
i

KRISLAI
Be Reikalo Melagiuojasi. 
Tie Nelaimingi Coliai. 
Kreditas už Taisymąsi. 
Baisi Pamoka Katalikam. 
Nei Protesto, nei Balso.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Visų Salių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

“N.” redaktorius labai užpy
ko ant mūsų, kam aną dieną 
šioj vietoj pastebėjome, kad ji
sai tikrai serga anti-sovietine 
ir anti-komunistine liga. Jis 
sakosi paėmęs paskutinės sa
vaitės savo raštus ir coliais juos 
išmatavęs. Radęs štai ką: tik- 

* tai apie 11 nuošimčių jo raštų 
buvę “apie” Rusiją ir komunis
tus, o apie 16 nuošimčių prieš 
fašistus. Gi visi kiti kalbėję 
kitais reikalais.

Tiesa, šiomis dienomis “N.” 
editorialai ir apžvalgos tuo 
žvilgsniu buvo gerokai pasitai
sę. Už tai atiduodame redak
toriui kreditą ir sykiu pasi
džiaugiame.

Bet ne taip buvo dar labai 
nesenai. Mes ir gi nepatingė
jome. Priėję prie “N.” krūvos 
be pasirinkimo ištraukėme ke
lias kopijas ir suradome, tais 
pačiais coliais, sekamą padėtį:

* Kovo 22 d. numeryje radome 
57 colius prieš Sovietus ir ko- 

* munistus, o prieš fašistus nė 
colio. Kovo 20 d.—prieš Sovie- 
tus-komunistus 46 coliai, o 
prieš fašistus 14 colių. Kovo 
16 d.—prieš Sovietus-komunis- 
tus 35 coliai, prieš fašistus 20 
colių. Kovo 18 d.—prieš So- 
vietus-komunistus 37 coliai, o 
prieš fašistus 14 colių. Kovo 
27 d.—prieš Sovietus-komunis- 
tus 42 coliai, o prieš fašistus 
viso labo tik plikas nulis!

Rašant šiuos krislus ir mie- 
ruojant “Naujienas,” paštorius 
atnešė “N.” balandžio 27 d. Ve 
ką tie nelaimingi coliai kalba 
šiame numeryje: Prieš bolševi- 
kus-komunistus smulkaus rašto 
38 coliais, prieš lietuvių liuos- 
norių važiavimą Ispanijon pa
gelbėti lojalistams 12 colių, 

•» apie Angliją-Ameriką rupaus 
rašto 20 colių, prieš fašistus nė 
žodžio!

Tai ot ką parodo tie nelai
mingi coliai. Todėl melagiaus 
medalį garbingai grąžiname 
“N.” redaktoriui.

Dega katalikų valdoma šalis 
—Ispanijos Basque provincija. 
Ją uždegė ir naikina generolo 
Franco gaujos, kurias oficialiai 
palaimino katalikų bažnyčios 
augštoji dvasiškija. Tūkstančiai 
baskiečių jau paskersta, pačios 
Švenčiausios vietos jau sugriau- 

* tos, sunaikintos. Kruvinoji 
, Franco armija jau artinasi prie 

Basque šalies sostinės Bilbao.

Kietai susivienijo Basque ka
talikai, komunistai, socialistai 
ir anarchistai gintis nuo už
puolikų. Jie kovoja didvyriškai, 
bet atsilaikyti sunku. Franco 
pasišaukė talkon Hitlerio karei
vius ir kanuoles.
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Dar 3 Senatoriai prieš 
Roosevelto Planą dėlei 

Vyriausiojo Teismo
__  •

Washington. — Trys de
mokratai senatinės teisių 
komisijos nariai: McCar
ran, Hatch ir O’Mahoney 
bal. 28 d. išstojo prieš pre
zidento Roosevelto reikala
vimą pataisyt . Vyriausią 
Teismą šešiais jaunesniais, 
pirmeiviškesniais ■ teisėjais. 
Taigi dabar jau 10 iš 18 se
natorių komisijos narių ei
na prieš Roosevelto planą.

Senatorius McCarran nu
pasakojo, būk negalima lie
sti Vyriausią Teismą, nes, 
girdi, jis “ginąs žmonių tei
ses.” Bet tikrumoj senasis 
Vyriausias Teismas vis gy
nė tik stambių kapitalistų 
reikalus prieš darbo žmo
nes.

Senatorius McCarran, ta
čiau, sutiktų padidint Vy
riausią Teismą dviem nau
jais teisėjais, be paraginimo 
pasitraukt bent vienam iš 
“devynių senių.”

Galutinas senatorių ko
misijos balsavimas tuo 
klausimu bus gegužės 18 d.

Rumford, Me.
Sekmadienį, 2 d. gegužės, 

vietos lietuvių pažangiosios 
organizacijos ruošia pra
kalbas. Įvyks Šv. Roko 
Svet., 7:30 v. v. Kalbės V. 
Andrulis. “Vilnies” redak
torius. iš Chicago, Ill. Da
lyvaukite visi.

Lewiston, Maine
ALDLD 31 kp. rengia 

prakalbas, 1 d. gegužės- 
May, Šv. Baltramiejaus sa
lėje, 7:30 vai. vak. Kalbė
tojas bus V. Andrulis, iš 
Chicagos. Kviečiame visus 
dalyvauti, išgirsti įdomių 
prakalbų.

ĮTŪŽĘ MŪŠIAI BILBAO 
FRONTE

Bilbao, Ispanija, bal. 29. 
Baskai liaudiečiai veda aud
ringiausią kovą prieš fašis
tus naujame fronte tarp 
Durango ir Bilbao. Padarė* 
priešams daug nuostolių ir 
suėmė 17 jų kareivių.

Basque valdžia yra Katalikių I 
Nacionalistų Partijos rankose. 
Jos prezidentu yra katalikų va
das Aquirre. Net didžiuma Bas
que katalikų kunigijos remia 
tą valdžią ir šį karą prieš gen. 
Franco.

t Bet oficiališkoji Ispanijos 
» katalikų bažnyčia ir Vatikanas 

remia gen. Franco ir šventi
na ginklus, kurie skerdžia Bas
que katalikus ir naikina bažny
čias !

Baisi, kruvini tragedija. 
Kruvinas fašizmas visoje nuo
gybėje.

FAŠISTAI SUNAIKINO 6 
BASKŲ MIESTUS

Hendaye, Franc., bal. 29. 
—Baskų krašto prezidentas 
Aguire sako, jog fašistų 
(daugiausia nazių) lakūnai 
bombomis išdaužė bei sude
gino ne tik Guernicą, bet 
Eibar ir Marquina miestus. 
Žemai skrisdami jie kulkas- 
vaidžių ugnim žudė ir Amo- 
rebietos gyventojus. Prane
šama, kad taip jie sunaiki
no jau šešis baskų miestus 
bei miestelius.

Dienraščio XIX

’ O kodėl tyli mūsų lietuvių ka
talikų spauda? Kodėl ji nepro
testuoja prieš generolo Franco 
kruvinus žygius Basque provin
cijoje? Kas dabar degina baž
nyčias ir žudo katalikus?

Kiek mums žinoma, ne vienoj 
lietuvių katalikų bažnyčioje 1A1- 
vo renkamos aukos paramai 

♦ *gen. Franco armijos. Taigi, ne 
vienas ir lietuvių katalikų cen
tas nuėjo žudymui Basque ka
talikų!

Detroit, Mich..—Teisėjas 
Webster nuteisė po 3 mėne
sius kalėti 120 darbininkų ir 
darbininkių, kurie sėdėjimu 
streikavo Yale and Towne 
fabrike.

Baisi, skaudi pamoka. Gal tas 
atidarys akis ne vienam kata
likui. Gal tas parodys jiems, 
kad fašizmas yra mūsų visų 
bendras priešas—priešas žmo
nių, priešas civilizacijos, priešas 
doros ir visokio žmoniškumo.

Visi, didi ir maži, Pirmojoj Gegužės į gatves, į demonstracijas I

PARODO SENATORIAM KRUVINĄJĮ TERORĄ KASYKLŲ 
KOMPANIJŲ ŠERIFU PRIEŠ HARLAN, KY„ MAIN1ERIUS 

------------------------ s__________________________

Washington. — Senatorių 
komisija, tyrinėjanti kom
panijų šnipinėjimą prieš 
darbininkus ir persekiojimą 
unijistų, bal. 28 d. išklausė 
liudijimą buvusio specialio 
šerifo Hugh Taylorio iš

Nurausią 300 miliony 
DoL nuo Šalpos Darby
Washington. — Praneša

ma, jog prezidentas Roose
veltas sutiks nukirst $300,- 
000,000 nuo pašalpinių W- 
PA darbų lėšų sekantiems 
metams, bet jis užtat reika
laus, kad kitų valdžios iš
laidų mažinimas 15 procen
tų būtų paliktas paties pre
zidento valiai—kiek reikės, 
mažint arba nemažint.

Numušimas 300 milionų 
dolerių nuo pirmiau Roose
velto reikalautos sumos 
($1,500,000,000) p a š a 1 pi- 
niams darbams reiškia, kad 
būtų išleidžiama tik po 
$100,000,000 per mėnesį 
tiem darbam. Toks “lėšų 
taupymas” yra didelė 
skriauda bedarbiams.

Harlan apskričio, Kentuc
ky. Jis liudijo štai ką:

Šerifai su šautuvais sau
sio 31 d. šiemet įsibriovė į 
namus protestonų pamoks
lininko M. A. Musicko, Mai- 
nierių Unijos organizato
riaus, ir nušovė jo sūnų. 
Taylor atsisakė dalyvauti 
tame užpuolime. Už tai kiti 
specialiai šerifai jį patį per
šovė.

Kai Taylor sužeistas gu
lėjo ligoninėje, tai vyriau
sias šerifas Middleton liepė 
jam išsinešdinti iš tos vals
tijos dalies. O kada Jungti
nių Valstijų senatas pradė
jo tyrinėti kruvinus darbus 
šerifų, tarnaujančių kasyk
lų kompanijoms, tai vyriau
sias šerifas Middleton siū
lė Tayloriui $2,000, idant 
jis pasislėptų kur kalnuose, 
kol senatorių komisija tyri
nės tuos skandalus.

