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Dienraščio XXMotai XXVIII,Numerio Kaina 3cBrooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Vasario (Febr.) 3, 1938 PavienioTelephone STap;g 2-3878Piktas melas sugadina ir pa
žemina ne tik jo autorių, bet 
ir geriausius autoriaus bičiu
lius. Pavyzdžiui, skaitau laik
raščiuose, kad Toronto socia
listas Frenzelis nuvažiavo 
Montrealan ir prisimygęs tvir

kino, kad A. Bimba išstojęs iš 
Komunistų Partijos. Jis’ tai 
skaitęs iš laikraščio — be abe
jonės, iš “Naujienų.” O Fren
zelis yra geras Grigaičio drau
gas. Taigi, jis patikėjo Grigai
čiui ir plačios visuomenės aky
se apsimelavo. Už tai dabar 
Frenzelis gali nuoširdžiai pa7 
dėkavoti Grigaičiui. J
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KIVIRČIJASI HITLERIO MINISTERIŲ 
KABINETAS; BOSIĄ PERMAINŲ JAME 
Karo Jėgą Galva Gen. Blom- 23 Užmušti Susikirtus An-

Tai buvo 1936 metais pre
zidentinių rinkimų metu, 
republikonų partijos šulai pre
zidentą Roosevelta vadino bol
ševiku ir garsiai pasakojo 
žmonėms, būk Rooseveltas no
rįs Ameriką susovietinti. Bet 
ta kazyrė neišdegė, kaip da
bar visi žino. Reikėjo jieškoti 
kitos. Ją dabar surado naujas 
republikonų partijos vadas, 
Dr. Glenn Frank, buvęs Wis
consin© universiteto preziden
tas. Frank sako, kad Roose
veltas yra fašistas ir nori 
Ameriką suhitlerizuoti.

kai

Apie įtaką Francijos Komu
nistų Partijos organo “L’Hu- 
manite” šitaip rašo didelis re
akcionierius francūzas Ilillaire 
Belloc amerikoniškam , katali
kų savaitraštyje “America”:

“Tu matai knygų-laikraščių 
pardavimo stotyse ‘LTIumani- 
te’ kopijų stirtas, viršijančias 
kitus laikraščius; tuo tarpu 
darbavietėse ir ten, kur žmo
nės susirenka industriniuose 
miestuose, girdi diskusuojant 
socialinius skundus ir jų 
linimui būdus ta linija, 
tas laikraštis nurodo.”

Hillaire Bellocui tas, 
ma, baisiai nepatinka.

paša- 
kurią

žino-

Drg. Browderis parašė nau
ją knygą, pavadintą “The 
People’s Front” (Liaudies 
Frontas). Pasak “Daily Wor- 
kerio,” tai labai svarbi ir įdo
mi knyga. Mes jos dar nema
tėme, nes knyga būsianti masi
niai pradėta pardavinėti tiktai 
nuo vasario 21 dienos, kada 
drg. Browderis kalbės ir ra
portuos apie Francijos Komu
nistų Partijos kongresą. Jis 
tam kongrese šiomis dienomis 
dalyvavo. Dabar sugrįžta.

berg Turėsiąs Pasitraukt
j —L—

Berlin. — Iš patikimų šal
tinių pranešama, kad išsi
vystė kivirčai tarp Hitlerio 
ministerių ir armijos vadų.

Armijos oficieriams ypač 
esąs nepakenčiamas genero
las Werner von Blomberg, 
ligšiolinis vyriausias koman
dierius visų ginkluotų jėgų.

Jau senai dauguma Vo
kietijos armijos pulkininkų 
ir oficierių bruzda prieš 
krikščionybės persekiojimą 
iš nazių pusės.

Numatoma, kad gen. 
Blomberg turės atsistaty- 
dint. Jo vieton Hitleris skir-, 
siąs gen. Goeringą vyriau
siu komandierium visų gin
kluotų jėgų. Goering dabar 
yra karinio orlaivyno galva 
ir ūkinis diktatorius.

Būsią ir kitu ministerių 
pakeitimų.

ATĖMĖ TARPKALNŲ Iš 
FAŠISTŲ

Barcelona, vas. 2.—Liau- 
diečiai Lozoya srityj, į šiau
rius nuo Madrido, atėmė iš 
fašistų svarbią tarpkalnę.

Suėmė 4 Raketierius
Philadelphia, Pa., vas. 2. 

—Policija suėmė piktada
rius raketierius Rožę Ri
chert, G. Weinberga ir bu
vusį kriminalisto Dutch 
Schultzo advokatą J. R. Da- 
visą.

T. Lygos Įstatas prieš Užpuo
likus Liekasi Galioje

Geneva. — Švedijos ir 
Šveicarijos delegatai Tau
tų Lygos Taryboj reikala
vo pertaisyti Lygos įstatų 
16-tą straipsnį, kuris sako, 
jog Tautų Lygai priklausan
čios valstybes darys bendrus 
veiksmus prieš karinius už
puolikus.

Anot Švedijos ir Šveica
rijos atstovų, tai reikią tas 
Straipsnis pakeist taip, kad 
bendras ’ valstybių išstoji-

Tas mane veda prie kito 
klausimo, būtent, knygų skaD 
tymo. Ko gi daugiausia trokš
ta kiekvienas autorius?' Jis 
trokšta, kad jo knygą skaity- _______ ____ ___________v-
tų tie žmonės, kuriems jis ją'lįias prieš užpuolikus nebūtų 
taiko. Vadinkite tai liga, bet 
ja serga kiekvienas rašytojas.

Komunistai rašytojai-auto- 
riai dar trokšta ir to, kad 
skaitytojai nepasitenkintų tik 
perskaitymu jų knygų. Jie no-j 
ri, kad skaitytojai suprastų jų Į 
knygų idėjas ir jas diskusuotų.

Štai kodėl man labai smagu! 
buvo skaityti jau keleto drau-1 
gų išreikštos mantys apie Lite
ratūros Draugijos išleistą nau
ją knygą “Kelias j Naują Gy
venimą/* Tie x draugai knygą 
skaitė, kaikurie net po du kar
tu, susiinteresavo ja ir pasakė 
viešai, ką jie apie ją mano.

privalomas, o galėtų bend
rai veikti tik tie kraštai, ku
rie nori.

Holandijos, Belgijos ir 
Lenkijos delegatai dalinai 
palaikė tokią nuomonę.- Bet 
pagal Francijos, Sovietų, 
Chinijos ir kitų šalių atsto
vų reikalavimą minimas 
straipsnis liko nepakeistas. 
Tas klausimas bus perduo
tas svarstyt pilnam Tautų 
Ųygos susirinkimui.

visokių minčių — reikia,ir tol 
kių, kurios sutinka su autoll 
rium, bgt reikia ir tokių, ku-\ 
rios skiriasi nuo autoriaus.

Mūsų judėjimo knygas rei
kia viešai ir smarkiai disku- 
suo^i. Yra draugų, kurie mano, 
kad jie gali savo mintį apie 
knygą viešai pareikšti tik ta-1 
da, kada knyga jiems patin- knygą, tai mes mūsų knygoms 
ka, kada jie su jos mintimi^ užtikrintume masinį skaitymą 
pilnai sutinka. 
Taip nereikia atsinešti. ReikU svarbų vaidmenį.

Man atrodo, kad jei mums 
pavyktų išvystyti spaudoje 
plačiausias diskusijas apie

ęV v. ' ,

glijos Kareiviam su Arabų 
Sukilėliais Palestinoj

Jeruzalė. — Įvyko smar
kus susikirtimas tarp ara
bų sukilėlių ir Anglijos ka
riuomenės ties Nablus, Pa
lestinoj. Tapo nukauti 21 
arabas ir 2 anglai. 10 arabų 
ir 2 anglai sužeisti.

NAZIŲ KARO MINISTE
RIS BLOMBERG PASI

TRAUKĖ Iš VIETOS 
Berlin, vas. 2.—Po smar

kaus pasikalbėjimo su Hit
leriu, atsistatydino marša
las W. von Blomberg, nazių 
karo ministeris.

Armijos oficieriai buvo, 
be kitko, priešingai jam ir 
todėl, kad jis, būdamas 59

Grohn’aitę, staliaus dukterį, 
28 metu.

Blomberg išvažiuoja į

Ispanijos Seimo Slaptas 
Posėdis Atlaikytas 

Vienuolyne ant Kalno 
Barcelona, Ispanija.—Re

spublikos seimas atlaikė sa
vo pusmetinį posėdį sename 
garsiame vienuolyne ant 
Montserrat kalno, 30 mylių 
nuo Barcelonos. Ten susirin
ko didžiausioj slaptybėj. At
sargumas buvo reikalingas, 
idant fašistų šnipai nesuži
notų ir generolo Franco lėk
tuvai nebombarduotų seimo.

170 seimo atstovų vienbal
siai išreiškė pasitikėjimą 
liaudies valdžia; užgyrė 
jos patvarkymus ir tą pa
čią dieną po pietų saugiai 
išsiskirstė.

Ministeris pirmininkas 
dr. Negrin seime pareiškė: 
“Karas gali tęstis dar šešis 
mėnesius, metus ar dvejus 
metus, bet nežiūrint jo ilgio, 
neišsisems’ mūsų ekonominė 
jėga.... Ko mūsų diploma
tija negalėjo pasiekti, lai
mės mūsų kareiviai... Mū
sų valdžia duos tinkamą at
sakymą užsienių imperialis
tams” (Mussoliniui ir Hit
leriui).

Komunistų vadovė La Pa- 
sionaria (Ibarruri) ir įvai
rūs kiti atstovai kritikavo 
kai kuriuos / vyriausybės 
žingsnius; bet visi vienbal
siai pasižadėjo pilnai remti 
Liaudies Fronto valdžią.

JAPONIJA PRIPAŽĮSTA 
KARO STOVĮ

Tokio, vas. 2.—Japonijos 
užsieninis ministeris Koki 
Hirota pareiškė seime, kad 
“yra karo stovis tarp Ja
ponijos ir Chinijos. Todėl,

kiekviehą naujai pasirodžiusią sako, Japonija nepripažins
Chinijos skolų kitom šalįm 
(yp'ač Sovietam ir Anglijai), 

Tai klaida. Tik tada tos knygos sulošti/ iš kurių chinai gauną dau- 
J giausia karo reikmenų, '

I I

Šis paveikslas parodo Sovietų Magnitogorsko metalurgijos 
fabriką. Tai labai didelis fabrikas.

Perskilo Šiaurės Ledynas, ant Kurio 
Žiemauja Keturi Sovietų Mokslininkai

Maskva. — Baisus viesu- 
las-uraganas Šiaurių Po
liaus jūroje perskėlė ledyną, 
kur žiemauja keturi Sovietų 
mokslininkai, kurie ten iš
gyveno jau aštuonis mėne
sius. Mokslininkų stovykla 
pasiliko ant lyties tiktai 300 
jardų ilgio ir 200 pločio.

Nuo jų tapo atskelta dvi 
būdelės; viena tarnavo kaip 
įrankių sandėlis. Bet moks
lininkai išgelbėjo svarbiau
sius reikmenis. < Patys liko 
nesužeisti.

Ledo lytis įskilus ir po pa
lapine, kurioj jie gyvena. 
Tad jie žada pasistatyti bū
dą iš sniego; naujoj vietoj. 
Praneša Maskvai, kad bile 
valandą gali nustot veikęs 
jų radio, bet prašo dėl to 
nesirūpint.

Dabar lytis su mokslinin
kų stovykla randasi 74:16 
laipsnyje šiaurinės platu
mos ir 16:24 laipsnyj vaka
rinės ilgumos, tai yra, į ry- 
tuą nuo Greenland!jos, ne
toli Jan Mayen salos.

Viesuliška audra tebe- 
siaučia toj srityj, kaip pra
neša sovietinis ladlaužis

“Murmanec.” Jis dabar ran
dasi už 60 mylių nuo moks
lininkų.

Išskrido prof. O. J. Šmidt 
į Murmanską, 1,000 mylių 
nuo Maskvos, prie, šiaurių 
Lediniuoto Vandenyno. Iš 
ten jis vadovaus gelbėjimui 
sovietinių mokslininkų.

Šiomis dienomis tuo tiks
lu išlėks komandierius I. T. 
Spirin. Jeigu pasirodys ne
galima lėktuvams nusileisti 
ant lyties, tai jie numes ant 
jos sulankstomas valtis. O 
iš tų valčių mokslininkus 
galėtų paimt ledlaužis.

Sumobilizuota penki stip
rūs lėktuvai, du ledlaužiai ir 
vienas tvirtas garlaivis gel
bėjimui mokslininkų nuo 
jau neperdidelės lyties. Ti
kisi išvežt ir jų surinktus 
svarbiausius mokslinius da
vinius, tarnaujančius ypač 
oro spėjimui.

Temperatūra toj vietoj, 
kur raudasi minima lytis, 
yra šiuo tarpu nešalta, tik 
23 laipsniai aukščiau zero 
pagal Fahrenheit termo
metrą.

Francija ir Kt. Stengsis Fašistų Lakūnų Padary-
Sustabdyt Fašistų Oro 

Žudynes Ispanijoj
ta Žvėriška Baisenybe 
Barcelonoj, Ispanijoj

8 ANGLIJOS KARINIAI LAIVAI GAUDO 
MUSSOLINI!) SUBMARINE PIRATĄ

--------------------- T.................................... —B _______

Paryžius.—Francijos mi
nisteris pirmininkas C. 
Chautempš veda pasikalbė
jimus su Anglijos, Amerikos 
ir kitų šalių atstovais, kaip 
paveikt Ispanijos fašistus, 
kad jie liautųsi orlaivių 
bombomis žudę beginklius 
gyventojus užfrontės mies
tuose Ispanijos respublikoj.

Chautempš nurodo, kad 
respublikos valdžia yra "pa
siryžus nebombarduot fa
šistų užfrontės miestų, jei
gu generolo Franco lakūnai 
neužpuldinės nekarinių res
publikos miestų.

Anglijos vyriausybė jau 
išreiškė pritarimą šiai Fran
cijos pastangai.

. Jeruzale, vas. 2.—500 An
glijos kareivių tyko užklupt 
3Č0 ginkluotų arabų sukilė
lių vienoj kalnų lindynėj 
šiaurinėj Palestinoj. »

v ,

Barcelona, Ispanija. — Iš 
po griovėsių išimta jau 350 
lavonų tų vyrų, moterų ir 
vaikų, kurie tapo nužudyti, 
kai fašistų lėktuvai bom
bardavo šį didmiestį praeitą 
sekmadienį..

