
KRISLAI
Oregone.
Pas Tarną Mooney.
Mooney—Lietuviams.
CIO Stiprėja.

Rašo L. Pruseika

Šias pastabas rašau Oregon 
City, Ore., pas draugus Jazels- 
kius. šiandien antradienis, 19 
spalio.

Pastorius tik ką atnešė 
“Laisvę” pereito penktadienio
numerį. Keturias dienas eina 
“Laisvė” kol pasiekia Oregoną 
ar Californiją, bet ji čia turi 
ištikimų draugų. Dešimtys 
draugų skaito “Laisvę” Ore
gon City, Portland, Seattle, 
taip pat ir Califomijoj. Pažy
mėtina, kad nei vienas “Lais
vės” skaitytojas neatsisako 
nuo savo mylimo dienraščio.

Oregon City yra ne dau
giau, kaip 25 liet, šeimynos, 
Portlande dar mažiau. Tai be
veik ir visi lietuviai šioj valsti
joj. Kituose miesteliuose yra
po vieną-dvi šeimynas.

Net Rhode Islande yra dau
giau lietuvių, negu čia. Bet 
kiek yra — didžiumoj mūsų 
žmonės, nariai LDS ir ALDLD. 
“Vilnis” ir “Laisvė” labiausia 
prasiplatinę, yra kiek ir “Ke
leivio.”

Prieš išvažiuojant iš San 
Francisco, mudu su d. K. Karo- 
siene gavom leidimą aplankyti 
San Quentin kalėjime Tarną 
Mooney, garbingiausią Ameri
kos kalinį.

Kalbėjomės su juo 50 minu
čių. Gilų, neišdildomą įspūdį 
padarė į mus pasimatymas ir 
pasikalbėjimas su T. Mooney. 
Stiprus, nepalaužiamas žmo
gus, nors 22 metai kalėjimo 
žymiai atsiliepė į kalinio svei
katą ir išvaizdą.

Gruodžio mėn. T. Mooney 
sueis 55 metai.

Mes sveikinom mylimą kali
nį varde progresyvės Ameri
kos lietuvių visuomenės, var
de laisviečių ir vilniečių, kurie 
visuomet taip /širdingai rūpi
nosi jo išlaisvinimo reikalu.

T. Mooney įsakė mums per
duot liet, visuomenei ' savo 
karščiausius sveikinimus. Jis 
liepė mūsų tautos darbo žmo
nėms niekuomet neišsižadėti 
tarptautinio solidarumo ir eiti 
bendro fronto vaga. Nors jam 
uždrausta skaityti radikalė 
spauda, bet jis gerai painfor-
muotas apie CIO, Ispaniją, Ki
nijos įvykius, fašistų siutimą. 
Apie Ispanijos lojalistus jis at
siliepia entuziastiškai.

Sveikindamas lietuvius, T. 
Mooney pridūrė: “Geresnis 
beefsteiko kąsnis taip jau ska
nus lietuviams, kaip ir ai
riams,” visi turim bendrai koz- 
votl už darbo žmonijos išlais
vinimą.

Plačiau apie pasikalbėjimą 
parašiau “Vilnin.” Gal “Lais
vė” galės duoti ištraukų ?

Prieš išvažiuojant iš San 
Francisco, turėjom pasikalbė
jimą su lietuviais partijiečiais. 
Prie Komunistų Partijos pri
klausė šeši lietuviai.

Pasitarimas buvo draugiš
kas. Keturi nauji draugai sto
ja partijon. Bus kreipiartiia 
daug domės, kad lietuviai fi
nansiniai prisidėtų prie sukėli
mo $35,000, kurie reikalingi, 
kad su pradžia naujų metų 
“Western Worker” galėtų ei
ti kasdien. Los Angeles ALD 
LD kuopa aktyviai dalyvaus 
vajuj. Kožnas partijietis turi 
sukelt bent $10.

Mūsų partijos įtaka Califor- 
nijoj smarkiai išaugo. Califor- 
nija vejasi Illinois valstiją.

Los Angeles, per šį vajų, 
“Vilnis” gavo 27 ndujus skai
tytojus. Oaklande ir San Fran
cisco (kur mažiau lietuvių) 
bene 20, Oregon City ir Port
lande 12 ir dar bus daugiau. 
Visur sukelta daug aukų “Vil
nies” linotype išmokėjimui. 
Gauta ir naujų šėrininkų.

Pacifiko kolonijų draugai 
reikalauja, kad kuris bent iš 
mūsų kalbėtojų atlankytų jų 
kolonijas bent kartą į metus. 
Drg. Mizaros maršrutą Cali- 
fomiečiai atsimena net dabar, 
nors jau 13 metų praėjo. 
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Oregono gubernatorius rei-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7,00 

Metams
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Nesikišimo Komisijos 
Tarimas—Tai Parama 

Ispanijos Fašistams
TUOMI LABAI DŽIAU

GIASI MUSSOLINIS
Roma. — Italijos valdo

vai ir spauda džiaugiasi lai
mėjimu tarptautinėj “nesi
kišimo” komisijoj Londone. 
Ten Anglija, Francija ir ki
tos valstybės, apart Sovie
tų Sąjungos, priėmė Italijos 
pasiūlymą—paskirt tyrinė
jimo komisiją, kuri apskait- 
liuotų, kiek yra Ispanijoj 
Italijos ir Vokietijos karei
vių, iš vienos pusės, ir tarp
tautinių, liaudiškų liuosno- 
rių, iš antros. Kai tyrinė- 

| tojai duotų raportą “nesi
kišimo” mašinerijai, tada 
būtų sprendžiama, po kiek 
turi būt iš Ispanijos atšau
kiama italų - nazių ir tarp
tautinių liuosnorių. -

Kadangi generolas Fran
co išanksto persergėjo, kad 
neprisiims jokių tyrinėto
jų iš* Franci jos ar Sovietų 
Sąjungos, tai Mussolinis 
yra tikras, jog fašistiniai ir 
fašistams pritariantieji ko
misijos nariai priskaitys 
daugiau tarptautinių liuos
norių po respublikos vėlia
va, o labai sumažins skaičių 
Italijos-Vokieti jos armijų, 
tarnaujančių fašistams. Pa
gal tokį skaitliavimą tada 
bus nustatyta, kiek turi būt 
ištraukiama liuosnorių res

Anglija Nedarys Spau
dimo prieš Japoniją
London. — Anglijos val

džia priešinga darbiečių rei
kalavimam boikotuot Japo
niją, idant priverst ją pasi
traukt iš Chinijos. Anglų 
m i n i s t e r i s pirmininkas 
Chamberlain seime užreiš- 
kė, kad ir šaukiamoj Devy
nių Valstybių konferencijoj 
Brusselyj, Belgijoj, “nega
lėsią būt kalbos” apie em
bargo, boikotą ar kitokį 
spaudimą prieš Japoniją.

Tokio, spal. 22.—-Užsimu
šė 32 mergaitės mokinės, 
kai sulūžo tiltas per Kofu 
tarpkalnę.

kalauja iš Roosevelto, kad de
portuotų Harry Bridges, CIO 
vadą Pacifiko pakrašty. Se
attle’© reakcinis majoras Dore
buvo nuvykęs į ADF konvenci
ją Denverin, kad organizuot 
kryžiaus karą prieš CIO Pacifi-1 BUO 
ko pakrašty. Reakcinė spau-1 
da staugia prieš CIO.

Bet už CIO kaip mūras sto
•ja galinga longšormėnų (laiva- 
krovių) unija, medžio darb. 
unija (100,000). CIO įtaka 
stiprėja net tarpe tymsterių 
(vežėjų). BiŪrokratai jau su
spendavo Oaklando lokalą. 
Portlande pamatas slysta 
jiems iš po kojų. Tymsterių 
vadą Beck’ą neišgelbės nei 
gengsterizmas. z

Beje, Ks. Karosienė yra CIO 
organizatorė tarpe audėjų. Jai 
gerrti sekasi.

Greitai būsiu Seattle ir Ta
coma, paskui, grįždamas Chi
cago)!, sustosiu Spokane, 
Wash,, Butte, Mont., ir Min- 
neapojy.
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publikos gynėjų ir kiek ge
nerolo Franco talkininkų.
Būsianti Faktinai Pripažin

ta Fašistų “Valdžia”
Tarptautinė “nesikišimo” 

komisija turės kreiptis į Is
panijos fašistų vyriausybę, 
kad leistų “apskaitliuot” 
svetimus savo padėjėjus; o 
tuomi Franci ja ir Anglija 
jau faktinai pripažins ge
nerolo • Franco valdžią jo 
užgrobto j Ispanijos daly j, 
kaip džiaugiasi Mussolinio 
politikieriai.

Prasidėjus gi iškrausty- 
mui didesnio skaičiaus sve
timos kariuomenės iš Ispa
nijos, Anglija ir Franci j a 
pripažins generolui Franco- 
ui pilnas karo teises; tada 
jis galės persimaliavotais 
Italijos ir Vokietijos karo 
laivais blokaduot Ispanijos 
respublikos prieplaukas.

Kitas Mussolinio išskait- 
liavimas, tai* kad praeis ne
mažai laiko, iki bus suda
ryta tyrinėjimo-skaitliavi- 
mo komisija ir iki jinai pra
dės veikti. Tuo tarpu, mus- 
soliniečių teigimu, Ispanijos 
fašistai, su dar veiklesne 
Italijos ir Vokietijos pagel- 
ba, galėsią užimti “didelę 
dalį Katalonijos provinci
jos, o gal ir pačią Barcelo
na” svarbiausią pramonės 
miestą Ispanijoj.

Chinai Tikisi Apsupt 
Japonus Shanghajuje

/

Shanghai, spal. 22.—Siau
čia baisūs mūšiai tarp 200,- 
000 japonų ir 300,00Q chinų 
Shanghajuj ir priemiesčiuo
se, virš 20 mylių fronte. Ja
ponai visu įnirtimu kartoti
nai puola Tazangą, už pen
keto mylių nuo Shangha- 
jaus, bet chinai juos vis at
kerta, išžudydami tūkstan
čius priešų.

Chinai visu frontu sėk
mingai ne tik ginasi, bet 
pradeda kontr-atakuot ja
ponus. Per ištisą naktį chi
nų lakūnai bombardavo ja
ponų pozicijas.

Chinų komandieriai sako, 
kad bent dešimčiai tūkstan
čių japonų gręsia apsupi
mas iš chinų pusės prie 
Wentsaopango upelio., už 
12 mylių į šiaurvakarius 

Shanghajaus.
40,000 chinų iš trijų pusių 

šturmuoja japonus, bandan
čius prasilaužt į Tazangą. 
Čia chinai įvarė gilų kylį į 
japonų linijas. Jie tikisi vi
siškai apsupti priešus Ta- 
zango srityj pirm, negu ja
ponai gaus naujus pulkus 
savo armijos.

Chinų kanuoles iš Poo- 
tungo per valandų valan
das bombardavo japonų po
zicijas ir jų karę laivus.

Nanking,'spal. 22.—Chinų 
raudonoji Aštunto Ruožto 
Armija apsupo ir sunaikino 
daug japonų prie Ningpu ir 
Naingtse tarpkalnės, šiau
rėje.

ka valeri jos Maršalas Budenny.
Garsusis Sovietų Sąjungos

Anglija Žiauriai Slopinsianti 
Palestinos Arabus

London.,— Anglijos kolo
nijų ministeris Ormsby-Go- 
re pranešė ’ seimui, kad vi
sais būdais malšins arabus 
sukilėlius Palestinoj. Sako, 
jau areštuota 100 arabų 
“teroristų”, užpuldinėjusių 
žydus ir anglus tame.,kraš
te.

Arabai Vis Šaudo Žydus ir 
Anglus Palestinoj

Jeruzale. — Vienas ara
bas pašovė žydų mokyklų 
inspektorių A. Yelliną. Ara
bai apšaudė žydų auto-busą 
už penketeo mylių nuo Je
ruzalės ir sužeidė keturis 
važiuotojus. Haifoj pašovė 
vieną žydą policininką. Iš 
kalnų tarp Acre ir Beiruto 
arabai paleido 40 kulkų į 
anglų policiją ir padėjo 
bombą ant vieškelio ties Je- 
ninu.

Francijos Darbo Unijos' 
Boikotuoja Japoniją

> -- -

/ Paryžius. — Generalė 
Pranei jos Darbo Unijų 
Federacija atsišaukė į Tarp
tautinę Unijų Federaciją 
boikotuot visus Japonijos 
dirbinius.

Marseilles, Franc.—Lai- 
vakrovių Unija neleidžia 
Japonijos laivui “Kashima 
Maru” iškraut atgabentus

GIJONO GUBERNATO
RIAUS PABĖGIMAS PA

DĖJĘS FAŠISTAMS

Gijon, Ispanija, spal. 22. 
—Kad anarchistas Gijono 
gubernatorius Belarmino 
Tomas ir tūli kiti valdžios 
vadai pabėgo iš miesto, 
tuom pasinaudojo slapta fa
šistų “penktoji kolumna”, 
padarė sukilimą ir per ra
dio atsikvietė gen. Franco 
armiją,—kaip sako fašisti
niai pranešimai.

Maskva. — Elektros fab
riko darbininkai vienbalsiai 
nominavo J. Staliną kaip sa
vo kandidatą rinkimams į 
Sovietų Vyriausią Tarybą 
(seimą).

Kas Rūpi Anglijos Imperia
listams Ispanijoje

London.—Darbiečiai An
glijos seimo atstovai, vado
vaujami elemento Attlee, 
kaltina savo valdžią, kad jai 
niekas daugiau nerūpi Ispa
nijoj, kaip tik apgint Angli
jęs imperialist^ reikalus.

Anglijos Valdžia Patenkinta 
Italijos “Užtikrinimais”
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas N.
Chamberlain priėmė “už 
gryną pinigą” Italijos “už
tikrinimą”, kad, girdi, Mus
solinis “nesiekiąs” užvaldyt 
jokių Ispanijos žemių, salų
ar kolonijų. Tokį Chamber- 
laino pranešimą priėmė ir 
seimas 204 balsais prieš 111. 
Jam priešinosi darbiečiai ir 
šiaip pažangesni seimo na
riai.

Lenkija Suėmė Kelis Hitleri
nius Laikraštininkus

Katowice, Lenkija.—Len
kų vyriausybė areštavo na
zių laikraščio “Katowice 
Zeitung” leidėją ir kelis re
dakcijos narius, kaip Lenki
jos išdavikus. Jie slapta lei
do knygeles prieš Lenkiją ir 
šmugeliąvo Vokietijon. To
se knygelėse, be kitko, 
spausdino straipsnius, ku
riuos atmesdavo Lenkijos 
cenzoriai. “Katowice Zeį- 
tungo” leidėjas ir redakto
riai taip pat leido slaptą 
žurnalą, pašvęstą propa
gandai prieš Lenkiją.

BANDĖ PAGROBT R. I. 
VALSTIJOS SEKRETO- 

. RIAUS SŪNŲ

. . Providence, R./ I.—Du 
žmogvagiai su revolveriais 
įsibriovė į Rhode Island val
stijos sekretoriaus L. Cap- 
pelli’o namo kiemą, norėda
mi pasigrobt' jo pusantrų 
metų sūnų. Sumušė auklę, 
reikalaudami pasakyt, kur 
vaikas randasi; bet jinai 
nesakė. Pagaliaus, piktada
riai ko tai pabijojo, susėdo 
atgal į automobilį ir pabė

go.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Gen. Franco Išskersiąs 
Tūkstančius Suimtų 
Asturijos Milicininkų
VIDUJINIAI PRIEŠAI 

PRAŽUDĖ GIJONĄ
Gijon, Ispanija.—Genero

lo Franco armija tik po to 
užėmė Gijoną, kai slapti fa
šistai (penktoji kolumna) 
padarė sukilimą ' mieste 
prieš liaudies valdžią ir už
grobė radio ir kitas svar
bias įstaigas.

