičiūtė ........

Dr. A. Petriką ........
V. Baltrušaitis..........
D. Krūtis ....................
V. J. Senkevičius . . .

Strižauskienė ........
Merkis ................
Balčiūnas ............
Šimaitis ................
Sukackienė ........

Cibulskienė ..........
Beliauskienė ........
Dobinis ..............

J. Mockaitis ........
žemaitis ................
Bokas ....................

_Kavaliauskaitė . . .
O. Girnienė ................

Ramanauskas ........
Kaunaitė ............

Į Centro ' Komitetą buvo 
nominuota 96 draugai ir 
draugės, į alternatus 118. 
Vardus skelbiame tik tų, ku
rie gavo ne mažiau 25 balsų. 
Nominuota yra labai geri 
draugai ir draugės ir greitai 
jiems bus pasiųsti užklausi
mai, ir kurie apsiims, tai bus 
padėti balsavimams. Nomi
nacijose dalyvavo 57 kuopos.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Po to Stankevičiūtė gavo iš 
gydytojo pažymėjimą apie 
mušimo žymes ir padavė pro
kurorui skundą.

Lapienis su Bieliausku buvo 
iš tarnybų atleisti ir nubausti 
po pusantrų metų sunk, darbų 
kalėjimo.

Pakliuvęs į “bėdą” Lapie
nis mėgino išsisukti melagin
gų liudytojų pagalba. Už me
lu ............  ~ =

Dar Apie Įvykį IX-tam Forte
Jau buvo rašyta, kad JX- 

tam forte du kaliniai nužudė, 
kalėjimo prižiūrėtoją Karta- 
vičių ir pabėgo. Dabar papil
domai apie šį įvykį teko suži
noti štai kas:

Prižiūrėtojas Kartavičius 
kalinį Baranauską nuvedęs į 
forto tunelį elektros laidų tai
syti. Tunelis išeina iš kalėjimo 
kiemo ir jame kalėjimas laiko 
supylęs bulves ir kt. daržo
ves; tunelyje yra ir šulinių.

Taigj, tame tunelyje prižiū
rėtojas Kartavičius ir rastas 
užmuštas.

Kalinys Šablevičius sukinė- 
jęsis tuomet kalėjimo rajone 
ir, matyt, prisidėjęs prie Ba
ranausko.

Kartavičius surastas apie 
141/2 vai., o nužudytas buvęs

ALDLD Anglų Kalba 
Knygos Jaunimui

Iš-Gelbėdama Savo' Draugą, 
čiulpė Gyvatės Nuodus

Anatazaves valse., Salinių 
km., V. Urbonaitei uogaujant, 
jai į koją įkando gyvatė. Tuo
jau jai koja pradėjo smarkiai 
tinti, o ji pati svaigti, jei ne 
jos draugė O. Lašaitė (kar
tu su ja uogavusi), kuri, kad 
neišsiplėstų po visą kūną už-

Sprogimas Pieninėje
Antazavės pieninėje, da

rant pieno analizą, sprogo 
gerberio aparatas, nuo kurio 
nukentėjo pieninės tarnauto
ja EI. Puošlytė ir Kuklių pie
no punkto v-jas Abramavičius. 
Nors įvykio metu buvo ir dau
giau žmonių, bet‘likusieji liko 
nepaliesti.

Statoma Pastogė Keleiviams
A. Panemunėje Birutės gat. 

prie Gailutės gatvės statoma 
pastogė laukti keleiviams au
tobuso, nes šioje vietoje vasa
ros laiku esti daug keleivių.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Perų AND
QUOM)

Fairview Restaurant & Bar

LIETUVOS ŽINIOS
Kaunas. — Klaipėdos kraš

to ir centro teismuose po 
Klaipėdos Jkrašto atskyrimo 
pasilikusioms byloms sutvar
kyti, Numatoma pradėti su ati
tinkamomis vokiečių įstaigo
mis pasitarimus. Taip 
numatomi pasitarimai dėl 
sikeitimo kaliniais. „

daug kur nėra šulinių, todėl 
soliteriui plėstis visai palan
kios sąlygos. /Laukiama l pa
galbi.' • — ■ ■ - V i*

pat 
pa-

Kerštingas Kaimynas
Nesenai Marijampolės apyg. 

teismas nuteisė naujakurį Mi- 
trauską 6 metais sunkių dar
bų kalėjimo už kaimyno klo
jimo padegimą. Kaimyną Mi- 
trauskas padegė keršto sume
timais, nes kaimynas jį buvo 
apkalbėjęs.

Soliteris Kankina Žmones
Jau daug metų kai Sangrūdos 

apylinkėse pasitaiko žmonių, 
sergančių parazitu soliteriu, 
žmonės čia gyvena labai pra
stose sąlygose, neturi išviečių,

Rugius Veža Net
Paskutiniu laiku 

jau visur nukirsti 
kertami kviečiai, 
žymi rugių 
Ūkininkai, 
nių lietų, kurie daug kur ru
gius sudaigino, išnaudojo 
trumpą trijų dienų pertrauką 
kada nebuvo lietų, ir rugius 
vežė net sekmdienį, ir pirma
dienio naktį į antradienį.

