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Metams

Ruoškime išvažia
vimus - piknikus 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra dideli atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Jau gatavas “šviesos” 
trečias numeris. Visi Lite
ratūros Draugijos nariai 
greitai gaus.

Šios draugijos nariai taip
gi neužilgo gaus D r. Petri- 
kos knygą apie lietuvybės 
pionierius. Tai bus du di
deli apšvietos kūriniai. Juos 
reikia atydžiai skaityti.

—o—
Man atrodo, kad Literatū

ros Draugijos Centro Ko
mitetas gerai organizacijos 
reikalus veda. Nors siau
čia didelis ekonominis kri- 
zis, bet nariai gauna regu
liariai žurnalą ir da knygą. 
Ypatingai daug energijos 
įdeda Draugijos sekretorius 
drg. D. M. Šolomskas.

—o—
Bet ir nariai privalo imti 

daugiau atsakomybės. Sta
čiai sarmata, kai daugybė 
Draugijos narių iki šiol dar 
nė narinių duoklių už šiuos 
metus nepasiipd'kejo. Yra 
tokių, kurie tebėra neatsi- 
teisę už 1938 metus.
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Katalikų, tautininkų ir 
socialistų spaudoje garsiai 
giedama apie kokią ten pa
niką komunistuose dėl So
vietų Sąjungos ir Vokieti
jos nepuolimo sutarties. Vi
si komunistai virpą iš b!Ui- 
mės.
• Tai, žinoma, numerio pir
mo nonsensas. Nei mes bi
jome, nei mes drebame, nei 
pas mus panika viešpatau
ja.

Mūšiai Keliuos Frontuose; Vokiečiai Bombarduoja Lenkų Miestus
SOVIETŲ PARLAMENTAS RATIFIKAVO Lenkija Šaukiasi Anglijos ir Franci jos l’a- 
NEPUOUMO SUTARTĮ SU VOKIEČIAIS gelbos, Bet Tų Šalių Valdžios Dar Tik

Visai kitaip dalykus aiš
kina žymus Anglijos diplo
matas, buvęs užsienio min. 
A. E d e n. šita sutartis, 
jis sako, pasėjo nusiminimą 
ir desperaciją “ne tarpe 
tautų, kurios sudaro taikos 

. frontą, bet tarpe nazių val
džios draugų ir politinių 
talkininkų,»kurių visa poli
tinė filosofija tapo sublokš
ta j sumišimą.”

Tam vargšui liberalui bai
siai sunku ant svieto gyven
ti. Kiekviena audra, kiek
vienas smarkesnis vėjo pa
pu timas jį išgąsdina ir iš
muša iš lygsvaros. Jis sten
giasi visiems būti geru, bet 
visiems nusideda. Ir taip 
vargsta jis dvasinėje despe
racijoje.

—o—
Dabar, štai, užėjus kri- 

ziui, dauguma liberalų ne
bežino nei kaip rėkti, nei 
kur bėgti. Jiems jau atro
do, kad visas svietas, aukš
tyn kojom apsivertė, ypa
tingai komunistai. Bet iš 
tiesų jie patys nebepastovi 
£nt kojų prieš užėjusią po
litinę audrą. Patys svyruo
dami, kaip nendrės vėjo pu
čiamos, jie mano, kad ko
munistai blaškosi į visas 
puses.

Masinis Gabenimas 
Žmonų

Londonas.
kiniai ir sunkvežimiai be
sustojimo gabena iš Londo
no vaikus, moterys ir sene
lius į. saugias vietas. Bijo
ma ir laukiama vokiečių or
laivių užpuolimo.

Visi trau-

ft

Maskva. — Ketvirtadienį 
Sovietų Sąjungos parla
mentas arba ^Aukščiausias 
Sovietas, oficialiai ir vien
balsiai užgyrė padarytą 
nepuolimo sutartį tiirpe Vo
kietijos ir Sovietų Sąjun
gos. Pirma r a t i f i k avimo 
(užgyrimo) sutarties, pra
kalbą pasakė premjeras 
Molotovas. Jis nurodė, ko
dėl Sovietų valdžia buvo 
priversta keisti savo tarp
tautinę politiką.

Nors Sovietų valdžia dė
jo didžiausias^ pastangas 
sudaryti apsigynimo sutar
tį su Anglija, Franci ja ir 
Lenkija, bet tos šalys pa
sirodė negalimos susikalbė
ti. Jos vilkino derybas išti
sus mėnesius,v jos statė vi
sokias kliūtis ir pagaliau 
Lenkija pareiškė, jog ji ne
nori jokios militarinės pa-

ramos-iš Sovietų pusės ir 
jokiu būdu nepriimtų jokios 
paramos, jei jinai būtų tei
kiama. Gi Anglija ir Fran
ci j a palaikė lenkų pusę.

Ir derybos su vokiečiais 
del nepuolimo sutarties pra
sidėjo tik tuomet, kuomet 
derybos su anglais, francū- 
zais ir lenkais priėjo prie 
neperlipamo kalno.

Sovietų Sąjunga nutarė 
rūpintis savo reikalais, kuo
met Anglija ir Franci j a pa
sirodo tesirūpina savo 
kalais. Joms Lenkijos 
mas visai nesvarbu.

Taip išdėstė dalykus
lotovas ir visi parlamento 
delegatai sutiko, jog kito
kios išeities Sovietams ne
beliko, kaip tik susitarti su 
vokiečiais vieni kitų ne
pulti. . •

rei- 
liki-

Mo-

Hitlerio Pasiūlymai Lenkams Dėl Danzigo 
ir Koridoriaus, Kuriuos Lenkija Atmetė
Berlynas. — Hitleris dar 

buvo pasiuntęs lenkams pa
siūlymą, kaip “susitaikyti.” 
Jis pastatė 16 sąlygų. 0

Italija Pilnai Susimo- 
bilizavus Karui

Roma. — Mussolinis įsa
kė visoms ginkluotoms spė
koms būti ' pasirengusioms 
karui. Rezervai jau pa
šaukti tarnybon. Italija pa
sirengus pulti Franci ją, jei
gu Franci j a eis pagelbon 
Lenkijai. Ispanija bus vie
nas punktas, iš kur Italija 
žada užduoti francūzams 
skaudžiausį smūgį. 0 dar 
taip nesenai Franciją tą 
kraštą pardavė Mussoliniui 
ir Hitleriui.

svarbiausios tų sąlygų, tai 
lenkai turi Vokietijai ati
duoti Danzigą ir Koridorių. 
Padengimui to savo reika
lavimo, jis siūlė neva leisti 
Danzigo ir K o r i d o r i aus 
žmonėms nubalsuoji, kur 
jie nori priklausyti. Gi pas
kui, girdi, turi prasidėt de
rybos tarpe Lenkijos ir Vo
kietijos. kaip dalykus su- 
normalizuoti. Jei balsavi
muose laimėtų Vokietija, 
tai jinai lenkams duotų tam 
tikras teises prie jūros, o 
jei laiipėtų lenkai, tai jie 
turi leisti Vokietijai per 
Koridorių nusitiesti platų 
vieškelį ir geležinkelį.

ORAS
Abelnai giedra. ,

Svarstys, Ką Daryt Su Kilusiu Karu
Sušauktas Anglijos Parlamentas Specialėn Sesijon; Taipgi 
Francijos Kabinetas Svarsto Karo Klausimą; Hitleris Sako, 
Kad Jo Armija Griebs Tik Tas Vietas, Kurią Vokietija Rei
kalauja iš Lenkijos; Rooseveltąs Pripąžjsta Prasidėjimą 

Kruvino Susikirtimo Tarpe Lenką ir Vokiečią
Rugsėjo 1 dienos ryte per radio ir per įvairias zi- 
agentūras pranešė, kad Vokietijos armija visaisnių

frontais pasileido ant Lenkijos ir kraujas visur liejasi. 
Danzigą vokiečių armija jau užėmus, taipgi dideles sri
tis Lenkų Koridoriaus. Danzigas tapęs užimtas be jokių 
mūšių. Matyt, lenkai nesipriešino. Bet dėl Koridoriaus 
eina smarkūs mūšiai.

Apart puolimo iš abiejų pusių Koridoriaus, Hitlerio 
armija kerta Lenkijai taipgi iš Slovakijos pusės ir Si
lezijoje. Mat, Hitleris pareiškė, kad jis turi gauti didelę 
dalį Silezijos, kur gyvena daug vokiečių.

z /

Varšava. — Radio žiniomis, Vokietijos orlaiviai at
lėkė ir pradėjo bombarduoti miestus Krakovą ir Katovic. 
Kiek padaryta nuostolių, kiek žuvo nekaltų gyvybių, dar 
nėra apskaičiuota.

Londonas. — Chamberlainas sušaukė parlamentą į 
specialį posėdį svarstymui prasidėjusio karo tarpe Vo-
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šis žemlapis parodo Vokietijos ir Lenkijos rube- 
žius, Danzigą ir Lenkų Koridorių. Iš žinių skai
tytojai galite matyti ant žemlapio tas vietas, kur 
eina mūšiai ir kurias Hitlerio armija jau užėmė. 
Vokiečiai jau užgrobė Danzigą ir kruvini mūšiai 
eina dėl Koridoriaus.

I

kieti j os ir Lenkijos. Pasirodo, kad kai Lenkija jau karo 
liepsnoje, tai jos talkininkai dar tik svarsto, kas darytu

Paryžius. — Daladier sušaukė specialį posėdį savo 
kabineto apsvarstymui karo. Sakoma, kad kabinetas pa
siuntė Hitleriui ultimatumą: jis turįs sustabdyti armiją, 
arba Francija paleis darban savo armiją.

Berlynas. — Rugsėjo 1 dięną per radio kalbėjo Hit
leris. Jis teisino pradėtą karą prieš Lenkiją. Jis priža
dėjo, būk kai vokiečių kariuomenė užimsiant! tas vietas, 
kurių Vokietija reikalauja iš Lenkijos, tai ji toliau ne- * 
beisianti ir naujų teritorijų negrobsianti. Tada pri
klausysią nuo lenkų: jeigu jie pasiduos, tai kafas bus 
baigtas. Bet jeigu jie ginsis, tai karas prasiplės į visuo
tiną karą. z-n

Berlynas. — Hitleris pareiškė, kad jis užsideda uni
formą ir traukia pats karo frontam Taipgi karo frontan 
vyksta jo dešinė ranka Goeringas. Hitleris sako, kad jis 
paskyrė ir įpėdinius. Jeigu kristų Hitleris, tai jo vietą 
užimtų Goeringas. O jeigu žūtų ir Goeringas, tai dįktap 
torium taps Hess. Bet jeigu ir Hess kristų karo lauke, 
tai galią paimtų taryba iš šešių žmonių. Z

Washingtonas. — Gautomis žiniomis nuo Amerikos 
ambasadoriaus Bullitt iš Paryžiaus, prezidentas Roose- 
veltas pareiškė, kad “susikirtimas jau prasidėjo.”

Varšava. — Penktadienį vokiečių orlaiviai bombar
davo Varšavą. Nuostolių daug nepadaryta. Taipgi vo
kiečių orlaiviai bombardavo dar visą eilę miestų, iš viso 
net šešioliką.

Varšava. — Lenkijos prezidentas Moscickis atsišau
kė į gyventojusJr sako, kad Lenkija kovos iki pergalės, 
šaukė gyventojus laikytis vienybėje.

Paryžius. — Francijos valdžia davė lenkams užtik
rinimą, jog jinai skubinasi lenkų apgynimui.

Varšava. — Lenkijos valdžia oficialiai nutarė, kad 
turi pradėti veikti apsigynimo sutartis tarpe Lenkijos,. 
Anglijos ir Francijos ir atsišaukė į tas šalis greitos pa- 
gelbos.

Varšava. — Lenkijos valdžia pareiškė, kad lenkų 
armija gerai laikosi visuose frontuose ir jau susilpnino 
vokiečių besiveržimą pirmyn. Lenkų orlaiviai irgi pra
dėjo bombarduoti parubežinius vokiečių miestus. Lenkų 
priešorlaivinės kanuolės numušė septynius vokiečių or
laivius. • • I

BčrĮvnas. — Vokietija užblokadavo lenkų uosta 
Gdynią. Dabar lenkai vandeniu nebegali iš niekur gauti 
pagalbos.

Washingtonas. — Prezidentas Rooseveltąs išsireiš
kė, kad ši šalis pasiliks neivelta į šitą karą. Valdžia 
dėsianti visas pastangas išgelbėt Ameriką nuo įsitrauki
mo į karą.