Bet po griovesiais dar lie
kasi dveja ar treja tiek dau
giau lavonų, kaip 'rašo New 
Yorko Times koresponden
tas.

Dar neišimta kūneliai 158 
vaikučių iš po fašistų su
daužytos prieglaudos. Viena 
fašistų bomba pramušė sto
gą bažnyčios ir prieglaudos, 
sprogo viduj ir suardė jardo 
storumo mūro sienas.

Unionville, Conn. ’— John 
Lorencik, 22 metų, ketina 
apsivest su slauge H. W. 
Peiper’iute, 70 metų. Jau
nos merginos jam atrodo 
“nerimtos.”

Francija Areštavo Du Ex- 
Pulkininkus Kaip Fašistą

Teroristų Veikėjus
Paryžius. — Tapo suimti 

buvę Francijos armijos pul
kininkai G. ' Cachier ir H. 
Benoit. Jie kaltinami kaip 
veikėjai slaptos fašistų te
roristinės organizacijos, va
dinamų “Cagoulardų.” 4
JAPONŲ KARO LAIVAI 
ŠNIUKŠTINĖJA AMERI

KOS VANDENYSE
Washington, vas. 2.— 

Kongresmanas Scott, demo
kratas iš Californijos, gir
dėjo, kad du Japonijos ka
ro laivai slankioja netoli 
vakarinio Amerikos pakraš
čio.

Toj srityj Jungtinių Vals
tijų karo' laivynas ir orlai- 
vynas dabar daro didelius 
manevrus.

Fabrikantai Išleidžia 80 
Miliony Dolerių per Me
tus Šnipam, Padaužom

Washington. — John L. 
Lewis suvažiavime Jungti
nės Mainierių Unijos aš
triai smerkė fabrikantus, 
kurie palaiko šnipus, mu
šeikas ir vigilantes padau
žas prieš darbininkus.

Prie kitko, jis nurodė, 
kad Amerikos fabrikantai 
per metus išleidžia iki 80 
milionų dolerių šnipams, 
gengsteriams ir provokato
riams prieš darbininkus ir 
jų unijas. Tokių ( “darbda
vių” veiklų jis prilygino bu
vusiai carinei šnipijadai Ru-, 
sijoj.

Mainierių Unija Nutraukia 
Ryšius su Darbo Federacija 

Washington. — Suvažia
vimas Jungtinės Mainierių 
Unijos vienbalsiai nutarė 
taip pataisyti jos konstitu
cijų, kad visur būtų įdėta 
CIO, kur iki šiol buvo mini
ma ' Amerikos Darbo Fede
racija.

(Mūsų supratimu, taisant 
konstitucija, reikėjo iš
braukt ir tų senosios kons
titucijos paragrafų, kuris 
skelbia, kad turi būt iš uni
jos išmesti nariai Komunis
tų Partijos, IWW ir kt. Šis 
paragrafas yra užsilikęs 
nuo tų laikų, kuomet Jung
tinėj Mainierių Unijoj vieš
patavo atžagareiviška Dar
bo Federacijos mašina.)

Kai kurie delegatai neno
rėjo leist kalbėt kanadiečiui 
mainięriui komunistui A. 
Pruett’ui, kuris nurodė, jog 
tas paragrafas yra priešin
gas pirmam konstitucijos 
skyriui, pripažįstančiam po
litinę ir religinę laisvę vi
siems nariam. Bet unijos 
prezidentas J. L..Lewis lei
do drg. Pruett’ui išreikšt 
savo nuomonę.

Italija Davė Gen. Franco’ui- 
Šešis Karinius Laivus

London.—Anglija pasiun
tė aštuonis savo karinius 
laivus naikintuvus sujieškht 
ir nuskandint submarine 1 
piratų, kuris torpedavo ir 
paskandino Anglijos preky
binį laivą “Endymion.” Su 
šiuo laivu žuvo keturi Ang
lijos piliečiai ir šeši kita
taučiai. (Pirmiau buvo pra
nešta, kad su grimzdančiu 
laivu paskendo 11 iki 12 
žmonių.)

Ispanijos ambasadorius 
Anglijai Flores parodė už
sieninei Anglų ministerijai, 
kad Mussolinis 'davė gene
rolui Franco’ui keturis ka
rinius laivus naikintuvus: \ 
“Aquila,” “Alessandro Poe- 
rio,” “Falco” ir ‘"Guglielmo 
Pepe” ir du submarinus.

Ispanijos ambasadorius 
padavė ir naujus tų karinių 
laivų' vardus, kuriais gene
rolas Franco juos ispaniš
kai perkrikštijo. Visi šeši 
veikia po Ispanijos fašistų 
vėliava.

Notoj Anglijai Ispanijos 
atstovas priminė, jog gene
rolas Franco neturi nė vie- -i 
no savo veikiančio submari-
no.

106,000 Amerikiečių Žuvo 
Nelaimėse 1937 Metais

Chicago, Ill. — Nacionalė 
Saugumo Taryba suskaitė, 
jog 1937 metais nelaimin
guose atsitikimuose žuvo 
106,000 žmonių Jungtinėse 
Valstijose.

32,000 automobilių nelai
mėse (tai 5,500 mažiau ne
gu 1936 m.); nuo pargriu- 
vimų 26,000; nuo apsidegi- 
nimų 8,000; prigėrė 7,000; 
geležinkelių nelaimėse 4,- 
000; nuo šaunamųjų ginklų 
4,000; nuo apsinuodijimo 
dujomis 2,000; nuo kitokių ' 
nuodų 2,000; įvairiuose dar
buose 19,000 ir tt.

Pernai skaičius mirčių 
nuo visų tokių priežasčių 
buvo 4 procentais mažesnis 
negu 1936 metais.

Nelaiminguose atsitiki
muose 1937 m., be to, 375,- 
000 sužeista nepagydomai ir 
9,400,000 pagydomai.

Medžiaginiai tps mirtys ir 
sužeidimai skaičiuojami iki 
$3,700,000,000 nuostolių.

London, vas. 2.—Prane
šama, kad Ispanijos respu- 
blikiečiai sumušė fašistus 
Madridu priemiestyj Cara- 
banchel ir atėmė iš jų 300 
namų; nukirto priešam ir 
geležinkelį.

ORAS
Šiandien bus dalinai apsi

niaukę^ ir šilčiau.—N. Y, 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 
Saulėtekis 7:07; saulėleii 
5:14.
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Kas Sudaro Aukščiausi 
SSSR. Sovietą?

Dabar jau galime mūsų skaitytojams 
paduoti smulkmeniškų duomenų apie pa
baigoj pereitų metų išrinktą visuotinu, 
slaptu balsavimu Sov. Sąjungos Aukš- 
čiausį Sovietą, kuris šiomis dienomis lai
kė savo sesijas Maskvoje. Šias duomenis 
imame iš nesenai atėjusios sovietinės 
spaudos.

Kaip žinoma, aukščiausias Sovietų Są
jungos valdžios organas, pagal naują 
konstituciją, yra Aukščiausias Sovietas, 
kuris susideda iš 1,143 atstovų ir dviejų 
rūmų arba butų. Vienas butas vadinasi 
Sąjunginiu Butu arba taryba ir susideda 
iš 569 narių. Į šitą butą buvo rinktas 
vienas atstovas nuo kiekvienų 300,000 
gyventojų. Pagal savo tautinę kilmę šis 
butas susideda beveik iš tiek tautų, kiek 
jų randasi visoj Sovietų Sąjungoje. Čia 
rasime: rusus, ukrainiečius, baltrusius, 
gruzinus, žydus, uzbekus, totorius, kazo
kus, armėnus, azerbežaniečius, latvius, 
čuvašus, lenkus, vokiečius, mordoviečius, 
tadžikus, kirgizus, turkmėnus, unmurtus, 
baškirus, bolgarus, kara-kalpakus, ka
bardinus, jakutus, čečencus, moraicus ir 
taip toliau.

Sąjunginio Buto socialis sąstatas yra 
toks: 247 atstovai yra darbininkai. Jie 
sudaro per 45 nuošimčius viso buto. Iš 
jų 201 dirba partijos, valdžios arb.a ar
mijos darbus ir yra nesenai atėję iš dirb
tuvių ir kasyklų. Kiti ir dabar tebedirba 
dirbtuvėse bei kasyklose/ Valstiečių at
stovų skaičius siekia 130 ir sudaro veik 
27 nuošimčius Sąjunginės Tarybos. Iš jų 
79 dirba visuomeninius darbus, o kiti te
bedirba kolektyvuose. Dvidešimt peųki 
atstovai yra kolektyvų pirmininkai.

Nemažas skaičius šio buto atstovų yra 
'inteligentai, tai yra, mokytojai, rašyto
jai, artistai, profesoriai, akademikai, mo
kslininkai ir tt. Jų yra net 169. Iš jų 134 
dirba visokius valdžios, partijos ir armi
jos darbus. Inteligentų atstovų tarpe 
randame tokius atsižymėjusius žmones, 
kaip akademikus Kamarovą, Baikovą, 
Bachą; rašytojus šolochovą, A. Tolstojų; 
artistus Moskviną, Karčaginą ir kitus.

Sąjunginiame Bute randame 77 mote
ris atstoves. Jokio buržuazinio parla
mento jokiam bute nebuvo ir nėra tokio 
skaičiaus moterų atstovių.

Daugumas atstovų yra jauni žmonės, 
būtent, 386 iš jų yra tarpe 20 ir 40 metų 
amžiaus, o tik 183 yra virš 40 metų am
žiaus.

Sąstatas Antrojo Buto
Antrasai butas vadinasi Tautų Taryba 

arba Butu. Jis buvo išrinktas, pagal nau
ją konstituciją, ne proporcionaliai' nuo 
tam tikro gyvenetojų skaičiaus, bet nuo 
sovietinių respublikų po 25 atstovus, nuo 
autonominių respublikų po 11 atstovų ir 
nuo autonominių sričių po 5 atstovus. 
Kaip žinoma, Sovietų Sąjungoje yra net 
vienuolika sovietinių respublikų ir kiek
viena jų Vyriausio Sovieto Tautų Bute 
turi lygią atstovybę, neatšižvelgiant į tai, 
kad vienos jų daug didesnės už kitas. 
Pavyzdžiui, Socialistinė Sovietinė Rusų 
Respublika yra keliolika sykių didesnė

Francija Žymiai Didina Savo
- Karo Laivyną

Paryžius. — Franci jos 
laivyno ministerija reika
lauja, kad seimas paskirtų 
šiemet statyt 58,000 tonų 
įtalpos naujų karinių laivų.

Pagal žinomas laivynų

$5.50
$6.00
$6.50
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$3.00
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$4.00
$3.00
11, 1924, at 
under the

už Armėnijos Sovietinę Respubliką, ta
čiau abidvi turi po lygų Skaičių atstovų 
Tautų Bute. Vadinasi, Sovietų Sąjunga 
susideda iš broliškais ryšiais apsijungu
sių respublikų ir viena kitos negali nu
stelbti.

Kiekvienoje sovietinėje respublikoje 
bei autonominėje respublikoje žmonės 
nėra tik vienos tautybės, bet daugelio. 
Todėl renkant į Tautų Butą, nebuvo at- 
sižvelga, kad, pavyzdžiui, iš Rusų So
vietinės Respublikos būtų išrinkti tiktai 
rusai. Rinko tuos piliečius, kurie pasiro
dė tinkamiausiais atstovausti tos respub
likos, kaipo tokios, žmonių interesus. Vi
so į Tautų Butą išrinkta 54 skirtingų 
tautų žmonės. Daugiausia gavusios yra 
sekamos tautos: rusų—146; ukrainiečių 
—34; baltrusių—15; azerbežaniečių—34; 
gruzinų—33; armėnų—30; turkmėnų— 
17; uzbekų—26; tadžikų—16; kazokų— 
24; kirgizų—17; totorių—15; žydų—15; 
vokiečių—9; kalmukų—9; osetinų—9; ud- 
murtų—7; komių—8; buriatų—8; marii- 
cų—6; baškirų—6; jaku tų—6; čečencų— 
—5;mordviečių—5; čerkesų—5; kabar- 
dincų—4; čuvašų—4; nancų-4; moldavie- 
čių—5; abzacų—5; kara-kalpakų—4 ir 
karelų 4. Kitos tautos turi po mažiau at
stovų.

Tautų Butas turi 574 atstovus. Jų tar
pe 218 yra darbininkai, iš kurių 152 dir
ba valdžios ir partijos įstaigose, o kiti 
tiesiai fabrikuose. Valstiečiai turi 200 at
stovų, iš kurių 100 dirba visuomeninius 
darbus, o kita pusė žemės ūkio. Inteli
gentų ir patarnautojų yra 156 atstovai.

Vyrų yra 464, o moterų 110. Nuo 20 
iki 50 metų amžiaus yra 549 atstovai ir 
tik 27 atstovai yra virš 51 metų amžiaus.

Partijiniai ir Nepartijiniai
Sąjunginiame Bute yra 461 komunis

tai ir 108 nepartijiniai. Gi Tautų Bute 
yra 409 komunistai ir 165 nepartijiniai. 
Tuo tarpu į jokį buržuazinį parlamentą 

-dar nėra patekęs nei vienas nepartijinis 
žmogus! Gal visoje Amerikoš istorijoje 
dar nėra buvęs išrinktas nei vienas se> 
natorius, bei kongresmanas, kuris nebū
tų buvęs svarbus savo partijos žmogus- 
vadas.

Aukščiausias Sovietas išrinko prezi
diumą, kuris veiks tarpe atstovų šuva-1 
žiavimų. Suvažiavimai įvyks du sykiu 
į metus. Juos sušauks prezidiumas. Tar
pe suvažiavimų prezidiumas turės pilną 
galią veikti, apart leidimo įstatymų. Įsta
tymus leis tiktai Aukščiausias Sovietas.

Prezidiumas susideda sekamai: Prezi
diumo pirmininkas, vienuolika jo pava
duotojų; sekretorius ir 24 šiaip nariai.

Be to, Aukščiausio Sovieto abiejų butų 
bendra sesija išrinko Liaudies Komisarų 
Tarybą, tai yra, vyriausybę. Tačiau ko
misarai ir visa Komisarų Taryba atsako- 
mingi prieš Aukščiausio Sovieto prezi
diumą, tai yra, prezidiumas gali atmesti 
bei panaikinti Komisarų Tarybos pat
varkymus, pašalinti komisarus ir paskir
ti naujus ir tt.