David Sullenberger, Tay
lorio kaimynas, patvirtino 
jo liudijimus. O ir pats Sul
lenberger buvo 5 sykius

Lublin, Lenkija. — Polici
ja areštavo 100 žmonių kaip 
komunistų veikėjų.

pašautas kompaniškų šeri
fų už unijinį veikimą tarp 
mainierių.

Senatorių komisija ka
mantinėja ir du tokius sep- 
cialius šerifus . šaudytojus, 
Fr. White ir W. Irviną.

Rooseveltas Priešinasi 
Bedarbių Surašinėjimui

W ashington.—Senatorius 
Maloney iš Connecticut įne
šė Jungtinių Valstijų kong
resui, kad šiemet ir toliau 
kas dveji metai valdžia da
rytų visuotinus bedarbių 
sąrašus (cenzus). Preziden
tas Rooseveltas pasikalbė
jime su laikraščių atstovais 
sakė, kad toks bedarbių 
skaičiavimas esąs nereika
lingas. Bet dauguma sena
torių komisijos narių remia 
Maloney įnešimą delei be
darbių surašinėjimo.

Jeigu pasirodytų daugiau 
kaip 8,000,000 bedarbių, tai 
valdžia, pagal tą sumany
mą, turėtų įsakyt visur 
įvest 30 valandų darbo sa
vaitę. (

Fašistai Pasinešę Išžu
dyti Šimtus T ū kstan- 
čių Bilbao Gyventojų

Basky Vyriausybe Stengiasi Iškraustyt 100,000 Vaiky ir 
Šimtus Tūkstančių Kitų Nekariškių iš Bilbao Miesto

London, bal. 29. — Angli
jos karo laivynas už dienos 
kitos padės Baskų krašto 
vyriausybei, šiaurinėj Ispa
nijoj, vežti vaikus ir kitus 
nekariškius gyventojus iš 
Bilbao į Francijos prieplau
ką St. Jean de Luz,—pareiš
kė liberalas Anglų seimo at
stovas Wilfred Roberts. 
Manoma, kad Anglijos ka
ro laivai daugiausia saugos 
pačių Baskų laivus, kuriais 
bus gabenama vaikai, mo
terys ir seniai iš Bilbao į 
Franci ją.
Prašo Francijos Pagelbos
Paryžius.—Baskų krašto 

prekybos ministeris Pica- 
vea prašė Francijos užsie
ninio ministerio Y. Delbos, 
kad paskirtų Francijos ka
ro laivų lydėt Baskų preky
bos laivus, kurie veš neka
riškius gyventojus iš Bilbao 
į Francijos prieplaukas. Pi- 
cavea pageidauja, kad Bil
bao vaikai, moterys ir šiaip 
nekariškiai būtų paskirsty
ti tarp Francijos, Anglijos 
ir Belgijos.

Anglijos žadama talka 
šiame reikale yra permaža, 
sako Baskų prekybos mini
steris.

Ispanijos fašistu karo lai
vai blokaduoia Bilbao iš jū
rų pusės. Pasak fašistu, 
tai jų armijai telieka iau tik 
15 myliu pasiekti Bilbao iš 
pietų-rytų šono.
Fašistai Grasino Visiškai 

Sunaikinti Bilbao
Dabar Bilbao mieste yra 

apie 500,000 žmonių, jų tar

pe kokie 200,000 pabėgėlių 
nuo mūšių fronto. Ir fa
šistų gener. Molą nesenai 
grasino visiškai sunaikint 
tą miestą, jeigu jis nepasi
duos.

Anglijos seimo atstovas 
Roberts išreiškė baimę, kad 
fašistai gali padaryti su 
Bilbao taip, kaip jie pada
rė su Guernica miesteliu.— 
Nazių bombininkai visiškai 
sunaikino Guernicą ir per 
trejetą valandų išžudė iki 
1,000 žmonių tame miestelyj 
ir apylinkės laukuose, perei
tą pirmadienį.
žūt-būtinis Bilbao Gynimas 

nuo Fašistų
Baskų delegacijos vadas 

ministeris Picavea Paryžiu
je sako:

“Mes žūt-būtiniai ginsime 
Bilbao. Jeigu fašistai pa
imtų Bilbao, tai būtų labai 
nelaimingas įvykis Madri
du! : tada priešai galėtų per
mesti iš Baskų fronto visą 
savo armiją, ginklus ir amu
niciją prieš Madridą.”

Hendaye, Franci j a, bal. 
29.—Baskai respublikiečiai 
kasa apkasus apie Bilbao, 
tveria spygliuotų vielų tvo
ras ir būdavo ja iš smėlio 
maišų apsaugas savo ka
riuomenei ir milicijai. Ren
giasi visomis jėgomis ginti 
miestą nuo fašistų. Pa
šaukta iki 80,000 atsarginės 
milicijos atremti fašistus, 
jeigu jie prisiartintų prie 
Bilbao. Smarkiai ginkluo
jama ir atskiri mūriniai na
mai priemiesčiuose ir mies
te.

Naziai Įkalino 1,000 Katalikų Kunigy
Berlynas, bal. 29.—Nazių 

orlaivyno ministerio W. Go- 
eringo organas “Essen Na
tional Zeitung” praneša, 
jog areštuota virš 1,000 ka
talikų kunigų Vokietijoj. 
Jie laikomi kalėjime iki tei
smo.

Hitlerininkų teismas da
vė 11 metų kalėjimo kuni
gui J. Rossaint’ui, kapelio
nui katalikų jaunuolių gru
pės Duesseldorfe. Jis buvo 
nukaitintas už tai, kad or
ganizavęs katalikų jaunimą 
į bendrą frontą su komunis
tais jaunuoliais prieš Hitle
rį. Kunigas Rossaint buvo

“Dieviško Tėvo” Apaštalas 
Suimtas Kaip Paleistuvis
Newark, N. J.—-Suimtas 

“dieviško tėvo” Divine ev
angelistas H. B. Smith. Jis 
bus tardomas federaliame 
teisme už jaunų mergaičių 
viliojimą ir vežiojimąsi iš 
vienos valstijos į kitą pa- 
leistuviškiems tikslams.

Bilbao, bal. 29. — Pro fa-, 
šistų blokadą atplaukė dar 
keturi Anglų prekybos lai
vai su maistu į Bilbao.

i

žinomas savo prieškariniu 
ir priešfašistiniu veikimu.

Katalikų jaunimo vadai, 
kapelionai kunigai Franz 
Steber ir K. K. zu Rems
cheid taipgi įkalinti, vienas 
penkiem metam, antras pus
antrų metų už veikimą prieš 
fašizmą.

Keturi M i e 1 a š irdystės 
Brolių nariai nuteisti po 30 
mėnesių kalėjimo už “ne- 
morališką elgimąsi” su vai
kais. Bet, suprantama, na
ziai nebūtų jų kliudę, jei tie 
“broliai” būtų pūtę į Hitle
rio dūdą.

Užkankintas Kalėjime Italijos 
Komunistų Partijos Vadas
Maskva.—Kartotinai fa

šistų kankintas, jau mirė 
Mussolinio kalėjime drg. 
Antonio Gramsci, 46 metų, 
Italijos Komunistų Partijos 
įkūrėjas ir žymiausias va
das. Taip pranešė 15 Italų 
Kom. Partijos vadų bal. 28.

Akron, Ohio. — Firestone 
gumų kompanija padarė su
tartį su industrine unija. 
Pripažino uniją kaipo atsto
vę visų josios narių.
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Amerikoj, kur fašizmas taip jau kelia 
savo juodąją galvą, darbininkai rimtai 
ruošiasi didesnėn talkon, didesnėn vie-
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1889 ir 1937
Rytoj—Pirmoji Gegužės—Tarptautinė 

Proletariato Diena. Tai dalykas, tenka 
priminti šios šventės neapkentėjams, at
neštas ne iš Maskvos į Ameriką, bet prie
šingai—iš Amerikos j Maskvą.

Pirmoji Gegužės gimė Jungtinėse Val
stijose, darbininkų kovų prieš kapitalis
tus sūkuriuose. Amerikos darbininkų or
ganizacijoms pasiūlius, tarptautinis dar
bininkų atstovų suvažiavimas Paryžiuj 
1889 metais paskelbė šią dieną viso pa
saulio darbininkų švente,—kovų diena.

Tais laikais Pirmąją Gegužės darbi
ninkai kovojo už aštuonių valandų darbo 
dieną, už geresnį ir šviesesnį gyvenimą, 
prieš karo pavojų.

Kai tik Pirmoji Gegužės buvo paskelb
ta, ją šventė viso pasaulio darbininkai. 
Kur galėjo, kur buvo laisva, jie ruošė de
monstracijas, masinius didelius mitingus 
ir kitokias pramogas—svetainėse, viešai 
ir ten kėlė savo obalsius, apskaičiavo sa
vo laimėjimus ir pralaimėjimus padary
tus metų bėgy j. Reakcinėse šalyse, Ru
sijoj, Lietuvoj ir daugelyj kitų,—darbi
ninkai rinkdavosi slapta namuose ir gi
riose ir ten šią dieną minėjo, kiek tik 
sunkios sąlygos leido.

Net ir laike, pasaulinio karo, kada Ant
rojo Internacionalo lyderiai nuėjo “ginti 
tėvynių,” pamynė tarptautinių kongre
sų priimtas prieškarines rezoliucijas, net 
ir tuomet kariaujančių šalių darbininkai 
minėjo Pirmąją Gegužės.

Po 48 metų nuo paskelbimo Pirmosios 
Gegužės, nepaisant visų skerspainių ir 
trūkumų, darbininkų klasė pasiekė dide
lių laimėjimų.

Šiandien, paėmus Amerikos darbinin- 
. kus, kovojama jau ne už 8 valandų dar

bo dieną, bet už 6 vai. darbo dieną ir pen
kias dienas darbo savaitėje.

Šiandien toje šalyj, kur prieš 48 metus 
virė juodžiausia caristinė reakcija, Pir
moji Gegužės padaryta oficiale švente— 
švente, kurioje darbo žmonės džiaugiasi 
socializmo laimėjimais ir reiškia savo 
solidarumą tarptautiniam proletariatui.