Berlynas. Hitlerio valdžia oficialiai naskelbė. kad 
vokiečiu armija visur perėjbd&r rubežiu i lenkų žemę.

Gleiwitz, Vokiętiia. — Vokiečių sužeisti kareiviai 
atvežami čionai dideliais būriais.

Alaskoje Orlaiviams Stotys Iki šio1 *en buvo ,tik ?ena
Washingtonas. — Valdžia kj^a stotis. Tam tikslui pa- 

nutarė įrengti visą eilę or- skirta per dvyliką milionų 
laiviams stočių Alaskoje. dolerių.
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Iš Ją Kitko ir Negalima Laukti
Lietuvių spauda, kuri visas laikas nie

kino ir plūdo komunistus, Sovietų Sąjun
gą, dar vis kelia skandalą prieš Sovietų 
Sąjungą, kam ji pasirašė nepuolimo—ne- 
kariavimo sutartį su fašistine Vokietija. 
Dar vis plūsta komunistus. Tikslas jų 
aiškus—niekinti Sovietui ir bandyti pa
kenkti komunistų judėjimui. Bet jie savo 
tikslo nepasieks!

Vienas redaktorius rašo, kad Sovietų 
Sąjunga pateisinama, kaipo valstybė, 
kad padarė sutartį su fašistų Vokietija. 
Bet komunistams, tai smūgis. Ir toliau 
jis išvedžioja, kad Sovietų diplomatai, 
tai veidmainiai. Reiškia, pas šį redakto
rių viskas susimaišė galvoj. Čia nėra jo
kios logikos. Juk kas mąsto, tai supras, 
kad (1) Sovietų Sąjunga yra apsupta ka
pitalistinio pasaulio, kurį sudaro impe
rialistų ir fašistų valstybės, ir Sovietai 
negali tą pasaulį ignoruoti, jie yra pri
versti turėti reikalus su tokiu ^pasauliu, 
kokis jis yra. (2) Sovietų Sąjunga nuo 
senai turi nepuolimo sutartį su Italijos 
fašistų valstybe, su Lenkijos profašistais 
ponais, su Lietuva, Latvija, tai kokis gi 
skirtumas Sovietams tarp šių valstybių 
ir Vokietijos? Juk ir Italijos, ir Lenki
jos, ir Lietuvos ir daugelio kitų valsty
bių valdonai neapkenčia Sovietų Sąjun
gos sistemą, o Sovietai neužgiria jų sis
temą. (3) Kodėl gi gali būti smūgis ko 
munistams? Juk padarymas nepuoli 
sutarties su Vokietija, Italija arba kokia 
kita valstybe, nereiškia, kad komunistai 
užgiria fašistų kruvinąją tvarką! Jie 
kaip kovojo, taip ir kovos prieš fašizmą. 
(4) Primetimas Sovietų diplomatijai 
veidmainystės, yra tuščias tvirtinimas, 
kad pateisinti nepamatuotas atakas 
prieš Sovietus ir komunistus.

Kada Jie Gyrė Sovietus?,
Pagaliau, mukwisai nestebina jų pozi

cija. Kada ir kur. “Draugas,” “Naujie
nos,” “Vienybė” ir kita prieš-sovietinė, 
prieš-komunistinė, prieš - darbininkiška 
spauda gyrė Sovietus arba komunistus? 
Niekados!

Įvykino Rusijos liaudis proletarinę re
voliuciją, ta spauda ugnimi spjaudė, plū
do, niekino, koliojo bolševikus, užtari
nėjo caro admirolus, generolus, trynė 
rankas, kad o t tuojaus baltieji nugalės 
raudonuosius. Apsiriko!

Pasuko Sovietai į Naujos Ekonominės 
Politikos pusę, jūs vėl pakėlėt gvoltą, 
kad štai Leninas, Stalinaš atsisakė nuo 
komunizmo, kad grįžta atgal prie kapi
talizmo. Ir vėl skaudžiai apsiriko!

* Pradėjo Sovietai Pirmąjį Penkių Me
tų Planą, ir vėl ta spauda siuto, dūko, 
šaukė, kad iš to nieko nebus, kad tai tik 
“beprotiškas bolševikų planas,” kad tai 
tik propaganda. Ir vėl nudegė! Sovietai 
ne tik Pirmą, bet ir Antrą Penkių Metų 
Planą Sėkmingai užbaigė ir dabar vyki
na pasekmingai Trečia Penkių Metų Pla- 
tą. Reiškia, visos priešų pranašystės liko

šaudė. Pranašavo Sovietams greitą žlu
gimą. Ir vėl apsiriko!

Atsisteigė diplomatiški ryšiai tarpe 
Sovietų ir Jungtinių Valstijų. Ir vėl ta 
spauda pakėlė skandalą, šaukė, kad drg. 
Litvinovas likvidavo Amėrikoj Komu
nistų Partiją, kad komunistai išsižadėjo 
savo veikimo. Na ir vėl visi pranašai ap
siriko.

Užpuolė pereitais metais Lenkijos po
nai Lietuvą. Vien Sovietų Sąjunga Lie
tuvą užstojo. Bet visa ši spauda šmeižė 
Sovietus, niekino ir plūdo. Ir vėl apsiga
vo!

Pereitais metais pasirašė išdavikai 
Chamberlain, Daladier su Hitleriu ir 
Mussoliniu Čechoslovakijos išdavystę 
Muniche. Mes sakėme, kad tai mirti 
choslovakijai, kad tas tik padrąsins
lerį ir Mussolinį prie naujų agresijų. 
Taip ir atsitiko. Hitleris pavergė Čecho- 
slovakiją, Klaipėdą ir puola Lenkiją. 
Mussolinis pavergė Albaniją. Jie abu pa
vergė Ispaniją. O tada prieškomunistinė 
lietuvių spauda garbino Munichą, šaukė, 
kad Sovietai, užstodami Čechoslovakiją, 
“norėjo kraujo,” kad komunistai “norė
jo karo.” Ir vėl jie apsiriko! Dabar tą 
mato visas svietas.

Taigi, čia suminėjome tik keletą svar
besnių įvykių. Kiekvienu svarbesniu įvy
kiu ar tai Sovietų Sąjungoj, ar Lietuvoj, 
ar pasaulyj, “Draugas,” “Darbininkas,” 
“Vienybė,” “Naujienos” ir kita prieško- 
munistinė, priešdarbininkiška spauda 
plūdosi, kunkuliavo, keikė Sovietus, nie
kino komunistus, pranašavo komunis
tams pražūtį, skelbė melus ir kiekvienu 
kartu apsiriko.

Mes Girdim Užgyrimą
Mes gi žinome, kad tų laikraščių re- 

- daktoriams, kaip ir anglų kapitalistų re
daktoriams Sovietų Sąjungos gerbūvis 
yra svetimas, mūsų idėjos, tikslai, sve
timi. Tat, aišku, kad iš jų ir negalima 
laukti užgyrimo. Juk jeigu kapitalistai, 
“Naujienos,” “Vienybė,” “Draugas” ir 
panaši spauda pradėtų girti/Sovietus ar
ba komunistus, tai jau m
kų įrodymą, kad kas nors su mumis yra 
negerai! Juk dar garsus rusų poetas 
Puškinas rašė: “Priešų kaukime mes 
girdime mūsų pozicijos užgyrimą!” Prie
šų atakpąe ieš Sovietus, mes matome 
Sovietų icijos teisingumą.

Ir darbo žmonės, žmonės, kuriems 
brangus progresas, kurie nori kovoti už 
žmonijos laisvę, kurie nori pastoti kelią 
fašistų barbarizmui, kuri^ nori nepri
leisti daugiau Anglijos ir Franęijos par- 
davikišką buržuazija dangstytis priešfa- 
šistine skraiste, o tuo pat kartu tarnauti 
fašistams, tie visi džiaugiasi iš Sovietų 
Sąjungos taip sugabiai pravestos politi
kos, kuri ir fašistų logeryj pasėjo nepa
sitikėjimą, ir Anglijos, ir Francijos bur
žuaziją pastatė pozicijon, kad ji arba tu
ri galutinai kaukę nusitraukti ir pasiro
dyt, kad yra fašistų agresorių tarnaitė, 
arba turi prieštarauti fašistų agresi
joms! C
priešų atakos nepakirs nei Sovietų Są

jungos galią, neigi pakenks komunistų 
judėjimui. Ųž kiek laiko kiekvienas, ku
ris ir svyruoja, pamatys, kad SSSR ir 
komunistų pozicija yra teisinga, o prie
šai ir vėl skaudžiai apsiriko.

turėtume aiš-
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Vokietijos fašistų didžiosios mortiros paruoštos karui. Jos iššauna 240 svarų 

svaidinį.^ Šios kanuolės yra skiriamos sugriovimui Lenkijos tvirtumų 
ir apdrūtytų apkasų.

LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS. Rugpjūčio 10 d.—
Antanas Smetona, lydimas 

žemės ūkio ministro dr. Krikš
čiūno ir kitų aukštų pareigų- 
nų, aplankė Kalvarijos-Mari- 
jampolės rajoną, kur apžiūrė
jo Šešupės melioracijos darbus.

pasibaigė pirmoji oro skautų 
vadų stovykla. Zarasų miesto 
taryba įrengti prie Zarasų ae
rodromui paskyrė atitinkamą 
sklypą.

cialiai kovai su džiova komi
sija, kurios pirmininku sutiko 
būti kovos su džiova pionie
rius dr. K. Grinius.

Vilnius. — Švenčionių Sto
rasta uždraudė steigti “Kul
tūros” Draugijos skyrius Pa- 
šaminėje, Murmose ir Kriko- 
nyse.

KAUNAS. — Prie Kauno 
Nemune esančioje Karmelitų 
saloje naujai įrengtas hipodro
mas, .kurĮ rugpjūčio 13 d. iš
kilmingai atidarys , ministras 
pirmininkas J. Černius. Nauja
jame hipodrome šiomis dieno
mis įvyks didelės žirginio spor
to pirmenybės.

KAUNAS. ;— šiomis dieno
mis naujasis Lietuvos įgaliotas 
ministras prie Kvirinalo Lozo
raitis įteikė sąyo skiriamuosius 
raštus. i

ŠVENTOJI. — Pasibaigus 
antrosios pamainos darbui, 
rugpjūčio 6 d. į-šventosios sa
vanoriško Darbo Talkos stovy
klą atvyko trečios pamainos 
talkininkai, jų tarpe apie 40 
gimnazistų.

Kaunas. — Vietoje tragiš
kai mirusio Seimo nario K. 
Graužinio pagal rinkimų są
rašą iš eilės į Seimą turėtų 
įeiti kandidatas^ agronomas 
Ksaveras Andrasiūnas iš Uk
mergės apskrities. Jis. šiuo 
metu yra kelionėje į Argenti
ną, kaip lietuvių šachmatistų 
komandos vadovas .

KAUNAS. — Lietuvoje au
ginamos šiltadaržiuose vynuo
gės, nors išauga ir mažesnės, 
tačiau savo skoniu ne ką ski
riasi nuo užsieninių, šiuo metu 
jau prinokusias vietines vynuo
ges Kaune parduoda po 
už kilogramą.

10 lt.

žaga-ŽAGARĖ. — šiemet 
rėš apylinkėse itin gerai užde
rėjo jau plačiau pagarsėju
sios “Žagarės vyšnios,” kurių 
iš viso buvo parduota apie 
150,000 kg. Daug Žagarės vyš
nių “Pienocentras” eksportavo 
į Vokietiją.

VILNIUS.—Besiartinant nau
jų mokslo metų pradžiai, vie
nintelė Vilniaus krašte lietuvių 
Vytauto Didžiojo gimnazija vis 
dar neturi teisių. Vilniaus kra
šte jau nebėra ir nė vienos pri
vatinės lietuviškos pradžios 
mokyklos. Į prašymus leisti vėl 
atidaryti kai kurias uždarytas 
lietuviškas privatines mokyklas 
iki šiol negauta jokio teigiamo 
atsakymo.

Šiauliai. — 
statyti Rekyvos 
tros stotis, kuri 
gija aptarnaus
viliškį, Kuršėnus, Panevėžį 
kit.