Tai toks yra sovietinės valstybės vy
riausias organas, kietai susijęs su plačią
ja. liaudimi ir vedąs jos visus bendruo
sius reikalus. * /

Sveikinimas, Kurį Išgirs, 
Ispanijos Žmonės

Vakar susirinko Ispanijos seimas. Jį 
sveikina viso pasaulio pažangioji visuo
menė. Mums be galo linksma girdėti, 
kad Ispanijos seimui pasveikinimą pa
siuntė ir Jungtinių Valstijų šešios de
šimtys senatorių ir kongresmanų. Ame
rikiečiai sveikina Ispanijos žmones jų 
tvirtam pasiryžime išgelbėti respubliką/ 
ir nusukti sprandą fašizmui.

Tai puikus padrąsinimass Ispanijos 
žmonėms tęsti karą iki pergalės. Jie iš
girs Amerikos senatorių ir kongresma
nų balsą ir prakilnius linkėjimus.

Šitie amerikiečiai dabar turėtų versti 
Roosevelto valdžią suteikti medžiaginę 
pagelbą Ispanijos respublikai.

programas, Francija* iki
1941 metų turės 550,000 to
nų karo laivų, Vokietija 
385,000 ir Italija 478,000 to
nų. Taigi nazių ir Mussoli- 
nio karo laivynai sykiu vir
šys Franci jos laivyųą dau
giau kaip trimis šimtais 
tūkstančių tonų.

BLOGAI UABUDAVOTAS 
LĖKTUVAS—NELAIMĖS 

PRIEŽASTIS

Washington.------ Tai dėl
blogo pastatymo nukrito di
delis lėktuvas Northwest 
Oro Linijos ir žuvo 10 jo 
žmonių Mantanoj, kaip at
rado valdiškas biuras.

20,000 Lietuvos Žmonių Reika
lauja Amnestijos Politkaliniam

(/J Lietuvos Demokratinio Ben-
dro Fronto Organo “Išvien”)

POLITINIŲ KALINIŲ
AMNESTIJOS REIKALU

1935 -m. Suvalkijos valstie
čių sukilimas turėjo nemaža 
pasėkų. Tautinė-fašistinė Lie- 
fuvos vyriausybė buvo labai nu- 
gązdjnta, nes panorus panaudo
ti kariuomenę žmonėms malšin
ti' pamatė, kad kareiviai gali 
saviškių — kaimiečių — nešau
dyti. Viena iš to sukilimo pa
sėkų yra Seimo sušaukimas. 
Per sukilimą nelabai tikėtinu 
būdu dingo tautininkų šulas Jo
nas Lapenas. Mat, karo vado
vybė, norėdama nuraminti su
kilusius valstiečius, pareikalavo 
iš ministerio pirmininko Tūbe
lio, kad J. Lapeną suimtų, jo 
turtą konfiskuotų. Tūbelis su
tiko: Joną Lapeną nuteisė, nors 
jo nusikaltimo teismas negalėjo 
įrodyti. Lapenas iš susikrim
timo pasimirė—širdis neišlaikė. 
Mirusiojo byla buvo dar kartą 
svarstyta, ir Lapeną teismas 
išteisino. (Kaip lengvai vadai 
išsižada savo rėmėjų!) Jau ir 
anksčiau, o ypač po suvalkiečių 
sukilimo, į kalėjimus prisirin
ko tiek daug politinių kalinių, 
jog jie net į visus kalėjimus 
nesutelpa. Lietuva dabar turi 
daugiau kalėjimų, kaip caro lai
kais. Neseniai netoli Kretin
gos buvo įrengtas dar vienas, 
naujas kalėjimas — darbo sto
vykla. Tai bene bus bjauriau
sias, iš Hitlerio pasiskolintas 
kalėjimo tipas—darbo stovykla. 
Čia blogai maitinami kaliniai 
verčiami dirbti sunkius darbus: 
skaldyti ir tašyti akmenis. Blo
gas maistas, nehigieniškas dar
bas iščiulpia paskutinius kali
nių sveikatos syvus. Iš šalies 
maisto įnešti neleidžia.

Kad padarytį kalėjimuose 
vietos politiniams kaliniams, 
teisėjai yra įpareiguoti bausti 
sąlyginėmis bausmėmis. Daž
nai tenka skaityti laikraščiuo
se, kad teismas vagišius atlei
džia nuo bausmės. Galima pa
manyti, .kad čionais yra teismų 
žmoniškumas. Bet tikrumoje 
tik dabartinio teisingumo mi
nisterio, jaunomis dienomis į 
socializmą linkusio, St. šilingo 
įsakymas teisėjams, kad, palei
džiant vagis, padaryti vietos 
politiniams kaliniams.
Nuodijimas Dujomis, Vietoje 

šaudymo
Kalėjimams praretinti, tur 

būt, praktikuojama ir mirties 
bausmė politiniams kaliniams. 
Seniau karo lauko teismų pa
smerktuosius v šaudydavo karei
viai. Po Suvalkijos valstiečių 
sukilimo kareivius tam reikalui 
naudoti pasidarė pavojinga. Ir 
štai naujas, granai lietuviškai 
fašistinis išradimas — šaudymą 
pakeisti nuodijimu.

Surado specialistą nuodytoją, 
įtaisė 1-me forte Aleksote dujų 
kamerą ir pradėjo darbą. Iki 
1937 m. lapkričio mėnesio jau 
trys nunuodyti. Kuo nuodija— 
nesako. Net kamora slepiama: 
laikraščiai skelbia, kad toji ope
racija atliekama IX forte. Ga

Leon Blum, Franęijos Socialistų Partijos vadas 
ir buvęs premjeras.

lima manyti, kad nuodai yra ti
krai tautiškai lietuviški, ir var
das jiems tiktų “tautinimas” 
(nuo žodžio tautininkas), nes 
jais žmogus ne iš karto nunuo
dijamas. Jis ilgai kankinasi 
prieš uždusdamas. Tai įrodo 
įr tas faktas, kad žudymo sce
nos baisumo paveiktas kameros 
sargas nusišovė.

Lietuvoje kaliniai kas metai 
išsėdi apie 200,000 parų. An
tra vertus, tautinei valdžiai la
bai trūksta pinigų. Kai Su
valkijos ūkininkai pradėjo 
bruzdėti, prireikė daug naujų 
šnipų. Bet kur gauti jiems ap
mokėti pinigų? Juos vidaus 
reikalų mįnisteris paėmė iš so
cialinės apsaugos kreditų. Mo
kesčių inspektoriai, .kurių privi
so, kaip ir šnipų, ištisa armi
ja—gyventojams jie darosi ti
kra Egypto^ plėga, rado naują 
valstybės pajamų šaltinį — ap
dėjo mokesčiais kalinius, kurie 
už prasėdėtą parą turi mokė
ti po tris litus!
Kaliniai Sumoka 600,000 Litą 

Valdžiai
Pamanykite, 200,000 parų po 

tris litus — per metus sudaro 
600,000 litų! Tas naujas bū
das papildyti išeikvojimais nu- 
ubagintą valstybės iždą irgi 
gundo padidinti kalinių skaičių. 
Tik bėda, kad kalėjimų maža.

Nemažą rolę šnipų daugini
me vaidina ir šnipų, provoka
torių veikla bei mūsų valdovų 
nepaprastas bailumas. Mūsų 
valdovai bijo komunizmo, tai 
glosto per Darbo rūmus darbi
ninkus. Bijo kariuomenės, dėl 
to davė suėsti savo ištikimą šu
lą Lapeną. Bijo net tautininkų 
studentų organizacijų, nes tar
pe neolithuanų įr jiems pana
šių yra daug voldemarininkų. 
O šnipai reikalauja vis naujų 
kreditų, kad mūsų neprinokęs 
Mindaugas III (pirmasis vieš
patavo 1236-1263 m., antrasis 
—Urachas — sostan įkopti neį
stengė) nieko kito neveikia, 
kaip tik bijosi ir drebina kin
kas. Naujieji nežmoniški įsta
tymai: spaudos, draugijų, vals
tybės ir tautos saugumo ir kt., 
kokių nematėme net prie caro, 
valdovų baimės padiktuoti. 
Teismai visai neteko nepriklau
somybės, teisėjai, prokurorai 
virto pataikūnais. Pagaliau 
teismai pasidarė ir nereikalin
gi: juk į kalėjimus sodinti, pi
nigine bauda bausti gali ir poli
cija, komendantai, šnipai ir kt.

Nuo to laįko, kai Lietuvoje 
įsiviešpatavo tautininkai, nėra 
nei teisėtumo, nei pilietinės 
laisvės, štai iškalbingas pa
vyzdys: Pei’ šešis su puse Sei
mo valdymo metus Lietuvoje 
nebuvo nė vieno sukilimo prieš 
valdžią, o per ,10-tį tautininkų 
valdymo metų—aštuoni: Stalio- 
raičio-Klimaičio, Pajaujo, Pleč
kaičio, Petruičio, gen. Kubiliū
no, Suvalkijos ūkininkų, darbi
ninkų per Karnauskio laidotu
ves, Voldemaro atentatas.
Kova Dėl Amnestijos

Politiniams Kaliniams 
Tokioms aplinkybėms esant, 

grupė žmonių sumanė prašyti

Seimo apsvarstyti politiniams 
kaliniams amnestijos projektą. 
Nors mūsų Seimas nevertas sa
vo vardo, nors beveik visi jo 
nariai pataikūnai, kinkų dre- 
bintojai, bet kad išlaisvinti ka
linius, reikia visokių priemonių 
bandyti. Pagal 1928 metų 
konstituciją, kad ir neteisėtai 
išleistą, 25,000 gyventojų turi 
teisę patiekti Seimui įstatymo 
projektą.

Lietuva amnestijos įstatymo 
nematė nuo 1926 m. Gi jis 
reikalingas: ištuštintų mūsų 
kalėjimus, išgelbėtų tūkstančius 
žmonių nuo ęlžfovos, sugrąžin
tų juos prie normalaus darbo.

Išgirskite Jaunimo 
Balsų

Ruošiamo anglų kalba lie
tuvių jaunimo žurnalo 
“Voice” leidėjai jaunuoliai 
išsiuntinėjo visoms organi
zacijoms ir jų kuopoms laiš
kus, prašydami jų darbui 
paramos. Jų atsišaukimas 
ir prašymas skamba seka
mai :

Jau beveik metai praėjo 
nuo to laiko, kai buvo pra
dėtas vajus gavimui 500 
skaitytojų del naujo jaunuo
lių žurnalo, “VOICE of Li
thuanian Americans”. Su 
džiaugsmu mes galime pra
nešti, kad jau ruošiame pir
mąjį numerį spaudai. Už 
kelių savaičių jau žurnalas 
išeis. Tai bus istorinio da
lykas. Pirmu syk anglų 
kalboje išeis žurnalas, kuris 
žadins lietuvių jaunimą 
veikti, organizuotis ir susi
pažinti su lietuvišku veiki
mu, su lietuviška kultūra. 
Tai bus pirmas tokios ska
lės kultūrinis užsimojimas 
palaikyti jaunimą lietuvių 
veikime.

Mes kreipėmės į jus se
niau del paramos šiam dar
bui. Kreipiamės dar sykį, 
įdant šis mūsų darbas pra
eitų tokiu entuziazmu lie
tuvių darbininkų organiza
cijose, kokiu jis turėtų pra-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Kadangi matau tankiai 
spaudoje žinias, kad japo
nai daro dideles ir žiaurias 
provokacijas Sovietų val
džiai parubežyj ir daug bu
vo ginkluotų susikirtimų ir 
jau daug Sovietų Sąjungos 
kareivių ten likosi užmušta 
bei sužeista, ir šiaip daug 
Sovietam nuostolių padary
ta, o vis tik Sovietų vyriau
sybė tik protestą pasiunčia 
japonams, vėl tas eina sena 
gyvenimo vaga, jokių griež
tų veiksmų prieš japonus 
dar vis nedaro.

Ar Sovietų vyriausybė da
rytų tokius pat nusileidimus 
japonams, jeigu jie nukautų 
ir didelį Sovietų valdžios 
žmogų: komisarą arba kitą 
svarbų politiką, kaip dabar 
nusileidžia už paprasto, ru- 
bežiaus sargybinio nužudy
mą? '• J. Lazauskas.
Atsakymas:

Iš visko matosi, kad So
vietų Sąjunga deda visas 
pastangas išvengti karo ar
ba jį/kuo toliausia atidėti. 
Ji kovoja už taiką.

Visa tai, aišku, išeitų valstybei 
į naudą.

Seimo nariai patys amnesti
jos įstatymui išleisti iniciatyvos 
nesiima. Kai kurie jų pa
klausti, kodėl, atsako: “Susimil
dami neveikite mūs į tą bėdą, • 
nes galime netekti duonos kąs- A 
nio!” \

Aukščiau minėtoji žmonių 
grupė, nors datig ko ir nesiti- 
ki, darbą jau pradėjo. Teisi- ” 
ninkai jau paruošė tokio įstaty- '-G 
mo projektą ir visAur renkama 
parašai. Jau yra surinkta apie 
20,000. Kad greičiau < būtų su- 
rinktas reikalingas kjekųs, rei- — 
kia, kad vietose būtų paraginti . ; 
žmonės po tuo įstatymo teistu 
pasirašyti. Kai kur policijįa“' 
trukdo parašus rinkti: atimKr , 
nė j a sąrašus ir visokiais būdaįsV." 
grąsina. Bet iš pačio teksto \ 
galite spręsti, kad čia nieko pa- " 
vojingo nėra. Dėl to visi prisi
dėkime prie šio darbo.

eiti. Todėl mes siunčiame 
jums sekamus dalykus:

(1) Blanką užsakymui 
pundo žurnalų platinimui ~ 
pavieniais numeriais. Pun
das, kai užsakoma 10 arba 
daugiau kopijų, tai atiduo
dame po 10 centų už kiek
vieną kopiją, o žurnalas 
parsiduos po 15 centų už 
kopiją. Tai jūsų organiza
cijai liks 5 centai pelno nuo 
kiekvienos parduotos kopi
jos. Perkant mažiau kai 10 
kopijų, ' pareina truputį 
brangiau. Prašome užsisa
kyti tiek kopijų žurnalo, 
kiek tiktai manote išplatin- : 
ti. Jei prisiusite pinigus už « 
pundą iš anksto, tai apmo- : 
kėsime ir persiuntimo lėšas. •

(?) Pasveikinimai žųrna- : 
lui. !Mes taipgi prašome jū- • 
sų ir kitų* organizacijų pa- ; 
sveikinti žurnalo “Voice” : 
pirmąjį numerį. Mes nori- į 
me jūsų pagelbos tame. Jū- : 
sų kuopa bei organizacija •; 
gali pasveikinimą įdėti mū- ;; 
sų žurnale, užmokant už jį •• 
sulig dydžio. Kainos yra: 
Visas puslapis $20.00; pusė 
puslapio $10.00; ketvirtada- ’• 
lis puslapio $5.00; aštunta- “ 
dalis puslapio $3.00; vien 
tik organizacijos paminė ji- :: 
mas $1.00. Prašome sulig

(Tąsa ant 4-to puslp.) i:

Ką Sovietų valdžia dary
tų, jeigu japonai atkeliavę :: 
Maskvon nudėtų aiįkštą vai- 
džios žmogų, tai dabar sun- ;; 
ku pasakyti. Ir spėlioti ne- y’ 
apsimoka. Tačiau draugas £ 
turėtumėte matyti skirtumą £ 
tarpe nužudymo pasienio 
sargo ir aukšto viršininko, '• 
ar tai būtų Sovietų Sąjun- 
goję, ar bet kurioje šalyje. 
Tiesa, viena ir kita gyvybė :: 
teverta tiek pat, bet visuo- ‘X 
menėje pozicija padaro di- 
delį skirtumą. Pavyzdžiui, į 
japonai iš orlaivio sunaikino :: 
Amerikos laivą ir :nužudė 
keletą jūreivių. Tiesa, tai : 
buvo japonų bjaurus žygis -2 
ir dora žmonija tuomi pasi- 
piktino, bet jeigu japonų or- 
laivis atlėktų į Washingtona : 
ir nužudytų Amerikos pre- 
zidentą ir dar keletą jo ka- : 
bineto narių, tai jau būtų : 
aiški, atvira Japonijos ^a- į 
rinė provokacija. Atrodo, . 
vienų gyvybė nevertesnė už 
kitų gyvybes, bet jų pozicija 
visuomenėje sudaro didelį ’ 
skirtumą tarptautinėj situ- • 
acijoj ir diplomatijoje/'^ ’
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Teruelio Fronte
Rašo Uja Erenburg

Žemai žydi išblyškusios 
gruodžio mėnesio rožės, 
auksu žiba apelsiną. Visas 
šimtas kilometrų.... Kaip 
čia patikėsi apelsinais? 
Sniegas, ledinis vėjas. Sun
ku įkopti į statų kalną — 
vėjas verčia nuo kojų. Slidu.