Naktimis ♦ kaimuose 
rugiai ir 

tačiau dan 
dalis laukuose, 

bijodami nuolati-

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9><12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsit? Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

— — ■ ■ ...

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

Žmonių Judėjimas Per . Admi
nistracijos Liniją

Pagal Lietuvos ir Lenkijos 
prieš keletą metų pasirašytą 
susitarimą, abiejose adminis
tracines linijos pusėse gyveną 
žmones gali būti leidžiami į 
antrąją pusę dirbti laukų dar
bų. Kasmet taip ir daromu. Ir 
vienoj ir antroj pusėj gyveną 
ūkininkai gauna leidimus ir 
jais naudojasi.

Lenkų laikraščiai rašo, kad 
šių metų birželio ir liepos 
mėn. išduota leidimų pereiti 
lietuvių lenkų administracijos 
liniją 8,124 ūkininkams.

Šiemet, kaip ir kasmet,. ALDLD duoda labai geras 
anglų kalboj knygas jaunuoliams. Yra net penki setai, tai 
geras pasirinkimas.

SETAS PIRMAS

History of the Communist Party of the Sov. Union 364 pusi. 
Fight for Peace, by E. Browder............ .......................256 pusi.

Abi knygos turi 620 puslapių. Gražiai apdarytos.
SĖTAS ANTRAS

Fatherland, by Karl Billinger ......................................... 270 pusi.
Britons in Spain, by William Rust . . . ........................212 pusi.

Abi knygos apdarytos ir turi 482 puslapių.

v SETAS TREČIAS

Ten bays That Shook’ the World, by John Reed, 380 pusi.
Armored Train 14-69, by V. Ivanov, 60 puslapių. Arba 

Britons in Spain.
Abi apdarytos, turi 440 puslapių.

SETAS KETVIRTAS
, , ž. . • . \

Red Planes Fly East, by Piotr Pavlenko,, labai gera knyga. 
Gražiai apdaryta ir turi 524 puslapių. •

SĖTAS ĖENKTAS

Illustrated World History, redaguota John Hammerton ir 
Dr. Harry Elmer Barnes. Turi daug žemlapių, virš 1,000 
paveikslų, atspausta ant geros popieros, nuo senovės iki 
Šių dienų. Ji turi 1,160 puslapiu.

Nauja lietuvių kalboj knyga “Pionieriai Lietuvių 
Tautinio Atbudimo” tuojaus bus gatava. Jaunuoliams bus 
pasiųsta kartu ir anglų knygos. Jeigu kurie pasirinksite se
tus, tai greitai į centrą praneškite. Kitaip, bus išsiųsta pa
gal centro nuožiūrą. Mokėkite duokles, kad nereikėtų per 
kelis kartus kuopai siųsti knygas!

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius.

Telephone: Havemeyer 9-9115

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt, fii {staiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance { fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.

NAUJIENA NEWARKUI!

GĖRĖ1ĄMIEJ1! 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 j plunks
ninių. Padarytos šilko ir nešilko viršais. Didelis pasirin
kimas kortinų ir lovom užtiesalų (bed spreads). Yardais 
kortinų ir vilnonių audimų didžiausias pasirinkimas.

« 
turimo puikų sandėli gatavų drabužių vyrams, moterims ir vaikams, 

visokiems reikalams.
Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

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

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltiniš 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 ka#u su užsaky- 
titais. K

GERA NUOLAIDA KAINOJĘ PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 25 ir daugiau— 
pb 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

“LAISVE”
427 Loriiner Ši Ėrooklyn, N. Y

Perkūnas Trenkė j Vežimą
Pabebirvio km., Girkalnio 

vals. gyventojas Igiias Petra
vičius su šeima grįžo iš atlai
dų. Važiuojant jiems per Bu
džių km., Šimkaičių vals., į 
vežimą trenkė perkūnas. Ig
nas Petravičius ir jo sūnus 
Juozas sapie 5 metų amžiaus, 
šalia tėvo sėdėjęs, užtnušti 
vietoje, o antroje sėdynėje 
sėdėjusios moters išliko svei
kos, arkliai taip pat sveiki.

Nusinuodijo Moteris
Rugpjūčio 3 d. A. Panemu

nėje, d-ro Basanavičiaus par
ke buvo rasta apsinuodijusi 
pil. žųrauskienė Petronė, gyv. 
Plikakalnio km., A. Panemu
nės valse. , ’ i

Buvo iššauktas greitosios 
pagalbos automobiliš ir apsi
nuodijusi nugabenta į Kauno 
m. ligoninę, ir ten po valan
dos laiko mirė. Nuodijimoši 
priežastis nežinoma.