Tiesa, eilėje kraštų, dėka stokai darbi
ninkų klasės vienybės, gyvuoja juodasis 
fašizmas, žiauresnis ir už buvusį Rusijos 
carizmą. Vokietijoj, Italijoj, Lietuvoj ir 
kt. fašistinių gaujų valdomuose kraštuo
se šiemet darbo žmonės Pirmąją Gegužės 
minės skirtingose sąlygose nuo mūs, kur 
gyvuoja demokratija arba nuo Sovietų 
Sąjungos, kur gyvuoja socializmas. Ka
lėjimuose sukišti tūkstančiai darbininkų 
vadų ir veikėjų švęs savo šventę baisiau
siose sąlygose. Reakcijos suspausti dar
bininkai vienur bandys slapta minėti šią 
šventę, kitur darys pastangų išsilieti į 
gatves, nepaisant to fakto, kad prieš juos 
bus atsuktos policijos buožės ir šautuvai.

Tačiau, pasimokinę iš Vokietijos, Aus
trijos ir kitų kraštų darbininkų nelai
mių, kituose kraštuose darbo žmonės 
jungiasi į bendrus frontus ir liaudies 
frontus, kad apsaugojus demokratiją, ne- 
prileidus fašizmui įsigalėti.

Ispanijoj, kur fašistai pasirįžo pavers
ti kraštą kalėjimu, darbo žmonės, susi
lieję Liaudies Frontan, šių metų Pirmą
ją Gegužės minės tranšėjose ir barikado
se. Jau dešimtas mėnuo jie pasirįžusiai 
kariauja, gindamiesi nuo juodųjų gau
jų, palaikomų Italijos ir Vokietijos fa
šistinių valdžių.

$40 Permažai Užlaikyt Tris 
Moteris ir šešis Vaikus
Boston, Mass. — Knygve- 

dis T. A. Greene, 44 metų, 
gavo tik $40 algos per sa
vaitę; bet ne tik pats gerai 
gyveno, ale mokėjo po $30 
savaitėj užlaikymui savo 
nersis k v rusi os pačios su ke-

nybėn su farmeriais ir visais laisvę my
linčiais žmonėmis. Jie šiemet Pirmąją 
Gegužės išnaudos kovai prieš reakciją, 
už bendrus darbo žmonių reikalus. Jie 
stato klausimą reikalingumo liaudies 
fronto, kuris Amerikoj turės formą Far- 
merių-Darbo Partijos.

Daugelyj Amerikos miestų pirmu sy
kiu istorijoj socialistai ir komunistai, tal
koje su darbo unijistais ir visais darbo 
žmonėmis maršuos vienose ir tose pa
čiose demonstracijose, paduos vieni ki
tiems rankas dėl bendrų reikalų.

Tas viskas kels džiaugsmą ir viltį vi
suose darbo žmonėse, kad fašizmas Ame
rikoj neįsigalės, kad Amerika nebus nei 
Austrija, nei Vokietija; kad darbo žmo
nių vienybė bus pasiekta ne tolimoj at
eityj. |

Nors ADF biurokratai užsimojo skal
dyti Darbo Federaciją, nors šian ir ten 
darbininkų judėjime pasireiškia kontr
revoliucinis trockizmas, ardąs darbinin
kų vienybę, tačiau tuos minusus nusve
ria tas faktas, kad šimtai tūkstančių plie
no, automobilių ir kitų pramonių darbi
ninkų pavyko suorganizuoti į pramoni
nes unijas!

Dėl tų visų reiškinių šių metų Pirmo
ji Gegužės bus labai iškilmingai pas mus 
apvaikščiota.

Štai kodėl ir visi lietuviai darbo žmo
nės, darbininkai, farmeriai, smulkūs ver
telgos ir profesionalai privalo dalyvauti 
Pirmosios Gegužės demonstracijose, pa
reikšti savo solidarumą ir savo balsą 
prieš reakciją, prieš imperialistinio karo 
pavojų, už gražesnį rytojų!

Vėl “Maskvos Pinigai”
Chicagos kunigų “Draugas” vėl rašo, 

kad “Maskva pašelpia ir lietuvius komu
nistus Amerikoj.” Iš kur “Draugas” tą 
žino? Ogi, girdi, Francijos fašistas Do- 
riot pareiškęs, kad “Maskv# !duod& pini
gų Francijos komunistams.”’1' Bet tas 
pats fašistas Doriot ir “Draugas” pažy
mi, jog Francijos Komunistų Partijos 

Į centralinis organas “Humanite,” “pa
skendęs skolose.”

Kaipgi tuomet galima kunigų laikraš
čio plepalus suderinti? Jeigu “Huma
nite” gautų pinigų iš Maskvos, tai nebū
tų skolose.

Pasaka, kad Maskva remia komunisti
nę veiklą kituose kraštuose, yra sena 
ir jau gerokai nusidėvėjusi. Mažai žmo
nių jai tikės. Kiekvienas, kuris tik nori, 
mato, kaip ir kokiu būdu komunistai gau
na pinigų savo spaudai ir judėjimo pa
turėjimui.

Lietuvių komunistinė spauda Ameri
koj pasilaiko iš prenumeratų, skelbimų ir 
pramogų, suruoštų jos paturėjimui. Tik 
retuose atsitikimuose gauna po dolerį ki
tą aukų iš savo prietelių.

Angliška komunistinė spauda, “Daily 
Worker” ir “Sunday Worker” taipjau 
pasilaiko iš savo rėmėjų. Štai, tik pora 
mėnesių atgal pasibaigė tų dviejų laik
raščių vajus už surinkimą $100,000 au
komis ir prenumeratomis. Minėta suma 
buvo sukelta per tris mėnesius laiko. Tas 
parodo, kaip žmonės remia komunistinę 
spaudą.

Laike pereitų prezidentinių rinkimų 
Komunistų Partija pasirįžo surinkti 
$250,000.00 fondą propagandai ir apšvie- 
tai. Minėtam tikslui taip jau labai daug 
žmonių aukojo, ir aukojo net gan stam
biomis aukomis.

“Draugas” turi žinoti, kad komunistai 
ne tik iš kitur neprašo pinigų, bet dar 
aukoja kitų kraštų svarbiems reikalams. 
Mes renkame pinigus Ispanijos liaudie- 
čiams paturėti; mes renkame aukas Lie
tuvos komunistinio judėjimo parėmimui 
ir politiniams kaliniams.

Amerikos lietuviai komunistai nėra 
gavę iš Maskvos nei viefio cento aukų.

Jei kunigų laikraščiui rūpi teisybė, tai 
jis turėtų šituos faktus paskelbti savo 
skaitytojams.

Gegužės mėnesis turi sąryšį 
su visuomenės gyvenimu, su 
miniomis, su, jų rimtomis link
smybėmis. Tai daro gamta 
tuo laiku, kurį žmonės pava
dino gegužės mėnesiu.

Ne vienas šis mėnesis žmo
nėms linksmybę neša. Rugpjū- 
tis-rugsėjis nuo neatmenamų 
laikų linksmindavo žmones, 
kad jie javus nuo laukų, nuva
lė ir yra užsitikrinę, jog atei
nanti žiema nepaduos juos 
dviejų bendrų despotų — ba
do ir šalčio nagams. Lap- 
kritys — senovės niektikėjimų 

1 atminimas, nebūtų raganų ir 
vėlių atminimų, apvaikščioji- 
mas. Prie to vergai ir bau
džiauninkai pridėjo dar savo 
bjaurių tironų • vėlių kančias. 
Taigi taip pat žmonės savo pa
sakomis linksminosi, džiaugė
si, jog nelabieji jų ponai po 
mirties tapo pelėdomis, apuo
kais ir kitokiais nemandagiais, 
negražiais sutvėrimais ir per 
amžius taip kankinasi. Gruo
dis duoda linksmybės, nes ja
vai iškulti, .vynas ir midus ga- 

' na įrūgęs ir tyrai išsunktas.
Šita senąją linksmybių šventę 
krikščionybės vadovai permai
nė į tai, ką šiandien Kalėdos 
reiškia; nors linksmybės ne
įstengė permainyti, bet pras
mę kitą įsteigė.

Taigi turime keletą links
mųjų mėnesių. Bet gegužės 
mėnesis stovi vienas sau virš 
jų visų, žmonių papročiai ki
tas senovines linksmybes .su
jungia tai su apsisvaiginimu 
gėrimais, tai Su religija, tąja 
religija, kuri žmogų masina į 
pomirtinį gyvenimą, žada lin
ksmybes anapus grabo. Tuo 
tarpu gėgužes linksmybės lie
ka visados gamtinės, žemiš
kos. Negyvėlių garbės religi
ja bando užimti jas — šitas 
nėįšsvajotas linksmybes, bet 
neįstengia.' '‘Valstybės-( , Vyrai 
stengiasi įnėšt'į’ jas valdančios 
klasės politiką, bet nepavyks- 
sta. ! ’

žmonėms ir kitiems gyviams 
ir augalams dabar linksma, 
kad žiema su savo šalčiais, 
gręsiančiu badu ir ligomis pra
ėjo, o prasidėjo pavasaris, ku-w 
ris su savo .saulės spindulių 
muzika keįi^S. tūkstančius, gy
vių iš žiėmamigio į naują- gy
venimą ir pašaukia iš gamtos 
naujas gyvybes, ką nežinėje 
glūdojo milionuose kiaušinėlių 
per visą žiemą.

Gamta motina pasirodo sa
vo grožybėje.

tūriais vaikais;
davė pragyvenimą antrai 
savo moteriai su dviem vai
kais, o viename Bostono ap- 
artmente dar užlaikė jauną 
gražuolę, kuriai jis supirko 
dovanų už $5,000.

Jo pažįstami stebėjosi, iš 
kur jis gauna tiek pinigų, 
iki , jis tapo areštuotas už

jis taipgi /suktybę. Pasirodo, kad 
Greene nuvogė $30,000 iki 
$50,000 nuo kompanijos, ku
rios knygas jis vedė.

♦
Maskva. — Teisiamas di- 

rektorids Ordžonikidzės fa
briko už'tai, kad gamino 
dirbinius pagal asmeniškus, 
privatinius' užsakymus.