Tik ką kovotojai užėmė
• vieną aukštumą. Jie griuvo, 
šliaužė. Karo vaizdai mano 
sąmonėje dabar neišjungia
mai susieti su ispanų pri-

• gimties kraštutinumais, pa
sakysiu — su jos fanatiz
mu. Mūšiai dėl Brunetės po 
negailestingos saulės spin
duliais, kuri tiesiog degino 
Kūną. Tada vandens gurkš-

> nis buvo tiesiog laimė. Ir 
*' dabar, apledėjusių nuogų 

kalnų tarpe, vėjuje neaiš
kiai svajoji kelis anglius, 
ties kuriais galima būtų 
sušildyti sugrubusias kojas.

Prieš metus aš 
čia mūšius. Tada ties Teru- 
eliu stovėjo anarchistų da- Ar jaugi gen. Frankas taip kritiniai sunkvežimiai siau-

lys. Jos iš tikro buvo anar- 
chistiškos — meksikoniški 
kovbojai sniego pusnynuose 
ir Kropotkinai, apsivynioję 
kulkosvydiniais kaspinais.

Štai eina į mūšį diviziją, 
kuriai vadovauja anarchis
tas Vivanchos. Kariai susi
glaudė. Jie suprato, kas tai 
yra disciplina. Išmoko kau
tis. V okiški bombanešiai, 
italų divizijos pasirodė ge
rais mokytojais. Ties Mad
ridu — Sipriano Mera, čia 
—Vivanchos gali būti teisin
gai pavadinti liaudies va
dais, kilusiais pilietiniame 
kare, kurių tarpe mes senai 
jau vertiname ir mylime 
Modesto arba Kampesino.

“Jaunučiai”—rekrūtų di
vizija. Dar rytą visi vie
nas kitą klausinėjo: Ar eis? 
Jie nuėjo ir narsiai kovojo. 
Nežiūrint didelės kulkosvy
džių ugnies, jie užėmė aukš-

mačiau tumas.
Priešas nelaukė puolimo.

ilgai įtikinėjo anglus del re
spublikoniškosios kariuome
nės nepajėgumo eiti į priekį, 
kad net pats patikėjo savo 
nepajėgumu? Tuo tarpu 
respublikonai šiandien paro
dė, kad jie moka ne tiktai 
gintis. Paskutiniame savo 
laiške aš rašiau, kad liau
dies kariuomenė pasiruošu
si ir pasipriešinti fašistų 
smūgiams ir daryti puolimą, 
jeigu toks bus reikalingas. 
Tą laišką aš rašiau pakeliui 
į Teruelio frontą.

Naktį buvo gili tyla. Ten
ka pažymėti puikų pasiruo
šimą pulti: skubų dalių per
metimą. Ar senai dar mes 
matėme kariškas operacijas, 
kurios buvo atidėliojamos 
diena po dienos, apie ku
rias šnekėjo visos Valenci- 
jos ir Barcelonos kūmutės? 
Per šešis mėnesius išaugo' 
nauja kariuomenė. Vyriau
sias štabas veikia. Taip, 
kad, tur būt, čia galėtų pa
simokyti generolai net labai 
rimtų Europos kariuome
nių. 4-

Uždusdami, šliaužė pas-

rais kalnų keliais. Staiga 
dienobrėškoš tyloje prabilo 
pabūklai. Tiktai tada fašis
tai sužinojo apie puolimą. 
Skrenda 40 bombanešių. 
Greta manęs kariai — jauni 
Levanto valstiečiai. Jie šau
kia: “Mūsiškiai!” Aš nega
liu pertįekti, kaip jie tą žo
dį ištaria. Čia visas entu
ziazmas dar nesenai begink
lės tautos, kuri mato, kad ji 
dabar eina prieš amžinus 
savo priešus ne su kirviais 
ir ne su šakėmis. Nežiūrint 
žemo debesuotumo, aviacija 
sėkmingai bombarduoja Te
ruelio kareivines ir geležin
kelio stotį. Neabejotina, 
priešui padaryti dideli nuos
toliai. Tačiau, gali būti, 
pats liaudies aviacijos regi
nys čia suvaidino dar dides
nį vaidmenį šių dienų įvy
kiuose: jis pakėlė pėstinin
kų dvasią.

Teruelio apsupimas pasi
reiškė iš visų pusių. Kai ku
rios dalys šiandien kovėsi 
puikiai, kitos silpniau. Ka
ro mokykla — sunki mokyk
la. Nelengva išmokti rašyti 
eiles, nelengva išmokti

imti aukštumas. Geriausia 
ėjo pirmyn dalys, buvusios 
dešiniajame flange—iš šiau
rės. Jos pasistūmėjo 8—10 
klm. Viduje respublikonai 
pasistūmėjo 3—4 klm. Pie
tinė grupė, paėmusi kelias 
aukštumas, randasi artimai 
apie 2 klm. nuo žygio vietos. 
Paimti Konchud ir San- 
Blas kaimai. Paskutiniame 
paimta pabūklų ir 83 belais
viai. San-Blas kaimo vals
tiečiai respublikonus pasiti
ko su raudona vėliava ir 
džiaugsmo šūkiais. Kaip be- 
gudrautų gen. Frankas, no
rėdamas valstiečiams įtikti 
demagoginiais į s t a tymais, 
kuriais tartum norėtų ap
ginti smulkiuosius valstie
čius, valstiečiai dar gudres
ni: jie nemoka skaityti, — 
tai neturtingi ir atsilikę 
valstiečiai vienos elgetiš-

Priešais mane priešo atsi
šaukimai: “Raudonieji va
dai jus pardavė Franci j ai ir 
Rusijai.” Taškas. Visa. Ka
riai aplinkui juokiasi. Vel
tui gen. Frankas eikvoja po- 
pierį. Gal būt tiktai pasiųs
ti šitą lapelį francūzų “pat
riotams” (iš tų, kurie apsi
rūpina vokiškais kulkosvai
džiais). Jie savo laikraš
čiuose įtikinėja, kad Fran- 
cija neturi geresnio draugo,

kiaušių Ispanijos provinci- į kaip gen. Frankas... 
jų, — tačiau jie, neskaity
dami, mato, kur savasis ir 
kur priešas.

Iš aukštumos labai ryš
kiai matytis Teruelis. Tai, 
regis, vienas iš patetingiau-

ir siu Ispanijos reginių. Rudi

kalnai ir senoviškas- mies- tavimą.” Demagogija nacio- 
tas su senoviškais pastatais, nalistu jį suėdė. Tačiau dėl 
panašus į. tvirtovę. Tamsūs jo žodžių politiniams 
švininiai debesys draskomi 
vėjo. Saulė. Ryški šviesa, ty
lūs šešėliai. Is vadovauja
mojo X brigados punkto 
matyti, kaip nacionalistai, 
susilenkę, bėga atgal. Štai 
r e s p u b likonai. Kulkosvai
džiai. Keli žmonės nukrito.

Aš klausiu belaisvio: “Už 
ką jūs kovojate?” Jis sun
kiai kvėpuoja, žiūri į mane 
liūdnomis akimis. Paskui 
sako: “Nežinau.” Kitas, tai 
falangistas, jis niūriai kar
toja: “Už sindikatų viešpa-

res
publikos vadovams verta su
sigalvoti. Maža išmokyti ka
rį šaudyti, jam reikia išaiš
kinti kiekvieno šūvio ir . 
kiekvieno taikinio prasmę. 
Reikia, kad pats labiausiai 
atsilikęs Aragono piemuo 
žinotų, kad šis karas—jo ka
ras.

Liaudies kariuomenė ne 
tiktai išaugo, bet ir su
brendo. Aš kalbu ne apie 
techniką, bet apie tą dydį, 
kuris galutiniame balanse 
išsprendžia kiekvieno karo 
pabaigą — apie pėstininko 
sąmoningumą. Ispanų tauta 
buvo pati taikingiausia Eu
ropoje. Ji nežinojo karo ir 
nenorėjo jo žinoti. Karą jai 
primetė. Pradžioje ji karą 
priėmė, kaip kartų reikalą. 
Ji pildė visas kariškas ope
racijas karštai ir vaikiškai 
nemokamai, kuris iš kart 
nori padaryti visa ir atšala 
su pirmu nepasisekimu. Da
bar tos tautos jau nėra. Nė-' 
ra daugiau sentūrijų, sėdė-

(Tąsa 4-tam puslaply)

LAISVĖS BAZARAS
Tęsis 3 dienas. Kožną dieną bus dailės programa ir šokiai

Emerson Model X-138
15 TUBE RADIO

$119-95
Nuo 540 iki 18,000 kilo
cycles. Tai stebėtinai 
graži dovana “Laisvės” 
bazare, kas ją gaus turės 

kuom pasidžiaugti. .

Penktadienį - Šeštadienį - Sekmadienį

Va s a r i o-Februar y

Remington Noiseless 
Portable Typewriter

Visiškai nauja rašo
moji mašinėlė su Ii 
tuviškais akcentais.

I

Tai puiki dovana “Laisvės” bazare. Apart šios
mašinėlės bus daugybė kitų gerų daiktų, ku
riuos reikės išleisti žemiau jų tikros kainos.

BAZARAS BUS DIDELĖJE SALĖJE IDEAL BALLROOM
151 Knickerbocker Ave. ir kampas Flushing ftve., Brooklyn

Penktadienį, 11 d. vasario
Bazaras prasidės 6-tą vai. vakare; šokiam grieš 

Mikalausko orkestrą; programą duos Brooklyno Aido 
Choras. Visiem atsilankiusiem bus duodama dovanų 
gražūs sieniniai kalendoriai. Kitais vakarais kalendoriai 
nebus duodami, vien tik penktadienio vakare. Tad no
rintieji gauti dovanų puikų kalendorių, ateikite į ba- 
zarą penktadienio vakare. Įžanga tik 20č asmeniui. 
Ateikite penktadienio vakare, naudokitės dovanų pro
ga ir pigesne įžanga.

Šeštadienį, 12 d. vasario
Bazaras prasidės 5-tą vai. vakare, šokiams grieš 

Retikevičiaus orkestrą, programą duos Lietuvių ir rusų 
garsioji artistų grupė iš Philadelphijos. Jie duos opere- 
tišką programą. Bus šokių, solų, duetų ir dainuos visa 
grupė. Tai bus nepaprastai graži programa. Tai ta pati 
grupė, kuri pernai “Laisvės” bazare sukėlė daug ova-

\

ei jų, Įžanga 25c asmeniui, šiemet jie dainuos ir lietuviš
kų dainų, taipgi turės ir stygų orkestrą.

Sekmadienį, 13 d. vasario
Vaikų diena nuo 1 vai. dieną iki penktai valandai. 

Įžanga vaikam veltui. Taipgi bus vaikam duodama do
vanos ir vaikai galės pirktis gerus daiktus nuo 1c ir 
aukštyn. O suaugusiem tai paskutinis vakaras bazarp; 
šokiams grieš George Kazakevičiaus Orkestrą; progra
mą duos Sietyno Choras iš Newark, N. J. ir Pirmyn 
Choras iš Great Neck, N. Y. Tai bus gražus būrys 
svečių iš kitų miestų. Visiem atsilankiusiem bus duoda
ma puiki dovana, kurią paskelbsime vėliau. Įžanga 25c 
asmeniui.

BAZARE BUS DAUGYBES GERŲ IR BRANGIŲ DAIKTŲ
Jie visi bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas. Naudokitės tąja nepaprastai didele proga.
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Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo
(Tąsa)

“Tai bent žinosi, kad gyvenai ir sėsk į 
elektros kėdę švilpaudamas. Ah, tiesa... 
Tu velniškai paženklintas ir tuoj gali pa
kliūti, tai viena. Antra vertus, tau bai
siai ir nesiseka.... Bef tiek to, einam 
paūžti. Beje, o kaip su kapitalu stovi?”

“Šiek-tiek dar turiu, bet....
“Bet neturi nei darbo, nei kambario 

ir nei prakeikto draugo, apart manes.”
“Gal pasiseks surasti dėdę Vilį, jei ne

žuvo kare”.
“Nesirūpink. Štai tau ant pradžios ir 

einam.” Tai taręs, Džiakis įbruko Petre
liui į ranką tris dešimkes ir jiedu išėjo.

%

Griešnas Griešną Apskuta
Jiedu nuėjo į kabaretą ir stalas tuoj 

tapo nukrautas valgiais ir gėrimais, ne
paisant, kad tai buvo ir blaivybės laiko
tarpis. Petrelis bandė atsisakyti nuo deg
tinės, nes jis savo amžyj dar nebuvo ra
gavęs svaigalų ir visai nemanė pradėt 
gerti. Bet negalėjo atsisakyti nuo Džia- 
kio, kuris akiplėšiškai jį vertė gert.