Panaikino Apdraudos Įstojimą

Dabar per jubiliejinį vają, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS1 nemokant ap draudos įstojimo mokesties

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

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

Apdrauskite sitvo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopą savo mieste arba sekatnu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Siisivienijiirias
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Los Angeles, Calif.
Iš Atsibuvusio “Vilnies” 

Pikniko

Rugpjūčio 27 d. buvo su
ruoštas LDLD 145 kp. pikni
kas.

Visuomet rengdavom spau
dos pikniką, bet šiemet nuta
rėm rengti “Vilnies” pikniką, 
nes “Vilnis” yra artimiausias 
mūsų kaimynas. Prie tam, 
mum atrodo, kad “Vilniai” 
daugiau reikalinga parama, 
negu kitiems laikraščiams.

Viskas išėjo puikiai ir ko
misija mano, kad pelno liks 
apie $40.

Taipgi čion pat buvo laiko
mas LDLD kuopos susirinki
mas.

Išklausius komiteto ir ko
misijų raportų, tai vienas iš 
visų buvo geriausias—draugių 
Levišauskienės ir Richardie- 
nės, nes jos pridavė pelną iš 
pirmiaus buvusio kuopos pa
rengimo $26.69. Tai labai ge
ras tų draugių pasidarbavi
mas !

Kuopa, matydama, kad pi
nigų yra kuopos ižde, nutarė 
paaukauti $5 spaudai, $5 
Tarp. Darbininkų Apsigyni
mui ir $3 Lietuvių Meno Są
jungai. 

* * *
Darbininkų padėtis neper

geriausia. Daugelį darb. atlei
do iš valdžios darbų (WPA), 
tai tuojaus pradeda visi jaus
ti : biznieriai nusiskundžia, 
kad biznis nekaip; namų sa
vininkai pradeda iškabint iš
kabas “for rent”. Reiškia, ir 
namai, katrų taip daug tru
ko per pereitus porą metų, 
pradėjo būt tušti, žinoma, la
bai daug ir pribudavojo per 
pereitus porą metų.

* * *
Dabar, tai ką tik susitinki, 

pirmas klausimas: “Ką ma
nai apie Sovietų Sąjungą?” 
Mat, ji padarė nekariavimo 
sutartį su Vokietija.

Keistas klausimas. . . Kada

manė pasidėti ant rinkiminių 
balotų ir susirinko labai leng
vai reikalingą skaitlių parašų 
ant peticijos. Su peticija nu
ėjo teisman, įsiregistravo ir 
ant baloto įrašė II e r a 1 d 
Spencer, kandidatuojantį į 
miesto konsulmaną. Vaje, ko
kia ten “bomba” trūko! Iš
sigando teismabutis ir greit 
šaukėsi pagelbos pas vietos 
“Piliečių Lygą.” Visų 450 pa
sirašiusių vardai tuoj likosi iš- 
publikuoti “Record’e” sekantį 
rytą, o “Piliečių Lyga” tuoj 
užšriubuota pasipriešinimui 
Komunistų Partijai ant balo
to. “Lygos” skundas prieš 
komunistus įvyksta rugsėjo 28 
d. teisme. Koks nuosprendis 
bus, vėliau sužinosime.

Kitas užpuolimas ant ko
munistų įvyko nesenai Ply
mouth miestelyj, kur buvo už
drausta kalbėti Eliz. Gurley 
Flynn, čia, mat, irgi majo
ras užsimanė pamėgdžioti 
Jersey City Hitleriuką.

Abejuose atsitikimuose ko
munistai kovoja už teises, ga
rantuojamas Jungtinių Valsti
jų konstitucijoje. Majorukas 
yra apskųstas teisme. Tikima
si, kad vis vien Flynn gaus 
teisę ten kalbėti.

Kaip matome, reakcininkai 
čia dūksta; kun. Coughlino ei
lės pasekėjų plečiasi. Kad 
pateisinti reakcinius žygius, 
dabar kombinuotas “Times- 
Leader ir Evening News” 
džingo laikraštis editoriale 
užgiedojo šiaip: “Mūsų šalis 
iki šiol toleravo komunistus 
ir manė, kad jie nėra pavojin
gi. Bet kada Stalinas su Hit
leriu susidraugavo, tai paro
do, kiek buvo ir yra kenks
mingi. Mūsų šalis nenori ka
riauti jokiuose karuose. Bet 
karas prieš komunistus turi 
būt pradėtas tuojau.” Prie 
šios “šventos maldos” kun. 
Coughlin greit pridės: “A- 
men.”

Pasirodo, kad komunistams 
ir progresyviams čia prisieis 
daugiau budėti.

Požeminis.

goj, St. Louis’e ir kitose vie
tose bei miestuose, kaip tai: 
Colorado, New Mexico, Grand 
'Canyon, Los Angeles-Holly
wood ir dar kitur.

Viktorija dirba kaipo už- 
veizda elektros kompanijoj ir 
gavo apmokamą 2-jų savaičių 
vakaciją, tai pasinaudojo pro
ga ir išvažiavo į vakarus pa- 
vandravoti.