Jeigu vabzdžių motinos, gy
vių ir augalų motinos turi reli
giją, tai ji tikrai nepomirtinė 
religija. Ji šios žemės gyveni
mo religija. Ir ji pradeda reik
štis visa savo grožybe gegužės 
mėnesyje. Tai gamtinė religi
ja. Gyvenimas. Gyvenimas ne 
užgrabinis, ne pomirtinis, apie 
kurį tūli žmonių vadai sakosi 
viską gerai žiną ir autoritetiš- 
kai liepia laukti mirties, kad 
tikras, amžinas linksmybes pa
skui per amžius turėtum. Jie 
gali taip 'Sakytį žmonėms ir jų 
motinoms';' bet* ne vabalams, 
paukščiams, žvėreliams ir jų 
motinoms.' šitie jaučia geriau 
už žmones. <
/ Vabalų, paukščių, žvėriukų,, 
medžių ir kvietkų bumburiukų 
religija—tai gyvenimas žemės 
paviršiuje, po saule. Jie links
mi. Jų religija duoda links
mumą. Jų motinos nenuilsta
mai dirba, rengia geriausias 
sąlygas savo iiaujiems vai
kams naujo pavasario šilimo
je. Tokia jų religija, niekeno 
neperkeičiama, be sektantišku
mo . . .

O žmonių motinos? Jeigu 
jos yra labiau religiškos (tąja 
prasme, kad maldauja mirties 
nuvesti jas į amžinas linksmy
bes),—labiau dievotos, negu 
vyrai, negu tėvai, tai šiandien, 
gegužėje, jos turbūt, mažiau 
religiškos. Gegužės mėnesis 
pašalina mintį apie mirtį, nes 
dabartinių laikas sėja visur gy
vybę. ‘ '

Motiną,šaukia vaikus:
—Vaikai! Eikite'valgyt.
—Kad nenorim....
(Na, vaikai, o nenori val

gyt!) I ;
—Kodėl nenorit? Jau lai

kas.
—Palauk, mamute. Mes tu-

nm da pažiūrėt. Kiek daug, 
kiek daug čia tų vabaliukų!

Eik šen, mamute, pažiūrėt! 
Tiek daug jų, kad negali... 
štai, lenda iš po tvoros, iš ply
šiuko, lipa kuolu, užsilipa ant 
viršaus kuolo ir lekia. Tiek 
daug, o tiek daug jų.

Motina atėjo. Sako:
—Tai skruzdėlės.
—Kad su sparniukais.. . . 

Skruzdėlės netur sparnų.
—Jaunos skruzdėlės turi. 

Jų mama padėjo kiaušinukus 
pernai rudenį. Padėjo giliai 
plyšyje, kad kiaušinukai nesu
šaltų ir kad lytus jų nenuneš
tų per žiemą. Dabar, kai sau
lė įšildė, tai iš tų kiaušinukų 
išsirito mažyčiai skruzdukai. 
Jie ten paaugo, sparnai jiems 
išdygo, tai dabar ir lekia.

—Kur jie lekia?
—-Lekia j ieškot naujos vie

tos. Kur jiems patiks, apsis
tos ir pradės gyvent. Tada jų 
sparniukai nukris, jos bus di
delės skruzdėlės. Jos dės kiau
šinukus; iš jų išsiris nauji 
skruzdukai ir tiems išdygs 
sparniukai. Tada ir jie lėks 
jieškoti sau vietos, kur apsigy
venti. Kai sustos kur nors ir 
apsigyvens, tai sparniukai nu
kris. Jos dės kiaušinukus. Na, 
o paskui, tai jau žinot, kas 
bus. Ką, ar žinot?

—ž i n o m ! Išsiris nauji 
skruzdukai ir lėks kitur!

Tokia skruzdėlių religija. O 
žmonių ?

žmonės gėrisi, džiaugiasi 
atgyjančia gamta. Tai jų tik
roji, gyvybinė religija. Nuo jos 
atgrasinti niekas neįstengs, ir 
mirties,religija jos vietą neuž
ims, “Kryžiaunos Dienos” ta
po įsteigtos, kad tą vietą už
imtų. . /

Ach, kokios linksmos tos 
kryžiaupos dienos!

■ ^Saulėtekis.
KaimaVietėje ragas baubia, 

šaukia- (“ragina’*’) kaimiečius 
'suslHhktf j kalines.

Susirinko seni ir jauni. Ar
tai eina pasimelst? Tas tiks
las, bet pasėka kitokia. Eina 
ne tiek pasimelst, kiek pasi
žmonėti; ne tiek pasižmonėt, 
kiek pavasariu pasigrožėt; 
“galvą iškišt iš stubos,” “akis 
nušviest,” “plačiau pasižval
gyti,” pamatyti pavasario gro
žybes.

Vyrai pradeda giedot prieš 
porą kryžių po didžiuliais ka
pinių beržais. Moters gieda 
paskui juos. Suplikacijos. Vie
nas giesmininkas įtemptinai
žiūri į vabaliuką, riedantį per 
beržo kamieno stambiai sui
žusią žievę. Vienas vaikinas 
žiūri į beržo žaizdą, sulos la
tako vietoje, ir sako draugui: 
“Tai Jonas negerai užkalė 
skylę, sula da alma, sukrekė
jo.. . .”

Varna pro kapines pralėkė: 
Ir visi ją mato. O vienas gies
mininkas ūkininkas, turįs ne
apykantą prieš varnas, kad jos 
“žąsiukus neša,” nulydėjo sa
vo akimis tolei, kol ji nenu- 
skriejo už krūmų, ten toli, to
li/

Vaikinai, merginos — tai 
da labiau pavasario religija 
užsikrėtę, linksmai į viens ki
tą žvilgčioja pro mirties re
ligijos. maldingumą, čia, ro
dos, yra šito dalyko tik paro
dija. Gamtos gyvumo negali-, 
ma numarinti. Tai dėl to gam
ta dabar pirmoj vietoj. O virš- 
gamtybė -— tik parodija. Vos 
pabaigė maldas — tuoj ima 
kalbėtis apie pavasario įvykius 
ir veikimus. Aišku, kad apie 
tai mintijo Visą giedojimo lai
ką. Visai ne taip, kaip per šer
menis ar kitose rimtose progo
se. Dabar yra malda, bet pa
maldumo nėra. Yra džiaugs
mas gamtos gyvumu. Kiekvie
nas dabar yra sau poetas, kiek
vieno religija lieka čia, 
ant žemės. Ji gyva. Ji nesiun
čia gyvos minties į kokią ten 
menamą, spekuliatyvę buitį po 
mirties. Gyvybė — tai viskas. 
Kas daugiau — tai spekuliaci
ja. Liepimas į tai tikėti — tai 
apgaulė su prievarta. Kodėl 
tie prievartininkai niekada ne
bando priversti žmones gyvuo
ti ir gyventi?

II.
Darbininkai per tūkstančius 

metų buvę prislėgti tų, kurie 
jų darbu naudojasi, buvę ver
gais, baudžiauninkais, paga

lios įgiję dalelę laisvės,—lais
vės nors trumpam laikui po 
darbo valandų (nes darbe jie 
ir šiandien tebėra tikrais ver
gais, baudžiauninkais), jie ry
žosi reikalaut daugiau laisvės, 
daugiau žmogaus teisių, geres
nio gyvenimo.

Jie savo mintis, savo norus 
suvienijo su atgyjančios gam
tos pavasariu. Jie sumanė 
įsteigt darbininkų šventę—Ge
gužės Pirmąją Dieną.

A m e r i k os darbininkai,— 
įsekmui, Darbo Federacija, 
tik-ką įsikūrusį ant kapitalo 
agentų sudaužytos Darbo Vy
čių organizacijos griuvėsių, 
sumanė ir įsteigė metinę dar
bininkų šventę, kuri turi įvykt 
gegužės 1 dieną. Tikslas: ne 
tik švęsti, bet ir vesti propa
gandą už įvedimą aštuonių 
valandų darbo dienos.

Po metų laiko, Paryžiuje, 
per visas vietinę parodą—1889 
metais—tarptautinis darbinin
kų suvažiavimas pripažino 
amerikiečių darbininkų įsteig
tą šventę, priėmė ją, padarė 
ją tarptautine. Šita tarptauti
nė organizacija vėliau gavo 
Antrojo Internacionalo vardą. 
Tai buvo pažangiausia tų lai
kų darbininkų organizacija, 
siekianti darbininkų klasės iš- 
siliuosavimo, pašalinant savo 
išnaudotojų — kapitalistų kla
sę. Tai buvo draugija socialis- 
tiškai (arba komunistiškai) 
nusiteikusių darbininkų. (Pir
masis Internacionalas gyvavo 
1864-1872 m.).

Internacionalas priėmė šią 
šventę tokią, kokia buvo įsteig
ta, t. y. su reikalavimu aštuo
nių valandų darbo dienos.

Internacionalas priėmė re
zoliuciją priešais karą, prie
šais militarizmą ir kitas blo
gybes.

Bet į darbininkų šventės 
prasmę nieko tokio nedėjo, 
kas galėtų kuriems nors dar
bininkams netikti, kas galėtų 
būt priešinga jiems.

Vienok, išgirdę, kad ši šven
tė kitų šalių darbininkams pa
tinka, Amerikos organizuotie
ji darbininkai atsisakė nuo sa
vo šventės—gegužės pirmosios 
dienos. Ką, ar Amerikos Dar
bo Federacija pabūgo Inter
nacionalo, panorėjo izoliuotis, 
būti atsiskyrusia nuo viso pa
saulio? Turbūt, ne. Juk ji vė
liaus organizavo savo skyrius 
Kanadoj, Meksikoj ir pavadi
no juos savais “internaciona
lais.” Ar ji pabūgo, kad prieš 
militarizmą kalbama? Gal būt. 
Labiausia pabūgo tolimesnės 
ateities, kur numatoma visiš
kas darbininkų išsiliuosavimas 
iš kapitalistų, iš jų priespaudos 
ir išnaudojimo.

Tai baisus dalykas, kad 
mes, darbininkai, galime būt 
laisvi. Mes nenorime būt lais
vi darbininkai, mes norime 
būt tik laisvi amerikonai,— 
taip laisvi, kaip mūsų kapita
listai. Amerika laisva šalis,— 
kaip gi galime norėt, kad ka
pitalistai amerikonai pasi
trauktų mums iš kelio ir mes 
vieni liktume? Juk tai būtų 
nelaisvė mūsų kapitalistams. 
Kaipgi galima norėti, kad jie 
mus neišnaudotų visiškai, kad 
taptų darbininkais, kokiais 
mes,esame? Ne, to negali būt. 
Laisvės šalis turi turėti darbo 
despotus—autokratus; turi tu
rėti jie savo rankose visą že
mę ir dirbtuves, o tose dirbtu
vėse didelius jungus ant mūsų 
laisvų amerikonų darbininkų 
sprandų amžinai!