Čia Petrelis pamatė, ko nebuvo matęs, 
išgirdo, ko nebuvo girdėjęs ir patyrė, ko 
nebuvo patyręs. Kur tik jis žvilgsnį me
tė, vis už ko tai, jam nematyto, užkliu
vo jo žvilgsnis. Štai prie vieno stalo sėdi 
senas pilvūzas, o ant jo kelių jaunutė 
mergaitė. Ji girta, o senis dar girtesnis. 
Prie kito stalo sėdi pusgirtis jaunuolis, 
o prie jo nei katelė glaudosi sena ponia. 
Ir kur tik jis žvilgsnį metė, vis pusgirtės 
ar girtos poros—seniai su jaunomis, jau
ni su senomis.

Salė buvo apšviesta mėnulio šviesos 
spalva. Ant nedidukės estradėlės griežė 
keli muzikantai, o salėj sukinosi kelios 
pusgirtės poros. Tai pirmu kart Petrelis 
išgirdo tai, ką mes vadiname muzika. Jo 
ausys negalėjo atsigėrėti meliodijos švel
numu, o akys — smičių bėgiojimu ir 
pirštų laipiojimu per stygas.

Paskui prasidėjo taip vadinamas kon
certas ir pradėjo išeidinėti dainininkės. 
Jos, suprantama, kaip tokioj vietoj, dai
navo ir tam* parinktas dainas. D.ainavo 
nuo estrados ir apie stalus sukinėdamos, 
ypatingai apie tuos stalus, kur sėdėjo 
Vieni vyrai, o jais buvo tik Petrelis ir 
Džiakis.

Nors dainininkės išeidinėjo pusplikės, 
kilnojo kojas, vartė akis, kraipė savo ek
vatorius ir jaudino vyriškius, bet' Petre
lis, manydamas, kad taip reikia daryti, 
nejautė jokios pagundos. Jis neatsigėrė
jo, dainininkių gražumu ir jų balselių 
švelnumu. Jo sielą kuteno dainos ir mu
zikos melodijos, jis svaigo tuose muzikos 
aiduose, jo siela suposi dainos balso links
niuose. Tos dainininkės jam atrodė taip 
nepaliečiamos, taip nekaltos, kad jis ne
būtų drįsęs bent vienos rūbo dasilytėti, 
netik ranka, bot ir žodžiu paliesti.

Tąčiau ar tai Džiakio buvo taip su
tvarkyta, ar imta tiesioginis bandymas, 
kad dvi iš tų “nekaltųjų”, tarsi peteliš
kės, nutūpė viena ant Džiakio, 'kita ant 
Petrelio kelių! Džiakis tuoj apsikabino 
su savąja ir pasibučiavo, o Petrelis, svi
lo iš gėdos, stingo iš nusistebėjimo. Jam 
susidėjo tokia padėtis, kad nei bėgt, nei 
rėkt. Jis nedrįso nuvaryt ją šalin, negi 
turėjo drąsos daryti tai, kaip Džiakis da
rė.

Bet peteliškė, matomai, žinojo kaip su 
tokiais, nedrąsiais naujokais reikia elg
tis ir tuoj jį užkariavo... Jie gėrė, bu
čiavosi, glamonėjosi, jų rankos klaidžio
jo postalio šešėliuose ir Petrelio nedrąsa 
buvo priversta užsimerkti.

* * * *
Buvo jau trečia valanda ryto, kada 

mūsų seni bičiuliai, pusėtinai įsikaušę, 
grižo į viešbutį, iš kurio buvo išėję. Gat
vėj nebuvo jokio žmogaus. Tik kur-ne- 
kur stūksojo prie šaligatvių prisiglaudęs 
vienas-kitas automobilis. Džiakis ką tai 
kalbėjo, bet Petrelis visai negirdėjo jo 
kalbos. Jo ausyse vis tebegrieže muzika, 
dainos balsai Ir girtų žmonių kalbos.

Iš priekio, lėtais žingsniais matuoda
mas, artinosi vyriškis, kuris, gatvės ži
binta apšviesta^ atrodė į kokį biznierių 
ar vieną iš tų, kuriuos teko matyti ka-

24 
bare te. Džiakis kumštelėjo Petreliui į
pašonę ir šnipštelėjo:

“Argi neverta ant šitokio naktibaldos 
pašaukti liuteriją? Kas tai matė, pa
čią ir vaikus palikęs, .grįžta namo apie 
trečią valandą ryto! Tai ištvirkimas ir 
tokius ištvirkėlius negalima praleisti ne
pamokinus”.

“Ar tu pasiutai? Liaukis! Nepra
puldyk manęs, susimildamas, Džiaki”, 
žarnos bus paleistos!”

Tuom tarpu prisiartino ir vyriškis, o 
Džiakis, atrėmęs revolverio vamzdį jam 
į papilvę, šuktelėjo: “Atiduok pinigus ar 
žarnos bus paleistos!”

Bet vyriškis, tarsi visai nieko negir
dėdamas, neigi stabtelėjęs, ėjo ir praėjo: 
Džiakis valandėlę stovėjo, kaip pritrenk
tas, paskui pro sukąstus dantis išstūmė:

“Girtas ar pasiutęs?” Ir atsigręžęs į 
Petrelį, pasiteiravo:. “Ar tu nepastebė
jai, jis turėjo atviras akis ar užmerktas? 
Gal jis miegodamas vaikščioja?”

“Duok jam ramybę. Einam”.
“O, ne! Aš turiu sužinoti, kas jis— 

velnias, patempionas, girtas ar pasiutęs, 
jei tik pinigų turės, man nedaro skirtu
mo. Tu gali pastovėti čia”.

Tai pasakęs, Džiakis jam žinomais 
miesto užkaboriais užbėgo anam už akių, 
išlindo kitoj gatvėj, sutiko kitam kvarta
le ir dūręs revolveriu į krūtinę, pro su
kąstus dantis suurzgė:

“Pinigus ar gyvastį! Prakeiktas ka
lės vaike!”

“O kas paiso tos prakeiktos gyvas
ties?” Paklausė tokiu pat šiurkščiu tonu 
vyriškis ir nei nestaptelėjęs, praėjo pro 
Džiakį.

“Prakeiktas”! Sukeikė Džiakis ir įdė- 
bęs piktas akis į atsitolinančiojo pečius, 
lydėjo, kaip šuo khd lydi jo akis pri- 
šmirkštusį šešką. Vyriškis, prisiartinęs 
prie skersgatvio, staptelėjo gatvės žibin
to šviesos rate ir įsikišęs cigaretą į lūpas, 
prade j 6 raustis po kišenius. Paskui, žęn-" 
gęs kelis žingsnius Džiakio link, manda
giai tarė: “Ar nepaskolintum briežuką, 
kad loska?”

Džiakiui to tik ir reikėjo, kad patirti 
kas čia per sutvėrimas. Jis prisiartino, 
išsiėmė degtuką, užbriežė ir prikišęs 
degantį degtuką jam prie cigarete, tiria
mai įdėbė akis į vyriškio veidą, bet... 
Tuo tarpu šis įrėmė automatiško revol
verio vamzdį į Džiakio pilvą ir riktelė
jo: “Rankas augštyn ir prie sienos!”

Džiakis su iškeltomis rankomis, revol
verio vamzdžio stumiamas, atbulas įėjo 
į krautuvės prieangį, ir užpuolikas ant 
užpuoliko pradėjo savo darbą. Pirmiau
sia konfiskavo Džiakio revolverį, o pas
kui užniko jo kišenius. O koks tų jo pir
štelių miklumas, tai nei apsakyti negali
ma! Tik kyštels pirštus prie kišeniaus, 
taip ir prilimpa banknotes, tarsi geležis 
prie magnito !

Kada nelaimingasai Džiakis nuo visų 
griekų tapo apvalytas, užpuolikas užsi
kišo savo revolverį už šlaunės, o išsiėmė 
Džiakio revolverį, išbėrė iš jo patronus, 
nusviedė jį į ten ten pat stovinčią išmatų 
bleki^ę, ir sarkastiškai tarė:

“Su tokiais revolveriais mes piūjorkie- 
čiai tik ant blakių užpuolimus darome. O 
dabar tu, prakeiktas liurbi, nesijudink 
nei iš vietos, kol aš neužeisiu už kampo, 
s u p r a n t i?”

Tai pasakęs, žengė pora žingsnių pir- 
i myn. Bet vėl, lig ką tai atsiminęs, stap
telėjo ir atsigrįžo. Džiakio jau nuleistos 
rankos vėl iškilo į orą. Šis ir vėl priėjo 
prie Džiakio, atsegė, ištraukė iš kelinių 
juosmens diržą, nusviedė į vidurį gatvės 
ir kokį tai instrumentą turėdamas ant 
piršto, vienu patraukimu, išpjovė visus 
kelinių priekio guzikus. Kelinės nudribo 
Džiakiui ant kulnų. ’ ' .

“Atsargumas turi būt pirmoj vietoj”, 
pridėjo užpuolikas ir žengęs kelis žings
nius, išnyko gatavęs užsisukime.

(Bus daugiau) _

Portland, Oregon Teruelio Fronte IŠGIRSKITE JAUNIMO 
BALSĄ

Iš ALDLD 4 kp. Susirinkimo
Sausio 24 d. draugų Stupu- 

rų namuose turėjome ALDLD 
4 kp. mėnesinį susirinkimą. 
Draugai visi suėjo, tai buvo 
malonu ir mitinguoti. Kuopa 
gavo tris į naujus narius. Jais 
yra draugas P. Atko su savo 
gyvenimo drauge ir d. K. Mar
gis. Sveikintinas tų draugų žy
gis.

Skaitytas laiškas nuo L. M. 
Sąjungos Centro Komiteto, 
prašant finansinės paramos, 
darbininkiško meno ir kultū
ros plėtimui. Aukavo šie as
menys: J. Valeske 50c; po 
25c: J. Stupur, M. Janukaitis 
ir P. Atko; po 20c: K. Margis 
ir M. Urbonienė. Viso surink
ta $1.70.

Išrinkta nauja kp. valdyba 
šiems metams. Jon įeina šie 
draugai: org. J. Urbonas, rast. 

.— J. Stupur, ižd. —- J. Vales- 
| ki. Susirinkimas palinkėjo nau
jai valdybai daug energijos 
jų darbe.

Susirinkime teko nugirsti, 
kad vienas mūsų narys yra ga-

I vęs jaunuolių žurnalui tris 
skaitytojus. Pasirodo, kad mū
sų draugai darbuojasi.

Laimėjo Streiką

Mūsų miesto kapitalistinių 
didlapių savininkai turėjo gal
vų sopėjimus. Buvo išėję į 
streiką net trijų laikraščių 
darbininkai, reikalaudami di
desnių algų. Streikavo apie sa
vaitę laiko ir per tą laiką nesi
matė, nei vieno buržujų laik
raščio gatvėse. Bet užtai per 
ta laika CIO. laikraščio “The 
Peoples New Leader” buvo 
parduodama apie 20,000 ko
pijų per dieną; taipgi daug 
išparduota San Pranciškoj iš
leidžiamo laikraščio “The 
Peoples World.” Tas mūsų ka- 
pitalistinių didlapių ponus ir 
privertė greitai pasiduoti dar
bininkų reikalavimams — pa
kelt jiems algas. Dabar tų lai
kraščių- darbininkai už 7 ir pu
sę vai. dienos darbo gauna $9, 
o naktinės pakaitos darbinin
kai gauna $9.50 už tokį pat 
darbo laiką. Tai didelis laimė
jimas, kokį tik gali laimėti ge- 
Tai organizuoti darbininkai. 
Neveltui sakoma: Kur vieny
bė — ten galybė.

Kapitalistinių didlapių po
nams laike streiko pasirody
mas plačios cirkuliacijos CIO 
leidinių, įvarė kinkų drebėji
mą ir galvos ^ skausmą. Jie 
greitai nusileido darbininkų 
reikalavimams, nes kitaip,, 
jiems būtų prisiėję gana ries
tai. Tuomi CIO unija davė di
delę nosį ii’ Am. Darb. Fede
racijai. Kuršėnų žemaitis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Nariui, Baltimore, Md.— 

Jūsų prisiųsta žinutė per
daug suvėluota. Aprašomas 
dalykas dėjosi sausio 5 d., o 
žinią prisiuntėte tik dabar. 
Be to, daroma pastaba jūsų 
vienam organizacijos virši
ninkui laikraštyje dalykus 
gali tik pabloginti. Savo lo
kalinius reikalus, draugai, 
riškite ant vietos.

Generolas Franco Pasiskelbė 
“Ispanijos Valdžia”

Buigds, Ispanija. — Vy
riausias fašistų komandie- 
rius gen. Franco' pasiskelbė 
Ispanijos “prezidentu-vadu” 
(ispaniškai “El Caudillo”), 
kaip jis sako, “šiais antrais 
mūsų pergalės metais.” Su
darė ministerių kabinetą; 
sau pasiliko karo ministerio 
vietą.

Tas vadinamas “preziden
tą^” jokio seimo nepripažįs
ta ir pats leis visus “įstaty
mus.”

(Tasa iš 3-čio pusi.) 
jusiu Toledo j e aplink Alka- 
zarą. Dabar kariai supran
ta, kad kiekvieną darbą 
reikia dirbti gerai, su meile. 
Ir poilsyje būdami jie da
bar kalba apie kulkosvaidi
nes eiles ir apie taisyklingą 
perbėgimą. Taip, nepasise
kimuose arba pusiau pasise
kimuose, išauga tvirta ka
riuomenė. Dar nesenai kiek 
viena b r i gada, paėmusi 
sunkvežimius, jų nepaleis
davo. Vakar tai buvo ’'feo
dalinis peri j odas,” brigados 
patrijotizmas taip ir neda-

Paterson, N. J.
Pasidairius po Patersoną
Seniaus Patersono lietuviai 

bijodavo gyventi prie dirbtu
vių — sakydavo: “prie šapos 
gyventi negalima, nes per
daug “nois.” Dabar jau labai 
mažai kur šapos daro “nois.” 
Daugiausiai šapose tyku — kitų 
jau net ir langai baigiama iš
krapštyti. 

* ❖ *
Keli metai atgal buvo kai 

kur statoma nauji namai, ki
tur senesni namai buvo retkar
čiais nudažomi. Dabar, kurie 
seno, — nuseno, kurie griuvo, 
— sugriuvo; nei naujų statant, 
nei seniems remonto darant, 
nesimato.