Gegriausio pasisekimo jums, 
Viki!

J. K. Navalinskienė.

Pradėjo Medžioti Šnipus
Washingtonas.— Valsty

bės prokuroras Murphy pa
reiškė, kad Teisingumo De- 
partmentas pradėjo j ieško
ti svetimų valstybių šnipų. 
Juos gaudys, teis ir baus. 
Murphy sako, kad tokių šni
pų veikla prieš Pasaulinį 
Karų buvo viena iš priežas
čių, kurios ir šių šalį įtrau
kė į karų. Dabar valdžia 
nesnausianti ir nuo to pa
vojaus iš anksto apsisau
gos.

Tinkama Dieta
Tai fundamentas sveikatai. 
Gyvenkite Stanley’o Būdu 
ir jūs džiaugsitės puikiau
sia sveikata; harmoningu, 
šviesiu ir linksmu gyveni

mu! Gyvenimas jums 
bus saldus.

GEO. STANLEY
Vienus iš pasaulio pirmaeiliu 
Gyvenimo Dailės eksponatų.

(tašykite atsikreipkite asmeniškai 
dėl smulkesnių patarimų

5 7 Va Milton Avenue 
Amsterdam, N. Y.

Washingtonas Susijaudinęs
■ i ■■■"■ ..4

Washingtonas. — Ameri
kos valdininkai, pradedant 
Rooseveltu, labai susirūpi
nę Europos krizių. Abelnai 
jie yra įsitikinę, kad šį sy
kį lenkai kariaus su vo
kiečiais ir kad Anglija ir 
Francija jiems kariniai -gel
bės.

Lietuviy Restaurantas
BAR ir GRILL

Gaminam valgius Ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

I
I 
I

Joseph Zeidat
411 Grand Street

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
HARRISON IR KEARNY, 

NEW JERSEY
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

Sept. 6 d., po. Nr. 15-17 Ann St., 
Harrison, N. J., 7:30 P. M. Visi 
draugai kviečiami dalyvaut šiame 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptart ir rengtis prie ru
deninių parengimų.

Sekr. K. K.
(207-208)

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.JJ.Kaškiaučius
530 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

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

BROOKLYN. N. Y.

Estate of

BARRY P. SHALINS 
(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

j VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY M1SUNAS

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

! v--------- T . * -

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.

i

5

Anglija ir Francija užsidarė 
nuo pasaulio,—daro visokias 
sutartis su Vokietija ir išduo
da mažesnes šalis, — tai vis
kas gerai. Bet kada Sovietų 
Sąjunga padaro nekariavimo 
sutartį, tai jau “baisus” grie- 
kas! Tokie žmonės norėtų, 
kad Sovietų Sąjunga eitų per 
kitas šalis ir pradėtų mušt 
Vokietiją, o Anglija su Fran
cija sėdėtų kampe ir juoktų
si. . . 

* * *

Binghamton, N. Y.
Atostogauja

Draugė Viktorija BaliūnU- 
kė, Kate Vaicekauskienės, 
gėlininkės, seselė, išvažiavo į 
tolimą kelionę — San Fran
cisco Pasaulinę Parodą.

Pirmiausiai žadėjo sustoti 
pas drg. A. Jonikienę, Chica-

Pereitą žiemą pas mus bu
vo mažai lietaus, tai, žinoma, 
labai viskas išdžiūvo. 
Pasekmėj to, dabar turim di
dokus gaisrus miškuose. Lie
taus sezonas dar toli — ko
kia 2-3 mėnesiai.

* * *
Lietuvių darbininkiškos or

ganizacijos vis dar gyvuoja
- senovei, nors nariai jau 

žymiai aptingo, žinoma, sie
kia į kitą galą amžiaus—nė
ra ką daug ir kaltinti. ,

R-ka.

Wilkes Barre, Pa.
Reakcija Kelia Galvą

šis miestas niekad nebuvo 
liuosas nuo šašų-reakcininkų. 
Daug sykių daugeliui progre
syvių žmonių reikėjo nuken
tėti nuo jų akcijos. Čia nėra 
nei vieno progresyvių masinio 
mitingo, neapskalyto tais tam
sybės gaivalais ir progreso 
priešais. Prie dabartinio mies
to majoro Lovelando iki šiol 
jie negalėjo daug pakenkti 
darbininkų judėjimui; dau
giausiai turėjo tenkintis tik 
ambrijimu kapitalą atstovau- 
jančioj spaudoj. Bet dabar, 
matyti, jie naudojasi “vėjo 
pasisukimu.” Iki Šiol komu
nistinis judėjimas veiki gana 
liuosai, nes valdininkai į tai 
žiūrėjo nuošaliai. Bet dabar 
vd kokie įvykiai kartojasi:

Komunistų Partija čia su-

LICENSES .
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3161 has been issued to the undersigned 
to sell beer' at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 Oakland St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to xbe consumed on the 
premises.