Taip galvodami, arba prie 
tokių išvadų turėdami prieiti 
pagal savo logiką,—Amerikos 
darbininkų vadai atmetė savo 
šventę, kuomet prie jos'prisi
dėjo kitų tautų darbininkai.

Atsimetė nuo gyvybę kelian
čios gegužinės šventės.

Visą gamtinio atgijimo ir 
augimo laiką — pavasarį, va
sarą — jie paliko savo po
nams darbdaviams.

Darbdavių išmintis po kele
to metų susiprato už tai jiems 
atsiteisti. Jų atstovai, jų šalies 
bendri smegens — Kongresas 
įsteigė jiems rudeninę šventę 
—Darbo Diena vadinamą. Ru
denyje, kada tūkstančiai pa
vasario-vasaros gyvybių nyks
ta, miršta, palieka tik kiauši
nukus kentėti negyvai iki kitų 
metų gegužės, arba apmirti

žiemomiegiu, atsigulti į žie- 
momigį ir be sąmonės laukti 
pavasario šilumos, kuri atgai
vins, paleis į gyvenimą!

Kažin, ar tos senosios darbi
ninkų organizacijos vadai savo 
rudens šventėje, kaip tie mirš
tanti gyviai, deda kokius 
ateities gyvybės kiaušinukus? 
Ar jie tiki, kad dabar reikia 
pasiduot žiemomiegiui, ži
nant, kad ateis kada nors pa
vasaris ir pats pašauks juos į 
naują, prirengtą gyvenimą, be 
jokios kovos už jį?

Kodėl jie taip nusižemina 
iki rudens vabalų dedamų 
kiaušinėlių, arba iki žiemavo- 
jančių — apmirusių kurmių, 
šeškų, meškų ?

Nepaisant tų vadų, jų su
manyta gegužinė šventė gy
vuoja visose šalyse, neišski
riant nė Amerikos. Ir visos 
tos šalys, kur ta šventė liko 
įsteigta, vadinasi civilizuotos. 
Necivilizuotoje tautoje darbi
ninkų gegužinės šventės nėra. 
Ar Darbo Federacija nori iš- 
skirt Ameriką iš civilizuotų ša
lių skaičiaus?

Tai yra bendra tų vadų ir 
jų ponų politika — skirtis nuo 
tų darbininkų, kurie mato is
toriją, vedančią būtinai į tą 
ateitį, kur svetinmaudžiai-dy- 
kaduoniai bus nužerti nuo jų 
pačių pasidirbdinto garbės 
pedestalo.

III.
Darbininkai kas met šven

čia, mini savo gegužės pirmos 
dienos šventę.

Jau ne tik religiniai vadai 
jos vietoje stato maldininkų 
susirinkimus, bet ir politiniai 
darbininkų klasės valdytojai 
bando tą šventę pakeist savo
tiškais reikalais, savotiškais 
minėjimais.

Nepriklausomosios Lietuvos 
turčiai valdonai tą dieną ren
gia savas apeigas, sako, medį 
sodiną. Amerikos ponai vaikų 
labdarybę įsteigsią; darbinin
kų šventę tuomi nustumsią į 
prastąsias, pašalines gatves. 
Kitų šalių poliai taip pat sta
to savo apeigas, kad nustelbus 
darbininkų tarptautinę šventę. 
Tarptautiškumo prasmė jiems 
pavojingai nemaloni!

Fašistai — tie darbdavių 
kovotojai, smurtu paėmę ša
lies valdžią, visai uždraudė 
darbininkams švęsti Gegužės 
Pirmąją.

Taip visi, norinti amžinai 
naudotis kitų darbu, stengiasi 
darbininkus sutramdyt nuo 
vienijimosi su atgyjančios 
gamtos pavasariu.

Darbininkai nenori skirtis 
nuo gamtos, nuo jos gyvybės 
dvasios, nuo žmoniškumo ir 
laisvės vilties.

Ir jie sugebės įsteigt pasau
lyje laisvę, žmoniškumą tarp 
visų tautų, tarp visų žmonių. 
Jų viltis išsipildys taip tikrai, 
kaip po šaltos žiemužės kas
met įvyksta mielasis gegužės 
laikas, pavasaris.

J. Baltrušaitis.

Bayonne, N. J.
Bal. 25 atsibuvo L. A. U. 

Kliubo 25-kių metų sukaktu
vių vakarienė, kuri visais at
žvilgiais buvo pasekminga.

Laike vakarienės daugelis 
svečių buvo pakviesti kalbėt. 
Kiekvienas linkėjo kliubui il
giausiai gyvuoti ir darbuotis. 
O drg. R. Mizara, “L.” red., 
nurodė, kaip svarbu mums lie
tuviams tapti šios šalies pilie
čiais, kad dalyvauti politikoje 
ir bendrai su Amerikos žmo
nėmis kovoti prieš gręsiantį 
fašizmą.

Taipgi kliudąs ačiuoja drau
gams StaneliuT ir Rutkowskiui 
už suteikimą Hi Hat aktorių, 
kuris gerai atsižymėjo vakaro 
programoje. Taipgi A. Viš- 
niauskui už gražų sudainavi- 
mą. Taipgi ačiuoja gaspadi- 
nėms, veiterkoms ir visiems 
darbininkams ir svečiams už 
smagų laiko praleidimą.

Tikimės, kad ateityje dar 
geriau pavyks.

Kliubo Komitetas.

Washington. — Jungtinių- 
Valstijų kongreso lėšų ko
misija užgyrė $416,413,382 
išleist karo-armijos reika
lams per metus; tai $25,- 
395,677 daugiau, negu per
nai pasky suma tam tiks
lui.
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Jau nuo senai tapo pate- | 
myta, jog aiškia-plunksniai i 
(bananų-ėdikai) A f r i k o s j 
paukščiai kartais nublanks-) 
ta: raudonos ] 
pasidaro rausvomis po to, 
kai pereina lietus. Dar aiš
kiau: vanduo induose kur 
nusimaudo tie paukščiai 
(žvėrinčiuose) p a s i d a r o daugiau 
rausvas. Vėliau tapo patir- , nius,” r _ 
ta, jog dažai ištirpsta vau-! venančius vedusius vyrus, 
deny j, kuriame randasi am-'Ją paprastai gydo operaci- 
• ’ - - ‘ Bet dabar

V yr ams
Daugelį pusamžių ir senų!“EAP.” Pasirodo, jog EAP 

plunksnos vyrų vargina ypatinga liga yra 10 sykių smarkesnis už
—prostatiškų liaukų padi- 
dėjimas bei sukietėjimas, 

• kad žmogui pasidaro sunku 
i bei skaudu šlapintis. Ši liga 

į paliečia “senber- 
negu normaliai gy-

iako. Po šiam atradimui t ja, išpiavimu.
pasidarė aišku, kodėl plunk- yra vilties, kad gal toliau 
snos bananų-ėdikų paukščių bus apsieinama be opera-

rijos. Čia vaistas būsiąs 
naujas atrastas hormonas, 
reiškia, vienas iš vyriškos 
lyties syvų, vadinamas tes- 
terone. Jį atrado Wisconsi- 
no Universiteto profesorius 
Harold P. Rusch.

Teste rone jau išbandytas 
ant pelių, ir įrodyta, jog 
pas patinukus jis tikrai ma- 

tarpinta truputis amiako. !žina prostatiškus. “gliand- 
Ant rytojaus plunksnos be-’sus”. Bet šis. vyriškas l.vti- 
veik nubalo, o vanduo pa- i.L 
raudonavo. Akyva yra tas, nataičiu 
jog išimtos iš vandens plun-i kas.
ksnos ir padėtos ant saulės kraują testerone, jų.prosta- 
vėl paraudonavo beveik i tiškos liaukos žymiai pradė- 
taip, kaip buvo pirmiau.

Tie raudoni dažai jau sto-

pasidarydavo b a 1 z g a n os 
tuojaus po tropiškam lie
tui: lietaus lašuose ištirp
davo ore esantis amiakas.

Maskvos žvėrinčiuj buvo 
padarytas sekamas bandy
mas. Surinktos bananų- 
šdikų paukščių raudonos 
plunksnos tapo užmerktos 

*į vandenį, kuriame buvo iš-

nis svvas skirtingai veikia 
i prostatiškas liau- 

Įleidus pataitėms į

jo didėti.
Paskutiniu laiku atrastas 

vi du metai ir savo aiškumo ' ir kitas svarbus vyriškas Iv- 
leprarado. Buvo bandoma tinis syvas, vadinamas epi- 
lažyti audeklas ir popiera, ■ allopregnalone. Jis delei . len- 
r pasirodė geri rezultatai.1 gvesnio ištarimo, tačiaus., 
Nudažyti daiktai neprarado buvo greit perkrikštytas į 
iškumo ir “neišdegdavo” j------ .----------------------------

. uo saulės spinduliu. i v i Al • m i
Dabar chemikams palikoĮ Kiek AtvaziUOja Maskvon 

užduotis -surasti sudėtį tų 
dažu ir vėliau sintetiškai ' ir Leningradan?dažų ir vėliau

♦ sutaisyti ir išdirbinėti to
kius dažus.

„ Šiuos tyrimus ir bandy
mus darė Sovietų prof. P. 
Manteifel. —V. R.
Kriminalistų “Taisytojas”

Colgate Universiteto pro
fesorius Donald Laird pa- , ___
tikrino, kad “gerbiamos” metus 
merginos ir “gyvanašlės” ar Išvažiavo per tą patį laika 
našlės daug sykių dažniau , 445,000. Pasiliko gyventi 
įsimyli plėšikus, žmogžu- 65,000 žmonių. —V. R.
džius ir kitus kriminalistus, 
negu kad vyrai įsimyli kri- 
minalistes moteris ar mer
ginas. Sakoma, kad tos 
“gerbiamosios” nori patai
syt piktadarius. — N. A.