Kai vidujiniai Gi jono fa
šistai taip atidarė vartus 
gen. Franco kariuomenei, ji
nai ūmai užplūdo miestą ir 
suėmė per 6,000 liaudies mk- 
licininkų ir įvairius valdžios 
vadus. Fašistai tuoj ėmė 
smerkt ir šaudyt liaudie- 
čius.

Daugelis žmonių subėgo į 
kelioliką laivukų, tikėda
miesi išsigelbėt išplaukiant 
į Franci ją bei Angliją; bet 
fašistų karo laivai suėmė 
pabėgėlių laivukus.

Pirm negu generolo Fran
co armija įžengė į Gijoną, 
miestinė fašistų “kolumna” 
išžudė ir sužeidė daugelį 
respublikos gynėjų. Čia iš
vien su fašistais veikė ir 
trockiniai neva “kairieji”.

Kritus Gijonui, fašistai 
sako, Asturijos mainieriai 
pasitraukę ir nuo Oviedo, 
kur jie kelioliką mėnesių 
buvo apgulę fašistus.

Fašistų komandieriai skel
bia, būk jie suėmę apie 60,-

Naziąi Uždarė Kataliku Arkivyskupas Bijo Ko- 
Partiją Danzige munisty Gabumų

. Danzig. — Nazių policija 
šiame “laisvame” mieste 
padarė kratą raštinėse ka
talikų - centro partijos, pa
grobė dokumentus, .knygas 
ir susirašinėjimus ir uždarė 
visas partijines katalikų 
įstaigas.

Naziai, turėdami savo 
daugumą Danzigo seimely
je, lieka tikrais Danzigo 
valdovais. Neužilgo būsią 
paskelbti nauji rinkimai, 
bet hitlerininkai neleis juo
se dalyvauti niekam kitam, 
apart nazių ir lenkų parti
jos. Dabar naziai, vado
vaujami Alberto Foersterio, 
ruošia griežtus patvarky
mus prieš žydus.

Nors Tautų Lyga buvo 
“užtikrinus” Danzigui de
mokratiją ir teises tauti
nėms mažumoms, bet naziai 
atranda, kad Lyga yra per- 
silpna ir, matyt, nieko ne
darys prieš hitlerininkų 
diktatūrą tenai. Ir nors 
Danzigo kraštas dar laiko
mas “nepriklausomu”, bet 
dvasiniai ir politiniai jis jau 
pajungtas Hitleriui.

1934 m. naziai uždraudė 
Komunistų Partiją Danzi
ge' o 1936 m. uždarė ir So
cialdemokratų Partiją;

16 Metų Berniukas Užmušė 
7 Metų Vaiką

Jersey City, N. J.—Nu
teistas septynis iki dešimts 
metų kalėti Jerry May, 16 
metų berniukas, kad plak
tuku užmušė savo pusbrolį, 
7 metų vaiką.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimės i t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

000 Asturijos milicininkų 
prie Oviedo. Daugeliui jų 
taip pat gręsia sušaudymas.

Burgos, Ispanija.—Fašis
tai praneša, kad jie suėmė 
ir anarchistą Gijono guber
natorių Belarminą Tomas’ą, 
bebandant jam laivuku pa
bėgti.

Fašistų vadai supranta, 
kad Asturijos mainieriai 
dar tęs kovą prieš juos plo
te tarp Oviedo ir Parajes. 
Bet generolas Franco jau 
galėsiąs persiųst 75,000 sa
vo armijos, šimtus kanuo- 
lių, 120 lėktuvų ir būrius 
tankų iš Asturijos į Arago- 
no ar Madrido frontą štur- 
muot liaudiečius.

Asturiją užkariaut fašis
tams daugiausia pagelbėjo 
pulkai Italijos juodniarški- 
nių ir daugybė Vokietijos ir 
Italijos kanuolių, tankų ir 
lėktuvų.

Lenkų Gimnazijose žydai 
Taip Pat Atskirti nuo 

Kitų Tautų
Varšava. — Jau ne tik 

Lenkijos u n i v e rsitetuose, 
bet ir vidurinėse mokyklose 
uždrausta i žydams sėdėti 
sykiu su krikščioniais.

Įvyko visuotinas keturių 
valandų žydų studentų pro
testo streikas prieš žydų iš
skyrimą mokyklose.

Roma.—Arkivyskupas C. 
Costantini, sekretorius po
piežiaus įstaigos skleist ka
talikų tikybą pasaulyje, at
sišaukė į visus dvasiškius, 
ypač misibnierius, kad kuo 
smarki ausiai “kariautų” 
prieš komunistinį judėjimą 
visose šalyse. Jis dideliame 
susirinkime kardinolų, vys
kupų, kunigų ir misionierių 
ypač dejavo, kad bolševiz
mas “prasiveržia net į misi
jų dirvas, naudodamas ga
biausius ir sėkmingiausius 
propagandos būdus.”

Arkivyskupas, be kitko, 
priminė, jog, pav., Chiniipj 
bolševikai atmetė senobiš
ką, liaudžiai nesuprantamą 
kalbą ir leidžia žmonėms 
laikraščius ir knygeles kas
dienine, paprasta kalba, ir 
tuo būdu pasiekia plačiąsias 
minias.

Gijon, spal. 22.—Fašistai 
praneša, kad iš 140,000 As
turijos milicininkų armijos 
jau pasidavę 70,000.—Mato
mai, dar 70 tūkstančių ne
pasiduoda, nors fašistai sa
kosi užvaldę jau visą Astu
rijos provinciją, šiaurvaka
rinėj Ispanijoj.

ORAS
Šiandien būsią dalinai ap

siniaukę ir vėsiau, sako N. 
Y. Oro Biuras. Vakar tem
peratūra buvo 62 laipsniu. 
Saulėtekis 6:14; saulėleidis 
5:06.
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Tarptautinė Apžvalga
Ispanijos Liaudies Kovos

Ispanijos liaudiečiai didvyriškai gynė
si Gijono fronte. Beveik pusantrų metų 
apsupti iš visų pusių, negaudami pagel- 
bos, krušino fašistams dantis. Aplinkui 
Gijoną iš ryt-pietų-vakarų kalnai. Iš 
šiaurių pusės jūros.. Fašistai puolė iš oro, 
jūrų ir trijų pusių sausžemio. Pagaliau 
asturiečiai buvo nugalėti. Tai žinoma, 
liaudiečiams gana skaudus smūgis. Ta
čiau to buvo tikėtasi. Dar stebėtinai il
gai asturiečiai mainieriai' atsilaikė.

Madrido ir. Pietų frontuose liaudiečiai 
atakavo fašistus. Vidury spalių ir fašis
tai darė kelias atakas, bet be pasekmių. 

^Didžiausi mūšiai prasidėjo Aragonų 
fronte. Nuo Belchete iki Franci jos sie
nos, ant 200 mylių ilgio, eina kruvina 
kova. Sako, kad liaudiečiai sutraukė 
200,000 armiją, 200 lėktuvų ir 500 tan
kų. Jie pradėjo atakas ties Saragossa, 
Huesca ir Jaca. Spalių 17 d. pranešimu, 
iš abiejų pusių dalyvauja 400,000 karei
vių. Buvo didelių oro susirėmimų. Fašis
tai veik kasdien bombarduoja Portbou, 
ant Franci jos sienos, nes ten eina gelžke- 
liš, ‘

Reporterių pranešimu, Ispanijos val
džia turi apie 800,000 armiją jr gerai 
prisirerigusi žiemos kampanijai. Liau
diečiai numato, kad Italijos ir Vokietijos 
fašistai tiksliai vilkina derybas su Fran- 
cija ir Anglija “savanorių”, atšaukime, o 
tuom pat kartu tūkstančius Italijos ka
reivių įveža generolui Franco į pagelbą. 
Mussolinis net savo sūnų Bruno pasiun
tė žudyti ispanus. Viso Ispanijon esą 
pasiųsta apie 200,000 Italijos fašistų. 
Mussolinis sako, kad jų ten yra apie 
40,000. Žinoma, tiksliai skaičių mažina.

Francijos ir Anglijos “griežtos” no
tos, reikalaujančios atšaukti Italijos ar- 

\ miją, subliūško. Tuom pat kartu Italijos 
Air Vokietijos fašistai grobia Ispanijos 

salas ir steigia submarinų bazes, besiren
giant prie didelio karo. Tas sudaro An
glijos ir Francijos vandens keliams pa
vojų ir gal vėl privers jas prieš fašistus 
aštriau kalbėti.

Ispanijos liaudies valdžia persikelia iš 
Valencijos į Barceloną. Tas gal arčiau 
suartins Katalonijos priešfašistinį veiki
mą su kitomis Ispanijos dalimis. Iš Hu
elva praneša, kad fašistų užpakalyj ei
na partizanų kova. Fašistų generolas 
Queipo de Llano pripažino, kad partiza
nai šudaro jiems daug bėdos.

Largo Caballero niekšiškai išstojo 
prieš Ispanijos komunistus. Jis kaip įma
nydamas trukdo Ispanijos liaudies vie
nybę kovoj prieš fašistus. \

Chinijos Karo Fronte
Chinijos liaudis drąsiai ir didvyriškai 

ginasi. Shanghajaus fronte trečias mė- 
nešis eina aštrūs mūšiai. Japonijos im
perialistai net nuodingus gazus naudoja, 
bet negali chinus. įveikti. Ore irgi vis 
daugiau ir daugiau chinai atsikerta. Ja
ponai prisipažįsta, kad jie neteko 50 lėk
tuvų. Chinai sako, kad jie numušė 100 
japonų lėktuvų.

Šiaurių fronte Japonijos imperialistai 
giliai įsibriovė. Bet buvusi Raudonoji 

. Armija, dabar žinoma kaipo Aštuntojo 
Kelio Armija, vadovystėje generolo Chu- 
Teh, uždavė japonams skaudų smūgį. 
Per kelias dienas buvo skelbiama, kad ji 

' apsupo 50,000 japonų. Vėliau ir Japonija

Boston, Mass.
Spal. 24 d., 8 v. v., įvyks la

bai svarbus masinis mitingas 
užprotestavimui prieš valstijos 
t. v. “komunizmo tyrinėjimo” 
komisijos darbą. Tasai “tyrinė-I

o

LAISVI šeštadienis, Spalių 23, 1937

pripažino, kad tame fronte jos armija . 
sulaikyta.

Vienok šiauriniam fronte, kol buvo su
organizuotas Chinijos pasipriešinimas, 
Japonijai pavyko užgrobti didelį Chini
jos plotą. Ji ten organizuoja naują savo 
padarą — kaipo “neprigulmingą Mon
golijos valstybę,” kurios sostine nori 
padaryti Kwiehua miestą ir karalium 
pastatyti princą Teh. Norima padaryti 
antras Manchukuo, kuris iš vardo būtų 
neva “nepriklausomas,” bet tikrumoj 
būtų Japonijos kolonija.

Karo našta skaudžiai uždavė Japoni
jos finansam. Augantis boikotas Japoni
jos prekių taipgi atsiliepia. Japonijos 
imperialistai kalba, kad jie sulaikytų ka
ro veiksmus prieš Chiniją, jeigu jiems 
paliktų užimtą šiaurių kraštą. Chiniją 
to nedarys, nes tai būtų leidimas Japoni
jai apsidrūtinti ir ateityje pulti kitus 
kraštus.

Mandžurijoj auga partizanų judėji
mas prieš Japoniją. Japonai priversti 
siųsti daugiau kareivių, kad slopinus 
liaudies kovą.

PASAULINĖ PADĖTIS
Tautų Lyga pasmerkė Japoniją, kaipo 

užpuolikę. Šaukiama devynių valstybių 
konferencija Brusselyj, 30 d. spalių. Ja
ponija sulaužė jų sutartį, puldama Chi
niją.

Sovietų Sąjunga numato, kad Japoni
jos imperialistai nori veržtis į Mongoli
jos Liaudies Respubliką, kad paruošus 
užpuolimą ant Sovietų šalies. Sako, kad 
Japonija sutraukė 200,000 armiją ant Si
biro sienos. Tą daro po priedanga karo 
prieš Chiniją. Sovietų Sąjungos Tolimų 
Rytų Raudonoji Armija yra sargyboj 
ir turėjo rudens karo pratimus. Sovie
tai pasižadėjo visomis jėgomis remti pa
saulinės taikos šalininkus. Amerikos 
valdžia sutiko parduoti Sovietų Sąjungaį 
dideles kanuoles ir karo laivams reikme
nis. Į Jungtines Valstijas sugrįžo SSRS 
atstovas ’drg. Trojanovskis. Jis sako, kad 
SSRS nori taikos, bet geriau, kaip bent 
kada pirmiau, pasirengus atremti už
puolikus.

Jungtinės Valstijos irgi pasmerkė Ja
ponijos imperialistus. Jos nuskyrė dele
gatus į devynių valstybių konferenciją. 
Buvęs valstybės sekretorius H. L. Stim
son griežtai smerkia Japonijos užpuoli
kus. Dabartinis valstybės sekretorius C. 
Hull pareiškė, kad Jungtinės Valstijos 
prisideda prie Tautų Lygos pasmerkimo 
Japonijos. Iš šios šalies, kitų šalių lai
vais, vežama ginklų ir amunicijos Chi- 
nijai.

Anglijos imperialistai pataikauja fa
šistams ir skleidžia pasakas, būk Sovietų 
Sąjunga esanti kariniai silpna. Jie tą da
ro, kad pakirtus fašistų priešų ūpą.

Vokietijos fašistai veidmainiškai už
tikrina Belgijai, kad jie jos nepuls, o 
tuom pat kartu jie grūmoja Čechoslova- 
kijai.

Franci ja daro karinius pratimus ore, 
ant jūrų ir sausžemio. Turkija daugiau 
ginkluojasi. Jugoslavijoj ir vėl aštrėja 
nusistatymas prieš Italijos fašistus.

Idalijos fašistai turi vargo Ethiopijoj, 
kur žmonės nesiliauja kovoję. Karas 
prieš Ispanijos liaudį tuština fašistų iž
dą. • Mussolinis pareikalavo 10 nuošimčių 
nuo visų įplaukų. Tokiu būdu jis mano 
sukelti kelis bilionus lirų. Atvirai skel
bia, kad pinigai reikalingi karui prieš 
Ethiopijos ir Ispanijos žmones ir karo 
prisirengimui.

Karo specialistai daro išvadas, kad 
nežiūrint kaip didelis yra karo įrankis 
lėktuvai, jie negali paimti mieslų ir šalį 
priversti pasiduoti. Išvadas daro iš Is
panijos ir Chinijos karo, kur lėktuvai iš
tisus miestus sudegino, bet žmonių ūpo 
nepakirto. Tai yra, neprivertė užpuoli
kams pasiduoti.

Karo specialistai apskaitliuoja, kad 
\jdabar pasaulyje yra po ginklu 7,270,000 

kareivių; lavinti rezervai siekia—58,000,- 
000; karo lėktuvų yra 20,000 ir karo lai
vynai sudaro 6,568,200 tonų talpą. Tai 
niekados dar pasaulis nebuvo taip bai
siai prisirengęs karui. Fašistai daro vis
ką, kad uždegus visasvietinį karą.

D. M. š.

"Laisvės” Vajaus 
Klausimu

Štai jau trečia eina savai
tė, kaip prasidėjo “Laisvės” 
vajus. Kas diena tėmiju to 
vajaus eigą. Tai labai did
žiulis ir labai svarbus dar
bas. Tėmiju, ir patėmiju, 
kad, bent lig šiolei, laukia
ma, lūkuriojama. Nekurie 
vajininkai senovine energi
ja ir pasiryžimu šokosi į 
darbą, bet daugelyje vietų 
matosi atsilikimo.

Draugės vajininkės! Drau
gai vajininkai! Jūs esate ši
to didelio darbo kapitonai. 
Jūsų darbas toli nelengvas, 
dažnai būtų beveik negali
mas be padėjėjų, be leite
nantų, be eilinių kareivių. 
Tokių padėjėjų, ypač dides
nėse kolonijose, būtinai rei
kia. Reikia, žinoma, jų ir 
visur. Kooperacija, talka, 
sutartinis darbas.