CHARLES GINSBERG
316 Oakland St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB3103 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
73 Jay St. and 167 Front St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES REINHARDT
73 Jay St. and
167 Front St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB931 has been issued to the undersigned 

I to sell- -beor at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage \ Control Law at 
479 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave. Brooklyn, N. Y. Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 

tokioje formoje, kurios populiariŠ- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą..j 
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

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI 
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Konjakai, Šampanai,, Degtinės, Vynai ir Alus

Oficialis 
vardas STEAMBOAT INN

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

FRANK DOMIKAITIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10737 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6314 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK RESCIGNO
(Rescigno’s Italian-American Grocery) 

6314—11th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH GARLO 
Service Food Store

1466—86th St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail underK Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1440—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ęonsumed off the 
premises.

JOSEPH BRUSCA 
1440—86th St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB5453 has been issued to the undersigned 
to sėli beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM WAKER
703 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB8666 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Albany Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
premises.

HENRY SOHL
270 Albany Ave. Brooklyn, N. Y.

cukrui šaukštukų.
Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 

aptraukimo 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.
Tel.: Stagg 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą Ir gaukite 

nuolaidą.

RESTAURACIJAh
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

z *&•*&**$’
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

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

....... Ei,7 .-.r- 1 V

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAĮJJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORRHOIDAI; (KRAUJAVIMAI) IR KITI Mfiš- 
LĄŽARNES NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LINS vargai ir kitos Chroniškos 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. Sąlygos 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

a

VARPO KEPTUVE
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, 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 Rolle.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitaT pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kslnae,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklya, N. Y.SKELBK1TES “LAISVĖJE”
• ' W' M? 'TOM



Šeštas puslapis LAISVĖ Pirmad., Rugsėjo 4, 1939

Nok Yorto^MifeŽinios
Taikos ir Demokratijos

Lygos Posėdžiai
—--- --- •

Amerikinė Lyga už Taiką ir

TURIME SUKELTI PINIGŲ

V. Globičius Papasako- 
1 jo Apie Lietuvą

Jau buvo minėta, kad “L.” 
lankėsi iš Lietuvos sugrįžęs 
Vincas Globičius, wilkes- 
barrietis, ten svečiavęsis porą 

, su virš menesiu po nebuvimo 
Lietuvoj per 30 metų.'Mums 
buvo įdomu išgirsti, kaip atro
do Lietuva, jos žmonių gyve
nimas po 30 metų, čion tik 
trumpa paviršutinė sutrauka 
kalbos. Plačiau apie savo į- 
spūdžius vėliau parašys pats 
d. Globičius.

Kaime, sako svečias, padė
tis bloga, kaimas neša visų 
blogumų ir skurdo naštą.

Laisvamanybė plinta, baž
nytkaimiuose veikia laisvama
nių kuopos.

SUNKU SU NAMŲ 
STATYBA

Abelnai kultūroje žmonės 
pakilę daug aukščiau, negu 
buvo prieš 30 metų, d. Globi- 
čiui išvykstant iš Lietuvos. Jie 
būtų pakilę kur kas aukščiau, 
jeigu jiems nekliudytų esamo
ji santvarka. Jau nekalbant 
apie politinio ir visuomeninio 
judėjimo trukdymus, imant 
vien grynai ekonominį klausi
mą, kaip kad namų statyba, ir 
tas labai trukdoma, žmonės 

. norėtų ir mokėtų išsistatyti 
gražius namus, bet tam truk
do stoka medžiagų, ypatingai 
jų pirkimo būdas, varžytinės, 
kurios, sako d. Globičius, įves
ta tarsi pajuokai žmonių. Val
stietis turi stot varžytinėsna, 
įnešt 10-tą nuošimtį numato
mos sumos ir gau leidimą jo
se dalyvaut visai nematęs per
kamos medžiagos. Ne kartą 
laimėjęs varžytines 
kad jo išvaržytoji medžiaga 
apipuvus, nenaudotina staty
bai, nebaigia pirkt ir praran
da įmokėtą nuošimtį, o me
džiaga vėl parduodama ki
tiem. Dėlto valstiečiai skursta 
senose lūšnose arba naujas 
nukrečia iš molio.

VALDININKAMS GERAI

' Gerai gy vena * dar tebetar
naujanti, taipgi pensijuoti 
aukštesnieji valdininkai, to
liem išmokama po 1,200 ir iki 
2,000 litų pensijos per mėnesį. 
Pensijas gauna ir kunigai. Pa
starieji taipgi gerai gyvena. 
Jie turi iki 30 hektarų geros 
žemės, gauna iš valdžios algą, 
taipgi ima iki 200 ir daugiau 
litų už palaidojimus.