Jau baigiama 
Šiluminė elek- 
elektros ener- 
Šiaulius, Rad- 

ir

SO. BOSTON, MASS

vis
tu-

KAUNAS. — Lietuvoje 
daugiau plečiamas vidaus 
rizmas. Daugiausia lankomos 
istorinės piliakalnių ir gražio
sios gamtos vietovės. Mėgia
miausios turistų vietos yra 
Dubingiai ir Kernavė. Ateinan
čiais metais Kernavė ruošiasi 
švęsti 900 metų įsikūrimo su
kaktį. 1

KAUNAS. — Atsargos Ka
rininkų Sąjungos pirmininkas 
ats. pik. Merkys paskelbė įsa
kymą, .kuriuo visi atsargos ka
rininkai įpareigojami stoti į 
šaulių Sąjungą padėti šau
liams ruoštis ginti savų tėvynę.

VILNIUS. — Švenčionių Sto
rasta neleido Vilniaus lietuvių 
švietimo “Ryto’1 draugijai stei
gti savo skyrius Švenčionėliuo
se ir Guntauny.kuose, o Adutiš
kio policija neleido skyriaus 

(steigti Svilionyse.

Svambus Susirinkimas

Rugsėjo 5 d. Amer. Liet. 
Piliečių Kliube, 376 Broad
way, So. Boston, Mass., įvyks 
Kom, Partijos lietuvių kp. 
viešas susirinkimas. Bus iš 
K. P. distrikto pakviestas kal
bėtojas, kad paaiškintų ‘apie 
visiems svarbų reikalą—pasi
rašymą Sovietų Sąjungos 
Vokietija nekariavimo 
ties.

Po paaiškinimo bus 
diskusijos.

Pradžįa 8 vai. vak.
voltui. Kviečiame P-jos narius 
ir visokių pažvalgų darbinin
kus dalyvauti!

Komitetas.

su 
sutar-

viešos

Nekaltas
Petriuk, tu pasidarei vi

siškas tinginys. Seniau tu 
buvai priešpaskutinis mo
kinys, o dabar likai pasku
tinis, — bara tėvas savo sū
nelį.

—Kuo aš kaltas, tėveli,— 
teisinasi vaikas, — kad blo
giausias mokinys, Gritėnas 
Vytukas, susirgo ir nelanko 
mokyklos.

savo 
vedei 
moku

Pasiteisinimas
—Kodėl tu sakei 

draugui, kad mane 
dėl to, kad aš gerai 
virti; jukjiš tikrųjų aš viri
mo daluke nieko nenusima
nau? Juk tu mane vedei iš 
meilės.

—Neįsižeisk, brang ioji. 
Aš nesugalvojau kaip pasi
teisinti, o meluoti savo 
draugui aš negaliu.

Gyvenimo Keliai
—Jei aš rašyčiau savo at

siminimus, tai juos pava
dinčiau: “Nuo milijonie
riaus iki elgetos ir nuo el
getos iki milijonieriaus.”

—Ar tamstos gyvenimas 
taip nuotikingas.

—Ne, aš esu laiškininkas 
ir man tenka vaikščioti pas 
visokius žmones.

Nereikia Bijoti
Petras pamilo. Birutę.
—Brangioji Birute,—sa

ko jis—aš noriu tave pa
bučiuoti.

—Nedrįsk, — išdidžiai 
atsako Birutė, — nes ant
raip aš pradėsiu šaukti!

Petras išsigandęs pasi
traukia.

—Nebijok, — sako jam 
Birutė,—aš šauksiu visiš-

—Aš taip ir neatsimenu 
nuo kada mano* viena koja 
pasidarė trumpesnė, — kal
ba savo draugui profeso
rius, nepastebėjęs, kad jis 
eidamas vieną koją stato 
ant šaligatvio, o kitą ant 
grindinio.

(Surankiota)

T

Sugavo Sovietai Vokietijos, Japonijos, 
kijos šnipus trockistus ir juos nu- 

tudė, sugavo sabotažninkus, trukdyto- 
, žalotojus ir suvaldė. Na ir vėl ta 
i skauda pakėlė skandalą, riksmą, 
ike, putojo, kad “Stalinas visus ge- 

ausius armijos vadus ir bolševikus” su-

Vis/tas Jiems “Tinka”
New YoTko buržuąpnė spauda pakėlė 

skandalą, kad Sovietų Sąjungos pavilio- 
no, judžių svetainėj, baigė rodę judį 
“Professor Mamlock” ir pradėjo rodyti 
“Lenin in 1918.” Tai, girdi, “pataikavi
mas” Vokietijos naziams. Mat, “Profes
sor Mamlock” vaizduoja baisų nazių te
rorą prieš žydus.

Tai naujas buržuazijos melas! Judį 
baigė, kad jis ir taip ilgai buvo rodomas. 
Dar daugiau, tas judis New Yorke vien 
“Cameo” teatre pirmiau buvo rodomas 
apie du mėnesius laiko ir daug žmonių 
jį matė. Aišku, kad lankytojų skaičius 
sumažėjo. Bet buržuaziniai veidmainiai, 
kurie dabar stveriasi visokių melų prieš 
Sovietus, ir Čia išmislino naują melą. Tas 
įvykis dar kartą patvirtina, kaip Sovietų 
šmeižikai yra naivūs, desperatiški, ne- 
sąžiniški ir tuo pat kartu juokingi.

KAUNAS. — Lietuvių Ra
šytojų Draugijos vąldyba nuta
rė rašytojo Jono Biliūno palai
kus ekshumuoti Zakopanėje 
rugsėjo 8 d., Kaunan jie bus 
parvežti rugsėjo 9 d. o laido
tuvės Anykščiuose įvyks sek
madienį, rugsėjo 10 d. ūkinin
kai Gražys ir Nemeikis Anykš
čių piliakalnyje ! nemokamai 
perleido žemę Jono Biliūno 
kapui. >

KAUNAS. — Rugpjūčio 8 
d. į Ameriką, į Pax Romana 
kongresą atstovauti ateitinin
kų federacijai išvyko Celiešius, 
Urbanavičius, Vištartaitė ir 
Baltinis.

ZARASAI. — Netekus Ni
dos, Aero Klubas šią vasarą 
buvo įrengęs Zarasuose bando
mąją sklandymo mokyklą, ku
rioje per vieną niėnesį 118 
sklandytojų atliko 606 skraidy
mus. Rugpjūčio 5 d. Zarasuose

į^jįk.-■ "*■........................-i—------------- ----------- .... .',ti i. ini.ii....

Įžanga

me-

len-

427 Lorimer St.

KAUNAS. — 1940 m. sausio 
15 d. Paryžiuje numatoma ati
daryti Lietuvos dailės parodą, 
kurią globos Prancūzijos res
publikos prezidentas Lebrunas.

Kaunas. — Sveikatos De- 
partmentas kovai su džiova 
numato praplėsti sanatorijų ir 
dispancerių tinklą. Tuo tiks
lu prie Kauno Rumšiškės gi
rininkijoje bus statomas sa
natorinis miestelis 100 hek
tarų pušyne. Sudaroma

KAUNAS. — Ministrų 
rybai nesutikus, Vytauto 
džiojo Universiteto choras 
met į Ameriką koncertų 
vyks. Leidimas neduotas 
pumo sumetimais.

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

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

Ta-
Di- 
šie- 
ne- 

tau-

KAUNAS. — Numatoma pa
rengti smulkų planą, kaip gali
ma būtų paversti šventosios 
uostą normaliu prekybos uostu.

VILNIUS.—Dėl įvairių 
kų administracijos statomų rei
kalavimų iki šiol dar neįsteig
ta Vilniaus krašto lietuvių 
ūkio draugija, kurios veikimu 
rūpinamasi nuo gegužės mėne
sio. GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

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

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

•KAUNAS. — Nežiūrint di
delės sausros šią vasarą, Lietu
voje šių metų derlius vertina
mas aukščiau už vidutinį, pa
našiai, kaip ir praėjusiais 
tais.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Brooklyn, N. Y<

a
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MIKAS PETRAUSKAS

Leiveses ir Sutartines 
r Dainos

Leiveses dainos, kiek teko patirti, dainuoja
ma vienu balsu ar kada-nekada pritariama. 
Sutartinės dainuojama irgi visaip: tai balsas 
bėga paskui balsą atkartodamas tą patį mo
tyvą kitais žodžiais, tai žodžiai tariama drau
ge—dainuojama laipsniškai, atkartojant vien 
artimesnius, tebesančius muzikoj tribalsių 
laiptus, antai: I, IV, V.

Apie Raseinius dainos, dainuojama vienu 
balsu, kurias vadina leivėmis dainomis, apie 
Švenčionis, Trakus tokias dainas vadina leu- 
nomis. Apie Švenčionis, ypač apie Palūšę va
dina lalaunomis. “Lalauninkais,” apie Palūšę 
vadina tuos, kurie dainuodami eina per kai
mus, paprastai—kiaušiniaudami per Velykas. 
Subaltgudėjusiuose Lietuvos kraštuose, antai 
parakvijose: Varnėnų, Salų, Kemeliškės, Ger- 
vėnų, Svižių ir kitų (Vilniaus rėdybos) varto
ja žodį “lalauniki” irgi panašiems daininin
kams. (Tas paprotys antrą Velykų naktį eiti 
per kaimus ir dainuoti su “Alleliuja” ir šiaip 
daineles neperseniai dar buvo). Gal šitas mū
sų lalauninkas bus tolygiu minstrel’iui, meis- 
tersinger’iui ar Bajan’ui.

Leivėsės dainos daugiausiai atsižymi savo 
ypatybėmis. Sutartinėje dainoje, kur virši
janti tribalsiai viens kitą nuolatos pavaduoja, 
nėra tokių turtingų sūkurių, dėlto gal, kad 
melodija, įvyniota jau šiokion-tokion harmo- 
nijon, negalėjo taip lengvai rangytis ir savais 
vingiais savotiškai bėgti. Įvedimas krikščio
nybės bei katalikystės su vargonais, kurie kaip 
ir pianas, gali duoti iš karto kelis balsus, gal 
prisidėjo prie -giedojimo su užtara, bet tas 
abejotina. Matome kitas tautas, senesnius ka
talikus negu mes, vienok ten žmonės dainas 
daugiausiai dainuoja vienu balsu. Taigi ma
tyt, kad vargonai neperdidžiausią įtekmę tu
rėjo į giedojimą su užtara.

štai ką galima prileisti, kad mūsų prabo
čiams dar žiloje senovėje buvo žinomas sutar
tinis giedojimas, kadangi keltams (kaip sako 
Oscar Fleischer — Neumen-Studien, Leipzig, 
1897) buvo žinomas tribalsis. O. Fleischer 
abejoja, kad daugbalsinis giedojimas paeitų 
nuo krikščionių. Ir tas gal bus teisinga. Pir
mieji krikščionys garbino Dievą giedodami 
visi vienu balsu, — apie panašų daugbalsinį 
giedojimą pas krikščionis iki 14 metašimčiui 
nėra jokių žinių. Toliaus jis sako, kad grei
čiausiai daugbalsinis giedojimas prasidėjo pas 
krikščionis nuo šiaurinių tautų įsiveržimo į 
Europos pietus. Pas šiaurės žmones, gyve
nusius Anglijoj, Škotijoj, Skandinavijoj nuo 
senų-seniausių laikų prasidėjo daįnavimas ke
liais balsais visai omiškai (instinktyviškai), 
galbūt, žinoma, tik iš tercijų ar sekstų, kurios 
vėliaus ir gulė daugbalsinės muzikos pama
tau. Apie tai tvirtina H. Riemann’as, (Ges- 
chichte der Musiktheorie, Leipzig, 1898). To
kiu būdu reikia pasakyti, kad daugbalsinis 
giedojimas savo keliu gimė pirmučiausiai pas 
nekurtas tautas tiesiog žmonėse ir tik daug- 
vėliau jau tą giedojimą pradėjo įvilkdipėti į 
teoretiškąjį apsiaustą.

Taigi, ką Riemann’as tvirtina apie šiaurės 
gyventojus, kad jie omiškai dainuodavo keliais 
balsais, tą mes matome ir dabar pas mus Lie
tuvoje, kur žmonės dainuoja keliais balsaiš 
ir linkę prie to, kad būtinai dainuoti su užta
ra, ir gražiai sutaria. Dabar jau, pas virš 
minėtas tautas liaudyje to dainavimo ne daug 
beužsiliko, bet mes galime dar pasidžiaugti, 
pas mus dar dainuojama ir dabar ir Jauniai 
ir su* užtara. Mūsų viengenčiai latviai' ir dai
nuoja su užtara, mažiau gi įgauniai (estai) ir 
suomiai (finai).