Vajininkų sąrašo špaltose 
ilgai neužėjau mūsų vyriau
siojo generolo vardo,—tai 
d. A. Stripeikos, elizabethie- 
čio. ’ Jis taip šauniai pasi
darbavo per pereitų metų 
vajų ir uždėjo Elizabetho 
miestelį aukštai ant darbi
ninkiškojo žemlapįo. Bet va 
dabar žiūriu “Laisvėj”—o 
gi d. Stripeika jau ir vėl 
kapitonų garbingoje eilėje. 
Puiku. Gerai, kad gražus 
vietos draugų būrelis apsi
ėmė padėti, atėjo talkon. 
Gerai, kad vajaus reikalu 
rengiama ^vakarėlis. Tokį 
pavyzdį 'turėtų pasekti ir 
kitos kolonijos, žinoma ir 
mūsiškis Niūvarkas: d-gei 
K. Žukauskienei būtinai rei
kia patalkininkauti. Kaipo 
Niūvarko patrijotui, man 
labai norėtųs, kad ir Niū
varko miestą aukščiau pa
kylėjus ant vajaus žemla- 
pio!

Brangūs draugai, subrus- 
kite! Pajudinkite, vyrai, 
žemę! Išjudinkite savo kolo
nijas. Dirvos darbui visur

yra gražios, o dabar juk pa
ti darbymetė. Pasiraitoję 
rankoves, meskitės į darbą. 
Garbingas tai darbas. Svar
bus tai darbas, reikalaująs 
didelės energijos ir pasi
šventimo. Kas gi yra svar
biau darbininkiškam judėji
me, jei ne mūsų dienraščiai, 
darbininkiškos sąmonės ne
šėjai ir budintojai? Ypač 
šiuo audringu, sprendžia
muoju laikotarpiu, kada 
bent keliose vietose verda 
kova demokratijos prieš 
barbarišką fašizmą. Kada 
šimtagalvis fašizmo slibinas 
kaišioja savo gaižias gal
vas ir šian ir ten ir tykoja 
praryti demokratiją ir am
žiais sukrautą kultūrą. 
Toje atkaklioj demokratijos 
prieš fašizmą kovoj tūks
tančiai skaisčiausių mūsų 
visuomenės žiedų laiko at
statę savo krūtines, guldo 
savo galvas, kad sulaikius 
fašistinį siaubūną, kad ap
gynus demokratinę laisvę 
nuo juodojo maro. Galvų 
guldyt daugelis iš mūšų ne
gali, bet mes galime šiton 
kovon-prisidėti savo darbu, 
savo centu. O “Laisvės” pla
tinimas, mūs dienraščių ir 
literatūros platinimas, ir 
yra tuo didžiu talkos darbu. 
Ir tas darbas yra gyva visų 
mūsų pareiga, mūsų prievo
lė, mūsų priderystė. Visi, i 
mes, kuo ir kaip kas kada 
galime, padėkime mūs kolo
nijų vajininkams.

Brangūs draugai ir ida 
brangesnės draugės! Visos 
ir visi darban! Eikime savo 
gyvą pareigą. Nepasilikime 
paskutinėse eilėse. Viens ki-; 
tam padėdami ir lenkty- 
niuodamies, dirbkime laisvi
nęs rugiapjūtės darbą! Te
gul “Laisvės” vajus padidi
na skaitytojų skaičių šiemet 
da labiau, negu kada pir
miau.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

skubiai, o tankis neturėjo jokios 
ventiliacijos.

Abu mūsų tautiečiai J. ir P. 
žiliai palaidoti Comodoro Riva- 
davia kapuose.
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Momento ir Talkos Naujos 
Patalpos

šiomis dienomis Momentas ir 
Talka persikėlė į naujas ir erd
vas patalpas callė Goncalvez 
Diaz 1073, Barracas—Bs. Aires.

Naujose patalpose apart Mo
mento redakcijos, bus įsteigta 
biblioteka ir skaitykla, kurioje 
rasis įvairaus turinio knygų ir 
laikraščių. Apart to, kadangi 
prie namo randasi gražus dar
želis, tai bus įrengta-sporto ir 
kiti žaidimo įrankiai. Jei gali
mybės leis ir bus suspėta, tai 
kaip biblioteka, taip ir kiti žai
dimai pradės veikti nuo rugsė
jo mėn. pirmos dienos. Apie 
tai bus pranešta vėliaus.

Pavyzdingas Popietis
Rosario. — Rugpjūčio 22 atsi

buvo Dailės Meno Ratelio popie
tis. Nors oras buvo blogas, bet 
publikos buvo ne mažai. Esant 
blogam orui iš tolimesnių apy
linkių dauguma negalėjo atvyk
ti, kas žin'čma daug atsiliepė į jo 
finansines pasekmes.

Tvarka buvo gera ir pavyz
dinga, kurios i priešakyj stovė
jo Antanas žičkauskas ir kiti. 
Svečiai tuomi buvo labai paten
kinti. Iš to aiškiai matosi, kad 
rosariečiai dideliais žingsniais 
žengia į kultūros ir apšvietos 
pusę.

Svečiai už tokio pavyzdingo ir 
malonaus popiečio surengimą 
yra dideliai dėkingi rengėjams. 
Tokių popiečių turėtų būti tan
kiau.

Taip pat neturi būt pamiršta 
ir Momentui padėkos žodis, ku
ris net per du kartu talpino ro- 
sariečių šio popiečio skelbimą. 
Ar šiaip ar taip Momentas yra 
mūsų kolonijos visuomeninis 
laikraštis ir jam visos kolonijos 
kreditas prįklauso.

Mirė Džiovos Liga *
šių met. rugpjūčio 22 d .ligo

ninėje “Muniz” Buenos Aires, 
pasimirė džiova sirgusi Antosė 
Petronytė, 26 m. amžiaus, Aly-

lietuviai: Adomas Grigaliūnas, 
38 metų amžiaus, kilęs iš Aite- 
kūnų, nuo Trakų, ir Simonas Se
reika, 33 metų amžiaus, paei
nantis iš Redonių kaimo, But
rimonių valsčiaus, Alytaus aps
krities. Pastarasis yra kilęs iš 
rimtos šeimynos ir pats buvo ga
na rimtas lietuvis darbininkas.

Grigaliūnas nusižudymą buvo 
suplanavęs iš anksto. Ar ben
drai susitaręs, ar iš kerpto nuo
dinga arbata pavaišino ir savo 
draugą Sereiką. Gydytojas kon
statavo, kad pirmasis po išgėri
mo nuodų gyveno penkias minu
tes, o antrasis tik dvi minutes.
x Sereika buvo nevedęs, o Gri
galiūnas Lietuvoje paliko žmo
ną \r kitus šeimos narius.

Naziai Stato Gen., Franco’ui 
Tvirtumas prieš Franciją
St. Jean de Luz. Franc.— 

Ispanijos pasienis.-— Gene
rolo Franco fašistai buda- 
vojasi stiprias tvirtumas 
palei rubežių su Francija; 
jie taipgi pravedinėja lini
jas apkasų su cementuotais 
“lizdais” didžiosiom kanuo- 
lėm. Į šias naujas fortifi
kacijas arti Elizondo mies
telio, pasienyj, jie sutraukė 
jau 7 tūkstančius savo ka
riuomenės. Tvirtumų inži
nieriai yra naziai. Genero
las Franco jiems taipgi pa
vedė priežiūrą siaurojo ge
ležinkelio, einančio iš Ispa
nijos į Francij-ą.

Traktoriai veža sunkiąią 
fašistų artileriją į Franci
jos pasienį, pryšakyj Hen- 
daye, stovinčio Francijos 
pusėje.

10,000,000 Lankytojų
“Pravda” rašo, kad Pary

žiaus pasaulinėj parodoj So
vietų pavilionas -daugiausiai 
traukia lankytojus. Nuo atida
rymo parodos Sovietų pavilio- 
ną aplankė per 10,000,000 
lankytojų ir domėjosi dideliais 
atsiekimjais.

Jūs Busite Mums 
Dėkingi

Argentinos Žinios
..... . —

(Paimtos iš Argentinos lietuvių
progresyviškos spaudos)

Visas Miestas Piktinasi 
Dvasiškos Pastogės

Vadų Darbeliais
ROSARIO. — Nors jau kelios 

savaitės sukako nuo rugsėjo 12, 
1937, bet visų tautų ir visų 
sluoksnių žmonės nenustoja 
bjaurėjęs! darbais tų, kurie 
“šventose” pastogėse neva mo
ralybę mokina.

Rosario dienrašč. “Tribūna”, 
“Democracia,” kaip lygiai visos 
Argentinos pažangieji laikraš
čiai, pakartotinai rašo apie dva
sininkų kontroliuojamos kolegi
jos “La Salle” mokytojo Horacio 
Nelson “atsižymėjimą.” Tas mo
kytojas, sakoma, žymus dvasiš
kis, minėtą dieną iš vieno kine- 
matpgrafo į kitą nusivedė tos

Kai kurie provincijų kunigai 
bandė kritikuot aukštųjų kari
ninkų “kišimąsi ne į savo reika
lus” ir aiškint parapijonams, 
kad tai esantis “Critikos” ir ki
tų bedieviščių išmislas. Po to 
“Critica” tuo klausimu labai 
plačiai parašė ir jos egzemplio
rius Rosario mieste visi pirko 
daugiau, negu kuomet nors ank
sčiau. žurnalai taipgi rašo tuo 
klausimu. Kolegija “La Salle” 
dabar bus labiau kontroliuoja
ma, nors svietiškos kontrolės 
'kunigai nelabai nori... .

Užtroško Du Lietuviai
Rugpjūčio mėn. 10 d. Como- < 

doro Rivadavia, Buenos Aires 
mieste,- palietė skaudi nelaimė: 
Y. P. F. tankyje A-115 užtroš
ko du lietuviai: Jonas Žilys 43

taus apskr., Seirijų valse., Roč- 
kių kaimo. Palaidota 24 d. čaka- 
ritos kapinėse. Anfosės karstą iš 
Bocos į- čakarjjos kapines paly
dėjo šešiais gėdulio autais virš 
30 lietuvių; Taip pat karstas bu
vo papuoštas vainikais nuo se
sutės su švogeriu ir josios drau
gių bei draugų.

Antosė Petronytė į Argen
tiną atvyko 1936 metais sausio 
9-tą d. Kiek laiko pagyvenusi 
susirgo džiova. Susirgusi atsigu
lė ligoninėj “Muniz”, kurioj iš
gulėjo 10 mėnesių ir 5 dienas.

Lietuvoje paliko motiną, dvi 
sesutes ir brolį; Argentinoje 
sesutę Oną ir švogerį Praną 
Asadauską.

Bendrai Susitarę Nusižudė 
Simonas Sereika ir Adomas 

Grigaliūnas
Montevideo. — Rugsėjo 23 d., 

1937 apie 10 vai. vakaro gatvėje 
Turquia, Cerro, nusinuodijo du

Kita Proga Įgyti Laimę
Mūsų skelbimuose pereitą mėnesį 

mes pranešėme, kad $250,000 yra ski
riama dovanomis naujame Konteste 
Old Gold Cigaretų. Mums smagu 
pranešti, kad mūsų naujame kontes
te nėra užmiršti šio dienraščio skai
tytojai. Old Gold duoda progą jo 
skaitytojams laimėti dovanas,'kurių 
yra 1,000.

Mes žinome, kad šis koritestas su
kėlė didesnį domesį, negu bent kada 
pirmiau buvę. Kur tik eisime, tai ma
tysime žmones studijuojančius Old 
Gold Kontesto reikalus ir rūkančius 
Old Gold cigaretus. šiame Naujame 
Old Gold Konteste lengvai klausimai 
išrišami. Nereikalingi žodynai arba 
enciklopedijos. Paprasčiausias darbi
ninkas gali išrišti juos taip, kaip 
kolegijos profesorius.

Mes turime jums pasakyti, kad jei
gu jūs dar nestojote j šį kontestą, 
tai privalote tą padaryti. Jūs galite 
laimėti vieną iš dovanų. Čia yra pro
ga laimėti pinigų, kuri pasitaiko 
vieną kartą į gyvenimą. Jūs neturė- 
tute pražiūrėti ją, nes jūs galite lai
mėti dovaną. Apart to, tuom kariu 
jūs dubeltavai laimėsite, nes rūkysi
te geriausius Dvigubai-Švelnius Old 
Gold cigaretus, kurie visada yra 
švieži ir padaryti iš geriausio taba
ko.

Old Gold Naujienos.

j imas” jau tęsiasi keturias sa
vaites ir dar. galo nesimato. Už
uot tyrinėti Komunistų Partijos 
programą, komisija kabinėjasi 
prie įvairių atskirų asmenų, vi
sai ne komunistų. Net tūlus Har
vardo universiteto profesoriuj ir

studentus kabina.
Mitingas įvyks Old South 

Meeting House, kampas Wash
ington ir Milk Sts., Boston, 
Mass.

Visi kviečiami dalyvauti.
P. Kuby.

kolegijos mokinį 11 metų am
žiaus. Pasileidėlis kinematogra
fo užpakalyje, tamsumoj, pada
rė nemoralijšką pasikėsinimą 
ant kūdikio. Tatai patėmijo 11 
infanterijos regimento pulkinin
kas leitenantas Belisario Areva
lo su savo žmona ir sulaikė pasi- 
leidusį “moralybės mokytoją.”

Pirmoje Rosario komisarijoje 
tapo sustatytas protokolas, iš 
kurio paaiškėjo, kad tas dvasiš
kos pastogės Horacius buvo 
įtartas ir pasektas Argentinos 
garbę ginančio minėto pulkinin
ko ir sulaikytas nusikaltimo 
vietoje.

Minėto regimento viršininkas 
pulkininkas Angel Solari ‘ pas
kelbė oficialį rastą “Tribūnoje”, 
kurį perspausdino daugelis 
dienraščių. Rašte užginamas 
pulk. Įeit. Arėvalo pasielgimas 
ir griežtai smerkiamas lytiniai 
pakrikusia Horacius.

metų ir Povilas Žilys 26 m.* am
žiaus. Jonas atvyko Argentinon 
1912 m., o jo Sūnėnas Povilas 
1929 m. Abu yra kilę iš Utenos
apskrities, Užupalių valse., Ta- 
dauskų kaimo. Minėtą dieną ži
liai su dviem kitais darbo drau
gais buvo išsiųsti pataisyti tan
kio A-115 šildytuvus. Vienas li
kosi galpone kai ką priruošti, o 
trys sulipo į tankį, šis pabaigęs 
savo darbą galpone taip pat nuė
jo prie tankio, bet nieko neatra- 
dęs ir nepažiūrėjęs į jo vidurį, 
vėl sugrįžo manydamas, kad jo 
draugai baigė darbą ir kur nors 
kitur nuėjo. Ir tik po trijų va
landų laiko buvo pradėta jieško- 
ti. Atrado visus tris negyvus

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Prašome suteikti infor

macijų apie New Yorko 
miešto rinkimus. , Pagal 
naują rinkimų sistemą, kiek 
bus išrinkta koncilnianų? 

i Ar vis tiek bus renkama 
pagal aldermaniškus dis- 
triktus, kaip būdavo?

Brooklynietis.
Dabar dar negalima pa

sakyti, kiek tų koncilmanų 
bus išrinkta. Mat, tas pri
klausys nuo balsuotoją 
skaičiaus. Naujosios rinki-

Tankys turėjo 40 cent, petroleo 1 sistemos įstatymas ąa-
- 1____ J ...I ne. lirn

ir buvo pilnas gazo, nuo kurio 
jie bedirbdami apsvaigo ir su
krito į petrolejų. Svarbiausia
Šio nelaimingo įvykio priežastis 
tai, kad norėta darbas atlikti

ko, kad kiekvieni 75 tūks
tančiai balsuotojų išrinks 
vieną končilmaną.