žinias
(1936) 

710,000

Pagal surinktas 
pereitais metais 

'Maskvon atvažiavo 
I žmonių. Išvažiavo per tą 
• patį laiką 615,000 žmonių. 
I Tokiu būdu Maskvoj pasili- 
ko gyventi 95,000 žmonių.

Leningradan per pereitus 
; atvažiavo 512,000.

Koptų tikybos galva 
Aleksandrijoj turi laikytis 
tokio “zokono,” kad jo tar
nai turi jį pabudinti kas 15 
minučių naktį ar dieną.

Alkoholis ir Maistas Akys ir Spinduliai

tariamą “pirmąjį” vyriškos 
lyties vidujinį šyvą andros
terone.

EAP yra išradimas Penn- 
sylvanijos Valstijos Chemi
jos ir Fizikos Kolegijos ke
turių profesorių.

Šį “labai vyrišką” lytinį 
šyvą EAP, išdirba ir inks
tai nėščių moterų. Todėl vy
rams, kuriems stokuoja 
EAP’o, prisieitų gaut jo iš 
nėščių moterų, na, kad ir iš C V 7 7

jų šlapumo!
Bet nemauksi gi šlapu

mo stiklais, idant gauti 
EAP’o. Tai būtų perdaug 
negardus gėralas; be to, 
šlapumas gerti abelnai ne
sveika. Todėl tenka jis ap
valyti, naudojant ilgus, pai-1 
nius mokslinius procesus. O 
tatai kol kas labai brangiai 
atsieina. Viena šešiolikta 
dalis svaro gryno EAP’o 
lėšuoja $50,000! Taigi šiuo 
tarpu juomi tegali naudotis 
tik milionieriai.

Ale tai esąs stebėtinas 
vaistas, ypač šaltiems, ne
meiliems vyrams. Gavęs 
EAP’o šaltakraujis, sako
ma, pasidaro ’’ 
meiliausias, karščiausias vy
ras- 
meilę dainuoti, i 
net rašyti poeziją vienai ar 
kitai mylimajai. Tuomet, 
beje, jau moterys ir mergi
nos pasidaro jam meilios 
ir gražios.

Bet EAP tarnauja ne 
vien romantiškumui, o ir 
taiso sveikatą tiems, kurių 
liaukos negana išdirba šio 
šyvo. —N. M.

Kartais paprasti radio 
priimtuvai nustoja veikę, 
rodos, be jokios priežasties, 
ir kiek palūkėjus vėl gerai 
perleidžia programas. Tie 
apsistojimai kur . kas la
biau paliečia tokius radio 
“setus”, kurie priima trum
pų radio bangų programas 
iš Europos ir kitų pasaulio 
dalių, ateinančias per tūks
tančius mylių.

Kas gi pertraukia tas ra
dio bangas?—Turbūt, elek
trinės dalelės, kurios stai
ga atskrenda nuo saulės, sa
ko R. S. Richardson, Mount 
Wilson observatorijos as
tronomas. O tų elektrinių 
dalelių ypač daug atlekia, 
kai smarkiai išsiveržia du
jos arti vieno ar kito saulės 
nlėtmo. Jos pasiekia žemę 
šviesos greitumu/ per aštuo
netą minučių. Tada trumpų
jų bangu radio nutyla 15 
minučių iki pusės, valandos. 
Ilgiausi nutylimai įvyksta 
daug-maž kas 54 dienos.

Iš to suprantama, kad ir 
saulės dujų didieji išsiver
žimai kartojasi gana regu
liariai, tam tikrais laikotar
piais. Daugiausia išsiver
žimų būna ypač kada saulė 
plėtmuota, kaip kad dabar.

• t T — 1 *• 1 •

pasirodo gana lygiais tar-

Karo Laivynai Ispa 
nijos Kare

ŠUNŲ ŠOKIMAS SU PARA
ŠIUTAIS IŠ LĖKTUVŲ

lipšniausias, 0 įr ”atys sau'®s. Plėtmai 
pasirodo gana lygiais tar- 

i-—jis tada pradeda apie iPa^s įT laikosi 10 iki 11 me- 
- 1 svajoti ir Į tų. Dabartinis tų pletmų

periodas dar tęsis porą me-

Kada ties saulės viduriu 
būna didieji plėtmai su 
smarkiais dujų išsiverži
mais, jie taipgi sukelia tain 
vadinamas magnetines aud
ras ant žemės. Del to kar
tais susitrukdo ir telefonų 
ir telegrafo veikimas. ž.

Per armijų manevrus, 
įvairių šalių kareiviai yra 
mokinami parašiutais nusi
leisti už priešo linijų. Tuo- 
mi kitos šalys bando pasek
ti Sovietus.

Sovietai pirmieji sėkmin
gai nuleido parašiutais iš

dez Nunez” 4,700 tonų. Pir
masis išvysto 30 mylių į va
landą, o antras 25. Abu gin
kluoti po 8-nias 6-ių colių i 
gerklėmis kanuoles, turi 
priešorlaivines kanuoles ir lėktuvų tūkstančius karei- 
torpedų išleidimui prietai
sus.

Laivai draskūnai mininin- linijų.
kai. Ispanijos liaudies vai-i Dabar kariuomenu vadai 
džia turi trylika minininkų,’susirūpino, kaip iš lėktuvų 
kurie; yra veik visi nauji, nuleisti ir šunis. Nes šunės 
turi iki 1,600 tonų įtalpos būtu reikalingi padėt surast 
ir gali išvystyti po 35 jū- sužeistuosius ir pernešt ži
linęs mylias greitumo į va-' 
landą.

Ispanijos valdžia turi dar 
IŠ submarinų. šeši iš jų 
“SI—S6” yra nauji, geri, 
virš vandens turitinti po 
915 tonų įtalpos ir daranti 
po 16 jūrinių mylių į valan
dą. Jie turi po 6 torpedi
nius prietaisus ir po 75-kių 
milimetrų kanuolę. Kiti šeši 
“V-I-V-6”, turi po 556 to
nus įtalpos, išvysto po 16 
jūrinių mylių į valandą ir 
turi po 4-ris torpedinius 
prietaisus. Prie to dar val
džia turi vieną mažą sub- 
mariną.

Apart šių laivų, liaudiečių 
valdžia turi 12-ką mažų, bet 
greitų, “katerių” ir eilę gin
kluotų prekybos laivų.

Fašistų Karo Laivynas
Fašistai turi vieną šar-1 parašiutukai išsiskleidė, ir 

vuotį ‘Espaną , kuris, tais šeimininkas ir jo šuva ne- 
pat metais baigtas, kaip ir toli vienas nuo kito nusilei- 

l“Jaime I”, ir taip pat gink-įdo žemėn, kaip rašo “Lietu- 
luotas. Kelis kartus jį jau Vos Žinios”.
apdaužė liaudiečių. lėktuvai.. I šuns sąmonei tas šokimas

Naikintojai. Fašistai turi , visai nepakenkė, nes, kari- 
keturis naikintojus ir dabar pinkui sušukus jo vardą, šu- 

Republica” yra 5,600 to- vieną pasibudavojo, kuris 
nų įtalpos, o krūseris “Men-!buvo valdžios pradėtas bu-

Karo laivynas vaidina 
svarbią rolę Ispanijos liau
dies kare su fašistais. Ispa
nijos fašistai pagelba Ita
lijos ir Vokietijos karo lai
vų daug bėdos padaro liatv 
diečiams. Mes matome, tai 
vienur, tai kitur fašistų ka
ro laivai pasirodo. Jie bom
barduoja Valenciją, bloka- 
duoja Bilbao ir kitas liau- 
diečių prieplaukas. Čia ir 
reikia trumpai peržvelgti 
jūrines liaudiečių ir fašistų 
jėgas.
Liaudiečių Karo Laivynas

Liaudiečiai savo pusėje 
turi sekamus karo laivus:

šarvuotis “Jaime I”. Jis 
baigtas 1921 metais, 15,700 
tonų įtalpos; turi 15,500 ar
klių jėgų ir į valandą išvys
to 20 jūrinių mylių. Jis turi 
8-nias kanuoles 12-kos co
lių gerklėmis; 20 kanuolių 
su 4-rių colių gerklėmis ir 
du kulkasvaidžius. Torpedi
nių prietaisų neturi.

Krūseriai: “Libertad” ir 
“Miguel de Cervantes”, abu 
turi po 7,750 tonų įtalpos, 
po 80,000 arklių jėgų ir ga
li į valandą išvystyti 33 my
lias. Jie ginkluoti po 8 ka
nuoles 6 colių gerklėmis; 
turi po 4 kanuoles 4. colių 
gerklėmis prieš orlaivius; 
turi dar po dvi mažas 
priešorlaivines kanuoliukes 
ir po 1 kulkasvaidį. Prie to 
kiekvienas turi po 12-ka 
torpedinių prietaisų. Šie 
krūseriai nesenai baigti ir 
yra greiti.

a

vių, kanuoles ir kitus gink
lus už vadinamo “priešo”

nias. Mat, kareivių būrys, 
nusileidęs .priešo užfrontėn, 
gali atsidurti blogoj padėty, 
ypač, jei neturės ryšių su 
savo armijos vadovybe. To
dėl pradėta bandyt, ar nega
lima bus ir šunes nuleisti 
parašiutais iš lėktuvų.

Paskutiniu laiku tokį 
bandymą padarė vienas Fi- 
nijos (Suomiios)' lakūnas- 
karininkas. Jis su savo šu
nim įsėdo i lėktuvą. Abiem 
buvo uždėta parašiutai. 
Šuns parašiutukas buvo au
tomatiškas: jis, iš lėktuvo 
iššokus, pats atsidaro.

Pakilus aukštyn, karinin
kas iššoko iš lėktuvo. Tada 

i ir šuva, pats savaime, me
keno neraginamas ir neva
romas, iššoko paskui savo 
šeimininką. Tuoj jųdviejų 

. ir

KARTOTINI ATGIMIMAI TO PATIES ŽMOGAUS ATEITYJ
Iš žmogaus kūno bile ku-1 genes,. kurias turėjo ir se- 

rios gyvos kruopelės galima įnašai jo kūnas.

va tuoj atsiliepė garsiai lo
damas. —ž.

davoti, ir ant vandens nulei
do vieną submarine.