Lietuviškos dainos, dainuojamos su užtara, 
lengvai pritaikomos prie temperuoto balsų 
suderinimo, bet leivėsės ne visuomet gerai 
pritinka. (Muzikos teorijoje vartojamas tem- 
peruotas balsų suderinimas; gamtiškasis ir 
Pytagoro balsų suderinimas nevartojama). 
Kaip klausai dainuojant “senobinę” dainą ir 
bandai ją, skambinti pianu, tai tūlose vietose 
jauti skirtumą, — nepritinka ji piano tempe- 
ruotiems balsams. Matyt, kad leivųjų dainų 
pamate guli gamtiškoji muzikališkoji palaipa 
— gamma. Taigi užrašinėj imas mūsų dainų, 
kad ir gana tobulais šių dienų muzikos žen
klais, nelengvai duodasi: pasitaiko dainoje 
vietos, > kurių ir dabartinė notacija neįstengia 
tikrai užžymėti bei užrašyti.

Tankiai vėl, suvaržant leivąją dainą rit
mo įstatais, josios būdas iškreipiama, žmo
nių melodijos taikosi juk ir prie tų žmonių 

kalbos, o kad lietuviškos balsės yra ilgos ir 
trumpos, tai nuo jų iš dalies ir melodija įvai- 
riuojasi. Taigi vėl pasitaiko, kad melodiją 
padalinus į tarpus, kaip tas abelnai muzikoje 
daroma, tankiai įsibruka svetima tai melodi
jai priegaida.

Mano nuomone, užrašinėjant dainų .melo
dijas, geriausiai gaidas padalinus tose vieto
se, kur puseilė baigiasi. Padėkim: “Aš ėjau 
keleliu” — ir atidalinti nuo antrojo posmo — 
“Sausu, gražiu takeliu.” Taigi toks padalini
mas gal bus daugiau atsakančiu, tautišku rit
mo padalinimu ir gal mažiau padarys mums 
užrašytoj dainoj keblumų, kadangi padalini
mai pagal vingių nuožiūrą tankiai ilgosioms 
balsėms palieka tarifuose silpnesnes dalis. 
Kalbu čia apie dainas, kurių ritmas neaiškus. 
Kurios turi aiškų ritmą — su tomis reikią 
elgtis “kaip paprastai muzikoje elgiamasi.

Daug lietuviškų dainų, be abejonės, paei
nančių iš žilos senovės, gula chiniečių muzi- 
kališkojon palaipon bei gammon iš penkių bal
sų. Penkių balsų palaipa paprastai vadinama 
chiniečių palaipa, bet tokią palaipa vartojo 
keltai, kaip apie tai rašo tas pats Fleischer’is. 
Toji iš penkių balsų palaipa buvo tai palaipa 
bei gamma, be kvartos ir septimos, t. y. be 
ketvirto ir septinto balsų. (Dabartinė palaipa 
susideda iš septynių balsų: do, re, mi, fa, sol, 
la, si, kurie įvairiuoja visokiais būdais: eidami 
augštyn ir žemyn po pusę balso arba vėl atsi
kartodami tuomi vardu by vienas jų aštunta
me balse į' viršų ar į apačią beskaitant). Kel
tai turėjo instrumentus, kurie vienu kartu ga
lėjo duoti kelis balsus, kaip antai “rota” ar 
“krota.” Pas mus, lietuvius, yra instrumen
tas “kanklės,” kuris irgi vienu kartu duoda 
sutaikytus kelis balsus. Šitokie instrumentai 
galėjo būti kaip keltų, taip ir mūsų prabočių 
mokytojais dainos su užtara. Tuomet mūsų 
bočiai jau žiloj senovėje galėjo mokėti dai
nuoti sutartinai, nes “kanklės” instrumentas, 
be abejonės, yra labai senas ir savotiškas 
(Rygoje sudėti muziejuje instrumentai, be 
abejonės, gal tai mūsų tautos instrumentai ir 
gal* tokie radiniai bus gražia medžiaga tautiš
kos muzikos tyrinėtojams).

Penkių balsų muzikališką palaipą paprastai 
vadina “chiniečių gamma.” Tokią palaipą ga
lima pavadinti žilos senovės palaipa bei gam
ma “kvartinės epokos” kaipo muzikališkojo 
istoriško fazio, per kurią perėjo visų seniau
siųjų tautų muzika. Taigi lietuviškų dainų 
giminystė su tąja muzikališkąja iš penkių 
balsų palaipa parodo mums mūsų dainų se
numą.

Penkiabalsinėn muzikališkojon palaipon 
įgula mūsų .kitos dainos 0,9. Pavyzdin: “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka” (dainuota Šven
čionių pąv., Vilniaus gub., Palūšės parakvijoj, 
kaime Untagavėj, — mano motinėlės gimti
nėje). Ją mano motušė dainuoja, ir kuri pil
nai įgula penkiabalsėn palaipon.

(Suvalkų gubernijoj p. J. Neimonto užra
šytos dainos, kurias jis man įteikė, yra taipgi 
įdomios ir labai savotiškos — rinktos apie 
Ūdriją, bet mūsų dainos savo muzikališkąją 
spalvą beveik visur vienodą išlaikiusios yra 
ir vienodai visos yra gražios).

Lietuviškos leivėsės dainos nesulyginamai 
įdomesnės už dainas su užtara ir sutartines. 
Tas aišku. Leivėsės dainos buvo dainuoja
mos taip kaip jaučiama, vienu balsu ar gal 
pritariant kanklėms ar. kitam kokiam instru
mentui, taigi dėlto ir stengtasi visur gražumą 
melodijoje išlieti. Sutartinėje ar su užtara 
dainoje dalyvavo kiti žmonių ar instrumentų 
balsai suteikdami pastarąja! harmoniją, taigi 
pati melodija savo vingių 'gražume turėjo 
daug ko nustoti.

Kad užlaikyti mūsų dainas ilgesnjąm ir 
geresniam ištyrimui, reiktų jas užrašyti nuo 
žmonių su fonografo pagelba, kad ,tokiu bū
dų dar ateityje mūsų muzikai galėtų, savąją 
nuomonę apie jas ištarti.

Mūsų dainos giminiuojasi su latvių dai
nomis. Aš Trakų paviete, Onyškio parakvi
joj užrašiau dainą “Oi tu jie,va,” kuri labai 
identiška su latvių daina “Teci, teci kumelini.” 
Afba mūsų laivinė daina (yra p. Storastos 
rinkinyje), pilnai beveik sutinka su latvių dai
ria “Put vėjini.”

Mūsų dainos iš dalies panašios į suomių 
dainas. Su suomiais muzikais teko kalbėti 
apie jų tautiškąją,.dainai ir patirti jų dainų 
ypatybės. Taigi visuomet būdavo dainos, ku
rios ar savo konstrukcija ar sūkuriais buvo 
panašios į mūsų dainas.

* Rusų .kompozitorius M. Glinka, rašydamas 
operą “Ruslan i Ludmila” panaudojo suomių 
melodiją, suomio ar i j it minėto j operoj. Pir
mu kartu tą operą girdėjau tik ką atvažiavęs

Vaistai, Bet Ne Tam 
Ligoniui

“Laisvės” num. 194-tam, iš 19 d. rugpjūčio, 
Literatūra ir Menas puslapy j, tapo perspaus
dintas iš “Lietuvos žinių” rašinėlis po antraš
te—“Milijonai ‘Užkeiktų’ Knygų.” •• '

To rašinio autorius guodžiasi, kad Lietuvoj, 
nors ir po mažai knygų spausdinama, tik po 
3-4 tūkstančius egzempliorių išleidžiamos 
knygos, bet ir tų pačių neišleidžiama į žmo
nes ir neišparduotomis knygomis, esą, už
versti knygų sandėliai. Vienoj vietoj pada
ryta net ir piniginė gulinčių knygų vertė ir 
palyginimas:

“L? Viso Valstybinių Įstaigų ir Privačių 
Asmenų Leidinių Sandėliuose Guli už 3 Mil. 

800 Tūkst. Litų.
“Tų knygų lapais būtų galima nukloti 

tūkstančius kvadratinių kilometrų, arba už
tvenkti Nemuną tokio aukščio pylimu, koks 
yra žaliasis tiltas.” 
Nežinau, kaip Lietuvos kaimiečiai, inteli

gentai ir pati valdininkija į tokį skandališką 
apšvietos boikotą bei' knygų ignoraciją žiūri. 
Bet mus, amerikiečius, tai šiurpas nukrečia 
tai perskaičius ir pamislinus grįžti Lietuvon, 
pas savo, mūsų tėvų kalba kalbančius, brolius 
ir seseris. Juk apie pustrečio milijono žmo
nių, lietuviškai kalbančiai ir skaitančiai tau
tai, spausdinti tik po 3-4 tūkstančius egzem
pliorių knygos, ir dar tos pačios neišleisti į 
žmones,—tai nėra kur akys padėti iš gėdos 
prieš savo kaimynų kultūrą ir apšvietą!

Gi amerikiečiai, tas mažutis būrelis lietuvių, 
ta peliukė prieš Lietuvos dramblį, ta pažan
giųjų srovelė, kuri susispietus po Literatūros 
Draugijos vėliava, spausdina po 6,000 eg
zempliorių knygų kiekvienos laidos kas metai. 
O kur dar mūsų laikraščių išleidžiamos kny
gos, brošiūros vienokiu ar kitokiu klausimu? 
O vienok, anot “Lietuvos žinių”—“užkeiktų” 
knygų pas mus nesiranda. Prieg ' tam dar,
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Peterburgan ir toji arija labai malonų įspū
dį padarė į mane, kadangi aš čia išgirdau 
“mūsišką” melodiją. Taip; aš žinojau tokio 
motyvo lietuvišką dainelę, “Jojau dieną, jojau 
naktį,” kurią dar mažas buvau išmokęs nuo 
senės Gaidienės, Labanore, žinoma, .kompo
zitorių Glinką nužiūrėjau prisigriebusiu prie 
lietuviškų dainelių’. Vėliaus Glinkos užrašuo
se radau, kad jis tą melodiją užrašė nuo suo
mio, kuris jį vėžino Immatros link pasižiūrėti 
ir bevėžindamas niūniavo, o Glinka tą dainelę 
užsirašė ir suomio ariją padarė “Umčalas go
da polovina,” minėtoj operoj, kurtąja šiandien 
opera visi gėrisi.

Taigi visų seniausių tautų muzika yra per
ėjusi “kvartinės epokos” palaipą, bet kiekvie
na tauta savo, dainai ar muzikai, kaip jr abel
nai, dailei suteikė- skirtingas ypatybes.

Identiškos ’gali būti melodijos net kaimy
niškų tautų ne tik besigiminiuojančių, bet ge
rai joms prisiklausius galima bus patėmyti ją 
skirtumas, jų ypatybė. Nuo rusų dainų mūsų 
dainos labai yra atsitolinę. Rusų dainose gali
ma pastebėti įtekmę gulinčiu melodijų rytų 
bažnyčios gammose, nes jie senesni krikščio
nys, o su krikščionybe buvo juk įvestas ir nau
jas giedojimas; bažnyčiose buvo ir dabar yra 
giedama pačių maldininkų, be vargonų, tas 
ve turėjo didesnę įtekmę į klausančius, negu 
vargonai.

Turėdami tokį gausų turtą muzikos srity
je, kaip mūsų daina, turime ją palaikyti. Te
gul muzikai renka, užrašinėja dainas nuo 
žmonių ir apvelka tas melodijas harmonijos 
rūbu, apdabina jas savo vaidentuvės gintarais 
ir įvairiais žeemčiūgais, o visuomenė tegul jas 
maloniai priima ir dainuoja kaip kas gali, — 
pavieniui ir būreliais, ir visa minia. Ar ne
smagu- būtų, kad lietuvis-aukštaitis, žemaitis 
ar prūsas susiėję užtrauktų -sutartinę? Ir tas 
mus, be abejonės, dar labiaus suartintų ir 
greičiau mes vienas kitą suprastume.