* * *
Dar keisčiau, kada tenka ei

ti Patersono didžiausiomis ga
tvėmis ir tenka matyti labai 
daug krautuvių užkalinėtais 
langais. Patersoniečiai sako: 
“čia buvo gaisras "ir ten buvo 
gaisras.” — O kodėl tas gais
ras ten įvyko ? — “Subankrū- 
tino, tai ir padegė,” — greit 
atsako.

Sausio 25 dieną Patersone 
baigė apie 327 jaunuoliai, vai
kinai ir merginos, East Side 
High School (aukštesniąją mo
kyklą). Jų tarpe randasi keli 
lietuviai, būtent: Lillian Yu- 
saitis, Anna Baltuška, Alex 
Aučius, Amilia Trainis. Visi 
jaunuoliai įsitikinę, kad išėję 
iš mokyklos užimsią tinkamus, 
lengvus darbus. Kadangi mo
kykloje visą laiką, aiškino, jog 
galite ne tik lengvus darbus 
gauti, bet galite būti net Jung
tinių Valstijų prezidentais.

Tačiau, didžiumai, kol kas, 
prisieis ir be jokio darbo, pa
būti. 

* * *
Kelios dienos tam atgal, 

Textile & Dyeing kompanijos 
prezidentas pranešė tos dirb
tuvės darbininkams, kad ųž 
savaitės-kitos virš minėta dirb
tuvė užsidarys, veikiausiai ant 
visados.

Pastaruoju laiku toje dirb
tuvėje dirbo apie 900 darbi
ninkų. Kada dirbtuvė užsida
rys, tai tie 900 duonpelniy į 
Marsą nevažiuos, bet turės čia 
gyventi ant žemės, o čia gyve
nant reikės jiems maitintis pa
tiems ir maitint savo šeimynas. 
Bet kaip ? Grinorius.

augo iki armijos patrijotiz- 
mo. Dabar kitaip jau. 
Kiekvienas vadas atiduos 
savo sunkvežimius kitai da
liai. Supratimas reikalingos 
vienybės, valia nugalėjimo 
tikslams. Kariai aprengti 
geriau, negu anksčiau, nors 
daugelis karių dar apsiren
gę prastai. Sutvarkytas 
maitinimas. Aš su kariais 
valgiau ryžius, mėsą.

Šiandien dešinysis flangas 
visiškai prisiartino prie Te
ruelio — Saragosos plento. 
Jie jį laiko kulkosvaidžių ir 
šautuvų ugnyje. Tik ką oro 
žvalgyba pranešė, kad prie
šininkas pradėjo koncent
ruoti rezervus. Kol kas pa
stebėti 24 sunkvežimiai. Į 
vakarą respublikonai užėmė 
Kampilijos kaimą, paimda
mi grobį ir belaisvių. Pas
kui viskas nurimo. Tik ret
karčiais kulkosvydžių ug
nis.

Naktis. Inžinierinės dalys 
atėjo stiprinti pozicijų. Iš
kankinti sunkios dienos ka
riai miega, įsisupę į plonas 
kaldras arba pilkas milines. 
Uždara apkase dūmai 
ėda akis^ prie ugniakuro 
šildosi kariai., Vienas jų 
skaito “Erente Roche.” Vai 
va sužeistas — ulka su- 
triuškmo kaušą, u. Vė
jas Vi. eina didyn, inoma, 
kare ra milžinišlk V* K-) jude
sys, žmogaus nepajėgumo 
re 'vs, tūkstančių nelaimių 
susikaupimas. Ir vis dėlto 
šie žmonės juokiasi, sma
giai valgo sriubą, kuri šal
tyje ataušta, linksmai vie
nas kitam pliaukši per petį. 
Kiekvienas jų kai ką paliko 
namie: laimę, arba laimės 
įsivaizdavimą, perėjo per 
baimę, pažino mirties kai
mynystę. Niekas žmogaus 
taip nelinksmina, kaip nu
galėjimas baimės, suprati
mas — kovoju, nenusilei
džiu, einu pirmyn.
Teruelio frontas, 
Gruodžio 16, 1937.

(Tąsa iš Antro Pusi.) 
išgalės pasveikinimą atsiųs
ti.

(3) Taipgi siunčiame ke
lias kopijas4)lankų rinkimui 
pavienių pasveikinimų žur
nalui. Kurie duos 50 centų 
arba daugiau, tų vardai bus 
paskelbti pirmame žurnalo 
numeryje. Prašome ant vie
tos narių paprašyti, kad pa
sveikintų. Kurie galėtų nuo 
kitų parinkti pasveikini
mus, tai prašome ant tos 
blankos tatai padaryti. Už 
tai būsime labai dėkingi

Norime priminti, kad jei 
šis mūsų paskutinis žygiš 
prieš išleidimą “VOICE” 
pasiseks, tai, žinoma, tas 
pagelbės mūsų žurnalo atei
čiai labai daug. Tad ačiuo- 
dami jums iškalno už visą 
suteiktą paramą, liekamės, 
Su draugiškais linkėjimais 
jums,

Lith.-Amer. Publishers, 
John Orman, Sekr.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacien
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NAfTURAL-LAX-HERB TEA turi sa-‘ 
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prjsųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:

JOHN W. THOMSON '
1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGA AGENTŲ

HARTFORD, CONN.

REIKALAUJA 30 VAL. 
DARBO SAVAITĖS IR 5 
B1L. -NAUJIEM NAMAM 

Washington. — Jungtinės 
Mainierių Unijos suvažiavi
mas reikalauja, kad iš šalies 
iždo būtų paskirta 5 bilio- 
nai dolerių namų statybos 
darbams ir kad būtų įvesta 
6 valandų darbo diena, 5 
dienų savaitė, visose pramo
nėse apskritai.

Tokiais žingsniais būtų 
mažinamas nedarbas, kuris 
vėl taip sparčiai auga.

Burgos, Ispanija.—Fašis
tų vyriausybė šaukia armi- 
jon visus tinkamus 19 metų 
jaunuolius.

Didelis ir Gražus Koncertas
Rengia Laisvės Choras po vadovyste drg. V. Visockio

Sekmad., Vasario 6 February 
Svetainėje, 227 Lawrence St.

Svetainės durys atdaros nuo 1:30 vai. po pietų 
Programa prasidės 2:30 vai. po pietų

PROGRAMOJ DALYVAUS VIEN TIK CHORISTAI
Merginos sulos vieną aktą^ veikalo “UOGAUTOJAS” iš 
operetes. Vyrai dainuos iš veikalo “Blinda,” bus solistų, 
duetų ir kvartetų. Taip pat grieš smuiko solų pritariant 
pianui. O visas choras turi daug naujų dainų ir bus visos 

dainuojamos. Jaunuolių geriausia orkestrą grieš 
programoj ir laike pertraukos.

Taigi gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, kaip vietiniai, taip ir jš apy
linkės gerai žinote, kad Laisvės Choras visuomet atsižymi parengimuose. 
Bet šiuo kartu, kaip su nauju mokytoju ir nemažai paaugęs jaunuo
liais, tai deda ko geriausias spėkas, kad padarius genaus už praeitį. 
Įžanga tik 35c ir 50c.

Už tą patį tikietą galėsite praleisti linksmai laiką prie tos pačios 
Orkestros po num. 57 Park St., Laisvės Choro Svet. Ten bus gėrimų 
ir skanių užkandžių. Kviečia KOMISIJA.

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE. DETROIT, MICH.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

* ■ . * \
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A.LM.D. REIKALAI
CHARDON, OHIO

Farmerių ALDLD 51 Kuopos 
Metinis Raportas

Narių užsimokėjusių už 
1937 metus duokles turėjome 
31. Gauta 4 nauji nariai. Su
sirinkimų atlaikyta 12.

Įplaukų per pereitą metą 
kuopa turėjo sekančiai:
Narinių duoklių • sumokėta $26.10 
Kp. pikniko pelnas geg. 23 d. 76.85 
“Vilnies” naudai pikniko pelnas 47.90 
Naktinio pikniko pelnas

Ispanijos kovotojams 5.68
Kuopos naudai parengimas

davė pelno 8.17
Naujų Metų sutikimo vakare su

rinkta Ispanijos kovoms 7.40

kvota $150.00. Tą sumą mes 
turime sukelti į 3 mėnesius. 
Aukos renkamos netik pini
gais. Renkama avalai, drabu
žiai, maistas,“ medikamentai 
ir tam panašūs dalykai.-

• Aukojamus dalykus galima 
priduoti arba prisiųsti į Liau
dies Namą, po num. 735 Fair
mount Avenue, Philadelphia, 
Pa.

Aukščiau minėtam susirin
kimui Ispanijos draugai pri
siuntė telegramą, kurioje sa
koma, kad fašistams ten bus 
nulaužtas sprandas. Tik, su
prantama, mūsų pagelba jiems 
būtinai reikalinga. Pasidarbuo
kime !

Rochester, N. Y.

Viso jplaukė per 1937 m. $172.10

Išmokėta bei išaukauta per tuos 
pačius metus:
Narinių duoklių pasiųsta Į

Centrą $23.00
Ispanijos kovotojams pasiųsta 13.08 
Knygučių apie Ispaniją parsi

traukta už 1.20
Aukų kun. X. Mockui pasiųsta 3.50 
“Vilnies” suvaž. pasveikinimas 3.00 
“Vilnies” pikniko pelnas ir tikietų 

atspausdinimas 51.15
Tom Money aukų pasiųsta 15.00 
Tarpt. Apsig. fondui pasiųsta 3.00 
Jaunuolių žurnalo išleidimui 1.50
Lapkričio 15 d. narinių mokesčių

. Centrą pasiųsta 10.45

Viso išaukauta bei išmokėta $121.30
Viso ižde buvo su sausio 8 d., 

1938 m. $73.41
Farmerys.

Philadelphia, Pa.

Sukėlimui mūsų kvotos 
draugai ir organizacijos jau 
smarkiai darbuojasi. ALDLD 5 
kp. jau paskyrė iš iždo $15, o 
nuo atskirų draugų gauta $5. 
Lietuvių komunistų frakcijos 
prakalbose sausio 23 d. gauta 
likusių nuo padengimo išlai
dų $35.83. Ant blankų surin
ko draugė Urlokienė sekamai: 
ALDLD 149 kp. $2; A. Pape- 
liauskas $1; V. Urlokienė 50c, 
A. Ramanauskas 50c, J. But
vilas 25c, J. Mickus 25c, L. 
Butvilienė 25c, E. Urlokiūtė 
25c; ant blankų surinko d. A. 
Papelauskas $1.71, Griciūnas 
$1, J. Strumskis 25c. Kiti 
draugai blankų dar negrąžino, 
bet jie jas grąžins ne tuščio
mis.

Apie 6 tuzinai stambių na
mu savininku ir fabrikantų su
siorganizavo ir reikalauja per 
teismą miesto taksų numušimo' 
virš 11 milijonų dol. Tai dau
giau, negu trečdalis miesto 
taksų.

Tie pelnagrobiai nori pasi- 
liuosuoti nuo visokių taksų, o 
suverst visą tą naštą ant darbo 
žmonių. Tarpe jų randasi ir 
New York Central Gelžkelių 
Kom., kuri reikalauja numu
šimo taksų virš 5 mil.

* *
Du Scottsboro berniukai, 

Olin Montgomery ir Roy 
Wright, kalbėjo Mt. Olivet 
Baptistų bažnyčioj. Jie ragino 
publiką, kad išvystytų kovą 
tarpe darbo klasės už paliuo- 
savimą likusių berniukų, ku
rie laikomi kalėjime, neva už 
užpuolimą ant baltų moterų.

* :i: *

Republikonų partija, užė
mus miesto valdžią, buvo pa- 
simojus išvaryti iš darbo p et 
paprastus miesto darbininkus 
ne republikonus, kurių yra 
apie 1,000. Bet kad galėjus tą 
padaryti, turėjo atšaukti de
mokratų praleistą įstatymą, 
kuris draudžia išvaryti papra
stus darbininkus.

Middlesborough, Anglija.
Sustreikavo 1,500 Great 
Britannia Co. plieno darbi
ninku, v

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Sekmadienį, vasario 6 d. bus mu
zikalia parengimas Lietuvių Svet., 
6835 Superior Ave., 3 vai. po pietų. 
Rengia Jaunųjų Kom. Lyga, šiame 
parengime dalyvaus 8 kultūrines or- 
ganizaijos, tarp jų bus ir Lyros Cho
ras. Bus 3 dovanos kontestantams, 
kurie geriausiai atsižymės. Taip pat 
kalbės jaunuolis, kuris nesenai su
grįžo iš Ispanijos. Lietuviai mylinti 
išgirsti gerą kalbėtoją, kuris pasa
kys kokia dabar padėtis Ispanijoj ir 
pamatyt gerą programą, atsilanky
kite. Jžanga 35c. —I. A. V.

(28-30)

GREAT NECK, N. Y.
z šeštadienį, vasario 5 d. įvyks Šv. 

Frariciškaus Draug. linksmas ba
lius, A. ir J. Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Pradžia 7:30 v. v. 
ir tęsis iki vėlai nakties. šokiams 
grieš J. Navicko Night Owls Orkes
trą. Įžanga 40c asmeniui. Vaikams 
20ę. Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti, nes užtikriname visiems lin
ksmai laika praleisti. — Kom.

(28-29)

NEWARK, N. J.
Vietinis Sietyno Choras rengia va

karienę, kuri įvyks sekmadienį, 6 d. 
vasario. Lietuvių Svet., 180 New 
York Avė. Pirm vakarienės, 4 vai. po 
pietų bus šokiai, o vakarienė, bus 
duodama 7 v. v. Po vakarienės vėl 
tęsis šokiai prie puikios orkestros. 
įžanga $1.00. — Sietynas.

(28-29)

po. Kurie savais karais atvažiuos, 
tas pats kelrodis. Nuo Main St. pa
sukt Jeanette St. ir tt. —Kom.

. (28-29)

HARTFORD, CONN.
Vasario 5 d., 7:30 v. v. 57 Park 

St. Laisvės Choro Svetainėje įvyks 
labai svarbus susirinkimas Laisvės 
Choro narių. Malonėkite dalyvauti 
visi nariai ir taip pat garbės nariai 
pribūkite. Turėsime daug dalykų ap
kalbėti kas link rengiamo koncerto. 
— Rengėjai. (28-29)

NEWARK, N J.
Labai svarbios prakalbos įvyks 

penktadienį, vasario 4 d., Lietuvių 
Salėje, 180 New York Avė., 7:30 v. 
vak. Kalbės svečias iš Kanados, drg. 
Matas Guoba, kuris nesenai pargrį
žo iš Lietuvos. Jis papasakos daug 
naujų žinučių kaip dabar mūsų senoj 
tėvynėje gyvena mūsų broliai ir se
serys. Taipgi kalbės ir drg. D. M. 
Šolomskas, kuris apie šios šalies gy
venimą pasakys daug naujienybių. 
Dainuos Sietyno Choras naujas links
mas daineles. įžanga visiems veltui.