Krūseriai. Fašistų jūrų 
galia yra jų krūseriuose. 
Jie turi tris: “Almirante 
Cervera”, kuris yra tokis 
pat, kaip valdžios “Liber
tad,” ir krūserius “Cana- 
rias” ir “Baleares”.

“Canarias” ir “Baleares” 
ir yra fašistų svarbiausi 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Westminster Kolegijos, 
j Pennsylvanijoj, psichologi
jos profesoriai patyrė, kad 
vaikinai greičiau įsimyli 
baltais rūbais dėvinčias 
merginas.

dė, kad “gyvybės organiza
torius” arba “skulptorius” 
veikia ir suaugusiuose kū
nuose. Iš paprasto jaunutės 
driežo odos gabaliuko jis 
užaugino uodegą suaugu
siam driežui. Dar daugiau. 
Jis naudojo taip priaugintą

būsią ateityj išnaujo atau
gini lygiai tą patį žmogų, 
kaip kad išsireiškė tūli 
mokslininkai suvažiavime 
Nacionalės Mokslų Akade
mijos šią savaitę Washing
tone.

Šičia dar pirmą kartą bu
vo atidengta, jog kiekviena-

O kai žmogus, iš kurio 
kūno dalelės atauginama 
naujas asmuo, toliau gy
vens, tai jis matys nelytiš- 
kai pagimdytą savo sūnų

Dauguma “overoziu” nu
dažytos mėlynai todėl, kad 
mėlynas dažas yra pigus ir 
gerai išlaiko savo spalvą.

užaugant lygiai tokį, kaip,iuojegą kaipo medžiagą, iš 
ir jo tėvas: tokios pat is- ■ 
vaizdos, tokio “įgimto” ūpo 
ir įvairių kitu ypatybių. Tai 
bus tikra jo kopija.

Moksliniai Bandymai ir 
Įrodymai

Freiburgo Universiteto 
profesorius Hans Spemann

Pojūrinis Žibalas Naujas Antiseptikaskurios augino galvos ir vei
do organus suaugusiam 
driežui. Išima driežui akį, 
nupjauna nosį, išpjauna au
sį, panaikina driežo burną. 
Bet ima medžiagos gabaliu
ką iš priaugintos uodegos; 
prigydo jį toj vietoj, iš Kur 
buvo išimti galvos organai,

Marių, dugne už 15 my
lių nuo Louisianos valstijos 
pakraščio yra “druskos kal
va,” o po vanuens dugnu 
esą aplinkui žibalo-aliejaus 
sluogsniai, sako Amerikos 
laboratorijos laivo “Hydro- 
grapher” komandierius F. 
S. Borden. Bet kadangi šis 

liau kaip už 3 mylių nuo 
Amerikos, tai jinai negali 
vadinti jį savo nuosavybe. 
Pasak Bordeno, bile šalis 
galėtų savintis tą povande
ninį žibalą lygiai, kaip ir 
Amerika. O jeigu ten pasi
rodytų gausingi aliejaus 
sluogsniai, tai’ galėtų. įvai
rios šalys ir smarkiai susi
kivirčyti, nepasidalindamos 
jais. B.

Daugelis įsitikinę, kad ui- me gyvio kūne yra tam tik
sės elementas. Vie- 
ina “gyvybės skulp

torium,” kiti1 “gyvybės or
ganizatorium,” treti “gyvy
bės įvedėju.” Sako, reikia 
tik tinkamo jam pradinio 
“molio” ir patogių veikimo 
sąlygų, o jis atgimdvs nau
jus kūnus iš senų, kad tas

Yra panelių ir ponaičių, 
kad šliurbia alkoholį ir bijo, tra-violetiniai saulės spin-, ras gyvy 
kad nuo jo nenutuktų. Taip 'dūliai esą geri . žmogaus ni jį vadi

judamu iu pa- sveikatai visada ir visuose j... * 1 _ I „4.ir daugelis 
veikslų aktorkų Hollyyoode 
trajukia degtinę ir šampaną 
ir Sykiu dreba, kad suriebės 
ir dėl to praras aukštai ap
mokamas vietas 
kompanijose.

Tokius gal kiek suramins i 
Mayo Instituto trijų dakta
rų padaryti bandymai ant 
šunų. Tie bandymai parodo, 
kad geriant alkoholį nutu
kimas daugiau priklauso 
Fuo to, ką valgai.

► Tie daktarai vieną šunų 
grupę maitino _ daugiausia 
riebalais ir davė jiems apš- 
čiai alkoholio. Po kiek lai
ko ne tik abelnai tie šunes 
nutuko, ale ir jų kepenys 
priaugo riebalų.

Kita šunų grupė maitina
ma daugiausia liesa mėsa ir 
bulvėmis; ir duodama jiem 
tiek pat alkoholio, kaip ir 
pirmiesiems; bet šios gru
pės šunes tik biskį padiktė- 
jo ir jų kepenyse nepriaugo 
riebalų. Čia pamoka gėri
kams, rodos, savaime aiški.

atsitikimuose. Bet prisieina 
abejoti apie tų spindulių 
sveikumą akims.

Illinois Universiteto pro-
judžių fesorįaį w. e Burge, G. C.

fc Roma. — Popiežius bal.
* 27 d. vos nemirė nuo širdies 

staptelėjimo.

Wickwire ir kiti du paste
bėjo. kad daugiausia akių 
lėliukės sukietėja pas karš
tų, tropiškų šalių gyvento
jus, kur yra daugiausia sau
lės šviesos, taigi ir ultra
violetinių spindulių.

Tie profesoriai padarė 
spėjimą, kad gal tuom yra 
kalti ultra-viofetiniai spin
duliai, ir pradėjo šį klausi
mą tirti ant kiąulių akių. 
Leido_ gausą tų spindulių 
kiaulėm į akis, ir štai ką at
rado: Ultra - violetiniai
spinduliai taip paveikia akį, 
kad nebetirpsta druska 
(chloro kalkės) akies lėliu
kės skystyje; nuo to lėliukė 
(žydrelis) laipsniškai kietė
ja, virsta į kalkes, ir taip 
susidaro vadinamas kata
raktas ir regėjimo praradi
mas.

Bet būsią daroma dau
giau bandymų, idant galu
tinai moksliškai patikrint 
tą reiškinį. — J. K.

pirmas toj srityj padarė —jr iš to vėl atauga nauja 
sėkmingus bandymus ant akįS) nauja ausis, nauja no- 
įyvuhų ir užtai gavo $40,- sis> nauja burna. Tuo būdu 
000 tarptautinę Nobelio ątbudavojama faktinai visa

pats gyvūno ar žmogaus as; dovaną. Antras žymus to-’ suaugusio driežo-salamand- 
ro galva.

Tai šitaip profesorius 
Schotte įrodė, jog “gyvybės 
organizatorius,” arba kaip 
jis vadina, “gyvybės įvedė- 
jas” pasilieka kūne per visą 
žmogaus ar kito gyvio am
žių.

Tiesa, subrendusiame ku
ne jis paprastai būna lyg 
užmigęs, neveiklus. Mat, 
kūno organizavimo darbas 
jau užbaigtas ir, matomai, 
nebėra pirmykščio, papras
to, neapdirbto, “gyvybės 
molio;” o ir sąlygos tam 
“organizatoriui” veikti ta
da nepalankios. Kaip išnau- 
jo tą organizatorių suveik- 
linti?—Tai yra vienas iš 
įdomiausių šiandien moks
lui klausimų; ir gamtmoks-

muo galėtų išnaujo ataugti ;kių galimybių tyrinėtojas 
ir gyventi antrą ir trečią tai Yale Universiteto pro- 

Ifesorius R. G. Harrison.
Dr. Spemann paėmė ma

žytį gabalėlį odos (skūros) 
njedžiagos iš driežuko-sa- 
lamandro ankstybo gemalo; 
prigydė šią odos kruopelę 
ton vieton, kur turėjo iš
augti smegenys, ir iš odos 
medžiagos išsivystė smege
nys. Jis taipgi išėmė iš 
buožgalviuko (kūjagalvio) 
smegenis ir jų vieton įdėjo 
paprastą to gyvūnėlio odos 
gabaliuką, čia taipgi iš odos 
išaugo varliuko smegenys. 
Ir tokius bandymus dr. Spe
mann daug sykių sėkmingai 
pakartojo. Bet jis manė, 
kad tik ankstybuose tų gy
vių gemalų laipsniuose te
galima tatai padaryti.

Kitas, tačiaus, mokslinin
kas, Amherst Kolegijos pro
fesorius Schotte paskui įro-

43*^

Nesenai išrastas vaistas 
sulfanilamide yra naudin
giausias kovai prieš ligų 
bakterijas inkstuose ir pūs
lėje, sako Illinois Universi
teto medicinos profesorius 
dr. R. D. Herrold. Jo supra
timu, tai svarbiausia gy
duolė po to, kai buvo suras-

pojūrinis turtas randasi to- Įd vaistai ’3rieš
Sulfanilamide taipgi la

bai tinkamas vaistas prieš 
tulus kraujo užsinuodiji- 
mus, prieš influenzą, skar
latiną, gerklės ir nosies li
gas, prieš ligotą temperatū
ros pakilimą pas motinas po 
kūdikio pagimdymo ir kt. 
atvejuose.

VANDUO 1 TRAKTORIŲ 
GUMAS

Kai kurios gumų, kompa
nijos pataria farmeriams 
inilti keliolika iki 50 gor
čių vandens į jų traktorių 
“taierius.” Sako, kad dėl to 
traktoriai geriau traukią.