Mūsų prabočių matomai mėgta bendrovė 
ir bendras Sugyvenimas; sugyvenimo jausmas 
turėjo būti didelis ir gilus pas juos, nes jis 
visai omiškai išsiliejo dainavime, dainavime 
keliais balsais. Dainavo mūsų bočiai įvairiais 
balsais, bet buvo, graži ir pilna tų dainų har- ' 
.monija, taigi mes, sekdami juosius, dainuoki
me, nors ir įvairiais balsais, bet be dissonan- 
sų, sahlydžiai. Dainuokime didelę, ištisą mū- 
siĮ vienos šeimynos dainą; tegul balsai šavais 
vingiais vingiuoja, bet tokiame atokume, kuris 
vienok savais individuališkais vingiais pada
rytų vieną puikią, pilnąį įvairiuotą harmoniją, 
kuria ne tik mes patys gerėtųmės, bet ir tie, 
kurie ištolo tą harmoniją išgirstų.

knygas leidžia ir katalikai; o daugelis iš mūs 
jau susigraibome ir angliškoj literatūroj.^

Taigi, kad mes tą viską paimame savon są
monėm palyginame savos išeivijos saujalę su 
Lietuvoj gyvenančiu pustrečių milijonu savo 
viengenčių,—mes negalime sau įsivaizdinti, 
kaip ta Lietuvos taip vadinama šviesuomenė, 
nesusvyla iš gėdos, žiūrėdama į taip užguitą, 
tamsoj paskendusį savo brolį valstietį?

, Vienok to rašinėlio autorius, apibudinęs to
kį pragaištingą Lietuvos knygos likimą, ran
da ir šiokią-tokią išeitį. Rašinėlio autorius, 
tarsi anas skenduolis už šiaudelio besilaiky
damas, sušunka:

“Dabar daugelis aukštesnių ir vidutinių 
valdininkų turi įsigiję dvarelius, ūkius. O 
ar daug kas savo ūkyje mėgina įsteigti na
mų biblioteką?! Ar veža nupirkęs knygų į 
namus?!”
Gi negavęs jokio atsakymo ant savo šauks

mo, rekomenduoja:
“Jeigu mūsų krašte pasklistų bibliotekų 

įsigijimo idėja mieste ir kaime, tai dalis už
sigulėjusių knygų rastų rinką, geriau eitų 
nauji leidiniai, o kartu su tuo plistų mūsų 
krašte kultūra ir greit neliktų ‘Namų be 
dvasios’!”
Vaistas, bet ne tam ligoniui. Man regis, 

kad tame tik ir glūdi visa Lietuvos knygų 
pragaištis, kad aukštesni ir žemesni Lietuvos 
valdininkai, įsigiję dvarelius bei ūkius, tik ir 
nori savo dubininkus laikyti nepermatomoj 
tamsybėj ir nekultūringume. Juo bus tamses
nis, mažiau kultūrintas darbininkas ar vals
tietis, tuo jį bus galima daugiau išnaudoti, 
daugiau mulkinti, apgaudinėti pažadais ir uiti. 
Tai viena.

Antra vertus, tokios dvarponių ar valdinin
kų namuose bibliotekos, Lietuvos literatūrai 
nieko gero neduos; neigi tų ponų darbininkai 
galės eiti į savo pono biblioteką, skaityti kny
gas ir šviestis. Anaip tol, ne. Tokios biblio
tekos, kad ir būtų įrengtos dvarponių ir val
dininkų kambariuose, tai jos taptų viso labo 
tik ta nuometėle, kuri pridengtų paties pono 
valdininko tamsumą, ignorantiškumą bei sta- 
čiakaktiškumą. Tokion bibliotekon pakliuvęs 
svečias, ypatingai užsienietis, gal ir pamany
tų, kad jis svečiuojami pas inteligentą, o ne 
pas kokį ten rudnagį, apšvietos ignorantą, 
tamsūną.

Man legis ar tik nebus geriausias vaistas 
Lietuvos literatūrai pagydyti, tai tuos kalnus 
knygų išleisti į Lietuvos liaudį-kaimus. Ko
dėl negalima būtų suorganizuoti kokia masi
nė, visai Lietuvos liaudžiai prieinama, apšvie
tos organizacija, kurios kuopos pasklistų po 
kaimus ir dvarus, kur kiekviena kuopa kaime 
ar dvare, galėtų turėti savo knygynus, skaity
klas?

Tokios draugijos nariai, mokėdami tik po 
vieną litą metinės duoklės, sudėtų tūkstan
čius litų, už kuriuos galima būtų pristeigti 
tūkstančius knygynų kaimuose, dvaruose, 
miestuose ir miesteliuose. Tai būtų mokslo, 
apšvietos, kultūros ir meno ^vietovės. Ten 
kaimiečiai, o ypatingai jaunimas, per ilgus 
žiemos vakarus ar šventadieniais, galėtų švies
tis, lavintis, kultūrintis. Kaimo jaunimas, tu
rėdamas tokias skaityklas, galėtų surengti 
koncertus, perstatymus, kad ir ūkininkų kluo
nuose ir tie kalnai knygų būt išpirkti, o jų 
vieton, naujų leidinių išleista.

Štai kur Lietuvos literatūrai Vaistai, kai
mui dvasiškas penas, o jaunimui—apšvietos 
ir kultūros žydinys. Tačiaus, kaip Lietuvos 
knygos, taip ir Lietuvos sermėgio visa pra
gaištis glūdi tame, kad jis, išsinėręs iš šiau
rės meškino glėbio^ pakliuvo į savojo vilko 
dantis, kuris jam nei per savo slenkstį ne
leidžia peržengti. Senas Vincas.

Birutė Ramoškaitė
Birutė Amerikoj gimus-augus 
lietuvaitė. Ji pernai dainavo 
su Hartfordo Simfonijos Or
kestrą. Tą patj pakartojo ir 
šiemet. Vietos anglų laikraš
čiai apie ją labai gražiai atsi
liepė.

Ateinanti rudeni Birutė at
vyks New Yorkan tęsti savo 
mokslą Juilliard Institute.

Žymėtina, jog ji dainuos 
Am. Liet. Moterų šeiminiam 
koncerte, kuris įvyks rūgs, 9 
d. (sekanti šeštadieni), Brook
lyn© Muziejaus salėje.

LMS Pastogėje
Įsitėmykite

Lietuvių Meno Sąjungos'C. 
Raštinė prašo visų mūsų viene
tų ir rėmėjų įsitėmyti, kad 
siunčiant šiai įstaigai pinigus 
(čekiais ar M. O.) visuomet 
reikia rašyti tik Lietuvių Meno 
Sąjunga, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Ant čekių ar 

I Money Orderio nedėkite Sekre
torės xar Iždininkės vardo, nes 
tas nereikalinga ir daro tam tG 
krų painiavų. Banke akaun- 
tas atidarytas Lietuvių Meno 
Sąjungos vardu, tai tuo vardu 
finansinius reikalus su ja ir ve
dame.

Mūsų Atstoves į Ant. Liet. 
Mot. Seimą

■ Į Am. Lietuvių Moterų Sei
mą, kuris įvyks rugsėjo 7-8 
dd., Brooklyne, LMS CK savo 
atstovais paskyrė dd. Adelę 
Rainienę ir Bronę šalinaitę. 
Abi šios draugės yra plačiai ži
nomos visuomenės veikėjos, o 
ypač daug veikia dailės srityje. 
Tikiu, jog mūsų atstovės bus 
konstruktyvėmis didžiame Am. 
Lietuvių Moterų Seime!

isto- 
dar- 
narė
šali-

I

I

Menas ir Grožės Idealo 
Priežastys 

«• ________

Tūlas asmito klausia:
“Norėčiau žinoti, kokios kalbos tas taip 

dažnai vartojamas žodis menas, ir ką jis reiš
kia? Kame gi paties grožės idealo priežastys?”

Berods, trumpai suformuliuoti paklausimai, 
bet atsakyti į juos trumpai negalima.

žodis menas—lietuviškas žodis. Menas yra 
minties, vaizdo išreiškimas, įkūnijimas gražio
mis tam tikros gamtiškos medžiagos—statybi
nės medžiagos, gibso, spalvų, garsų, žodžių— 
formomis. r

Tai toks paviršutinis, trumpas meno ap- 
sklembįmas.

Įvairūs rašytojai ir mąstytojai jau senai 
gvildena klausimuss apie mėną. Pavėlinsite

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Mūsų Menininkai ir A. L. Mot.
Seimas

Džiugu minėti, kad LMS me
ninės jėgos gyvai ruošiasi pil
dymui koncertinės programos. 
Amerikos Lietuvių Moterų šei
miniam koncerte, kuris įvyks 
Brooklyno Muziejaus patalpoje, 
rugsėjo 9 d., popietyje.

Tame Am. Liet. Mot. 
riniam įvykyj rūpestingai 
buojasi LMS valdybos 
(sekretorė) komp. Bronė
naitė. Jos vadovybėje ruošia
mas koncertas.

Plačiai pagarsėjusi lietuvių 
ir Amerikos visuomenėje dai
nininkė Birutė Ramoškaitė, iš 
Hartford, Conn.,. apart kitų 
rinktinių dainų, dainuos “Ne
verki, Matuše.” žodžiai mūsų 
jauno poeto Pranulio; muzika 
kompozitoriaus J. Žilevičiaus. 
Tai bus tos dainos premjera. 
Ji yra LMS 1939 m. leidinys. 
Pati dainininkė B. Ramoškaitė 
yra LMS narė.

Sietyno Choras iš Newarko 
pasirodys ne tik su gražiomis 
lietuvių liaudies dainelėmis, bet $ir puošnia kantata “I Hear 
America Singing.” Ją parašė 
didis Amerikos liaudies mylėto
jas poetas Walt Whitman, o ’ 
muzikos rūbą davė komp. Har
vey B. Gaul. šioje kantatoje' ; 
solo dalis pildys B. Ramoškaitė.

■



Ketvirtas fiuslagia

Apie dvyliktą valandą nak
tį visi draugiškai išsiskirs
tėm. Reporteris.
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Norwood, Mass.

(Pabaiga)

Biznierių Darbo Valandos
Čia daugelis krautuvių be durų ir lan

gų arba, geriau pasakius, be priešaki
nės sienos. Išsyk nusistebėjau, kaip jie 
tas krautuves uždaro. Bet paskui paty
riau, kad su uždarymu jie vargo neturi, 
nes tie biznieriai nežino nei dienų, nei 
valandų — atdaros jų krautuvės 24 va
landas ir septynias dienas. Laikytų ir il
giau atidarę, bet negali, nes savaaitė turi 
tik sdptynias dienas, o diena — 24 va
landas. Žinoma, yra ir uždaromų krau
tuvių, kurios dirbama trumpiau.

Pas Bubnius Svečiuose
Brooklyno ir apylinkės lietuviams ge

rai žinomi Bubniai Miami mieste laiko 
| biznį — taip vadinamą likerių krautuvę. 
Užsukome ir pas juos pažiūrėti. Pasi
tiko mus labai maloniai. Jiems sekasi 
gerai ir jau nemano grįžti į šiaurius. 
Dėl biznio vietą randavoja, bet toliaus 
nuo biznio turi nusipirkę dviejų šeimy
nų namą. Pereitą žiemą , Miami buvę 
apie 40 lietuvių. Todėl Bubniai svajoja 
įsigyti vietą, kur galėtų turistus užlai
kyti. Pirmiau ir jie savo biznyje neži
nojo nei dienų, nei valandų. Bet kaip 
mes buvome atsilankę, tai jau nusi
džiaugė, kad pirmą sekmadienį buvo už
darę savo biznį, nes miesto valdžia pa
tvarkė, kad visos karčiamos ir likerių 
krautuvės sekmadieniais būtų uždaros. 
Bubniai prenumeruoja “Laisvę” ir kelis 
kitus lietuviškus laikraščius, todėl žino 
visą lietuvių šiauriečių gyvenimą.

Valstijos Parkas
Besirengiant namo važiuoti, nuvąžia- 

vome į valstijos parką, šiame parke nė
ra vietos pasėdėti ir laiką praleisti, kaip 
kad paprastai būna miestų parkuose. 
Čia valdžia tyrinėja, kokie tropiški au
galai gali augti. Todėl galima matyti 
šimtus įvairiausių medžių ir medelių. 
Parkas daugiau panašus į gamtinį, ne
gu dirbtinį. Po visą parką išvedžiota 
keliai, taip, kad automobilium galima 
visą parką išvažinėti. Keisčiausi me
džiai, tai “dešriniai.” Dideli medžiai ir 
ant šakų kabo vaisiai, panašūs į dešras, 

• apiė*thuejų pėdų ilgio. Čia randasi viso
keriopų paimu, bananų medžių ir t.t. O 
viso parko žemė užpildyta taip vadina
mais sausžemio vėžiais (krepsais), kurie 
palyginamai, labai greiti. Jų ten tūks
tančiai.