(27-28) '

N. S. PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. vasario, 1217 Bea
ver Ave. Pas D. Lekavičių. Prašome 
skaitlingai susirinkime dalyvauti, 
taip pat atsiveskite ir naujų narių 
įrašyti į kuopą. — Pirm. (27-28)

s HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario 4 d., 7:30 vai. 
vak., 3014 Yemans. Būtinai visi na
riai dalyvaukite, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Knyga “Kelias į 
Naują Gyvenimą” yra atėjus ir ku
rių duoklės užmokėtos už 1987 m. 
galėsit • atsiimti knygą. — A. Vara- 
neckienė, Sekr. (27-29)

VARPO KEPTUVE
6-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

v

Norint būti sveiku ir stipriu— •
GALĖTI SUNKŲ DARBĄ DIRBTI — VAISYK

Kep

'/s fe

* Artima

Pradžioje pereito sausio 
mėn. buvo leistas išlaimėjimui 
automobilis, kad sukėlus pini
gų “Daily Worker’’ naudai. 
Taipgi buvo ir daugiau dova
nų, kurias laimėjo daugelis 
draugų. Bet, kaip automobilio 
laimėtojas, taip ir kiti, išreiš
kė pageidavimą, kad nebūtų 
skelbiami jų vardai spaudoje.

“Laisvėje“ jau buvo rašyta 
ir minėta, kas dirbo dėl “Dai
ly Worker” tame darbe, bet 
ten dar ne visų vardai buvo. 
Tai čia dabar pažymiu. Drau
gė Turekienė pardavė tikietų 
už $6 ; ALDLD 141 kuopa nu
pirko tikietų už $4; d. Smitas 
pardavė už $5; Žilinskas už 
$1.50; Pudis už $1; Dumesie- 
nė už 50c. Mes, lietuviai, sukė- 
lėme “Daily Workeriui” viso 
$68.50.

Ačiū visiems, kurie dirbote 
ir parėmėte taip svarbų dar
bininkų judėjime dienraštį 
“Daily Worker’’.

Sausio 20 d. mirė Morta 
Kazikauskiūtė. Palaidota lais
vai Oakland kapinėse. Drg. 
M. Guoba laidojant pasakė 
trumpą prakalbėlę. Palydovų 
buvo daug — 17 mašinų. Pali
ko dideliame nuliūdime Mor
tos seselė ir jos dvi dukrutės. 
Gaila Mortos ir jos liūdinčios 
seselės su savo dukrelėmis.

K-sija.

Po peticijomis buvo surink
ta reikalingas skaičius balsuo
tojų, bet republikonai nenorė
jo skaitytis. Miesto darbinin
kai organizuotai kreipėsi į tei
smą. Teismas atidėjo klausimą 
ant toliaus. Reiškia, pirmas 
“raundas” laimėtas.

* *
Vasario 19 d. įvyks šauni 

bendro fronto vakarienė Ispa
nijos lojalistų naudai.

Vaclovas.

Chester, Pa.
GARSINKITES SAVO BIZNI 

DIENRASTYJ “LAISVĖJE“

Sausio 3 d. įvyko K. P. na
rių susirinkimas. Ten paaiškė
jo, kad Philadelphijoje randa
si 2000 partijos narių. Tai, pa
lyginamai, nedidelis skaičius.% 
Todėl nusitarta, kad iki N. Le
nino mirties minėjimo dienos 
partijoj narių skaičių davary- 
ti iki 3000. Lenino mirties mi- 

* nėjimo mitingas įvyks vasario 
16 d., Convention Hall, 34th 
St. ir Spruce St. Manoma su
traukti 20,000 publikos ir pa- 

/daryti mitingą tikrai pasek- 
'4k‘mingu. Draugai lietuviai ko

munistai ir šiaip darbininkai, 
> pasitengkime, kad mūsų kvo

ta gaviipe partijai naujų narių 
4>ūtų išpildyta su kaupu. AL 
DLD kuopų susirinkimuose tu
rėtų būt dedamos visos pastan
gos, kad gauti K. P. narių. 
Darbininkų vieta savo partijo
je! Komunistų Partijos sky
riai randasi visuose darbinin
kais apgyventuose kvartaluose 
ir į mitingus važinėti toli ne
reikia. Mokestis ir įstojimas 

i mažas.
Draugai ir draugės, pagal

vokite !

Sausio 27 d. ALDLD 30 kp. 
buvo surengusi draugui M. 
Guobai prakalbas. Drg. Guoba 
apibrėžė -plačiai apie dabarti
nius Ispanijos ir Chinijos įvy
kius. Taip pat aiškino apie Ka
nados lietuvių gyvenimą ir jų 
spaudą. Dėl laikraščio “Liau
dies Balsas“ aukų surinkta 
$6.50. Taipgi keli lietuviai už
siprenumeravo “Liaudies Bal
są.“ Publikos -atsilankė nema
žai. žinoma, turėjo atsilankyti 
daugiau, bet kadangi prakal
ba įvyko paprastą darbo die
ną, tai, čia lietuviai nėra pri
pratę atsilankyti į susirinki
mus. Sausio 16 d. 30 kp. su
rengė balių. Publikos prisirin
ko pilna svetainė ir liko užga
nėdinta, nes linksminos visi 
smagiai. Keli doleriai liks i 
kuopos iždą. Taip pat trum
pai kalbėjo Stanley Milne, re
daktorius “Labor’s Press.“ Jis 
prašė paremti vietinį C. L O. 
unijų savaitraštį, kuris gina 
darbininkų reikalus. Gauta 3 
Labor’s Press metiniai skaity
tojai. Kp. Korespondentas.

Delei

veido

jaunumo...

GERKIT
PIENĄ

Ispanijos liaudies gelbėjir 
mui pas mus darbas bandoma 
varyt visu smarkumų, Sausio 
25 d. buvo sušauktas tarptau
tinis mitingas. Tame mitinge 
dalyvavo delegatai nuo įvairių 
tautų organizacijų ir ten liko
si išdirbti planai, kaip dau
giau parėmus Ispanijos kovo
tojus jų kovoje prieš kruviną
jį fašizmą. Kiekvienos tautos 
organizacijoms yra uždėta 
kvota sukėlimui pinigų. Mūsų

Panaudosią net Ugnį, idant 
Pasiekt Balsavimų Rekor

dus Jersey Cityj
Trenton, N. J., vas. 1.— 

Valstijos seimelio komisija 
įsakė, jeigu reikės, panau
dot net acetyleno švyturius, 
išdegint duris “seifų”, idant 
išgaut rinkimų rekordus 
Jersey City.

Jersey City majoras Ha
gue, fašistuojantis sukčius, 
balsavimų klastuotojas, nie
kaip nenori parodyt rinki
mų rekordų.

ŽYDAI TURĮ AMŽINAI 
APLEISTI VOKIETIJĄ

Berlin. — Jeigu žydas no
ri išvažiuoti užsienin, tai tu
ri pasirašyti, kad niekad 
daugiau negrįš Vokietijon, 
kaip patvarkė policinė nazių 
vyriausybė.

Mergina tiek atrodo jauna, kaip 
jos veido oda. O vienas iš ma
loniausių ir geriausių būdų įsi
gyt skaisčią, jauną veido išžiū
rą tai gert šviežią pieną kas
dien. Nes pienas yra nepapras
tai turtingas kalkėmis.. .o dau
gelis specialistų išrašo kalkių re
ceptą, kad nuvalyti odos dėmes.

Nuskaistinkite Savo
* Veidą Pienu

NORITE SULAIBĖT moksliš
kai, neprarandant sveikatos ir 
grožės ? Raštiškai pareikalau
kite VELTUI knygutės, “The 
NEW Milky Way”, naujintelės 
laidos šios garsios knygeles, ku
ri paduoda patikrintus sulaibė- 
jimui valgius ir grožės patari
mus judamųjų paveikslų žvaigž
džių. Tik atsiųskite atvirutę su 
savo vardu ir adresu: Bureau 
of Milk Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

in Y] .

SO. BOSTON, MASS.
Įsitemykite Visi! ,

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas, kuris po dešimts metų gyvuoja 
ant 376 Broadway, vasario 6 d. sek
madienį, rengia puikią vakarienę. Vi
si žino ir aiškinti nereikia, kad už 
mažą įžangą šis Kliubas visuomet 
duoda gerą vakarienę. Tikimės visus 
matyti šį sekmadieni kaip 8 v. v.— 
Rengėjai. (28-29)

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia puikų Ba

lių, kuris įvyks šeštadienį, 5 d. vasa
rio, 7:30 v. v. Poinsettia Hall, 216 
Washington St. Turėsime skanių val
gių ir gėrimų, šokiams grieš gera 
orkestrą. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės draugus dalyvauti, pralei
site linksmai laiką ir tuom pat kar
tu paremsite darbininkišką ’organi
zaciją. — T. Zambusevičienč.

(28-29)

PATERSON^ N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienj, vasario 6-tą, 10 vai. ry
to, S. Bakanausko Svet. Visi nariai 
būkite laiku, nes turėsime^.daug da
lykų aptarti. Turėsime išrinkti dar
bininkus dėl Baliaus, — J. Matačiū- 
nas. • (28-29)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 3 d. vasario, 8 vai. vak. 
920 E. 79th St. Prašome narių skait
lingai dalyvauti, nes bus išduotas ra
portas nuo 15-to Apskr. konferenci
jos ir nuo kuopos paskutinio paren
gimo. Bus ir kitų svarbių dalykų 
svarstyti. Nariai atsiveskite ir nau
jų narių įrašyti į kuopą, nes 1 d. 
vasario prasideda vajus. Org. M. V.

(26-28)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan hve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 6 

d. vasario, 1 vai. po pietų. Draugijų 
Svet., 4097 Porter St. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti ir užsimokėti 
savo duokles. APLA 47 kp. narių pa
liudijimai ir prisiųsti iš Centro, tad 
ateikite pasiimti. — A. Gailusis.

(28-29)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, vasario 5 d., 7:30 v. v., 
17 Ann St. Susirinkimas įvyks dieną 
pirmiau, užtat kad sekmadienį, vasa
rio 6 d. Sietyno Choras rengia vaka
rienę. Malonėkite visi atsilankyti į 
susirinkimą, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti. Bus išduota ra
portas 2-ro Apskr. konf. Taip pat 
galėsite atsiimti drg. Bimbos para
šytą knygą “Kelias į Naują Gyve
nimą.” — F. Shimkus. (£8-29)

ROCHESTER, N. Y.
i L. D. P. Kliubo vakariene įvyks 
šeštadienį, 5 d. vasario. Gedemino 
Salėje, 575 Joseph Ave., 6:30 vai. 
vak. Turėsime visokių skanių už
kandžių ir įvairių gėrimų. Daug ti
kietų yra parduota, tikimės turėti 
daug svečių. Po vakarienes galėsi
me visi linksmai pasišokti prie pui
kios orkestros. Kviečiame visus. — 
J. Baronas. (28-29)

BJNGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, va
sario 4 d. pas drg. CX Mikolojūnienę, 
47 Ha^lę St., 7:30 v. v. Visos narės 
esate kviečiamos dalyvauti šiame su
sirinkime, nes turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti. Kaip tai ALDLD 
vajus, Tarptautinė Moterų Diena ir 
kiti reikalai, kurie turi būti greitai 
aptarti. Taipgi svarbu ir naujų na
rių atsivesti, tad nepamirškite jųjų 
pakalbint. Laikina Sekr. O. Girnie- 
nė. (28-29)

t plymouth7pa.
I ■ ' .

ALDLD 97 kp. rengia puikią va
karienę, sekmadienį, vasario 6 -d. 
pas d. R. Dzervi, naiųuope po num. 
418 Palmer St. Visi apylinkės drau
gai ir drąųgės kviečiami atgiląpkyt. 
Kurie norės kozyrįųot meldžiasi at
sinešt savo kąięyres. Pradžia 2 vai. 
po ^ietų. Įrangą 25c. Kviečiame vi
sus. Kurie atvažiuos Plymouth gatve- 
kariu arba Division St., “Bušu”, rei
kia išlipti prie Jeanette St. Paėjus 

i vieną bloką prieš kalnuką pasukt po 
I tiesiai ir jau antras namas nuo kam

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 
Kampas E.' 23rd St.

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi

tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16 th St., N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Įrving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienj

9 A. M. ikį 3 P. M.

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taięfci 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių 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 duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
■ 1

i Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N

f.

Valgykite Medų<f>
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Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinam* kain*

t

IPuikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

mt m* mt mt m* tfu mt tfu tm mm tfu vm m m bu w

“Laisvė“ vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvčstant.

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

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 “Laisves“ ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

,V

h
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New Yorko Apielinkes Žinios
Prašys Daugiau Darbų

Nepasitenkinę su 10,000 
New Yorko Miestui duotų W 
PA darbų, newyorkieciai siun
čia darbo unijų delegaciją, ku
ri sykiu su kongresmanais lan
kysis pas prezidentą Rcxosevel- 
tą ateinantį pirmadienį pra
šyt daugiau darbų.

Mirtys-Laidotuvčs
Peter Drazdis, 58 m. amžiaus,

Miesto Taryba Tirs Quinn 
Rezidenciją

Miesto Taryba nutarė ištirt 
ar “councilmanas” Quinn, 
Queens demokratas, turi teisę 
būti Taryboje. James A. Burke, 
nepriklausomas demokratas, 
dabar Miesto Tarybos vice-pir- 
mininkas, iškėlė kaltinimą, kad 
Quinn yra nelegaliai užsiregis
travęs balsuotojas ir dėlto ne
turi ' teisės būti tarybininku 
(councilmanu).

mirė pirmadienį, sausio 31 d. 
Jo kūnas pašarvotas jo namuo
se, 483 Grand St. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, 3 d. vasa
rio, šv. Jono Kapinėse.

Laidotuvių pareigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

Pil. Kliubo Jubilėjinis 
Bankietas

Tuo klausimu Taryboje ki
lo didžiausia audra. Įnirtę tam- 
maniečiai pradėjo visaip pra
vardžiuoti bei raudonaisiais 
šaukti pažangiųjų bloko narius. 
Tačiaus tarimas praėjo ir tyri
mas bus pravestas. Tam pa
skirta komisija iš penkių. Jai 
vadovaus Joseph Clark Bald
win, progresyvis republikonas, 
taipgi įeina 1 darbietis, 1 fu
sion istas ir 2 demokratai.