Alde rmaninių distrjktų 
visąi nebebus. Kiekviena

miesto dalis bus skaitoma 
rinkimų distriktu. Taigi, 
bus tiktai penki distriktai, 
būtent, Brooklyn, Manhat
tan, Bronx, Queens ir Rich
mond. Jei'kuris distriktas 
bei miestadalis, kaip, pavyz
džiui, Richmond, ir neturė
tų 75 tūkstančių balsuotojų, 
vis tiek turės teisę išrinkti 
vieną koncilmaną.

Jeigu šiuose miesto rin
kimuose dalyvaus tiek pat 
balsuotojų, kiek jų dalyva
vo prezidentiniuose rinki
muose, tai išrinktoji mies
to taryba susidės iš apie 36 
narių—Brooklynas turės 13 
atstovų,. Manhattan 9,’ 
Bronx 7, Queens 6 ir Rich
mond L. s



I

šeštadienis, Spalių 23, 1937
)

LAISVE:

Mes Šiandien Jau Ne Tie
Mes šiandien jau ne tie, 
Ką buvome pirmiau, 
Kai ėjome karan, 
Kad jiems būtų geriau

Kankinti darbo žmones.
Suspėjome pažint
Mes savo skriaudikus. '
Jau jie nepasislėps, 
Ir kai tik karas bus—

Malonės jiems nebus.
Kai mums ginklus paduos 
Ir lieps į priešus šaut, 
Mes tuoj ginklus į juos 
Ir klausim, kas gi jūs,—

Už ką gi mums kariaut?
Mes šiandien jau ne tie, 
Ką buvome pirmiau, 
Tuščia jūsų viltis, 
Nes’ruoškite geriau:

Neteks jums mus apgaut!
Sobuvos Petras.

1937-IX-7.

L. M. Sąjungos Apskričių Konfe
rencijos, Mokyklos ir Organizaci

niai Reikalai
Ruduo prasidėjo — prasidėjo ir veikla mū

sų chorų ir dramų organizacijų. I Apskričio 
(Chicagos apielinkės) konferencija jau įvyko 
(spalio 10 d.). IV Apskričio (Conn, valstijos) 
konferencija šaukiama šį sekmadienį, spalio 24 
d. Paskiaus d. Izabelė Yarmalavičiūtė, kuri 
yra kelių chorų mokytoja Mass, valstijoj, rašo 
“Laisvės” angliškame skyriuje apie chorų ir 
apskričio veiklą.

Draugas J. D. Bendokaitis rašo, kad Chica- 
goje, sąrišyje su konferencija, ruošiama ir kon
certas naudai mokyklos. Taip pat draugas Ben
dokaitis kreipiasi į Lietuvių Meno Sąjungos 
Centrą dėl “gerų sumanymų”. Chicagoj mūsų 
jėgos didesnės, negu kitose kolonijose ir tolu
mas leidžia tik laiškais pasitarti. Didelių bėdų 
Chicagoje neturime.

Bet einame prie artimesnių apskričių ir ko
lonijų. Draugė Yarmalavičiūtė rašo:

“Mes, Naujojoj Anglijoj, aiškiai apsileidę, 
ir dėlei tos priežasties, mes esame pasilikę nuo 
mūsų laiko.”

Kodėl tie mūsų jauni draugai ir draugės at
silikę nuo dabartinio laiko? Yarmalavičiūtė 
aiškiai į tai atsako:

“Mums stoka geros vadovybės. Mums stoka 
ūpo ir susidomėjimo. Mes stokuojame narių. 
Mum stoka pamatinės organizacijos. Turi būt 
išaiškinta visa ši situacija"..'.. (Mūsų pabrėž
ta.)

Toliaus draugė aiškina, jog chorų nariuose 
stoka disciplinos, stoka lankymosi, stoka susi
rūpinimo organizacijos reikalais. Kai 4<urie na
riai nepakenčia “raudonų” dainų ir tt.

Gi drąugas P. Bokas (Conn, valstijos), šauk
damas Apskričio konferenciją, aiškiai pabrėžia, 
jog

“Konferencija įvyksta tuo momentu, kada 
LMS 4-tam Apskrityje didžiausias pakrikimas, 
chorai beveik visi pakrikę. Apskričio valdyba' 
tuo laiku miegojo, nebandė pakrikimui kelio 
pastoti.”

Tai tokia padėtis LMS Apskričiuose. Kodėl 
turi “didžiausias pakrikimas” nugalėti meno 
kūrybą, chorų, dramos grupių veiklą? Ypatin
gai šiuo momentu, kuomet rimtesnioji Ameri
kos inteligentija ateina mums į talką, kada mū
sų idėjos pasirodo labiau teisingos, negu kada 
pirmiaus, kada apie revoliuciją ir socializmą 
kalba visas pasaulis,—ir šiuo momentu mūsų 
darbininkų tėvų vaikai bijo “raudonų” dainų?

Tad, ar nereikia apsidairyti aplink save? Ar 
nėra kas nors bloga su mumis, su mūsų judė
jimu? Taip.^Mass. valstijoj mes matome stoką 
vadovybės, Conn, valstijoj vadovybė “miegojo”, 
kada reikėjo veikti. O mes turime dar žinoti, 
kad šiuo momentu reikia, naujos vadovybės, 
reikia naujų jėgų. Tos vadovybės reikia ne tik 
iš ateivių darbuotojų, bet iš Šia ^gimusių jaunų

• žmonių. , ' • z
Kompozicija mūsų chorų, valdybų pasikeitė 

—ateiviai lietuviai pasitraukė, o atėjo ameriko
nai lietuviai Jų apŠvieta, išaugimas randasi 
kitose sąlygose. Lietuvoj mūsų laikų jaunimas 
dainavo be gaidų. Amerikoniškam jaunimui rei
kalinga gaidos, muzikos mokslas. Režisavimui 
veikalų amerikoniškas jaunimas reikalauja 
veikalus mokyti režisierių, kurie susipažinę su 
teatro mokslu.

Tad viena išvada: Mum reikia lavintų me

ninių jėgų. Dabar, kuomet visapasauliniai ky
la klausimas socialistinio kultūrėjimo, tų jėgų 
dar labiau reikia. Reikiė, žinoti, kad nekiek- 
vienas, kuris gabus ir geras politinis vadas, 
darbuotojas, gali būti geras veikėjas meno sri
tyje. > . /

Kur reikia gauti tas lavintas meno jėgas? 
Iki šiol mes jas daugiausia samdėme. Išauklėti 
savų jėgų mūsų judėjimas veik nebandė. Dabar 
mes turime tą klaidą pataisyti. Reikia lavinti 
meno srityje eilė sąmoningų, pastovių, nusisto
vėjusių jaunų ir suaugusių veikėjų. Reikia 
steigti lavinimosi mokyklėlės, rateliai, ruoš
ti paskaitos, diskusijos meno klausimais. LMS 
Centras, Apskričiai, chorai ir kitos mūsų-or
ganizacijos turi prisidėti prie šio darbo. Cho
rų pakrikimas tai nereiškia tik LMS_ krikimą. 
Tai reiškia krikimą-viso mūsų judėjimo.

Pagaliaus pas mus pasireiškia neleistinas 
vietinių draugų apsileidimas. Meno Sąjungos 
Apskričių ryšiai su Centru veik visai nutrūkę. 
Pavyzdžiui, kodėl d. Bokas tik spaudoj paskel
bė konferencijos šaukimą. Konferencija, ma
tomai, mažai naudos teduos—ji bus tuščia, be 
plano. Ko gi tie jauni žmonės gali važiuoti į 
tokią konferenciją? Kokį pasimokinimą jie jo
je gaus?

Kodėl d. Bokas arba Conn. Apskričio valdyba 
negalėjo apie tą pakrikimą pranešti Centran? 
Reikia žinoti, kad New Yorkas yra pasaulinis 
meno-kultūros centras, čia veikia įvairios pro- 
gresyviškos meno mokyklos ir organizacijos. 
Tad LMS Centras, jei ne savu žinojimu, tai 
naudodamasis tais plačiais meno šaltiniais, ga
li duoti kolonijoms daug patarimų, nurodymų. 
Kad ir suorganizavimas Apskričio konferenci
jos yra labai svarbu. Konferencijas šaukti tik 
dėl formališkumo nereikia. Apskričių konfe
rencijos turi būt gerai planuotos, tikslios, su 
tinkamoihis prelekcijomis ir programomis.

V. Bovinas, LMS CK Pirm.

Dr. J. Šliupas apie Pirmąjį Lietu
vių Choro Vadovą—Leoną Ereminą

Šiemet, spalių mėn. 21 d., sukako lygiai de
šimts metų nuo mirties pirmutinio pasaulyj 
lietuvių liaudies choro mokytojo, Leono Ere- 
mino. Velionis Ereminas visuomet buvo pa
žangus žmogus, didelis mylėtojas muzikos ir 
dainos meno, karštas laisvamanis ir duosnus 
rėmėjas darbininkų judėjimo" bendrai.

žemiau talpiname dr. Jono šliupo straips
nį apie Ereminą, rašytą dar 1900 metais ir 
tilpusį Chicagos “Lietuvoj.”—‘L.’ Redakcija.

Lietuvių Amerikoje Pirmas Choro Vadovas
Lietuvių tauta pasklidusi yra kaipo daininin

kų tauta. Apie tai liudija ne tik svetimtaučių 
pagyros, bet ypatingai rankiai dainų, išleisti 
Jono Juškevičio ir kitų dainų'rinkėjų. Tą patį 
dalyką parodo taip gi dainavimai, vasaros me
tu beatsigarsį Lietuvos laukuose, kur vyrai ir 
mergos, besitrusdami apie laukus, vienval paly
di savo darbą raliavimais ir dainavimais.

Bet sutartiniu dainavimu lietuviai ik tučlaik 
nėra atsižymėję. Rods žmonės Česnyse, poky
liuose, svodbose dainuoja iš krūvos, tačiaus toks 
dainavimas negali būti pavadintas sutartiniu, 
chorišku, nes kožnas rėkia, lejuoja, kreksi, pa
gal savo išmanymą, ir kas geriaus gali išrėkti 
arba kitus užbliauti, tas ro.kuojasi už geresnį 
dainininką. Net bažnyčiose lietuviai neturi savo 
chorų — netik Lietuvoje, bet ir Amerikoje. 
Rods pradžia šian ar ten jau yra padaryta, 
bet tai vis tiktai pradžia dar tebepasilieka: tan
kiausiai pats vienas vargamistra šūkauja prie 
palydėjimo vargonų, ir kartais “promatorius” 
su savo giesmininkais gelbsti; bet rasi vargo
nams turėtų prigulėti garbė, kad jie neduoda 
girdėti aiškiai balsams giesmininkų.

žinoma, latviai yra toli pralenkę-lietuvius 
sutartiniame giedojime; jie turi suorganizavę 
chorų chorus, turi chorų vadovus, atlieka tau
tiškas šventes dalyvaujant šimtams ir tūks
tančiams dainininkų. Reikia pripažint, kad ir 
lietuvių pirmas pagarsėjęs choro vadovas Ame
rikoje, p. L. Ereminas, įgijo naslanką ant dai
navimo ir tam tįkrą mokslą nuo latvių. Tad 
gi verta yra arčiaus mums susipažinti su ypata 
mūsų pirmo mokytojo sutartinai dainuoti.

Leonas Ereminas gimęs yra 23 d. birželio 
1863 m. kaime šarkų (Uzduobų), parapijoje 
Skuodo, Telšių paviete, iš tėvo Antano Eremino 
(mirė 1899), ūkininko buvusio vargamistra 
Leckave, ir motinos Onos (iš namų Nikartų), 
(mirė 1900 m.). Turi jis dar 4 brolius ir 2 
seseris; Amerikoje yra jo brolis Jonas, kuris 
ėjęs yra į Liepojaus Mikalojinę gimnaziją iki 
3 klasių; Jonas įgijęs yra vardą “Tausend-

kuenstlerio” (tūkstančio daildirbio) už savo 
mitrufną prie jeib kokio darbo.

Leonas Ereminas
Leonas gyveno pas tėvus sulyg 19 metų am

žiaus. Rods per 3 žiemas ėjo į “narodną” že- 
mionių mokyklą 1874—76 m. Skuode ir ten 
mokinosi maskoliškai; bet šiaip namie prie tė
vo laukus arė, javus sėjo, šieną pjovė sulyg 
1883 m.

Pažintis su 14 metų mergina, Paulinka Lip
man, pastūmėjo Leoną ant kitokio kelio. Toji 
prikalbino jauną Leoną mokintis remeslo. štai 
lapkrityj, 1883 m., Ereminas atsiduria į Rygą, 
ir pristoja prie remeslininko Edv. Rimos (vo
kiečio), kur išbuvęs 3 ir pusė metus, išeina pa- 
meisteriu arba gizeliu. Potam prisiėjo dirbti 
fabrikuose R. Pohl’io, R. Mantelio ir Felsero už 
modelninką,' atliekant risavones mašinų linijo
je. Netingėjo prieg tam Leonas vaikščioti į va
karinę amatninkų mokyklą per 6 metus, ir 
todėl savo remesle gerai prasilavino. Ne po 
ilgo Rygoje buvimo, Ereminas prisigretino prie 
latvių ir vokiečių, ir įnudo dainuoti. Prigulė
jo prie “Saengerkreis” (giesmininkų) amati- 
nės mokyklos ir prie Baptistų giedojo Latvių 
Šv. Onos bažnyčioje. Iš pradžių sunkus buvo 
finansiškas padėjimas, ir todėl prakilnesnių 
mislių apie idealus nebuvo; kad sunkenybės 
buvo nemažos, galima iš to suprasti, kad algos - 
gaudavo po tris rublius kas savaitę per 3 ir
pusė metų. Rods potam pas Pohl’ių teko už
dirbti po 17 rubl. ant savaitės, bet kitur temo
kėjo po 6 rublius kas savaitę. Ereminas tokiu 
būdu Rygoje sutruko sulyg 1891 m., ir turėjo 
progą dalyvauti 3-čioje latvių dainavimo šven
tėje. Mėgo taip gi eiti į latvių bei vokiečių te
atrus, mėgo muziką, pokilius lankė, rėdėsi. . . 
Bet ir skaitymų neapleido: Mahjas Veesis, Dee- 
nas Lapa, lygiai kaip Rigaer Tageblatt ir Du
ona Zeitung buvo mielais svečiais Eremino gry
čioje.

Natų (gaidų) Ereminas mokinosi Felserio 
fabrike dirbdamas, nuo savo draugo K. Apinio, 
kurs buvo ten sudaręs tarp darbininkų taip 
vadinamą “K. Apinio Dseedatojų Kori.” Risa- 
voti jis mokinosi amatininkiškoj mokykloj, pas
kui privatiškai per ištisus metus pas mašinistą 
K. Bredermaną. Tik atvykęs Amerikon, jis ėjo 
per du semestru į Young Men’s Christian As
sociation mokytis natų nuo p. T. Morgan. Cho
rą vesti mokinosi per 1 ir pusė metų nuo Prof. 
Juliaus Faget.

Užėjo noras laimės j ieškoti platesniame 
sviete, ir todėl pardavęs savo daiktus, Leonas 
Ereminas leidos su tulu latviu į Ameriką. 1891 
m. atkako į New Yorką. Sunku buvo gauti dar
bą, nemokant angliškos kalbos, iki gaižaus lyg 
iš netyčių vienas aptiekorius parodyjo nueiti 
pas Mikolą O’Gormaną, dirbėją medinių for
mų nuliejiniams iš špyžįaus, bronzo ir žalva
rio, kur Leonas pristojo dirbti, gaudamas iš 

.pradžių po #dol. ant savaitės, nors veikiai jam 
tapo mokestis pakelta ant 12, potam 15, ir ga
baus nuo kalėdų 1891 m. ant 18 dolerių ant 
savaitės. Ten Ereminas dirba ir šiandien.