Miami buvo bandyta sodinti obelis, 
griūšias, vyšnias ir kitus šiaurių vaisi
nius medžius, bet neauga. Pavyzdžiui, 
obelys žydi, žydi be sustojimo, vaisių ne
mezga ir paskui išdžiūsta.

f* Kova su Rūdimis
Čią oras neišrodo toks drėgnas, kaip 

apįė New Yorką. Bet jame neapsakomai' 
daug dr os. Jeigu karas būna lauke 
per naktį ir jis aprasoja, tai nudžiūvus

’ ' is pasilieka druskos. Lau-

ATOSTOGOS |
V. PAUKŠTYS

į gazais šildomą sistemą, tik viskas įtai
syta ant stogų ir dūdos suvedžiotos į 
maudynes, virtuves ir t.t. Kadangi ten 
saulės spinduliai daug stačiau krinta, 
negu pas mus, tai vandenį taip įkaršti- 
na, kad neatmieštą su šaltu negalima 
vartoti, perdaug karštas. Ši vandens 
šildymo sistema Floridoj labai populiari.

Gamtos Keistenybė
Floridoj, paprastai, mažai lyja, bet su

laukus birželio mėnesio užeina lietinis 
sezonas, kuris tęsiasi apie šešias savai
tes. Lyja kasdien labai smarkiai ir vis 
po pietų. Vakare išsipagadija ir iki pie
tų pagada, o paskui užeina perkūnija ir 
lietus.

Šiltoji vandens srovė, kuri teka nuo 
Meksikos, nedaeina iki pakraščio kokias 
astuonias mylias. Todėl toliau nuo kraš
to iš vandens kyla viršun garai ir jie 
sudaro debesius. Anksti ryte, vos tik 
švintant, ant Atlantiko matai juodus de
besius. Kai saulė užteka ir truputį aukš
čiau pakyla, tie “juodžiai” slenka į 
šiaurvakarius ir ten, nepertoliausiai, su
stoja, tartum grupuojasi. Ten jie išbūna 
iki pietų, o paskui jau su perkūnija 
grįžta atgal ir lyja labai smarkiai su 
pertraukomis. Tokio smarkaus lietaus 
aš niekur nemačiau. Ir tas lietus apima 
visą Floridos ir pusę Georgia valstijų.

Bet ve kas čia keisčiausia. Maudy
nių sritis, kaip jau minėjau, atskirta už
laja. Nuo Miami miesto šešios mylios. 
Kada esi pajūryje, tai girdi perkūniją, 
matai žaibus ir lietų, bet veik niekad 
jis neateina į pajūrį. Ten gali visą die
ną išbūti ir lietus nepalies. Jis ateina 
iki pusės užlajos ir sustoja, toliau nei
na. Kaip greit apleidai pajūrį ir leidaisi 
Miami linkui, taip greitai įvažiuoji į lie
taus srovę. Tai keisčiausias gamtos ap
sireiškimas.

Na, manau, užteks apie Floridą, nes ir 
taip daug pritepliojau. Tuo labiau, kad 
rašinėlis suvėluotas, nes atvykęs iš i Flo
ridos turėjau vėl virsti mašinos dalimi, 
o prie to dar ir nes^iętiškas karštis ka
muoja, tai ir apie rašyfhą užmiršti.

25 iyietM Vedybinįo Gyvenimo 
Atžymėjimas

Rugpjūčio 26 d., Lietuvių 
Svetainėj įvyko draugams M. 
ir L. Trakimavičiams atžymėji- 
mui 25 metų vedybinio gy
venimo bankietas, į kurį atsi
lankė apie 100 asmenų, arti
mesni giminės, draugai bei 

. draugės.
Skaniai pavalgius turėta 

kalbų-sveikinimų programėlė. 
Visa erlė’ dalyvių palinkėjo 
dar ilgo ir taip pavyzdingo 
gyvenimo j ubilėj autams. Il
gesnę kalbą pasakė drg. J. 
Karsonas iš Lowell, Mass. 
Drg. Karsonas, tarp kita ko, 
prisiminė reikalą paremti Lie
tuvos , politinius kalinius, kad 
pagreitinti jų paliuosavimą iš 
Lietuvos kalėjimų. Pirminin
kas d. J. Grybas tam karštai 
pritarė ir aukas rinkti pasky
rė jaunuoles L. Pakarkliūtę 
ir M. Kasteckiūtę, kurios per
ėjo užrašinėdamos vardus 
aukavusių. Aukavo: M. ir L. 
Trakimavičiai $2. Po $1: V. 
Mikalopas, Jonas Strakaus- 
kas ir J. Grybas; po 50c: J. 
Karsonas, S. Paulianka, O. 
’Zaruba, Ch. Kojutis, Petėr 
Rūgštelis, S. Budrevičienė, M. 
Grigūnienė, J. Krasauskas ir 
J. Niaura; po 25c: M. Vait
kevičiene, Daugirdienė, A. 
Vaitkevičius, J. Dovidonis, G. 
Strikauskas, A. Brazdžiūnas, 
Ch. Blažionis, V. Mucinskie- 
nė, P. Weta, P. Sarapienė, S. 
Karol, J. Galgauskas, A. Mi-

kalopas, J. Karsokas, A. Stra- 
kauskas, Mary Mikalkevičie- 
nė, John Valma ir M. Val- 
ma; Wm. Trakimavičius 35c 
ir Jonas
Viso su smulkiomis surinkta

Mikalkevičius 50c.

$15.60.
Labai daug ir puikių dova

nų gimines supirko, bet pui
kiausia dovana buvo, tai nuo 
visų Cofsky-čyžių šeimynų— 
•$25 sidabriniais.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

BENDRAS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
RENGIA 50 DRAUGIJŲ IR KLIUBŲ

Nedeldieny prieš Labor Day

Rugsėjo-September
VOSE PAVILION PARK

t \

MAYNARD, MASS.

$150.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS TIKIETŲ
GALĖSIT LAIMĖT NUO $5.00 IKI $50.00

GROS L. BUINIO ORKESTRĄ
KALBeS ŽURNALISTAS IŠ LIETUVOS J. JURGINIS IR STUDENTAS 

K. MICHELSONAS IŠ BROOKLYNO.
Visi lietuviai kviečiami šiame puikiame parengime dalyvauti.

/

PHILADELPHIJOS PIKNIKAS
Naudai Dienraščio “Laisvės,” Įvyks Sekmadienį

rasai viet
kuose, ypač ant smilčių, matai kaip 

 

sniegą ^druskos nuosėdas. Todėl karųF r-O j, -.............. -• — ___
maliavą labai greitai nuėda ir jie pra-
deda rūdyti. Dviejų metų senumo karas 
jau gerokai aprūdijęs. Norint karą iš-
gelbėti nuo rūdžių, reikia kasmet ma- 
liavoti ir dar tą maliavą nuvaškuoti 
(simonaizuoti); kitas dalis nuolatos alie
jum tepti.

Dabai* Pittsburgh, Pa. maliavų išdir- 
bystės kompanija čia daro tyrinėjimus. 
Ji nori išrasti maliavą, kuri atsilaikytų
prieš druskinį orą. Ar jai pavyks tiks
lą atsiekt?-—ateitis parodys, bet dabar 
nuo druskinio oro labai daugelis nuken
čia. Žinoma, jeigu kompanijai pavyks 
druską nugalėti, ji milionus dolerių pasi-

Vandens šildymo Sistema
Tūlas laikas atgal skaičiau, &ad So vie- 

Itų Sąjungoj bando saulės spinduliais 
I H vandenį šildyti. Bet Apie sistemą netu

rėjau nei mažiausio supratimo. Dabar 
nuvykęs Floridon, pats persitikrinau. 
Beveik kiekvienas namas turi saulės 
spinduliais šildomą vandenį. Įrengimas 
toks paprastas, kad jeigu turėčiau savo 
stubą, tai ir čia bandyčiau įsitaisyti ir 

* manau, kad vasarą per kokius keturius 
ar penkius mėnesius galima būtų gauti 
šilto vandens. Įtaisymas biskį panašus

I ■

MENO SKYRIAUS DALIS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

man čionai nurodyti vieną kitą autoritetin
gų žmonių išsireiškimą meno klausimais.

Apie grožės idealo priežastis Jurgis Plecha- 
novas yra rašęs:

“Grožės idealas, kuris viešpatauja tam ti
krame laike, tam tikroj visuomenėj arba tam 
tikroj visuomenės klasėj, glūdi dalinai biologi
nėse žmonių veislės vystymosi sąlygose, kurios 
sudaro tarp kitoko ir rasių ypatybes, dalinai 
istorinėse šios visuomenės, arba šios klasės at
siradimo ir buities sąlygose. Ir dėlto jis (gro
žės idealas) visuomet būna turtingas tam tikru 
ir visai neabsoliučiu, tai yra ne nesąlyginingu 
turiniu. Kas lenkia galvą prieš ‘gryną grožę,’ 
tas tuom pat nesidaro visai nepriklausomu nuo 
tų biologiškų ir visuomeniniai istorinių sąly
gų, kuriomis pasižymėjo estetinis skonis, ir 
tiek daugiau ar mažiau sąmoningai užmerkia 
akis, matydamas tas sąlygas.”

Tai tiek apie grožės idealo priežastis, šiuo 
klausimu panašiai kalba ir kiti garsūs mąsty
tojai bei rašytojai.

Kuomi skiriasi menas nuo mokslo? Literatū
ros žinovas ir kritikas A. Voronskis savo vei
kale “Menas ir gyvenimas” rašo:

“... Mokslas pažįsta gyvenimą pagelba są
vokų; menas—pagelba vaizdų, gyvo jautraus 
gilinimosi formoj. Mokslas kreipiasi į žmo
gaus protą, menas—į jausmingą jo prigimtį. 
Pas meną, kaip ir pas mokslą, tas pats daly
kas gyvenimas, tikrenybė.. Bet mokslas anali
zuoja, menas sintezuoja.;.”

Kitas didis rusų kritikas, Bielinskis, kalbė
damas apie poeziją, žymi:

“Poezija yra tiesa gilaus regėjimo (sozerca- 
nija) formoj; jos tvarinys—įsikūnijusios idė
jos, matomos, gilaus regėjimo idėjos...”

Bielinskis1 taip žymi, kad tikras poetas-me- 
nininkas nepuošia tikrenybę, pepiešia žmones 
tokiais, kokiais jie privalo būt, bet tokiais, 
kokiais jie yra.

■ Kaip matome, menas yra jausmų sistemati- 
zacija vaizduose.

Levas Tolstojus savo veikale “Kas tai yra 
menas” duoda dar ryškesnį apsklembimą:

“...Menas—jausmų suvisuomeninimo bū
das, emocioninio užkrėtimo būdas.” Tolstojus 
aiškina, kad, pavyzdžiui, girdint muzikos vei
kalą, kuriame išreikštas tam tikras sielos ūpas, 
tai ir klausytojai persiima tuo ūpu, “užsikre
čia” juo; anot jo, kas buvo upė pas vieną, 
tas lięka daugelio upė—“susivisuomenino.”

Proncė.

Ant rytojaus
LABOR DAY

ŠVENTĖ

7 *( V*

Rugsėjo 3 Sept. $175.00
Pinigais Prie 

Įžangos Bilieto

A. Bimba Kalbės Apie Karą
DAINOS SEKAMI CHORAI:

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y
Lyros. Choras iš Baltimore, Md.
Bangos Choras iš Elizabeth, N. J.
Lyros Choras iš Philadelphia, Pa

Stambios Piniginės Dovanos Ski
riamos prie Įžangos Tikieto:

1 Dovana $50.00
5 Dovanos po $10 ir
15 Dovaną po $5.

Piknikas prasidės 10 vai. ryto

BUS MIKOLAICIO PARKE, EDDINGTON, PA.
čia bus daug svečių iš kitų miestų. Vien tik 

iš Brooklyno atvažiuos 10 busų ir daug suva
žiuos iš kitų miestų. Tai bus puiki proga pasi
matyti su daug senų pažįstamų ir įsigyti naujų 
pažinčių.

šis piknikas bus paskutinis iš didžiųjų pikni
kų šią vasarą, tad susirinkime skaitlingai į pa
skutinį didelį vasarinį parengimą po atviru dan-

gum. Kadangi ant rytojais bus Labor Day šven
tė, tai bus gražaus laiko poilsiui.

šį pikniką rengia Philadelphijos pažangiosios 
lietuvių organizacijos dienraščio “Laisvės” nau
dai. Įvertinkime philadelphiečių didelį darbą 
skaitlingu dalyvavimu piknike ir tuom pat kartu 
paremsime “Laisvę” moraliai ir materialiai.