Kiek Sutaupoma Laiko 
Oro Paštu?

Iš New Yorko reguliariai 
kursuoja oro paštas į virš 40 
žymesnių miestų, iš kurių paš
tas žemės kebais pristatomas 
į šimtus mažesnių centrukų 
apylinkėj. Išnešiojama jie, 
kaip ir paprasti laiškai, jei nė
ra uždėta “special delivery” 
mokestis.

Oro paštu laiškai lėšuoja 6 
centus už unciją, nežiūrint to
lio, taigi, tik 3 centais daugiau 
už paprastą.

Laiko taupymas nepaprastai 
didelis, ypatingai kas liečia 
tolimąsias valstijas, štai kele-

Paveikslininky Streikas
Sustreikavo 1,600 photo en

gravers (spaudai paveikslų 
darytojų) komercinėse New 
Yorko šapose. Streikuot nutar
ta pereitą sekmadienį po ne
pavykusių derybų su bosais. 
Streikas nepaliečia laikraščių 
leidyklų paveikslininkus. Rei
kalauja 35 valandų į savaitę 
dieniniams ir 331/2 vaalndų 
naktiniams su tom pat algom., 
kokios buvo už 36 valandas.

Statybos Kontraktoriai 
Kaltinami Rakete

Septyni žymūs bildingų sta
tyboj .kontraktoriai patraukti 
atsakomybėn už suktybes dar
bininkų kompensacijos srityje. 
Sakoma, raketas siekiąs milio- 
ną dolerių į metus. Jie neiš
mokėdavę į N. Y. Valstijos Ap- 
draudos fondą ir dviem privati
nės apdraudos fondam.

Kaltinamaisiais yra: A. Ka- 
linsky, M. Wasserman, J. Levy, 
L. Kaufman, J. Friedman, W. 
Schwartz, P. Rudnick. Teismas 
bus 14 šio mėnesio. Jie pa
leista po $250 kaucijos, kurios 
mažumas stebina darbininkus.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų^

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

• • »
Taisome namus ir maliavojame iŠ vidaus ir iš lauko.

Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 
maliavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 
patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai. 

• v
A. BALČIŪNAS \

321 Chauncey Street Brooklyn, N* Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

Ateinantį šeštadienį, 5 va- Reikalavimo tyrimo rezoliu- 
sario, Lietuvių Am. Piliečių ciją įteikė Tarybai darbietis 
Kliubo nariai ir jų draugai bei Armstrong, už kurią, po ulgų 
kliubo simpatikai trauks į kliu-i diskusijų, pasisakė 16 tarybi- 
bo Jubilėjinį Bankietą, kuris ninku iš 26. Tammaniečių bu-
rengiama atžymėjimui kliubo 
30-ties metų sukakties gyvavi
mo ir darbuotės. Jisai bus nuo
savam name, 280 Union Avė.,
Brooklyne. Pradžia 6 vai., va-

vo iškelta eilė pataisų, kad su
painiot dalyką, bet nepavyko. 
Vienu iš siūlymų buvo pravest 
tyrimą “visų tarybininku.”

ta pavyzdžių :
Vai. Vai.

Iš New Yorko į Trūkiu Oru
Boston, Mass. 8 3i/2
Augusta, Me. 15 > 5
Buffalo, N. Y. 12 4
Pittsburgh, Pa. 12 4
Chicago, Ill. 21 6%
Denver, Colo. 48 12
Los Angeles, Calif 75 17
Portland, Ore. 82 19*
Seattle, Wash. 80 18%

Tai ištiesų didelė paskuba 
reikale ir, palyginamai, priei
nama.

karienė 7:30. Bilietas $1.50.
Laike vakarienes programą 

pildys plačiai žinomi ir mylimi
dainininkai A. Velička, P. Pa
kalniškis, V. Bekeris, L. Ka
valiauskaitė, B. Simanauskai- 
tė.

Viršutinėj svetainėj visą va
karą bus šokiai prie V. Reti- 
kevičiaus orkestros.- Vien-šo
kiams įžanga 25c.

“Laisvės'’ Rep.

Iš Vestuvių Vakarienės 
Kom-jos Susirinkimo

Sausio 29-tos vakarą, “Lais
vės” patalpoj, susirinko komi
tetai buvusių APLA 42 ir 22 
kuopų, taipgi LDS 1-mos ir 
LDS Jaunuolių 200 kuopų. 
Svarbiausiu klausimu buvo or
ganizacijų Vestuvių Vakarie
nės tikietų platinimas. Komi
tetas prašo kuopų narius 
pardavinėti t i k i e t u s . Ti
kietų Brooklyne galima gauti 
pas A. Vazniūtę LDS Centro 

'raštinėj, 419 Lorimer St.; 
“Laisvės” raštinėj, 427 Lori
mer ,St.; pas Geo. Bernotą, 79 
Irving Ave. ir G. M. Grigą, 46 
Varet St.

Vakarienei nutarta duoti 
“turkiena” ir geri kilbasai. 
Prie valgio duos gėrimų. Pro
gramoj bus solistų ir duetų, 
taipgi prakalbėlių. Gera orkes
trą šokiams. Tikietai vakarie
nei ir šokiams $1.25, o vien 
Šokiams — 25c. Reporteris.

Teisėjas už Tammanės
Priimtą Budžetą

Tammanės kontroliuojamos 
Aldermanų Tarybos pereitais 
metais priimtas budžetas at
rodo geriausiu teisėjui McGee- 
han, jis jį pareiškė esant lega- 
lišku, o piajoro Jr Miesto Ta
rybos didžiumos priimtąjį—ne- 
legališku. Teisėjo užgirtame 

1 bydžete skiriama $800,000 pa
laikymui 60 apskričio darbų, 
kuriuose turi šiltas gūštas 
Tammany Hall politikieriai. 
Majoras LaGuardia nori tas 
vietas panaikinti ir tuomi tau
panti miestui minėtą sumą, 
dėlto jis tammaniečių pervary
tą budžetą atsisakė pripažinti 
ir įteikė persvarstymui naujai 
Miesto Tarybai, kurioj Tam
many jau likosi mažumoj. Ta
ryba užgyrė majoro, o ne Tam
manės budžetą. Pralaimėję 
Taryboj, tammaniečiai su bu- 
dŽeto klausimu nuėjo pas sa
vo gerą draugą teisėją McGee- 

' han ir gavo užtarimą.

Plačioj Amerikoj Rūpinasi “Laisvės” Bazaru
Kuomet brooklyniečiai mi- 

tingauja, tariasi, kaip čia ge
riau priėmus skaitlingus “Lai
svės” bazaro lankytojus, taip
gi renka ir patys gamina įvai
rias dovanas, tai jie yra ne 
vieni, bet turi už savo pečių 
geruosius “Laisvės” rėmėjus 
po visą plačią Ameriką. Štai, 
kas rašoma iš toliau :

HUDSON, MASS.
Drauge P. Bukny:

Turiu pranešti, kad mes, J. 
V. Grigai ir M. M. Kazlaus
kai, apturėjome po vieną sie
ninį kalendorių, už ką labai 
ačiū oj am.

Bet mes irgi, matydami rei
kalą, ypač kuomet jūs dabar 
rengiat bazarą, - nors neturė
dami kuom gerai atsilygint, 
tai nors nutarėm prisidėt su 
mažais dalykėliais. Maika 
Kazlauskas aukauja savo dar
bo gražų samtuką, M. Kaz
lauskienė —- $1 pinigais. V. 
Grigienė gražų setą mezginių 
(6 gabalus) uždėt ant kėdžių. 
Dolerį rasite šiame laiške. 
Daiktai pasiųsta.

Su draugiškais linkėjimais,
J. V. Grigai 
ir M. M. Kazlauskai.

Draugai sako, “prisideda 
su mažais dalykėliais,” tačiau 
jei visi “Laisvės” skaitytojai, 
kurie išsigali, po tiek prisidė
tų, tai ir didžioji Ideal Ball
room pasidarytų peran.kšta 
“Laisvės” bazarui. '

Bazaras įvyks 11, 12 ir 13 
šio mėnesio, Ideal Ballroom, 
Knickerbocker ir Flushing 
Avenues, Brooklyne.

Šiandien Išleistuvės 
Žymaus Rašytojo

Garsus vokiečių rašytojas 
Ludwig Renn atšaukiamas Is
panijos karo frontan,- kur ji
sai iš naujo užims oficieriaus 
vietą po generolo Jose Miaja 
komanda. Renn buvo laikinai 
paliuosuotas ir apvažinėjo dau
gelį kolonijų su prakalbomis, 
karštai ragindamas ginti Ispa
nijos demokratiją.

Amerikos Rašytojų Lyga ir 
vokiečių priešfašistinis laikraš
tis “Volksecho” ruošia jam iš
leistuves šį vakarą, 3 vasario, 
7:30 vakaro, Claridge Viešbu
tyje.

Iš Petro Arlausko 
Laidotuvių 

--- -g-- ——
Antradienį po pietų Alyvų 

Kalnelio Kapuose palaidotas 
Petras Arlauskas. Jis mirė 
šeštadienį. Kaip jau pirmiau 
buvo rašyta, Petras buvo be
darbis, užsirašė prie sniego va
lymo mieste. Pirmą dieną snie
gui pasirodžius jis buvo paim
tas prie darbo. Stojus darban, 
susikūlė ’du sunkvežimiai ir d. 
Petrą mirtinai sužeidė. Nuvež
tas ligoninėn jis dar išgyveno 
13 dienų. Mirė nuo skaudaus 
galvos, kaklo ir kitų kūno da
lių sužalojimo.

Laidotuvėmis rūpinosi jo bro
lis Ignas Arlauskas, kuris čia 
pat Brooklyne gyvena. Pasku
tinį patarnavimą atliko , grabo
rius Bieliauskas. Iš Scrantono 
buvo atvykęs Petro pusbrolis 
Karolis • Navickas ir jo žmona 
Ona. Pas Bieliauską buvo susi
rinkęs didelis būrys velionio 
pažįstamų ir draugų. Skaitlin
gai palydėjo į .kapus. Ant ka
pų prie karsto atatinkamą at
sisveikinimo kalbą pasakė D. 
M. šolomskas.

Petrds Arlauskas iš Lietuvos 
paėjo nuo Žagarės. Į Ameriką 
atvyko apie 31 metai atgal. 
Dabar amžiaus turėjo 51 me
tus. Gyveno pavienis. Buvę 
pavyzdingas darbo žmogus. 
Mylėjo gražiai su pažįstamais 
sugyventi, sekė darbininkų ju
dėjimą ir buvo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 1 kuopos 
nariu. Lietuvoj tėvai jau yra 
mirę. Gyvena vienas brolis, 
dvi seserys ir nemažai giminių. 
Po laidotuvių palydovus velio
nio brolis sukvietė į Mokolo- 
Kulokienės svetainę, kur buvo 
jie tinkamaai priimti.

“L.” Rėp.

Protestui prieš bosų laužy
mą sutarties su unija, užstrei- 
kuota S. W. Taber Co., 141 S. 
5th Street.

BROOKLYN LABOR LYCED1
DARBININKŲ IŠTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. puikus steičius su naujau^ 
šiai Įtaisymais. Keturios bolių

, alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

PARENGIMAI
BRONX, N. Y.

Liet. Am. Demokratų Kliubo šeš-z 
tas metinis balius įvyks šeštadienį, 
vasario 5 d. Royal Mansion, 1315 
Boston Rd., arti 169-tos gatves. 
Grieš labai gerai žinoma orkestrą. 
Įžanga tiktai 50c. Kviečiame jaunimų 
ir suaugusius skaitlingai dalyvauti 
šiame baliuje ir linksmai laiką pra
leisti. — Kom. (28-30)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 3 d. vasario, “Laisves” 
Svetainėje, 419 Lorimer St. Pradžia 
8 vai. vakaro. Prašome visų naritj 
skaitlingai susirinkti, nes turėsime 
daug svarbių dalyku aptarti.

(27-28)

PAJIEŠKOJAMI
Aš, Ona Ruseckiutė, po vyru Veli- 

vienė, pajieškau savo pusbrolio Jono 
Bieliausko, kuris pirmiau gyveno pas 
mane Girardville, Pa. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas žino kur jis 
randasi, pranešti šiuo antrašu: Ona 
Velivienė, 407 B Street, Girardville, 
Pa. ‘ (28-30)

Pajieškau savo tėvo, Stasio Gu- 
zausko, jis paeina iš Lietuvos iš Sa- 
dos miestelio. Girdėjau, kad gyvena 
Boston, Mass. Prašau atsišaukti arba 
kas žinote kur jis randasi malonėkite 
pranešti už ką būsiu labai dėkingas. 
Pranas Guzauskas, €23 Potter St., 
Chester, Pa. , r (27-29)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė, priešais 

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubą. 
Tinkamas barzdaskutyklai, saldainių 
krautuvei, grocernei arba graboriaus 
koplyčiai. Žema renda. Adresas: 282 
Union Avė., kampas Stagg St., Broo
klyne. šaukite telefonu: E. Schwartz, 
Triangle 5-9668. (26-31)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
' Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant. visokių kapinių p par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, kyikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

>231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

IS senų padargą nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javu* Sudarau *u ame. 
rikoniškai*. Reikalui 
esant Ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaiiavoju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, j krikštynom ir 

kitokiem reikalam
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

PASKUTINE diena
Dubeltavas Rodymas 

“Lakštingala” 
(Nightingale)

Puikinusias Sovietų Spalvuotas Paveikslas 
ir

“Chinija Kerta Atgal”
(China Strikes Back)

Prieinamos kainos. Rodoma be pertraukos.

New Broadway Theatre
246 Broadway 

Near Marcy Ave. Station 
Brooklyn, N. Y.

‘ Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Sbalins
(Jalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų./
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’ 
UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

COOK and HEAT Without Coą
In Your Preaant

INVENTED

ER —No Aabea or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beat* any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per
formance. Bums cheap oil a new 
way. Without pre-generating Any STOVi 
or clogging up. Quick Intense range or 
beat by Simple Turn of Valve. furhacs 
It ends drudgery and dirt ot Quick HEAT at 
coal or wood; cuts ftoel bills in Turn of Valval 
half, pays for itself quickly by wbat IT HAVES.

D Linki E phone for free rrlvnlt demonstration
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for ' demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL 
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550 
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

GARSINKITES “LAISVĖJE”

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško, ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie

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

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

4
1

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v§lai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851.