Kaip- Rygoj, taip Amerikoje lietuvių jis ne
pažinojo. Nuo pirmo sykio draugavosi su lat
viais ir vokiečiais; latvius jau antrą dieną po 
atvykimo surado su pagelba mergaitės, lygiai 
važiavusios per jūres. Latviai tuomet buvo su
spausti bedarbės ar stokos darbo. Į vokiečių 
draugystę “Odd Fellows” jis veikiai aprišto j o, 
ir dabar priklauso. 1893 m. Ereminas, draugę

su kitais latviais, New Yorke ėmė organizuoti 
“N. Y. Latweeschu Beedriba”, ir prie jos pri
klausė iki 1895 m. Nuo 1895 m. jis taipgi pri
klausė prie vokiškų giedorių choro “Gruetli 
Maennerchor.”

1894 m. per Vaitkų teko Ereminui susipa
žinti su lietuviais, ir veikiai ėmė organizuoti 
Lietuvių Mildos Giedorių Draugystę, kuri įsi
gyveno lapkrityje 1894 m. Prigulėjo į 18 sąna
rių. Sąnariai iš pradžių mokėjo po 10 centų ant 
mėnesio, nors vėliaus mokestis mainėsi dėl 
reikalų dainavimo. “Milda” laikėsi sulyg rug
pjūčiui 1899 m., kaip štai dainavimai liovėsi— 
ant skurdgėlos lietuviams Amerikos. Iš pradžių 
į draugystę per 6 mėnesius prigulėjo vieni vy
rai, paskui prisirašė mergaitės. Iš dainininkų 
pulko atsižymėjo labiausiai St. Mačinskas, Ona 
Mockevičiūtė (šiandien Rakauskienė), bei 
Anielė Lesniauskiūtė. Krikti draugystė pradė
jo, net įstabu tai sakyti—dėlto, kad žmonės gy
rė Ereminą už darbštumą; iš pavydo tūli drau
gai ėmė pykestauti, ir Ereminas jautėsi esąs 
priverstas atsisakyti.

Mildos draugystė gyvuoja nuo 1897 m. kai
po ligoje pagelbinė draugystė; ji paėmė 1899 
m. į savo globą knygyną Apšvietos Draugystės, 
įsteigtą 1894 m. per St. Malevskį. Mildos gie- 
doriai ėmė dalyvumą latvių ir lenkų koncer
tuose; 1896 m. lankėsi Waterburyje ant pokilio 
Politiško Lietuvių Kliubo, taip gi Elizabethe 
buvo ant pokilio 1896 m. ir Newarke ant te
atro Kražių Skerdynės 1895 m. Milda New 
Yorke kėlė lietuviškus koncertus 3 syk; 1897 m. 
ant antro koncerto buvo atėję dvi lenkų gies
mininkų draugystės (Cecilijos ir Harmonia) 
taip gi vokiečių Gruetli Maennerchor; o ant 
3-čio koncerto, 1899 m. 15 d. balandžio, apsi
lankė pas lietuvius Įgaunių (Čuchmį ar Estų) 
dainoriai. 1898 m. Mildos Draugystė kėlė po- 
kilį su koncertu, kur dalyvavo lenkų (Harmo
nia) ir latvių giedoriai. Nereikia čia užmiršti, 
kad Ereminas Mildos giedoriams per visą lai
ką tarnavo be jokio ypajtingo atlyginimo už jo 
triūsą kaipo mokytojo ir choro vadovo. Tą patį 
jis darė ir latviams nuo 1898 m.: jis per 1^ 
metų pasišventė labui “N. Y. Latweeschu Dsee- 
dataju Korio,” kurio buvo vadovu.

1899 m. rudenyj, prasidėjo tarp Newarko 
lietuvių bruzdėjimas, susitvėrė D-ro V. Kudir
kos giedorių draugystė, ir tuoj pasikvietė Ere
miną už vadovą; darbas dainavimo prasidėjo 
29-tą dieną lapkričio. Tik man tas eiles rašant, 
giedoriai išmokę yra sutartinai dainuoti 7 dai
nas. čion yra tiktai vyrų choras. Draugystė 
moka vadovui už kelią 50 centų' už kožną sykį; 
o susirenka mokinties į kožną seredos vakarą. 
Newarko giedoriai turėjo savo ipokilį su dai
navimais vasaryje 1900 m., ir įstengė aplanky-
ti daug kitų pokilių, garsindami svietui lietu
viškas dainas (pokiliuose lenkų, Palangos Ju
zės Draugystės, Gražinos Moterų Draugystės, 
šv. Jurgio Draugystės). Tarpe giedorių darbš
tumu atsižymi St. Pranys ir Mik. Miškūnas. 
Reikia laukti didelio giedoriams pasikėlimo at
eityje, jeigu tik neatlėžš.

Ereminas dabar rūpina ir rengia išdavimą 
rankiaus dainų kaip vyrų, taip maišytam cho
rui; tai bus rankius tautiškų bei kultūriškų 
dainų. Surinkta yra aplink 60 dainų tuom syk, 
kurių išdavimas kaštuos nemažiaus kaip 300 
dol., jei dar’Yie dauginus.

Erepiinas turi namie savo knygynėlį, susi
dedantį ypatingai iš knygų dainų, vokiškų, 
latviškų, ir kitokių. Taip pat laiko latviškus 
laikraščius—Mahjas Weesis, M. W. Mehnes- 
chraksts, Dseesmu Puhrs, Auseklis ir Amerikos 
Awise; iš lietuviškų laikraščių ten randasi:

Skaitytoju Balsai
“$133,000,000 Pakėlė 

Algas”

Ištikrųjų, tai yra milžiniška' 
[suma pinigų. Bet kada mes ją 
paskirstysime ant vieno mi- 
liono (1,000,000) darbininkų, 
tai išeis tik apie 40c. į dieną, 
arba 5c į valandą. Tai ta di
džioji suma pinigų, kurią 
Amerikos 86 geležinkelio kom
panijos pakėlė savo darbinin
kams. Jų yra apie 250,000: 
taip vadinamų “operating,” 
tai yra, inžinieriai, fajermo- 
nai, konduktoriai ir svičmonai, 
ir jiem pakėlė algas apie 44c 
į dieną nuo . spalio pirmos. 
“Nonoperating” yra 750,000 
šapų ir kiti geležinkelio dar
bininkai, kuriems pakėlė al
gas 5c į valandą nuo pirmos 
rugpjūčio šių metų.

čia vėl Amerikos Darbo Fe
deracijos laikraštukas “La
bor” didelėmis raidėmis sušu
ko: “Be kraujo praliejimo, be 
laiko sugaišinimo, laimėta al
gų pakėlimas. . .” Na, ar ištik
rųjų geležinkelio darbininkai 
gaus tą 133,000,000 dolerių 
taip, kaip kapitalistinė spauda 
praneša? Aš sakau, kad ne. 
Kodėl ? Todėl, kad geležinke
lio darbininkai neišdirbs tiek 
valandų šiais metais, kiek iš
dirbo pereitais metais. O rei
kia žinot, kad aukščiau sumi
nėta suma yra sutaisyta sulyg 
praeitų metų algų.

Na, o kodėl geležinkeli: 
darbininkai neišdirba tiek lai 
ko šiemet, kiek praeitais me 
tais išdirbo ? Čia turiu pavyz 
dį po ranka: Praeitais metai: 
Baltimore & Ohio geležinke 
lio kompanijos Mt. Claire št> 
pose, Baltimore, Md., išdirh 
virš 11 mėnesių. Kitais ž< 
džiais sakant: šapa buvč u; 
daryta mažiau mėnesio lai! 
O šiemet jau antras mene; 
baigiasi, kaip uždaryta ir d 
nieko nesigirdi, kada atidar 
O tai ne vien tik B & O ge 
žinkelio kompanija tūksta 
čius darbininkų išmetė iŠ d* 
bo; yra ir kitų geležinke 
kompanijų, kurios padarė
patį.

Todėl geležinkelio darbin 
kam nėra kuo džiaugtis iš 
šimtų milionų dol., kuriuos * 
pitalistinės spauda paskel 
sakydama, kad tie milio’ 
“bus” darbininkų kišeniu< 
O kad iš tikrųjų tuos šim 
milionų dolerių gaut, tai 
ležinkelio darbininkai tu? 
gerai pagalvot ir savo brc 
ką organizaciją, kuri yra | 
jungta prie Amerikos Ds 
Federacijos ( ?—“L.” R 
prisidėti prie CIO. Nes A.? 
barška, kaip 1914 fordukt

Kodėl geležinkelio dt 
ninkai turėtų pereiti į C 
CIO yra jūsų organizacija 
tikra nuosavybė, jūs gerit

“Vienybė”, “Lietuva,” “Viltis”; iš vokiškų “N. 
Y. Herold” ir organas Odd Fellows—“Der 
Fuehrer.”

Apart to viso, Ereminas yra draugu valna- 
manybės. Dar kn. Kraučūnui Brooklyne gyve
nant, mėgino Ereminą atkalbinti nuo jo persi- 
liūdyjimų ir pet 1898 kvietė už vargamistrą bei 
mokytoją bažnytinio choro. Ereminui atsisa
kant, jeigu Mildos Draugystė nepritars, kilo 
tūli hesutikimai su kunigu, kurs mėgino Ere
miną ir draugystę apjuodinti, taip jog drau
gystė tuomet priversta buvo .kunigo netikusį 
pasielgimą viešai per ‘Kardą” pagarsinti vi
suomenei.

Kad 3 d. birželio 1900 m. buvo laikomas Sei
mas Valnamanių (Laisvamanių)' New Yorke,
tai Eremi/ias tapo vienbalsiai aprinktas už 

'‘Pirmsėdį Valnamanių Susivienijimo.
Dar vieną dalyką reikia paminėti iš gyveni

mo Eremino. 29 d. liepos 1900 m. Petras Pago
jus vedė už moterį Melaniją Zaleskiūtę, pa
žįstamą merginą p. Eremino. Tasai tapo už
kviestas į brolius, ir žinoma, drauge su kitais

(Tąsa ant 4-to puslp?)

draugė ir užtarėja nelaijo 
CIO sparčiai žygiuoja j 
myn. Ji eina aukštai išl 
savo pergalės vėliavą ir 
darbo žmonijai lairn- 
džiaugsmą. A. Vitk

.. ......

“Gaukite “Laisvei” Nm 
Skaitytojų. '

Tel. TRObridge 6S30

Dr. John Repšį
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTI
278 Harvard St 
kampas Inman SL» 
arti Centai Skviro,

CAMBRIDGE, MAS
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėlipmis ir šventadieni

/ 10-12 ryte
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MENO SKYRIAUS DALIS
Dr. J. Šliupas apie Pirmąjį Lietuvių Choro 

Vadovą — Leoną Ereminą
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

svodbininkais nuvažiavo ant sutuoktuvių' jau
navedžių į lietuvišką bažnyčią. Buvo suma lai
koma kn. Varnagirio. Visi klūpo, Ereminas sto
vi stačias. Pasibaigė mišios, jaunavedžiai su 
kitais svodbininkais prisiartina prie grotelių 
ir suklaupia, o Ereminas vėl stovi stačias. Kn. 
Varnagiris atsikreipė prie stovinčiojo ir pa
klausė: “Ar ir Tamsta čion priklausai?” Taip, 
atsiliepė Ereminas. “Tai klaupkis!” sušuko ku
nigas. “Aš neturiu ko klaupties,” ramiai pasa
kė Ereminas. “Tai aš pašauksiu policmoną, kad 
nenori tykiai užsilaikyti, ir išmesiu laukan!”— 
grūmojo įtūžęs kunigas.—“Aš tykiai užsilai
kau; rods policmonas manę gali laukan išmes
ti, bet ne Tamistos Dievas!”—pasakė Eremi
nas. “Tai klaupkis arba eik sau!” šaukė kn., 
kad net bažnyčia skambėjo. “Kaip Tamsta ap
dirbsi savo darbą, visi išeisime, o klaupties aš 
neturiu prieš ką!” galutinai pasakė Ereminas. 
Nemitęs kunigas, davė šliūbą jaunavedžiams, 
ir potam pasakė pamokslą, graudų dėl davatkų, 
bjaurodamas valnamanius, ir grąsindamas savo 
avelėms, 'kad kitą syk neduos šliūbo, jeigu į 
liudininkus pasitaikytų ateiti vėl kokiems “be
dieviams.” žmonės, vieni rūgojo, kiti džiaugė
si; bet matyt didumai patiko status ir išmin
tingas pasielgimas valnamanio.

J. šliupas.

mokas? Ateinančių neužmiršk.”
V. Januška suorganizavo Aido Chorą ir vie

nas pamokas apleido sirguliuodamas ar šiaip 
kokiu reikalu užimtas, ir gavo nuo jo atviru
tę: “Viktorėli, kodėl apleidai pamokas?” 
. Vadinasi, jam rūpėjo choras, skaičius gerų 
dainininkų, kad išėjus ant steičiaus nebūtų 
sanft&tos; kad daina neišeitų iš dainininkų bur
nų lyg iš pypkės vingiuo^ntis dūmas, bet kad 
ji būtų skambi, harmoninga ir kelianti publi
kos jausmus.

I

Taigi, Ereminas, kaip ir visi žmonės, turėjo 
t ir gerų ir blogų pusių. Mano nuomonė tokia: 

kas yra gero—pasiimkim ir pasimokinkim iš 
jo, o kas blogo—palikime ramybėje.

J. N.

Ispanija ir Jos Draugai
Harry Pollit

Harry Pollit yra Anglijos Komu
nistų Partijos generalis sekretorius. 
Čionais jis rašo savo įspūdžius laike 
lankymos Ispanijoj, šis jo straipsnis 
parašytas formoje laiško pas savo 
draugus.—Red.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams—

Mažos Pastabos apie 
Velionį Ereminą

Paskutiniam “šviesos” numeryj drg. Miza- 
a rašo straipsnį, minėdamas Leono Eremino 
b metų sukaktį nuo jo mirties. Tai gerai, kad 
tžymėjo jo biografiją ir nuveiktus darbus 
lilės srityj ir abelnam kultūros darbe, nes jis 
: užsipelnęs pagal savo mokslą ir gabumus 
i pat aukštumos. Jeigu būtum tą pramiego- 
—susilaukę pažeminančios kritikos. Tiesa, 

įtum galėję šiek tiek atsišiepti, nes velionis 
"eminas tik baigė gyvenimą pas grynai pdli- 
iai nusistovėjusią sriovę, o pirmiaus gyve- 
kaip laisvamanis, lyg ir neturėdamas savos 

eglaudos.
Kada jis nusipirko stubukę East New Yor- 

tai P. Bukšnaičiui sakė maždaug $ekan- 
i, kuomet jis buvo pas jį nuėjęs:
Dabar kiemelyj pasidarysiu bromelį, kuris 
apgaubtas vynuogėmis, o priekyj uždėsiu 

žius “Lietuva Tėvynė mūsų.”
'raslinkus kiek laiko ir vėl Bukšnaičiui ap- 
ius jo kiemelį—jis Ereminą klausė:
Cur yra tasai tavo bromelis, kuriuomi ma- 
padabinti šį darželį, kur tie garbingi žo- 

“Lietuva Tėvynė mūsų”? Ant šio klau-
> jis gavo va kokį atsakymą:
feigu tą padaryčiau,—laisviečiams nepatik- 

o jie taip gražiai mane vadina,—senelis
nvnas”
aiškia, galutinai Ereminą patraukė tarp- 
hėn darbininkų pusėn, kurie nesivaduoja 
I tautizmu, tai tų laikų buvę pirmieji ai- 
ai ir seni laisviečiai, nes šis aukščiau pa
is pasikalbėjimas įvyko maž-daug po Ai- 
horo penkių metų jubilėjaus.
rs šio pasikalbėjimo savo ausimis negir- 
, bet visgi nemanau, kad Bukšnaitis būtų 
galvos išsilaužęs ir man pasakojęs,—va- 
imas namo iš Aido Choro praktikų, kuo- 
jis mokino vaidinti operetę “Kova Už 
3”.
minas šios operetės dainas mokinosi dai- 
jSU kitais aidiečiais, bet kada jos buvo 
damos ant steičiaus vaidinant,—jis sė- 
mblikoje, nes jau buvo silpnumo apim- 
ž nepilnai trejeto savaičių jau prisiėjo 
i Aidui nunešti ir pastatyti gale jo šaltos 
gėlinę lyrą nutrukusiomis stygomis.

ninas lietuvių kompozitorių dainų ne- 
. Jis juos jr jų muziką tik piemeniška 
jrieš vokiečių kompozitorių, taip kad 
it jo mokytojavimą prisiėjo net apsi- 
iž neigimą lietuviškos dainos. Tik M. 
jkopagamintai dainai “Pirmyn” atiduo- 
reditą, o kitoms... Jam daugiausiai pa- 
avo dainų iš vokiečių kalbos ir muzi- 

.rgi jau velionis Sirvydas.
ąų v senelis Ereminas turėjo blogą nusi- 
lą, tai neigti netaip gerai išrodančius 
\ ypatingai męrginas. Man pačiam pir- 
ąujant prisiėjo išvyti iš Aido Choro po- 
inų tik todėl, kad jos buvo negražios, 
ai jau tikrai nepasiduočiau jo tokiam 
i—“Liepkit joms eit giedot bažny- 
ada pasidaviau. Ir tas lyg ir gražuo- 
ąs į chorą daugelį merginų, žinoma, 
ai atrodaričių, nuo choro atšaldė, bi- 

i jan, kad nebūtų išvytos, nepaisant, 
įTėjo gerą balsą.
lui priklauso didžiausias nuopelnas, 
t, kąd jis buvo ne tik choro mokyto- 
ir. organizatorius. Jeigu kuris daini- 
patingai geresniu balsu, neatsilankė 
s,—prieš kitą jau, jis gaus atvirute 

: “Kodėl apleidai praeitas dainų pa- 
■fe£'..