PHILADELPHIJOS BUSAI IŠEIS:
Bušai išeis iš sekamų vietų: Republikonų Kliubo, 1011 Fairmount Ave., nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piel. 

143 Pierce St., 10 vai. ryto iki 12 valandai dieną.

KELRODIS: Iš Philadelphijos važiuokite Frankford eleveiteriu iki Bridge paskutiniai stočiai, iš čia imkite karą 
No. 66 ir važiuokite iki City Line,—iki galui, iš čia visą publiką veš busais į parką, busai o ne trokai!

Su automobiliais irgi važiuokit Frankford Ave. iki gatvekarių galui ir tuojau už tiltuko sukit po kairei į kelią 
Knights Rd. 2nd ir tėmykit iškabas. Iš Roosevelt Blvd, važiuokite iki Roosevelt kapinių apie 14 mylių nuo Trentono 
iki skersinio kelio No. 132, sukit nuo Phila.’ po dešinei, o nuo New Yorko po kairei. Tėmykit iškabas.

DIRECTIONS : From Philadelphia take Frankford elevator to Bridge, last stop. From here take-Car No. 66 and 
ride to end of City Line, from here the people will be taken by Bus to the Park. A bus U’M not a truck I

AUTOMOBILES: Ride Frankford Ave. to end of trollpy line and after passing a small bridge turn left to 
Knights Rd 2 and look for signs. From Roosevelt Blvd, ride to Rooseevlt Cemetery, about 14 miles frm Trenton, 
to crossroad No. 132, turn right from Phila. and left from New York. Look for signs.

f
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ALDLD REIKALAI
LLD Reikalai 12-tam Apskr. 
Draugai ir draugės!

Šis metas diena po dienai 
eina prie užbaigos. Taipgi 
tuom pačiu sykiu ir mūsų me
tinė konferencija jau artinasi. 
Todėl ir laikas visose kuopose 
šiame apskrityj pažiūrėti ar 
mes išpildėm mūsų pusmetinės 
konferencijos tarimus? žino
kit, kad metinėj konferencijoj 
reikės raportai išduoti iš kuo
pų veikimo. Todėl visur būti
nai reikia darbuotis šiuom 
taip svarbiu reikalu, kad pa
kelt kuopose veiklą nors me
tų pabaigoje.

Apskričio vąldyba nutarė 
surengti vieną puikiausių kon
certų, koks šioje apylinkėje 
pirmiau nėra buvęs. Koncer
tas įvyks spalio (Oct.) 15-tą 
dieną. Wilkes Barre apskričio 
valdyba pilnai pasitiki, jog 
kuopoj draugės-gai darbuo
sis, kad šis koncertas būtų vie
nas iš pasekmingų! Mums vi
siems reikia prisiminti tuos 
nuostolius, kokius apskričiui 
reikėjo panešti rengiant pik
niką dėl dienraščio “Laisvės” 
liepos 16-tą dieną. O pasek
mės to pikniko visoms kuo
poms yra žinomos. . .

Kažin kodėl Hazleton’o 
draugai ir draugės nieko ne
veikia kaslink ALDLD kuo-

pos atgaivinimo, kaip jų bu
vo prašoma, kad darbuotųsi ? 
Draugės ir draugai! Ant grei
tųjų pasitarkit tarp savęs 
šiuom taip svarbiu reikalu ir 
atgaivinkite tą apšvietus orga
nizacijos kuopą. Taip padarę 
patys džiaugsitės, turėdami 
LLD kuopą savo miestelyj.

Ką sakot, draugės-draugai ?
12 Apskr. Rast.,

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 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

nuvažiuoti, tai pašaukite telefonu, 
arba matykite Kizienę, 29 Endicott 
St., Liet. Svet. Tikietų platintojų 
prašome sugrąžinti tikietus. 
Kizienės telefonas 4-7042.

(205-206)

Drg. Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

N.

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 be consumed on the 
premises.

CHARLES GINSBERG 
316 Oakland St. Brooklyn,

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 Control 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 
to sell beer 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,

NOTICE is hereby given that License No. 
GBI0737 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
(Kcscigno’s Italian-American Grocery) 

6314—11th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5305 has been 
to sell beer at 
the Alcoholic 
1466 86th 
County of 
premises.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEW JERSEY RADIO 

PIKNIKAS
Šį sekmadienį įvyks N. J. Radio 

piknikas, rugsėjo 3 d., Old Cider 
Mills Grove, Union, N. J. Žadėjo 
dalyvaut buvęs pasaulio kumštynių 
čampionas Jack Sharkey. Bus spor
to programa ir žaislai. Akrobatų 
grupei dalyvaus Adomas Biekša ir 
Petras Jazmontas; Kearny žinomo 
biznieriaus sūnus Jonas Wancevi- 
čius, jaunas ristikas -persiims su 
George Wilkis. Lindeno jaunas 
kumštininkas Ed. Zalenskas kumš- 
čiuosis su svetimtaučiu. Taip pat 
dalyvaus daug sportininkų- svečių: 
Antanas Kundrotą, pirmas Brookly- 
no drūtuolis. Sporto vedėju bus Jo
nas Jakubauskas iš Brooklyno. Pro- 
grame dainuos Baltos Lelijos Cho
ras, vad. W. Žuko, taipgi bus solistų 
ir kalbų. Kurie buvote pereitą me
tą, žinote, kad linksmai laiką pra
leidot. Kviečiame ir šį sykį daly-' 
vaut. — Rcp. (205-206)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 3, katrie va

žiuosit į Maynardą, Lietuvių Kong
reso pikniką, tai prašom, kad ką 
nors nuveštumėt, už tą gausite ap
mokėti, taipgi katrie manote va
žiuoti į pikniką, o neturite kaip

MONTELLO, MASS.
Piknikas ir šokiai tęsis tris 

nas ir naktis — Rugsėjo 2, 3 
L. T. Namo Parke. Rengia 
jaunuolių kuopa ir ratelis
Šokiai už dyką. Kviečiame visus da
lyvauti. — Rengėjai. (205-206)

die- 
ir 4, 
LDS 

Vėsula.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVĄ 
Oratorius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr.J.J.Kaškiaučius
580 SUMMER AVENUE, 

Arti Chestnut Avenue
NEWARK, N. J.

N. Y.

liquor#

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

- alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais?
10-12 ryte

issued to the undersigned 
retail under Section 75 of 

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the 
A

JOSEPH GARLO
Service Food Store 

St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Section 75 of
Control Law at 

of Brooklyn, 
be consumed off the

1466 86th

NOTICE
GB10998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic 
1440—86th 
County of 
premises.

1410—86th

NOTICE is hereby given 
GB5453 has been 
to sell beer at 
the Alcoholic 
703 Rogers Avenue, 
County of 
premises.

703 Rogers

Beverage
Street, Borough
Kings, to

JOSEPH
St. >

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
Vienas iš pasaulio pirmaeilių
Gyvenimo Dailės eksponatų, 

(tašykite atsikreipkite asmeniškai 
dėl smulkesnių patarimų

57V2 Milton Avenue 
Amsterdam, N. Y.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILJONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai

Open Day and Night

RHEA

Vapor Room,

Special Rates per Week

Illi

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Sun. all day and night

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. in. After 11 p. m. for gents

j VIĘNATINIS LIETUVIŠKAS

ni KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y,

Prlą R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
• (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Telefonas 
Great Neck 1546

Konjakai, Šampanai, Dagtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INNOficialis 
vardas

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

GERBIAMIEJI! LANKYKITE

Geo. Kaminsko ir Sūnų

Geo. Kaminskas

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

FRANK DOMIKAITIS
hl

BRUSCA
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SAM WAKER
Ave. Brooklyn, N. Y.

NAUJIENA NEWARKUI!

drabužių krautuvę, nes dabar 
pats laikas. Jau gavome rude- 

1

niui 2,000 naujų vilnonių ir ne- 
vilnonių blankietų. Jie yra viso
kių kainų nuo $1.00 iki $15.00.

SALE
WTHM-IETIIIMG FJOM ACTI7B 

WBOGEfiSBROS 
amiuca j mm nnitum

NAUJOJE VIETOJE

UWUVBK4

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

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

Prašome įsitėmyt vardą ir antrašą:

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

ERIflUSIfl DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. xtfūsų duoną valygyda 
mi. sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuve* 

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

A JpOKj: ...i. ...U.-—. ..- .1- 
. . . ...

| 1 į % [I j įSb Mg.

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

50 PIECE SERVICE FOR EIGHT
• $2925

Open Stock Price $58.69

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2178 

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite ši skelbimą Ir gaukite 

nuolaidą.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

priežasties slogos—šalčio

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Chroniškos Ligos Gydomos 
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ LIGOS, ABELNAS 
SILPNUMAS, SKILVIO IR ŽARNŲ LIGOS, HE
MORRHOIDAL (KRAUJAVIMAI) IR KITI MEŠ- 
LAŽARNES NESVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES 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

, TgO T V B TWG (Praktikuojąs jau 
Uit. JDli 1O 2? Metus)

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

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

čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, .Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Slin Street Brooklyn. N. Y.

SKI .1 .BKI TF.S "1 ..\1S\T.JE" '



šeštadienis, Rugsėjo 2, 1939 *.LAISVE

Lietuviams Komunistams TURIME SUKELTI PINIGŲNew¥rto^^fefcranloi Nupigintas Išpardavimas
Pikietavo Šakos

Overkautai vertės $20.00, dabar...Siūtai

Overkautai vertės $22.50, dabar..Siūtai ar

Overkautai vertės $24.50, dabar..Siūtai ar

Sugrįžo iš Lietuvos

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos

ii

“Laisvė- 
su savo 
atvažia-

to, ka- 
priėmė 

planą

linijas už

Pasirandavoja trys kambariai, 
ru. šildomi ir su visais kitais

švedų 
su-

Glo- 
pra- 
šiek PAIEŠKOJIMAI

Pajicškau savo sesers Magdės, po 
vyru Butanavičienč, taipgi jos duk- 
tės Marės Butanavičiūtės ir sūnaus 
Vinco Butanavičiaus. Iš Lietuvos j 
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)

tebėra atsilikęs
Jis taip pat 

paskutiniai iš 
atleist iš darbų 

jau
Tai vis išdirbusieji IŠRANDAVOJIMAI

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 Krogždys, 55 So. 
1st Street, Brooklyn, N. Y.

(206-208)

pat pasira- 
kompanijų 
kontraktas 

, kol jį nepasira-

Lankėsi “Laisvėje” ga
in o- 

derniškais įtaisymais. Renda priei
nama. Taipogi važinėjimas patogus. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas M. Dobins, 194 Reid 
Ave., Apt. A-l, Brooklyn, N. Y.

Vyry Siūty, Lengvu ir Žieminiu 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!
ar

jiuniBi.izrsry

“■ * - "• ■ ’ ’ ► '• '* f ' •''»>/’■ 1 • ■' ’’ • ’ *1 • I - . u
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Šeštas puslapis

Majoras Pasirašė IRT 
Pirkimą Sutartį

Pareiškęs, kad miestas “nu
šluos” tuos IRT vertybių sa
vininkus, kurie priešinasi per
leist IRT ir Manhattan Rail
way nuosavybes miestui, ma
joras LaGuardia pasirašė su
tartį, kuria sutinkama iš kom
panijų nupirkt tas 
$151,248,187.

Kontraktą t?iip 
šė ir didžiuma tų 
šėrininkų. Tačiau 
neįeis galion 
šys 76 nuošimčiai visu verty
bių savininkų. Tuo klausimu 
šėrininkų susirinkimas įvyks 
rugsėjo 12-tą. Taip pat dalyką 
turės'peržiūrėti Federalis Ap
skričio Teismas.

Sutarties prieita po 
da Sąmatų Taryboj 
Tranzito Komisijos 
toms linijoms pirkti. Vieninte
lis pasipriešinęs pirkimui buvo 
Queens prezidentas George 
U. Harvey, kuris pareiškė, 
kad balsuoja prieš dėlto, jog 
yra priešingas visuomenės val
dymui įmonių.

Kada ši sutartis įeis galion, 
tada miestas bus savinipku 
visų miesto susisiekimo linijų. 
Pereitą birželį majoras pasi- 

* rašė kontraktą su BMT lini
jomis, sutariant 
už $175,000,000. 
pirkimo formalumams, 
pradėtas linijų 
darbas, kuriam 
matyta planai, 
šaulyje miestas 
sisiekimo linijų

jas nupirkt 
Pasibaigus 

bus 
apvienijimo

jau dabar nu- 
Didžiausis pa
taps savo su- 
pilnu savinin

ku. Pats miestas pravedė 
dependent linijas.