Samdiniai dirba už labai 
mažą mokestį, ir tai darbus 
gauna tik pačioj darbymetėj. 
Daugiausia uždirbama kaime 
po 3 litus per dieną. O viskas 
brangu, net už tinkamą ka
klaraištį mokasi nuo 5 iki 12 
litų, nuo 2 iki 4 dienų uždar
bis. Pirkti marškiniai nuo 15 
iki 18 litų, juos mažai kas ir 
tenešioja, dėvi savo 'darbo'. 
Geresnė eilutė drabužių nuo 
200 iki 300 litų, tad per metus 
išdirbęs bernas dar negali nu
sipirkti tinkamos eilutės.

Ūkininkų padėtis tuomi 
bloga, kad jų ūkio produktai 
pigūs, o visa, kas jiems reikia 
pirkt, labai brangu. Dėlto ūki
ninkų moterys ir dabar per il
gus vakarus ir ankstybus žie
mos rytus tebeverpia ir au
džia, kad nors drabužį nerei
kėtų pirktis. Ir vyrų ūkininkų 
darbas tebėra sunkus, nes vi
dutiniai ir mažežemiai ūkinin
kai mašinų dar labai mažai 
turi. Vienok* jau yra išmokę 

I naujoviškiau, moksliškiau iš- 
dirbt-tręšt žemę ir daugiau 
visko užsiaugina.

Skurdo-Ligų Rykštė
Dėl skurdo ir tamsos, nežino- 

jimo-nesilaikymo pačių pama
tinių hygienos dėsnių, daug 
jaunų žmonių serga ir miršta 
džiova. Tame kaltas ir pačių 
žmonių apsileidimas. Tebesi-

Iš Komunistų Prakalbų
Pereitą trečiadienį lietuvių 

komunistų 5-ta kuopa suruošė 
prakalbas bėgančiais europi
nės padėties klausimais, kad 
plačiau išsiaiškinti Sovietų- 
Vokietijos nepuolimo sutartį 
ir gręsiančio karo pavojų. 
Prakalbas sakė D. M. šoloms- 
kas, LLD Centro sekretorius, 
ir A. Bimba, AKP Lietuvių 
Centro Biuro sekretorius.

Prakalbos buvo įdomios ir 
aiškiai supažindinančios su 
padėtimi. Jie išaiškino įvairių 
sutarčių pobūdį ir • tikslą jų 
atsiradimo. Pateikė faktų, 
kieno ir kokios svarbios sutar
tys sulaužyta. Nurodė, kad 
dabartinė sutartis tarp Sovie- 
tų-Vokietijos, jeigu Hitleris 
jos laikytųsi, pasitarnautų 
taikai. O jis laikysis tik tada, 
jei padėtis bus tokia, kad Hit
leris bijos nesilaikyti.

M. žaldokas, chicagietis, 
kuris taipgi buvo garsintas 
kalbėsiant, turėjęs svarbiais 
reikalais sustot Philadelphi- 
joj, negalėjo pribūt.

Po prokalbų, buvo pasiūly
ta klausimų, bet nesirado. Ma
tomai, publika buvo patenkin
ta kalbėtojų aiškinimais, klau
sėjų nebuvo.

Vakaro pirmininkui J. Ga- 
siunui atsišaukus į piliečius 
padėt komunistams uždėt 
Peter V. Cacchione ant balo
to, gauta parašų po peticijo
mis.

Pertraukoje rinkta aukos 
lėšoms padengti ir vedimui 
komunistinio darbo. Aukojo 
sekami:

Po $1: M. Simonavičius, K. 
S., A. Petraitis, G. Stasiukaitis. 
Po 50 centų: Ručinskas, L. 
Chelus, Liepienė, Ch. Degutis, 
G. Marčiukienė; L. Jakštys 
30c. Po 25 centus: D. šoloms- 
kas, A. Bimba, Andriuškevi- 
čienė, Maželienė, P. Poškaitis, 
Čepulis, Pileikis, Jakniunas, 
A. Jasulaitis, Wareson, J. 
Chelus, Kraujalis, Grikštas, 
Gužas, Klimas, J. Litvinskas, 
P. Kapickas, J. Klimas, P. Be- 
čis, S. Kleizienė, P. Višniaus- 
kas, L. Miller, J. Bondžinskai- 
tė, A. Balčiūnas, P. šoloms- 
kas, J. Drušis.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $19.50. Beje, dauge
lis aukojusių ir stambiomis su
momis savo pavardės nepada
vė paskelbt. Rengėjai dėkingi 
visiems aukojusiems,\ taipgi 
atsilankiusiems ir kitai\ bū
dais prisidėjusioms prie šių 
prakalbų sėkmingumo.

K. N. 
, ' /

WPA Muzikos Programos

Šį trečiadienį, rugsėjo 6-tą, 
Federalė Simfonijos Orkestrą 
grieš Prospect Parko Music 
Grove. Gi Federalė šokių Or
kestrą No. 2 grieš LaGuardia 
žaislavietėje, Roebling ir So. 
4th St., prie Williamsburg 
Bridge Plaza. Programa, taip
gi šokiai nemokamai.