Lietuvių Meno Sąjungos 
1 Apskričio Koncertas

Chicagos Lietuvių Auditorijoj menininkai tu
rėjo puikų koncertą ir gerą programą, pereitą 
sekmadienį.

Drg. T. Grušiutė, iš Grand Rapids, Mich., 
buvo šio koncerto žvaigždė. Ji su savo dainavi
mu patraukė publiką prie gausaus delnų plo
jimo.

T. Grušiutė jauna mergina, yra prasilavinu
si dainuoti. Ji turi gerą balsą. Mes chicagiečiai 
mylėtume girdėti ir tankiaus ją dainuojant.

Dabar apie saviškius dainininkus ir daini
ninkes. V. Tarutis dainuoja solo ir sykiu lošia. 
Jo dainos ir artistiškumas publikai patiko, šalę 
manęs sėdintis žmogus tarė: “Tarutis labai tik
tų Hollywoode. Bet kas chicagiečiam liktų, kad 
dainininkai ir aktoriai apleistų Chicagą?”

Mūsų dainininkė ir veikėja draugė A. Zabu- 
kienė pasirodė ant pagrindų ir dainavo solo 
“Kur Bakūžė Samanota.” Ji turėtų tankiaus 
padainuoti mūsų parengimuose.

Draugė Agota Kenstavičienė turi gražų ir 
malonų balselį. Dainuoja gerai. Mums chica- 
giečiams ji tankiai padainuoja. Jos dainų ne- 
nubosta klausytis.

Granadierių Trio dainuoja labai gerai. Juos 
publika myli. Publika juos sveikino griausmin
gu delnų plojimu.

Kenoshos Lyros Choro Merginų Kvartetas 
gražiai sudainavo keletą dainelių, kas chica- 
giečiams labai patiko. Jos Chicagoj turėtų tan
kiau pasirodyti.

Brighton Parko Jaunuolių Choras po vado
vyste d. A. Zabukienės sudainavo keletą dai
nelių. Chorelis gerai sumokintas ir gerai dai
nuoja.

Mūsų kankliečiai gerai dainuoja, bet jau ant 
kulnų lipa netoli mūsų .kaiminystėj esąs Aido 
Choras. Jis šiame koncerte labai gerai dainavo.

Chicagiečiaj turėtų nepasiduoti Roselandui, 
nes permažas miestas “subytinti” didmiestį.

Baigiant programą abu chorai sudainavo 
bendrai Internacionalą.

Koncerto pertraukoj d. F. Abekas trumpai 
savo kalboj kalbėjo apie menininkų bėgamus 
reikalus ir apibudino, ką reiškia menas darbo 
žmonėm. Kalbėtojas nurodė, kad mene atspin
di mūsų aktualis gyvenimas. Jis prisiminė ir 
apie anglų kalboj liaudies dienraštį, kuris pra
dės eiti Chicagoje nuo naujų metų. Tam rei
kalui buvo paprašyta aukų. Suaukota $19.45.

Apie aukotojų vardus pranešime vėliau spau
doje.

V. Kovietis.

Aš pirmą kartą aplan
kiau Ispaniją vasario mėne
sio pabaigoje, tuoj aus po is
torinių mūšių Guadalajara- 
mos fronte, šiuose mūšiuo
se britaniškas batalionas, 
drauge su visa Ispanijos 
respubliška armija, suldšė 
garbingą rolę, suardydamas 
fašistinius planus kas link 
perkirtimo svarbiausio ke
lio tarp Madrido ir Valen- 
cijos.

Birželio mėnesio pabaigo
je aš antru sykiu atlankiau 
Ispaniją. Aš negalėjau ne- 
patėmyti, kokia didelė per
maina įvyko bėgyje trijų 
mėnesių visoje krašto tvar
koje. Pef šešias dienas ir 
šešias naktis aš apvažinėjau 
tolimiausius ispaniškos res
publikos užkampius. Iš visų 
savo pamatinių įspūdžių aš

mas savo jėgomis, didelis 
dvasinis pakilimas ir didelis 
vyriškumas.

Dabar aiškiau, negu bile 
kada, kad prie dabartinės 
situacijos artimoj ateityj 
galėjo jau būti laimėta 
sprendžiama pergalė, prieš 
fašizmą prie sąlygų pilno 
palaikymo respubliško^ Is
panijos kitomis demokrati
nėmis pasaulio valstybėmis.

Reikalinga taipgi aiškiai 
pasakyti, kad kaip pačioje 
respubliškoj Ispanijoj, taip, 
ir demokratinėse valstybėse 
(mes turim mintyje tuos 
elementus, kurie randasi po 
pragaištinga įtekme Fanner 
Brockway) randasi žmonių 
savotiškais išrokavimais, iš
sišokimais, sabotažais, abe
jonėmis, skelbiančių kenks
mingas teorijas, trukdančių 
visas tas jėgas, kurios nori 
matyti ispanišką valdžią! 
pergalėtoja. Tie žmonės 
imasi ant savęs sunkią ir 
baisią atsakomybę prieš is
toriją.

i

ŠYPSENOS
PRAKEIKTA FUTBOLO RINKTINE 

Jul. Boks
Velniai žin kas kaltas—alus, ar degtinė, 
Kad taip supasavo Lietuvos rinktinė; 
Kad toji rinktinė mus metas iš meto 
Tarptautinei gėdai ant juoko išstato.

Kol kliubuose žaidžia—vyrukai kaip 
reikia,

Ir priešą stipresnį dažnai jie įveikia, 
Ir gražų jie kartais .išvysto žaidimą, 
Ir noris pagerbti šį sporto jaunimą.

F '

Pavieniui ir estus prispaudžia prie vartų, 
Pavieniui ir latviam, jie golų įkerta, 
Bet vos tik sudarėm komandą rinktinę— 
Jau mums garantuota vieta paskutinė.

Pavieniui su austrais sulošiam lygiomis, 
Ir užsienis rodos mūs vyrais jau domis... 
Bet štai vėl iš kliubų surinkom bukietą 
Ir stojojn garbingai ant pajuokos svieto.

s

Tat koks gi įdpšiukas mūs kažą apsėdo, 
Kad jis ant tėvynės užvilko vėl gėdą?
Kad jis atsisėdęs ant balto parkieto 
Mūs futbolą stato ant pajuokos svieto.

" - “Kuntaplis” z .

prieinu prie išvados, kad Is
panijos gyventojų spren
džiantis sTuoknis yra pilnas 
pąsitikėjimo ir optimizmo, 
iššaukto naujos ispaniškos 
valdžios. Nėra mažiausios 
abejonės, kad liaudies ma
sės turi didesnį pasitikėji
mą naujaja valdžia, negu 
kad bile kuria kita, stovė
jusia prie valstybės vairo 
nuo 18 dienos liepos mėne
sio 1936 metų. Masės pripa
žįsta, kad dabar ištikrųjų 
yra daromi rimti žingsniai 
sudarymui vienos koman
dos, užtikrinimui gero ir 
skubaus darbo kariškoj iš- 
dirbystėj ir padarymui galo 
sabotažams ir kitiems kenk
smingiems veiksmams tų, 
kurie daugiau užsiėmę sa
vo privatiškais reikalais ir 
absurdiškomis teorijomis, 
negu rišimu užduočių grei
tesniam karo išlošimui prieš 
fašizmą.

Nėra' reikalo slėpti fak
tus, kad pergalę prieš fa
šizmą kliudė ne tik “nesiki
šimo” politika ir tiesioginė 
Frankui pagelba iš Italijos 
ir Vokietijos pusės, bet 
taipgi nekurie elementai vi
duj respublikoniškos Ispa
nijos, kurie gatavi paau
kauti savo tėvynę bile kam, 
kad tik pateisinus savo ab
surdišką teoriją ir dasiga- 
vus į valdžią.

Laike paskutinio valdiš
ko krizio, tie elementai pa
leido visokios rūšies grąsi- 
nimus prieš asmenis ir prieš 
partiją, aiškiai supratę, kad 
be jokios permainos sudėty
je, veiksme ir politikoje val
diška katastrofa bus neiš-

Už Vieną Proletariato 
Partiją

Viltingu faktorių yra 
prielankiausis atsišaukimas 
Ispanijos Socialistų Parti
jos narių į pasiūlymus Ko
munistų Partijos, kas link 
sudarymo vienos galingos 
proletarinės partijos. Aš 
pats asmeniškai dalyvavau 
tokiose trijose demonstraci
jose Madride. Šiose demon
stracijose kalbėtojai — ko
munistai ir socialistai — iš
stojo naudai susivienijimo. 
Šios demonstracijos nepali
ko kitokios nuomonės, kad 
vienybė ne tiktai atsako pa
geidavimą,/ Madrido darbi
ninkų, bet ji yra tikslas, ku
ris bus greitoj ateityje įgy
vendintas.

Negalima iš kalno įkai
nuoti tos įtekmės, kurią tu
rės Ispanijoj tokia vieninga 
proletarinė, politinė partija, 
kokios bus galįngos suvie
nytos jėgos, ant kurių šalies 
valdžia galės remtis, dėl iš
rišimo visų svarbiausių už
duočių.

Aš aplankiau kareivius iš 
britaniško batalijono. Bata- 
lijonas randasi atilsy, kurį 
tikrai užsitarnavo po ketu
rių ir pusės mėnesių nuola
tinio išbuvimo priešakinėse 
linijose. -

Draugai apsidžiaugė ma
nimi taip, kaip aš jais. Jie 
buvo laimingi, kad gavo ga
limybę išgirsti" paskutines 
naujienas apie politinę pa
dėtį Anglijoj ir užrubežyje. 
Jie jau žinojo apie Bilbao 
puolimą, jie suprato visą to 
fakto svarbą, bet tas tik su-

pasimatyti su kai kuriais 
ten besirandančiais drau
gais. Ant ko gi, jūs manot, 
iš sykio aš papuoliau? Ant 
F. Ryano, gerai žinomo va
do irlandiško respubliško 
judėjimo. “Garbės žodis, 
Frankai, tu labai suliesėjai, 
kaip kad aš tave mačiau pa
skutinį sykį! — sušukau aš. 
“Harry, mano drauge, — 
atsakė Frankis,—kada mes 
matėmės Londone, aš tavęs 
tada klausiau: ar toli į Is
paniją? Na, vot, aš dabar 
persitikrinau, kad į Ispani
ją ištikrųjų toli, o kaip toli, 
apie tai kalba mano praras
ti svarai. Tikėk manim, nė
ra tiesioginio kelio į Ispani
ją, nėra nei vieno tiesaus 
kelio, o Ispanijoj nėra nei 
vieno kelio, kuris tiesiogi
niai leistųsi žemyn. Bet vis- 
tiek čionais yra gerai būti 
drauge su mūsų draugais. 
Kada jūs sugrįšite į Londo
ną, perduokite mano žo
džius: yra dvi Anglijos: vie
na, kuri pagelbsti Frankui, 
^Mussoliniui ir Hitleriui, an
tra, kurią reprezentuoja 
Fred Copman, J. Caning- 
man, o taipgi irlandai, ka
reiviai tarptautinės briga
dos, kurie didžiuojasi tuo, 
kad jie kovoja drauge su 
savo angliškais draugais. O 
dabar, atsimatymo, brangus 
drauge Harry!”

(Bus daugiau)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu- 
garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kr,aųjuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina įumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. T.

NAUJOJE VIETOJE

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

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

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

stiprino jų nusistatymą— 
atkeršyti už gautą smūgį. 
Visi kareiviai: anglai, irlan- 
dai, škotlandai ir welshai— 
buvo linksmi ir džiaugėsi 
laiškais, kuriuos’- aš atve
žiau. Ir jeigu kokiam nors 
laiške brigados kariui pasi
rodydavo mažas pokelis pa
pirosų, tas laimingasis tuo
jau pavirsdavo į populiariš- 
kiausį asmenį brigadoj. 
Draugas Fred Copman, bri
tiško batalijono vadas, su 
pasididžiavimu p a r e i š kė, 
kad jis yra laimingas būti 

_.priešaky tokios pažymėti- 
praktikojeJnos dalies narsuolių.

Stebėtina, kaip skirtin- 
trumpą savo ekzistavimo gai 'skamba “Internaciona- 
laikotarpį priėmė daug rea-las”, kada jį dainuoja b.ri- 

liškesnius būdus, kad laimė- ' 
jus karišką pergalę, negu 
kad pirmesnė valdžia per il
gus mėnesius. Rezultate, 
nežiūrint kasdieninio bom
bardavimo ir apšaudymo 
Madrido, nežiūrint sugrio
vimo Almerįjos, nežiūrint 
puolimo Bilbao ir Santande- 
rlo, dąbąr kaip armijoj, taip 
ir tarp plačiųjų liaudies ma
lsią matosi dideliu pasitikę j i-

vengiama. Bet ispaniškos 
liaudies masės, o ypatingai 
respubliška armija., išnešė 
savo sprendimą padarymui 
galo tai susidariusiai pavo
jingai padėčiai, visapusiai 
palaikydama naują sudary
tą valdžią, kurią net būtinai 
reikalinga buvo sutverti, 
vardan išgelbėjimo respub- 
liškos IŠpanijos.

Kiekvienas galvojąs Ispa
nijos pilietis vis daugiau 
persitikrina tuo, kiek būti
nai, buvo reikalingas per
keitimas dalykų, krašto vi
dujinėje politikoje. Dabar 
liaudis mato [ .
kad naujoji valdžia per

gada arba kada jo balsai 
girdisi kokioj nebūt ramioj 
Londono salėj! Čionais, Is
panijoj, “Internacionalas” 
įgauna visiškai kitą reikš
mę. Prieš mano išvažiavimą 
draugai sudainavo “Inter
nacionalą” ir darė griaus
mingus aplodismentus mūsų 
bendram tikslui.

Po to aš nuvažiau į prie
šakines mūšio linijas, kad

MATEUŠAS SIMONAVIČiųS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas riuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia' randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus^daug 

x prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekoriua Savininkas 

8761 JOS CAMPA U AVB, DETROIT, MICH.

f



(Tąsa)
EKSTRA PRANEŠIMAS

N. Y.

Varpo Keptuve
N. Y.

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y,i

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

80

787

tho

Y.

431 De Kalb Avė.,

/
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NOTICE is hereby given that License No

88-22

NOTICE i» hereby given that License

216 Reid

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

, THOMAS
Johns Place,

5201 — 13th Ave., 
County of Kings, to 
premises.