Tame pačiame Sąmatų 
rybos posėdyje, kuriame 
tarta pirkti IRT, Taryba 
ėmė miesto kontrolieriaus
dininko) McGoldricko įteiktas 
dvi rezoliucijas, reikalaujan
čias nugriaut 9th Avė. ir 2nd 
Avė. aukštąsias linijas (ele
vated).

Visi į Philadelphiečiy Rengiamą 
“Laisvės” Pikniką Eddingtone

Bušai Išeis 8 vai. Ryto iš East 
New Yorko, Central Brookly- 
no, MasjSetho; 8:30 Ryto Išeis 

iš Williamsburgo; Kelione
$1.75 j Abi Pusės

Paskutinį sykį primename, 
kad Philadelphijos ir tos apy
linkės kolonijų lietuvių ren
giamas “Laisvės” naudai pik
nikas įvyks jau rytoj, sekma
dienį, 3-čią rugsėjo, Mikolai- 
čio Parke, Eddington, Pa.

Kviečiame visus “Laisvės” 
draugus ir smagių pramogų 
mėgėjus atsilankyti, nes sma
gesnio pažmonio niekur nėra-

site. Graži aplinkuma, minios 
lietuvių iš kelių valstijų, ketu
rių chorų iš 4 valstijų pildo
ma programa, 21 dovana 
(bendroje sumoje $175) prie 
įžangos tikietų, iš kurių pir
moji $50. Lietaus, kaip oro 
biuras tikrina, nebūsią, tačiau 
jei ir lytų, ten pastogės gana 
skaitlingai" publikai.

Nebus niekam rūpesties nei 
dėl vėlybo sugrįžimo, nes pir
madienį pripuola Darbo šven
tė, nereikės keltis eit darban.

Iki pasimatymo piknike, 
Eddingtone.'

Lietuvių kom. 5-tos kuopos 
susirinkimas šią savaitę įvyks 
ne pirmadienį, bet antradienį, 
rugsėjo 5 d., 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” salėj.

Valdyba.

tikt; priderančiai. Ir jos tiki
si, kad visi moterų organizuo
to visuomeninio darbo drau
gai ir rėmėjai joms pagelbės 
tą atsiekti, nes tai nėra kas
dieninis nuotikis, bet pirma 
tos rūšies pramoga brookly- 
niečių gyvenime.

Trečiadienį lankėsi 
je” Ignas Lazarevičius 
žmona Nellie. Svečiai 
vę iš Worcester, Mass. Jie at
vyko pamatyt Pasaulinę Paro
dą ir ta-pačia proga aplankė 
“Laisvės” įstaigą. Draugas 
Lazarevičius sakosi, kad jau 20 
metų atgal lankė “L.” įstaigą ir 
dabar, “L.” 20 metų Jubilėjaus 
proga paaukojo $2. Už poros 
dienų grįš namon. L. B.

New Yorko šalpos adminis
tratorius Somerwell pereitą 
ketvirtadienį pranešė, kad tas 
departmentas 
27,000 cfarbų. 
pranešė, kad 
75,000 turimų
sulyg Woodrumo akto, 
atleista.
18 ar daugiau menesių.

Paskiausia jis atleidęs vie
nu kartu 20,000 lavintų ir pu
siau lavintų, taipgi priežiū
ros štabo darbininkų, be ku
rių, jis sako, būtų paralyžia- 
vęsis projektu darbas ir ku
rių vietas sunkiau atpildyti 
naujomis, atatinkamomis pa
jėgomis dalinai dėl negalėji
mo gaut gana patyrusių me
chanikų tose srityse ir dalinai 
dėl departmento nespėjimo 
juos suregistruot, paimt. Dėl
to bent 27,000 darbininkų iš
gali dirbt, nors jų darbui fi
nansų netrūksta. Darbuose 
randasi 80,000, kuomet pa
skyros leidžia šį menesį turė
ti 107,000 darbininkų WPA 
darbuose.

$14.50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Lisauskas Kviečia Visus į 
Nemokamą. Pikniką

vedama 
rengia sa- 
draugams 
rugsėjo 4

Dexter

Petro Lisausko
Kleen-Kol Company 
vo kostumeriams ir 
nemokamą pikniką
dieną (Labor Day), 
Parke, prie BMT Jamaica lini- 

, jos Elderts Lane stoties, Wood- 
In" ’ havęne. Šokiai ir šiaip pasilink

sminimas. Prašo nemokamus 
bilietus įsigyt firmos ofise, 
Union Avė., Brooklyne.

Pereitą antradienį, 
linijos laivu Gripsholm, 
grįžo iš Lietuvos Vincas 
bičius, tenai (su kelione) 
leidęs 3 mėnesius. Tenai
tiek pavažinėjęs, po savaitę 
pagyvenęs garsiajame Biršto
no kurorte, taipgi Kaune, di
džiumą laiko praleidęs tarp 
kaimiečių, pas gimines, Mari- 
ampolės apylinkėje.

Iš pasikalbėjimo su d. Glo- 
bičiumi tilps sekamoj laidoj.

V. Globičius pažadėjo patsai 
mums parašyti plačiau iš savo 
kelionės' ir Lietuvoj svečiavi- 
mosi įspūdžių kada sugrįš na
mo, į Wilkes Barre, Pa., kur 
jis ir išvyko po apsilankymo 
pas mus pereitą penktadienį.

Nugrįžo Daug Lietuvių

, Kaip jau seniau buvo minė
ta, tuo pat l^ivu atvyko Ame
rikon svečiuosna Dr. Jonas

335 šliupas su žmona ir sūneliu, 
taipgi pirmu sykiu atvyko 
Amerikon pas savo vyrą, Chi- 
cagoj, B. Dijokienė su dviem 
sūneliais. * x

Sugrįžo Edith Raulinaitytė, 
Amerikoj gimus-augus 
mokytoja
Mass., Laurinaitienė iš Detroit, 
J. J. Guoba ir O. Verketienė iš 
Hartford, Conn., T. Levickas iš 
Rockford, Ill., J. Čėpla ir S. 
Raulinaitienė iš Chicagos, taip
gi pora jaunų, Amerikoj augu
sių lietuvių, <kurių pavardžių 
nesužinota.

Paskelbus padėtį, ant grei
tųjų susirinko apie 1,000 WP- 
A bedarbių ir per pusantros 
valandos, lietuje, pikietavo 
centralinę raštinę, 902 Broad
way, reikalaudami paskubint 
ėmimą darban. Pikietą iššau
kė Workers Alliance bendrai 
su WPA*j4nokytojų ir artistų 
unijų lokalais. Tuo tarpu raš
tinėj lankėsi jų komitetas, rei
kalaujant paskubint duot dar
bus, taipgi išdavimą pašalpų 
drabužiams, kuriems reikalau
jama tuojau paskirt pusę mi- 
liono dolerių ie išdalint prieš 
prasidėsiant mokykloms.

Pajicškau John Slick (Shack?— 
Adm.), gyveno du metai atgal po 
antrašu 202 South 9th St., Brooklyn, 
N. Y. Kas žino kur jis dabar yra, 
arba tegul pats atsišaukia, būsiu dė
kinga. Miss Paul, 235 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. (205-206)

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Ta- 
nu- 
pri- 
(iž- Išvyko Chicagon

R. Mizara, “Larisvės 
daktorius, išvyko Chicagon 
svarbiais. organizaciniais rei
kalais. Sugrįš apie vidurį ar 
galop sekamos savaitės.

re-

jauna
iš Barre Plains,

-□

Bušai į Philadelphia
Bušai į Philadelphijos organizacijų rengiamą dienraščio 

“Laisvės” naudai pikniką rugsėjo 3 d. (Sept. 3rd), 
Eddington, Pa.

Brooklyn, nuo “Laisvės” Salės
6 busai išeis 8:30 vai. ryte, kaina $1.75

Nuo Stanley Misiūno Užeigos, 473 Grand St
1 busas išeis 8:30 vai. ryto,, kaina $1.75
Bilietus galima gauti Mišiūno įstaigoje,

Maspeth, nuo Zabelskio Salės
1 busas išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus, galima gauti pas J. Kalvaitį, J. Kaulinį ir pas 
kitus platintojus.

C. Brooklyn, nuo Geo. Stankus, 67 Hudson Ave
2 busai išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75

Bilietus galima gauti pas Geo. Stankų, K. Bundonį 
J. Jušką, 187 Sands St.

Visiem Reikėtų Paremi 
Šeiminį Bankietą

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva arba pusam- 

žiaus moteris vištų farmoje prie lie
tuvių šeimynos, kad apsiinįtų pa
gelbėti mano sirguliuojančiai mote
riai prie gaspądinystės. Valgis ir 
gulėjimas ant vietos. Darbas žiemą 
ir vasarą. Iš pradžių bus be mokes
čio. Kuri moteris neturi kur gyven
ti, meldžiam atsišaukti pas Carl 
Wieduttes, Er$inna, Pa. Galite ir 
laiškais atsisaukt. (204-106)

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Unija Užgyre Cacchione 
Kandidatūrą

panašių
325,

Kings Apskričio Komunistų 
Partijos kandidatas į Miesto 
Tarybą, Peter V. Cacchione, 
nuo virėjų ir kitų 
amatų unijos Lok ai o
AF -of L, gavo telegramą. Joj 
pranešama, kad unija užgiria 
jo kandidatūrą į tarybininkus, 
užgiria jį “kaipo draugą mūs 
organizacijos ir darbininkų ju
dėjimo abelnai.” Po telegra
ma pasirašo Alexander Day, 
prezidentas, ir George Fiegen- 
baum, sekretorius.

Šeiminis bankietas, kuri 
rerfgia Moterų Seimo Komite
tas, jau tik už savaitės. Ban
kietas turi keleriopą tikslą: 
pagerbti Seimo delegates ir 
svečius, kurie iš už šimtų my
lių. ,iš didelių ir mažyčių lie
tuvių kolonijų suvažiuos čio
nai. Didelis skaičius moterų 
atvyks kaipo atstovės įvairių 
moterų organizacijų, taipgi 
atstovės moterų -iš bendrų su 
vyrais draugijų, kuopų,, kliu- 
bų, chorų ir tt. Kiti atvyks 
kaipo Seimo svečiai ir dele
gačių ' atvežėjai. Treti-pama- 
tyt Pasaulio Parodos ir susi
pažint su Brooklyn© lietuviais. 
Visus juos galėsime sueiti, su 
jais pasivaišinti moterų ren
giamame poseiminiame ban- 
kiete rugsėjo 9-tos vakarą, 
Central Palace salėse, 16-18 
Manhattan Avė., Brooklyne. 
Įžanga $1.25, vien šokiai 25c.

Seimo rengėjos trokšta, kad 
ši pramoga būtų graži ir 
skaitlinga, kad iš toli atvyku
sieji svečiai-viešnios būtų su-

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)
<=>-■■ ■ ’ ■ ■ Tm

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Vi 

Tel. Evergreen 8-7179

$

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiajne 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

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 

v vynai, geriausių 
bravorų, alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kaihba- 
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterlo stoties

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

9

ir

r

nu utviAf Derminę

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus^ 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkampj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

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 Barberiai ' i

"Specter

East New York nuo Logan Inn
LOGAN STREET & ATLANTIC AVENUE 

2 busai, išeis 8 vai. ryto, kaina $1.75
Bilietus galime gauti: F. Yakštys bučemėje, 339 Berri- 

man St., pas P. Bieliauską, 'W. Baltrušaitį, M. Misevičie
nę, A. Bieliauskienę, A. Butkauską ir M. Klimą.

RIDGEWOOD, NUO VAIGINIO-ŠAPOLO SALĖS, 
147 Thames St., 1 busas išeis 8 vai. ryte.

^Frašome išanksto įsigyti busų bilietus, kad užsitikrinti 
sau sėdynę. Turime pasamdę geriausius busus, naujo
viškai įruoštus, tai bus malonus ir linksmas pasivažinėji
mas.

Po pikniko ant rytojaus bus Labor Day šventė, tai 
bus progos pasflsėti iš po kelionės.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų 
lūs i r 
n a u, jus 

»sudarau 
rikoniškais.
Ikalui esant i_ 
p a d i d inu tokio 
dy.džio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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