Šiandien Grįš Keturi 
Franko Belaisviai

Rugsėjo 4-tą, laivu Presi
dent Roosevelt, grįžta iš Fran
co belaisvės nesenai paliuo- 
suoti keturi jauni amerikie
čiai, Lincolno Brigados vete
ranai, kovojusieji lojaiistų ei
lėse, Ispanijoj. Belaisvėj jie iš
buvo apie du metus

Grįžta Leon Tenor ir Al. 
Ziegler iš New Yorko; Wil
liam Stone iš Rockford, Ill., ir 
Samuel Toole iš Owentown, 
Ky.

Iš grįžtančių šiomis dieno
mis gauti laiškai nurodo, kad 
kaip Franco fašistai įsigalėjo, 
taip jie ir tebepasilaiko Is
panijos valdžioje svetimųjų 
pagelba. Ispanijoj esama 
daug italų gelžkelių stotyse, 
prie visų žymesnių kryžkelių, 
ir ypatingai strategiškose vie
tose prie Francijos rubežiaus.

Grįžtančius veteranus ant 
laivo pasitiks Lincolno Briga- 

l dos Draugų nacionalis pirmi
ninkas David McKelvy White. 
Laivas sustos West 18th St. 
prieplaukoje, N. Y.

Pirmu Kartu Išgirsim Vieš
nią Dainininkę

Moterų Seimo rengėjos gavo 
pranešimą, kad iš iChicagos at
vyksta tenykštė žymi daininin
kė M. Schultz ir kad jinai pasi
žadėjo . dalyvauti moterų ren
giamose poseiminėse iškilmėse- 
bankiete, .kuris įvyks šį šešta
dienį, rugsėjo 9-tos vakarą, 
Central Palace, 16-18 Manhat
tan Avė., Brooklyne.

Apart išgirdimo - suėjimo 
žymios viešnios; ten taip1 pat 
bus proga susipažint,'sueit su 
šimtais kitų tolimų viešnių- 
svečių, atvykusių į Moterų Sei
mą ir Rankdarbių Parodą, taip
gi Pasaulio Parodą.

G.X
___ L-----------------

Jonas Dumblys, lietuviškos 
už.eigos savininkas (N. 5tji ir 
Bedford Ave.) sugrįžo iš ato
stogų. Jis praleido dvi savai
tes Kanadoje, netoli New
foundland.

"New Yorko miestu ketvirta
dienį pravažiavo 680 tankų— 
mechanizuota 7-ji kavalerijos 
brigada — su 2,300 vyrų. Su
stojo Pasaulio Parodoj.

Naujai pastatytos ir pribu- 
davotos naujos dalys prie se
nų mokyklų talpins 14,305 
daugiau vaikų. Lėšavo $8,- 
035,582.

Buvusioji ruso kunigaikščio 
Cantacuzene žmona rasta nu
sinuodijus gasu apartmente, 
3'6 W. 11th St.

Devynių metų berniukas di
dele adata pavojingai sužei
dė Frances Manetto vaikams 
susibarus žaislavietėje prie 
liaudies mokyklos 58th St. ir 
10th Avė., Brooklyne..

Lankėsi “Laisvėje”
Anksti šeštadienio rytą ap

lankė/‘Laisvės” įstaigą A. 
Grig'onis ir K. Blažonis su šei
momis iš Norwood, Mass. At
vyko pamatyt Pasaulio Para
dą ir pasimatyt sū draugais. 
Svečiai apdovanojo ir savo 
dienraštį' 20 metų jubilėjaus 
proga: Grigonių šeima aukojo. 
$1.75, K. Blažonis $1.

šeštadienį lankėsi Rapolas 
ir Marijona Čuladai iš Lowell, 
Mass, ir Kazimieras ir Ona 
Juškai iš So. Bostono. Atvyko 
porai dienų, pamatyt Pasaulio 
Parodą ir aplankyt draugus. 
Abi šeimos paaukojo po $1 
“Laisvės” reikalams. Sykiu su 
jais grįžo laisviečių Dainių 
sūnus Eugenijus iš atostogų 
pas tetą, Westerly. Jaunuolis, 
sykiu su tėvu, yra nuolatinis 
“Sunday Worker” ir kitos li
teratūros platintojas.

šeštadienį lankėsi “Laisvėj” 
Vincas ir Katrina .Trainiai su 
dukrele Evelyn, taipgi Arthur 
Thomas iš Baltimore, Md. 
Svečiai švenčių proga lankėsi 
Pasaulio Parodoj taipgi pas 
giminaitę Mrs. Vencius su šei
ma. z

Pas laisviečius Juozą ir An- 
ną Visockius svečiuojasi jos 
sesuo-švogeris Antanas ir Ol
ga Butėnai su dukterimi Olga 
ir švogerka Mary Januševi- 
čiute, taipgi Philis Stakionai- 
tė iš Lawrence, Mass. Svečiai 
lankėsi Pasaulio Parodoj. La
bai patenkinti pamatę, o ypa
tingai grožisi Sovietų Pavili- 
jonu. Grįš namo rugsėjo 4-tą.