LOWELL, MASS

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

O’ROURKE
Esso Diner

Brooklyn, N. Y.

JOSEPH CARR 
Brooklyn,

BROOKLYN LABOR LYCEUM ASSN. Inc 
949-955 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
67 Furman St.,

DAVID
5201 —■ 13th Ave.,

DA VI DOFF
Brooklyn, N. Y.

PARSON
Brooklyn, N. Y

GEVIRTZ
Brooklyn, N. Y.

ROGERS
Brooklyn, N. Y.

JACOB GULDIN
1 Montague St., Brooklyn, N. Y.

WM. WEISBLATT & SYDNEY EHRLICH
50 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

JUSTIN LOWENBERGER 
"d-b-a Unity Delicatessen 

1354-1356 Bedford Ave., Brooklyn, N.

at 216-216A-218 Crescent St., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

Borough of Brooklyn,

EMANUEL INFANTE 
d-b-a Emanuel Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y".

GEORGE OSSENFORT 
(Fulton Hof brau) 

216-216A-218 Crescent St., Brooklyn, N.

be consumed on -the premises.
ORIGINAL MAGNET, INC.

139 — 58th St. & 136 — 57th St., 
Brooklyn, N. Y.

2976 Quentin Road, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM
2976 Quentin Road,

/

I
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
“Mes stovime už Ispanijos Respublikos 

apgynimą ir apgynimą mūsų teisių ir 
gyvenimo. Mes norime išgelbėti mūsų ša
lį nuo naujo pavojingo militarizmo; mes 
norime taikoje sugyventi su visais kaimy
nais. Mes kovojame už elementarius de
mokratijos reikalus. Mes mušamės, kad 
iškovojus darbininkams algas, iš kurių jie 
galėtų pragyventi; kad išgelbėjus darbi
ninkus iš nedarbo ir bado padėties. Mes 
kovojame už teisingus įstatymūs, už 
socialę ir politinę moterų lygybę. Mes ko
vojame 
tektinai 
venti.

“Mes 
dies ir 
prie demokratinės respublikos tvarkos. 
Štai kodėl mes giname respubliką, taip 
jau lygiai, kaip teisingus reikalavimus 
nepriklausomybės Katalonijos, Baskijos, 
Galicijos įr Morokko.

“Mes gerbiame asmens religinius įsiti
kinimus ir norime, kad kiti į mūsų įsitiki
nimus taip pat atsineštų su pagarba, bet 
mes nepertraukiančiai kovojame prieš 
tuos, kas pavertė religiją j tavorą, o baž
nyčias ir klioštorius—į centrus fašistų 
suokalbių ir šnipavimo, į tvirtumas, ^at
kreiptas prieš liaudį.

“Pradžioj karas turėjo pobūdį kovos 
tarpe fašizmo ir demokratijos, reakcijos 
ir progreso, tarpe praeities ir ateities. 
Dabartiniu laiku jis išsivystė iš tos pa
dėties ir įaugo į šventą tautinį karą, į 
karą išgelbėjimui liaudies, kuri jaučia, 
kad ją pardavė ir mato, kad Ispanijai, 
kraštui, gimtinei, namui, kur palaidoti 
jos gentys, susidarė pavojus pilno sunai
kinimo, sugriovimo ir pavergimo. Ispani
jos nepriklausomybė yra pavojuj. Ir pa
našiai tąm, kaip tai buvo praeityj garbin
guose metuose kovos už tėvynę, visi mąs
tą, jaučią, ir mylį Ispaniją, jos mokslą 
ir kultūrą, dailę ir darbą—vyrai, mote
rys ir vaikai, jauni ir seni—visą liaudis, 
apimta vieno troškimo, jausdama vieną 
d.dclį pavojų, turi garsiai išreikšti galin
gą protestą, drąsiai imtis už ginklo, kovo
ti už laisvę ir brangiai parduoti gyvastį 
už gimtinę!

“Akivaizdoje šių bjaurių pardavysčių, 
mūsų liaudis, jau daugelį kartų parodžius 
beribę drąsą, privalo parodyti savo orga
nizuotą jėgą. Pirmoji sąlyga laimėjimui 
yra būtinas reikalas panaudoti visas mū
sų jėgas, discipliną, susitarimą ir mestis 
ant priešo, kad jam uždavus mirtiną smū- * »

už tai, kad valstiečiai gautų už- 
žemės, iš kurios jie galėtų gy-

siekiame prie laimės visos liau- 
žinome, kad tas galima atsiekti

“Junkeris” atlėkė anksti rytą, ir, suk
damas mėlyname danguje, mėtė iš didelės 
aukštumos lapelius: “Generolas Franco 
grūmoja bombardavimu.”

Jose Bergamin, katalikų rašytojas ir 
narys liaudies fronto komisijos kultūros 
reikalais, sėdėjo viename iš kambarių ir 
skaitė.

—Kaip gaila,—tarė jis, atsitraukda
mas nuo lapelio,—kad jūs visada taip la
bai užimtas; jūs nesuprantate, kad šian
dien, gal būti, yra paskutinė diena, kada 
jūs galite pamatyti geriausius pasaulio 
piešinius.

, Komisija besirūpinanti kultūros reika
lais; sudaryta iš žymių artistų, kritikų ir 
Ispanijos rašytojų, per savaites atliko di
delį darbą. Ji praturtino muzėjų gale
rijas kultūros turtais, surastais arba tam
siuose bažnyčių kampuose, arba užrakin
tais po zamku pas privatinius turčius, ar
ba (kaip kokias užstatų akcijas) surado 
bankuose, kur piešiniai buvo laikomi už 
skolas.

Galerijos naujai atrodė. Surašąs su
rinktų brangių praeities kultūros pieši
nių buvo didelis ir įstatytas publikos pa
rodai Prado galerijose.

—Bijau, kad šiandien vėl neprisieitų 
mums piešinius slėpti į skiepus, tamsius 
urvus, — tarė Bergamin. — Tie žvėrys, 
bombarduos viską, kas tik paklius, jie 
nepasigailės ir Prado galerijos. Reikia 
apžiūrėti, ar negalima skiepą paversti į 
saugią nuo bombų vietą.

Iki šio susitikimo su Bergaminu, aš jį 
mačiau tik vieną kartą pirmiau: tai buvo 
Homesteade, Anglijoj, kur metų pradžioj, 
ant balkono buvo surengtas rašytojų ir 
artistų vakaras. Tą vakarą visi kalbėjo 
apie solidarumą. Bergamenas kiek nery- 
maudamas šypsojosi ir į visas puses link
čiojo, kada kalba lietė demokratijos per- 
galę Ispanijoj.

Dabar jis prašo sujungti jį su visa ei
le telefono numerių. Jis jau rūpinasi, 
kaip perkelti į skiepus kultūros tvarinius^ 
iš Prado, kad išgelbėjus juos nuo fašistų. 
Mes su juom kalbėjomės trumpai. Jis pra
šė manęs paaiškinti jam, kaip galima 
trumpai, apie Anglijos darbininkų reika
lus ir jų vienybę. Ir pridėjo:

'—Ar žinote, pagal mano supratimą, tai 
bus sprendžiamasis įvykis, nuo kurio pri
klauso ateitis to, kam aš tikiu ir ką aš 
taip myliu. ‘

Naktį atlėkė fašistų bombnešiai. Gat
vės prisipildė skaudaus sirenų švilpimo, 
kurios buvo įrengtos automobiliuose. Lėk
tuvų užpuolimas buvo padarytas pirm to, 
kaip buvo Įrengta bent kokie nuo jų po
žeminiai pasislėpimai. Žmonės puolėsi 
prie požeminių traukinių stočių.

Tamsumoje besislepianti fašistiniai 
žmogžudžiai jau šaudė į gatves, prisipil
džiusias moterimis ir vaikais, besiskubL 
nančiais prie požeminių traukinių jucv 
duojančių skylių. Šaudė mieste pasislėpę 
fašistai.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1514 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

■ MICHELE MAFFUCCI
1514 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., , Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261-7 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOM, INC.
261-7 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Myrtle Ave., Borough oi 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADAM DEEFENBACH 
1243 Myrtle Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1227 Nostrand Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MICHAEL McIIUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3200 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX J. GOLDMAN 
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. J.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retąjį under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN MEYERS
55 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 50 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2101-7 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEIDEL'S REST., INC.
2101-7 Emmons Ave., - Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2001 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM BOYLE
2O0L Emknons Ave., Bfooklyh, N. Y.f
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 686 Franklin Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS GALLAGHER 
686 Franklin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 426 Prospect Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES DEVANEY
426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1082 St. Johns PI., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.
FRED HEILMAN & MICHAEL MURPHY 

1082 St. Johns PI., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5291 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic BeveCage Control Law al 
642 — 92nd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' be consumed off the 
premises.

FREDERICK RIEKE
92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RW 299 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at .retail, under 
Section 132A of the Alcoholic Beverąge Con
trol Law at 2123 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY DI LUCA 
(d-b-a Jean’s Clam Bar)

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 10711 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, x

CHARLES T. JAPPEN 
1503 Ave. J, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
E B 3787 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ANGELO SAGOS AND OTHO TURNER 

(Coliseum Rest.)
5304—4th Avenue, / Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby . given that License No. 
E B 3790 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
687 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN. INC.
687 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1563 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Avenue Q, 1. .2 ___
County^, of Kings, to be 'consumed on the 
premises.

HERMAN ' BRANDSTATER / 
d-b-a Margie Sweet Shoppe

Ave. O, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1054 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1191 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-35 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.

PHILIP F. 
d.b-a Phil's 

49—35 Kings Highway,
NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1389 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
787 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK BOROWICZ
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1056 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Adelphi Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HEINRICH F. I). FISCHER 
d-b-a New Ship Tavern

12 Adelphi St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License JKo. 
E B 1338 has been issued to the ui^ler- 
signed to sell beer at retail under Section 
76 of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
49-51, Nęck Roqd, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAMUEL MAZZARELL 
d-b-a Neck Road Tavern

49-51 Neck Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 3292 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 627 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2909 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAIGNEY & MURPHY
2909 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 637 has been issued to-the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. *

ANTONIO CANEDO
32 Union St., ' Brooklyn, N. Y.

liai, Charles, Edward ir Francis, šie 
karžygiai yra sugrįžę iš Ispanijos 
kovų fronto, šis mitingas jvyks Pub
lic Auditorium Ballroom, 7:30 vai. 
vak. Lietuviai, seni ir jauni turėtu
mėt atsilankyt, paremti rengėjus 
Friends of Abraham Lincoln Brigade. 
Jų ofisas Cle^elande yra: 410 Supe
rior Bldg. J. 'A. V. (249-251)

Draugai ir Draugės, ALDLD 44-tos 
kuopos nariai ir narės! Sulyg pa
tvarkymo tik ką atsibuvusios 7-to 
Apskričio konferencijos, mūsų kuo
pa turi imtis labai skubaus ir svar
baus darbo, todėl yra šaukiamas vi-

sųj narių specialia susirinkimas šį 
secmadienj, spalio 24 d., 1 vai. po 
pistų, L. D. Kliubo Svetainėj, 338 
Central Street, čia galėsite ir duok
les pasimokėti už šiuos metus, kurie 
dar nemokėję, arba, kurie dabar ne
išgalite, pareikšti prašymą, palaukti 
ant toliaus.

Prot. rašt. J. M. Karstas.

BRIDGEPORT, CONN.
Sekmadienį, spalių 24 d., 10 vai. 

ryto bus svarbus ALDLD 63 kp. su
sirinkimas, 407 Lafayette St. Bus 
renkama į ALDLD III Apskr. Konfe
renciją atstovai, taip pat ir kiti svar
būs reikalai bus svarstomi. Ateikite 
visi nariai ir atsiveskite savo drau
gus prisirašyti. — Kp. Rašt.

1g
K* ♦*

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukes. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj 
ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N.

Ark. Senatorium Išrinktas { 
Nepriklausomas Demokratas

Little Rock, Arkansas. — 
Jungtinių Valstijų senato
rium nuo Arkansas tapo iš
rinktas demokratas kongre- 
smanas J. E. Miller vieton 
mirusio senatoriaus J. T. 
Robinson, karšto Naujosios 
Dalybos rėmėjo. Prieš Mil- 
lerį kandidatavo gubernato
rius C. E. Bailey. Jis skel
bė, kad Miller esąs Roose- 
velto priešas, remiamas fa
šistinės Liberty Lygos; bet 
Miller bažijosi, kad jis gi
liai gerbiąs Roosevelto “did
žią širdį.”

Gub. Bailey buvo nomi
nuotas valstijinio demokra
tų komiteto, o Miller kandi
datavo kaip nepriklauso
mas demokratas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 949-955 Willoughby Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at, retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2091 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GREGORY FLEMING 
(Barrel Inn)

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE i» hereby given that License No 
RL 2517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 756 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County 6f Kings, to be consumed 
on the premises.

MARCY BAR & GRILL. INC.
756 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 6292 has been issued to the undersigned 
tp sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 182A of the Alcoholic Bevvage Con
trol Ląw at 821 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

MATT. MASLANKA 
d-b-a Wonder Bar & Grill &, Rest-

821 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1)7 Gold Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McLAUGHLIN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 2523 
to sell beer, wine and liquor -at retail Under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1501 Newkirk Ave,, Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN GUTMAN
1501 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
RL 2487 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 631-633 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of of Kings, to be 
consumed on the premjses.

MARTIN DEACY 
631-633 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

RL 2568 has been issued to the undersigned • 
to sell beer, wine and Jiquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4301 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH
- (d-b-a McGough Bros.) 

-4301 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 5450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1118 President St., Bqrough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATILDA HENNESSY 
(d-b-a President Grill)

1113 President St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE Is hereby given that License No 
RL 7866 has been issued to the undersigned 
td sell beer, wine and liquor at retell under 
Section 182Ą of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 189 — 58th St. & 186 — 57th 
St., Borough of Brooklyn, Cotlnty of Kings, 
to be consumed on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3772 hae been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic .Beverage Con
trol Law at 5011-13 Ave. L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLYN A. MORAN and 
DENIS CALLAGHAN 

(d-b^a Moron’a Bąr & Grill) 
6011’13 Ave. Li Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Furman St., Borough oi 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5969 has been issued to the' undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1095 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RIVOLI ROTISSERIE-REST., INC. 
1095 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given tjiat License No. 
RL 1232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 88-22 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNST WOBBER
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4400 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216 Reid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. r • .

THOMAS HARRINGTON 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 6812 ___  ____________ ___
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261 Osborne St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premise?. .

EMANUEL SHEEGER 
Royhd Town. Bw & Grilp:Restaurant 

26Į Oębčrne St.,’ Broblflyn', ‘ N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5038 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control flaw at 
3515 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 292 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1274 St. Johns Pl.,. “ 
County of Kings, to\ 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 4945 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

NOTICE 
RW 747 _ _ ______„
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1354-1356 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Valgykite Medų
Laisve” vėl gavo daug medaus 

kuriuom aprūpins Brooklyną i^ 
apylinkę orui atvėstant.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 8867 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 De Kalb Ave., Z___
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW
d-b-a Adelph.i Delicatessen 

206 De Kalb Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 311 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 967 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JEAN JURINICH
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. KaŠkiaučius

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 4949 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off th<?

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 4586 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
11541 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
Coitnty of Kings, to be consumed off the 
prefnises.

EDWARD GEVIRTZ, INC.
1154 Liberty Avė., < Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5189 has been issued to the under
signed to sell beer at retail undei’ Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1838 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

IRVING
1838 Nostrand Ave.,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEW HAVEN, CONN.

ALDLD 32 kp. ir LDS 16 kp. ren
gia labai juokingą trijų veiksmų ko
mediją, ‘‘Išdykusi Pati.” Atvažiuo/J 
Lietuvių Liaudies Teatro Aktoriai iš 
Brooklyno sulošti. Įvyks .gruodžio- 
Dec. 5, Lietuvių- Svet., 243 Front St. 
Pradžia 3-čią vai. po pietų. Prašo
me kitų organizacijų nieko nerengti 
tą dieną, bet dalyvauti mūsų paren
gime. (250-251)

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės j “Laisvės’’ ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 9075 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75' of the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 So. 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

* DTniri i gpg

’ WALTER BANASZEWSKI
67 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NEWARK ,N. J.
Spalių 27 d., 7:30 vai.’vakaro, Jur- 

ginėje Svet., 180 New York Ave., 
įvyks svarbios prakalbos. Kalbės drg. 
J. Bondžinskaitė, kuri nesenai sugrj- 
žo iš Sovietų Sąjungos, ten išgyve
nus per 7 metus. Pasakys daug įdo
mių dalykų. Prašėme visų atsilankyt. 
Kviečia Liet. Kom. Frake. Grupė.

(250-252)

Odos-Kraujo-Nervu Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5283 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .> ■ ■ . ■

DANIEL HANĄWAY x
43 Hicks SJt., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5049 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of'the Alcoholic Beverage'Control Law at 
2703 Avenue Z, Borough of Brooklyn, County 
of King?, to, įe ’ consumed off tho premise?

A . JOHMIAPPIANOU.A .- - - - ... • 
2703 Ave. ‘Z, •' •RrzvsVf

GREAT NECK, N. Y.
•' Antradienį, 26 d. spalių įvyks svar
bios prakalbos, kuriose kalbės drg. 
J. Bondžinskaitė. Įvyks Kasmdčių 
Svet., 91 Steamboat Rd., 7:30 v. vak. 
Įžanga veltui. Lietuviai komunistai, 
kurie ruošia šias' prakalbas kviečia 
vietinius ir .iš apylinkės žmones daly
vauti antradienio vakare, nes išgirs 
daug ką nors Įdomaus. — Kom.

(250-252)

Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
Spathf 26-dį, kalbės Flaherty Bro-

KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMOR.ROIDAI ar k’tos MĖŠLAŽARNES 

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS 1ŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 Si. TarpUnion s*ir Irving New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A.'M. iki 8 P.



Puslapis šeštas LAISVĖ šeštadienis, Spalių 23, 1937

NEW YORKO R APIEUNKES ŽINIOS
IŠRANDAVOJIMAI 1^

Pagerbsim Lietuvį IŠ Automobilistai Remia Amer.
Lincolno Brigados DarkPartijąDarbo Partiją

»

United Automobile Workers

Gal Jums Reikia Batų 
Ar Drabužių?

Rytoj Dalyvauki! ALDLD
1 Kuopos Parengime

BROOKLYN, N. Y.
Pasirandavpja fornišiuotas kamba

rys, garu apšildomas ir visada yra 
karštas' vanduo. Arti eleveiterio ir 
arti gerų restauracijų. Kreipkitės 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais. Antra
šas: 35 Graham Ave., Apt. D-l, 
Brooklyn, N. Y. (247-249)

PAJIEŠKOJIMAI

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—1.

Nėra valandų sekmadieniais.

Lokalas 259, narių susirinkime, 
Labor Temple, kur dalyvavo ar- 

Jis atstovavo visą, Į ti 2,000 narių, užgyrė visą Am. 
' ” Darbo Partijos sleitą. Taipgi 

nubalsavo boikotuot Japonijos 
prekes, protestui prieš Japoni
jos įsiveržimą Chinijon.

Kaip žinia, Abrahomas Lin- 
colnas buvo didelis demokratijos 
šalininkas. J‘ 
kas geriausio buvo tų laikų 
amerikiečiuose.

To žymaus amerikono vardu 
šiandien randasi Ispanijoj am
erikiečių demokratijos gynėjų 
brigada, po kurios vėliava, kar
tu su kitais amerikiečiais, kovo
jo už demokratiją ir lietuvis 
jaunuolis Antanas Litvinas, ku
ris ką tik sugrįžo iš Ispanijos 
karo fronto.

Jei taip, galėtumėt šiandien 
pabandyt Tarptautinį Taikos 
Bazarą, kuris tęsis iki vidurnak
čio. Vieta: Hotel Center, 108

“Apgavikas” Komedijoj 
“Išdykus Pati”

Antano Litvino pasitikimui ir 
pagerbimui Lietuvės Lincolno. 
Brigados Draugės, su parama 
kitų organizacijų, rengia drau
gišką sueigėlę šį pirmadienį, 25 
spalių, “Laisvės” Salėj.

surengta prakal- 
Piliečių Kliube, 
nepavaduoja to- 
draugų sueigos,

Tiesa, jam 
bos 22.spalių, 
bet prakalbos 
kios artimos
kurioje ne tik jis mums, bet ir 
mes jam ką nors galėsim pasa
kyt, taipgi rast progą širdingai 
paspaust dešinę, kuri per 8 mėn
esius gynė mums brangią demo
kratiją/Todėl, buvę prakalbose, 
būsime ir jo pasitikimo vakare, 
kad pasveikint laimėjusį su mir
timi lenktynes, ir laimingai su
grįžusį pas mus karžygį.

‘ Bazarui batų, drabužių ir ki
tų dalykų specialiai pasiuvo ir 
paaukojo savo darbą — o dau
geliu atvejų ir medžiagą—įvai
rios unijos, tad daug vertingų 
dalykų bus galima pirkt prieina- 
mom kainom. Pelnas skiriamas 
steigimui Ispanijos karo pabėgė
lių vaikams namų..

Šį Vakarų Komunistų 
Partijos Vakarėlis

“Laisvės” svetainėj, 419“Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne, šeštadie
nį, 23 d. spalių, 8 valandą va
karo, įvyksta Komunistų Par
tijos vakarėlis. čia susirinks1 
įvairių tautų darbininkai ir 
darbininkės. Prie šios kuopos 
nemažai priklauso lietuvių. 
Mes manome, kad parengimas 
bus skaitlingas. Bus ir progra
ma. Įžanga veltui. Visus ir vi
sas kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

Maspethiečiai Veikia
irMaspetho lietuvių, lenkų 

rusų darbininkiškos organizaci
jos bendrai ruošias dideliai iš
kilmei lapkričio 7. Parengimas 

_ įvyks Lenkų Svetainėj, Mas- 
pethe.

Nepersenai viršminėtos orga
nizacijos turėjo nusisamdę fil
mą “Maksimo Jaunystė”, šis pa
rengimas davė po keletą dol. 
Maspetho darb. organizacijos 
praktikuoja bendrus parengi
mus ir pasekmės, atrodo, džiu- 

” ginančios.
Parengimas, ruošiamas lap- 

X kriČio 7, tikimasi, taip gi bus 
sėkmingas. Tikietai skleidžiami. 
Žymėtina, kad šis parengtas 
nebus taip sau paprastas “pa- 
rengimėlis.” Tam vakarui ruo
šiama graži programa. Dainuos 
Brooklyn© Aido Choras, bus ru
sai šokikai. Veikalą suloš len
kų dramos grupė. Po tam, žino
ma, šokiai iki vėlai.

Neblogai veikia ir mūsų ALD 
LD 138 kuopa, ši kuopa atsižy
mi daugiausia aukų duosnu- 
mu. Pastarajam kuopos susirin
kime paaukota 5 doleriai Komu
nistų Partijos dienraščių vajaus 
kampanijai. Pinigai priduota 
vietinei K. P. kuopai. Be to, 
draugės Cibulskienė, Kaulinie- 
nė, Laukaitienė ir kt. pasiėmė 
parašų rinkimui Taikos Petici
jas, raginančias prez. Roosevel- 
tą daryt griežtus žingsnius prieš 
karo kūrėjus. Drg. Cibulskienė 
jau grąžino peticiją su parašais. 

' Kitosxdraugės taipgi stengias už
pildyti jas parašais nusistačiu- 
siųjų prieš karą.

ALDLD 138 kuopa nesudarė 
“Laisvės” dienraščio vajaus ko
miteto, bet pavieniai draugai pa
sižadėjo aplankyt tuo reikalu 
Maspetho gyventojus. Nors būt 
buv$\daug gražiau veikt orga
nizuotai šiame vajuje ir kuopos 

Mard u.
Koresp.

Mokolos įstaigos Parė 
šeštadienį, spal. 23, 1937, 

vakare, Ten Eyck Bar & Grill,

Niek Pakalniškis
Komedijoj “Išdykus Pati,” 

kuri bus lošiama spalio 31-mą 
dieną, Labor Lyceum Svetai
nėj, Brooklyn, N. Y., yra ap
gaviko charakteris. To apgavi
ko rolę lošia Nikodemas Pa
kalniškis, kuris labai gerai jį 
vaidina. Jis, mat, apgavingai 
prisimeilina prie Magdės ir iš
vilioja iš jos dešimtį. tūkstan
čių dolerių, šitą sykį matysit, 
kaip artistiškai ir gražiai N. 
Pakalniškis, lošia Vikt. Gray, 
apgaviko rolę.

Taigi, neužmirškit matyti jį 
lošiant. Kviečia Rengėjai.

Rūpinasi Brolio Paliuosavimu
Grace Freed, sesuo Edwardo 

Freed, vieno iš 24 amerikonų, 
suimtų per fašistus Ispanijoj, 
atsišaukė į valstybės sekretorių 
Cordell Hull, kad jisai leistų jai 
vykt fašistų valdomon teritori- 
jon Ispanijoj jieškot brolio. Ji 
apie brolio pakliuvimą sužinojo 
per Lincolno Brigados Draugus 
New Yorke.

Ši mergina, kuri irgi yra gra
ži, pasekė gražuolę Mrs. Dahl, 
pasiųsdama Franco savo paveik
slą. Jinai taipgi pasiuntė jam 
telegramą, kad ji šį sekmadienį 
3 vai. po pietų, perduos savo 
asmenišką į jį atsišaukimą per 
radio W2XAD, 19.56 metrų, nu
rodydama reikalą paliuosuot jos 
brolį.' Jos atsišaukimas bus 
girdimas New Yorke iš stoties 
WEAF ir po visą šalį per NBC 
sistemą.

Piliečių Unija Skelbia 
Komunistų Tinkamumų

New Yorke senai yra-susida
rius Piliečių Unija, kurią vado
vauja įtakingi ir plačiai prama- 
tą įvairių pažiūrų piliečiai. Uni
ja praveda visapusišką tyrimą 
kandidatų miesto įstaigoms. Ji 
tyrė ir komunistų kandidatus. 
Savo rekomendacijas ketvirta
dienį paskelbė sekamai:

Isreal Amter. Tinka.- Savo 
partijoj vadas, kuris atrodo tu
rįs asmenišką tinkamumą tam 
ofisui.

Isidore Begun. Tinka. Gero 
pasivedimo ir inteligentiškas 
žmogus, kuris gferai tinka tar-žmogus, kuris gferai tinka 
nybai Miesto'Taryboje.

Paul Crosbie. Tinka.
Crosbie atrodo asmeniškai 
kąs mokslu ir išsilavinimu.

Jie visi yra kandidatais į 
“councilmanus”. Ne bile kas

Mr. 
tin-

vakare. įeit JCjyun uai oc . • • • x •kurios savininku yra Joseph Paeina pro tos unijos sietą su 
Mokola, ruošia parą. Joje bus tokiais atestatais ir jį gavimas 
inauguruojama naujas mana- P®r komunistą kandidatus dar 
džerius, Nell? Kulokas. Vieta: kartą parodo komunistų vadų
49 Ten Eyck St., Brooklyne.

Brooklyno Kolegijos oficia- 
iio atidarymo ceremonijose pe
reitą pirmadienį dalyvavo apie 
10,000 studentų ir šiaip žmo
nių. Minia entuziastiškai svei
kino majoro prisipažinimą, 
jog jis net planus kolegijos 
statybai sauvališkai buvo pa
rūpinęs, kad paskubint kolegi
jos rūmų statybą po jo išrinki
mo majoru. Bildingai lėšavo 
$5,500,000 ir 5,000 studentų 
jau mokinasi naujuose bildin- 
guose. Seniau naudodavosi 
įvairiomis senų bildingų patal
pomis.

Sekmadienį, 24 d. spalių, 7 
vai. vakaro, “Laisvės” svetai
nėj, 419 Lorimer St., atsibus 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pos parengimas.

Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Šokiams
orkestrą amerikoniškus ir lie
tuviškus suktinius. Dalyvaus 
daugelis svečių išb kitų koloni
jų. Bus laimėjimų.

Prašome skaitlingai atsilan
kyti. Savo atsilankymu pagel- 
bėsite apšvietos organizacijai 
ir smagiai laiką praleisite.

Rengėjai.

grieš Kazakevičiaus

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 23 October 
Šis Kliubas rengia 

CHICKEN CHOW MEIN 
.PARTY

Prasidės 9-tą vai. vakare

Bus lietuviška ir amerikoniška 
muzika. Parė bus kliubo name 

168 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus ir visas— 
KLIUBAS.

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų naujai organi

zuojamai operai.
Balsų išbandymai veltui

Bet balsų išbandymui laikas paski
riama pasitariant per telefoną.

Interesuojantiesi tuom reikalu 
skambinkite Circle 6-1689 arba 

rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y. 
■... ............. .... '■■■■■■

‘Laisvės” Koncertas
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada buvo.

Edna Vaivodaitė, sopranas
Tai naujas talentas “Laisvės” Koncertui iš Rochester,
N. Y., Gedemino Choro mokytoja. Vėliau plačiau 

paduosime apie jos mokslą ir karjerą.

Bus ir Daugiau Naujų Lietuviškų Talentų
Norime supažindinti Brooklyno visuomenę su visais 
Amerikos Lietuvių Artistais bei talentais. Tad kas 
metai duodame naujų dainininkų iš tolimesnių miestų.

Šiemet Jų Turėsime Daugiau Negu Bent 
Kada Esame Turėję

“Laisvės” Koncerto bilietai jau gatavi; sėdynės re
zervuotos, įžanga 50c, 75c ir $1.00. Nesivėlinkite 

įsigyti bilietus.

Bus Sekmadienį, 14 Lapkričio-Nov.
Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai

Vien tik šokiam įžanga 50c z

BUS LABOR LfCEUM SALEJE
X . ' '

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Koncertas prasidės 3 vai. dieną, šokiai 7-tą vai. vak.

I___ ——— .... .. ...............

PajUškau savo tėvo Juozapo Lu- 
kauskio, apie 75 m. amžiaus. Paeina 
iš Kauno rčdybos, Telšių apskr., Ja
napolės priemiesčio. Kaimas, Gurkal- 
nig, jo tėviškė. Jis apleido Lietuvą iš 
Užvenčio parapijos, Užvarmio dvaro, 
vienkiemis Palinigis, 46 m. kaip ap
leido Lietuvą, palikdamas pačią Do
micėlę su penkiais vaikais: vyriausia 
Nastazija, Kostas, Elzbieta, Antosė 
ir Vaclovas. Visi dar gyvi, tik moti
na Domicėlė mirus, 19.31 m. Atsišauk 
pats! Arba kas žinot, kur jis- gyve
na, malonėkite pranešti man. Pas
kiausia gal gyveno Baltimorčj, Ma
ryland St. Kas tikras žinias apie jį 
suteiks, tas gaus $50.00 dovaną. Kos
tas Lukauskas, 11 Hięks Lane, Great 
Neck, N. Y. (248-250)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel.^ Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo ,1# iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pareamdau automobilius veatuvem 
parSm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

T*Z Triangle 8-3621 
Brooklyn, N. Y.

B 168 Grand Street 
r Tel. Evergreen 8-7171
B Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familiją, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 8-6191

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
libalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokią kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikfitynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N, Y.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

irti mi m* mt mt irti irti in« mi irti irti mi mi mt mt mt mt mt mt mt mt mt mt >

PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

LADIES* DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.
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Notary Public

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

PER WEEK

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

Sun. all day and night.
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Tel. 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
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TRU-EMBER COAL COMPANY
’ (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas t EVergreen 7-1001

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai/legališkas svoris. Pristato
me greit j jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand Št.,' Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

aukštą laipsnį. .

. A- A. L