Demokratiją šaukia visuotiną 
savo narių mitingą, kad jame 
nustatyt planą savo veiklai 
už taiką dabartiniame Euro
pos krizyje. Dr. Harry F. 
Ward raportuos Lygos Nacio- 
nalės Tarybos nusistatymą da
bartinėj padėtyje. Nacionalė 
Taryba turės savo posėdžius 
anksčiau.

Mitingas šaukiamas rugsėjo 
8-tą, Washington Irving High 
School patalpose, 15th St. ir 
Irving Place, N. Y. Kalbės žy
mūs kalbėtojai, Lygos virši
ninkai, tame skaičiuje ir kele
tas kunigų.

IŠRANDAVOJIMAI
Parsiduoda groccrnė su vėliausiais 

įtaisymais, turi ii’ šaldytuvą. Už
pakalyje yra trys kambariai. Gali
ma padaryti i gerą pragyvenimą, nes 
kampine krautuvė. Dėl daugiau in
formacijų prašome kreiptis po ant
rašu: .103 Berry Št., cor. Ng. <Sth 
St., Brooklyn, N. Y.

(207-208)

Turiu keturius kambarius ir> gy
venu vienas, norėčiau gauti pusi
ninką, vieną vyrą arba nedidelę šei
myną. Visi kaštai bus pusiau, o 
renda viso tik $12.00 į mėnesį. Ma
tyti galima sekmadienį visą dieną, 
o šiokiom dienom nuo 5-tos vai. iki 
vėlai — Petras Kregždys, . 55 So. 
1st Street, Brooklyn, N. Y.

(206-208)

PA ĮIEŠKO JIMAI
Pajieškau savo sesers Magdės, po 

vyru Butanavičienė, taipgi jos duk- 
tės Marės Butanavičiūtės ir sūnaus 
Vinco Butanavičiaus. Iš Lietuvos į 
J. V. pribuvo daugiau per 30 m. at
gal ir visą laiką gyveno Trenton, 
N. J. Jei kas žinote kur jie randasi, 
malonėkite pranešti man, už ką bū
siu labai dėkingas. A. Pajaujis, 329 
E. Center St., Shenandoah, Pa.

(204-210)

Penki lenkai darbininkai 
iš Michigan atplaukė Pasau
lio Parodon 1,000 mylių tri
mis irklinėmis valtelėmis. Iš
plaukė liepos 8-tą.

Vagys nakčia išnešė $112 
vertės cigaretų ir $8 iš krau
tuvės, 124-02 Rockaway Blvd, 
Ozone Park.

Sylvia Titzman, 29 m., 351 
Howard Ave., Brooklyn, nu
vežta Bellevue ligoninėn po 
bandymo nusinuodyt įodina. 
Pasveiksianti.

Važiuodami į Pasaulinę Pa
rodą Užvažiuokite pas

Vincą Kartoną
Jis draugiškai jus priims ir 

patarnaus visokiais gėri
mais ir valgiais.
» ®

Logan Bar & Grill
Degtinės. Vynai ir Alus

61-34—56th Road
Maspeth, L. L, N. Y.

— o —
Važiuojant iš ‘ Brooklyno į 

Pasaulinę Parodą arba iš Pa- 
r’odos į Brooklyną pas Karloną 
—pakeliui. ,

Trim mašinom susidūrus 
ant Manhattan Tilto, važiuotė 
sulaikyta valandą laiko. Visų 
3 keleiviai sužeisti, išskyrus 
vieną vairuotoją.

prausia vienam bliude vandens, 
šluostosi vienu rankšluosčiu, 
miega sykiu su sergančiais,ba
žnyčioje sveiki ir serganti bu
čiuoja vieną kryžių. Moterys 
didelėje didžiumoje tebegimdo 
su paprastomis kaimo bobutė
mis. Daugelis jaunuolių atrodo 
neūžaugomis — 'galva didelė, 
matai, kad paauglis, o kūnas— 
vaiko. Tebeveikia ir blogas 
paprotys vaikus stumt už pe
čiaus pasirodžius svečiui ir 
šiaip neleist sykiu prie stalo.

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsbtirgh’e

Crtlvrrts1
‘‘Special’' 
SStMXtXy'
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DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GfiRlMŲ

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)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
<

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
į..............- ............ ..... ..........B
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CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barber i ai

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 BMTLine.

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

Nupigintas Išpardavimas
f

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!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar...

Siūtai ar Overkautai vertės $22.50, dabar..

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

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

Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve

A. WEITZ N E R
V E R T E I V I S

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVer green 7-6673

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

master-kraft oil burners
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |dės 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.

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

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

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
pelkele savo taverrtą į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR &, GRILL į
492 Grand St., Brooklyn, N. Y. j

*
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