“SAUSAS LEDAS”
Vadinamas “sausas ledas” 

(carbon dioxide “sniegas”) 
turi iki 125 laipsniu šalčio 
žemiau zero. Drauskite vai-

suva-

lininkai tikisi jį kada nors klėtkelė) turi savyje gali-

užsi- 
vysty-

krautuvėse ir 
jo Į burną.
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praktiškai išspręsti. Nes, mybę pagamint bile kur j kus, kad nepirktų tokio le* 
kaip profesorius Schotte, kūno organą arba bet kuių do. saldainių L_„ 1_
raportuodamas Nacionalės gyvio kūno audinį.”—N. M. neimtų jo į burną.

sykį.
Bet tas gyvybės organi

zatorius dar nėra išskirtas 
iš bendros kūno medžiagos. 
Tatai gal pavyksią padaryti 
už kokių 50 ar 100 metų. 
Tuomet tai ir būsianti ati
dengta paslaptis žmogaus 
nemirtinumo, arba naujų 
fizinių jo “prisikėlimų.”
Atgimdytas Gyvis—Tikra 

Seno Asmens Kopija
Kada šiaip, natūraliai ge

ma kūdikis, jis būna sudė
tinis tėvo ir motinos. Kūdi
kis atsineša pusę paveldimų 
gyvybės vienetų, vadinamų 
genes, nuo tėvo ir pusę nuo 
motinos. Bet jei iš žmogaus 
kūno kruopelės jis ateityj 
būtų išnaujo atgimdomas, 
atauginamas, tai jis teturė
tų tiktai visas tas pačias

Mokslų Akademijos 
žiavimui, pareiškė:

“Naujos gyvybės 
mezgimo ir gemalo 
mosi mokslas ir įvairių kū
no audinių auginimas atski
rai nuo paties kūno parodė, 
jog kiekviena gyvos medžia
gos celė (narvelis, arba



Puslapis Ketvirtas

Rūpinkimės Parengimais
Vasarai artinantis, rūpin

kimės rengimais piknikų 
bei išvažiavimų laukuose" 

. * Aišku, daugelis draugijų, 
kliubų ir kitokių organiza
cijų rengs tokius parengi- 

| mus. Tad parengimų komi
sijos turi rūpintis išanksto 
paduoti spaudos darbus ir 

i paskelbti spaudoje savo pa
rengimus. Nes nuo išgarsi
nimo priklauso parengimų 
pasisekimai.

Štai mums, draugai, nau
jas sumanymas. Drg. P. Šla
jus, iš Chester, Pa. sveikina 
savo dienraštį su Pirma Ge
gužės. Jo pasveikinimas 
skainba:

“Gerb. ‘Laisvės’ Redak
cija: Šiame laiške p risian
čiu $2, sveikinu dienraštį 
‘Laisvę” su Pirma Diena 
Gegužės, linkiu laikytis 
stiprios ir nenuilstančios 
kovos prieš tamsiąja re- 
akcija-fašizma. Esu tik
ras, kad dienraštis ‘Lais
vė’ sustiprins dvasines jė
gas savo skaitytojų, ben
dradarbių ir rėmėjų ko
vai už darbininkų klasės 
pasiliuosavima iš kapita
listinės priespaudos. ‘Lai
svės’ skaitytojas ir šėri- 
ninkas, P. Šlajus.”
Tai ištiesų naujas ir gra

žus sumanymas sveikinti 
savo dienraštį su darbinin
kų klasės solidarumo diena.

Dar vienas gražus laiške
lis:

’ “Brangūs Draugai! LD 
S 9-tas Apskritys, savo 
konferencijoje, laikytoje 
18-tą d. balandžio, 1937, 
Benld, Ill., nutarė paau
koti ‘Laisvės’ reikalams 
$2. Tai šiuomi pasiunčiu 
minėtą auką ir linkime 
‘Laisvei’ gyvuot ir platin
tis. Draugiškai, LDS 9-to 
Apskr. Sekr. Wm, Mecka- 
lites.”
Puikus tarimas, linkėtina, 

kad ir kiti LDS Apskričiai 
ir jų kuopos pasirodytų 
taip, kaip šis apskritys.

Drg. J. Andrulionis, iš 
Philadelphia, Pa., anksčiau 
aukojo $2, dabar pirko kny
gų už $1 ir $1 paaukoja 

| “Laisvei,” Drg. J. šiipkū- 
' nas, irgi iš Philadelphia, 
[Pa., $1 aukoja “Laisvei” ir 
'$1 Ispanijos kovom; A. Ker- 
šanskas $1, o Jurgis šūkis 
50c. Abu atsinaujino “L.” 
prenumeratas.

Garsusis chorvedys ir žy
mus smuikininkas Jonas Ve
lička, atsilankė į “Laisvės” 
raštinę, užsimokėjb “L.” 
prenumeratą metam ir pir
kimui naujos mašinos paau
kojo 50c.

Šiuom tarpu dovanom tik 
keletas pasirodė. Mat, arti
nasi Pirmoji Gegužės, pa
sidaro prie demonstracijų 
išlaidų ir jas turime aukom 
padengti. Praėjus Pirmai 
Gegužės, tikimės daugiau 
paramos įsigijimui mašinos.

P. Buknys.

Karo Laivynai Ispanijos Kare

♦k
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Newark, N. J.

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
įrankiai. Šie krūseriai yra 
visai nauji; juos pradėjo 
budavoti 1928 metais. Abu 
jie yra po 10,000 tonų -įtal
pos, kiekvienas turi 90,000 
arklių jėgų ir išvysto į va
landą 33 jūrines mylias 
greičio. Jie yra ginkluoti po 
8-nias kanuoles 8-nių colių 
gerklėmis, po 8-nias kanuo
les 4-rių colių gerklėmis ir 
po 3 kanuoles 4-rių colių 
gerklėmis prieš lėktuvus; 
turi po 12-Tką torpedų iš
pili kdinimo prietaisų, veža
si po du lėktuvus ir kul- 
kasvaidžių.

Jeigu neskaityti Vokieti
jos ir Italijos fašistų karo 
laivų atviros fašistams pa
gelbės ir neimti atydon, kad 
Vokietijos ir Italijos fašis
tai “paskolino” Ispanijos 
fašistams karo laivų, tai 
matome, kad Jiaudiečių val
džia turi vieną šarvuotį 
prieš fašistų šarvuotį; ke
turis krūserius prieš fa
šistų tris krūserius; 13-ką 
minininkų prieš fašistų 
penkis; trylika submarinų 
prieš fašistų vieną subma- 
riną ir dar turi kitokių ka
ro laivų.

Kas Galingesnis?
Atrodo, kad liaudiečiai 

ant jūrų yra galingesni, bet 
tikrumoj yra galingi ir fa
šistai. Štai priežastys, ku
rios padaro fašistų laivyną 
daug galingesniu, negu tik
rumoj atrodo:

1) Liaudiečiams stoka pa
tyrusių karininkų, nes veik 
visi jie nuėjo su fašistais.

2) Fašistų krūseriai “Ca- 
narias” ir “Baleares” yra 
ginkluoti didesnėmis ka- 
nuolėmis už liaudies krūse
rius, toliau gali šauti ir 
daugiau kanuolių turi už 
valdžios krūserius. Valdžios 
šarvuotis “Jaime I”, kuris 
galėtų juos sugurinti, tai 
negali pasivyti. Jis veik tik 
pusiau tokios spartos, kaip 
tię krūseriai.

3) Italijos ir Vokietijos 
fašistai “paskolino” fašis
tams mažesnių karo laivų- 
“katerių” ir veikiausiai nai
kintojų.

4) Italijos ir Vokietijos 
karo laivai sukinėjasi ap
linkui liaudiečių laivus ir 
šnipiškai per radio praneša 
fašistams žinias. Tuom jie 
atlieka fašistų žvalgų parei
gas.

5) Italijos ir Vokietijos 
submarinai ir kiti karo lai
vai jau ne kartą apšaudė 
liaudiečių karo laivus ir da
ro kitokių kliūčių.

Štai tos priežastys ir pa
baro fašistų karo laivyną 
.gan pavojingu liaudie
čiams. Bet jeigu liaudie
čiai kur nors priverstų fa
šistus ant jūrų atvirai muš
tis, tai galimas daiktas, kad 

i jie fašistų laivyną sunai- 
ikintų. Tą fašistai jaučia. Ir 
kada tik liaudiečių visas lai
vynas atplaukia, tada fa
šistų laivai nepriima mūšio, 
bet pabėga.

Balandžio 26 d. liaudiečių 
naikintojas mušėsi 30 minu
čių su fašistų greičiausiais 
krūseriais “Canarias” ir 
“Baleares” ir privertė fa
šistų karo laivus pabėgti. Iš 
to galima daryti išvadą, 
kad liaudiečiai galingesnė
mis kanuolėmis apginklavo 
savo karo laivus ir to pa
sekmėj galima laukti per
mainų ant jūrų.

V. S.

Detroit, Mich.

Progresuojam

Balandžio 20 dieną įvyko 
Komunistų Partijos vienutės 
susirinkimas, kuriame tarp ki
tų svarstymų, kalbėta ir apie 
Pirmąją Gegužės, kad kiek
vienas narys būt prisirengęs 
su literatūra ir laiku pribūtų 
į Military Park ant masinės 
demonstracijos. Taipgi buvo 
kalbėta, ar šita vienutė laikys 
savo susirinkimus, kaip ligšiol, 
t. y., kas antradienis, ar kas 
dvi savaitės. Balsuojant pasi
dalino lygiai balsai, tai nutar
ta iki Pirmai Gegužės laikyt 
kas savaitę, o vėliaus, šaukt 
per atvirutes susirinkimą ir 
ten nutart.

Industrija.

Čia East Newarke randasi 
didelė Worthington Pump and 
Machinery Corporacija, kur 
dirba apie 6000 darbininkų. 
Nebuvo iki šiol ten jokios uni
jos. 'Dabar ir ją užklupo in
dustrinė unija, bet kol kas dar 
neviešai.

Tačiaus jau didelė didžiu
ma darbininkų susirašė į uni
ją ir manoma greitoj ateityj 
paskelbti korporacijai kovą.

Netiesa

Bėčio Kaimynas “Naujojoj 
Gadynėj” balandžio 22 d. ra
šydamas iš lietuvių veikimo 
apsilenkia su tiesa. Sako: 
“Lietuvių veikimas, išskiriant 
pašelpines organizacijas, ap
miręs.” Visų pirma, čia pašel
pimų draugijų, yra tik rodosi 
trys, tarpe kurių viena, Palan
gos Juzės draugija, progresy- 
vė. Jeigu jis skaito jos veiki
mą, tai per 5-6 metus ji ne
parodė nei kokio veikimo, iš
skiriant metinį pikniką ir po
rą vakarienių, kurios buvo 
gan nesėkmingos. Nei organi
zacinio, nei kultūrinio jokio 
veikimo neparodė.

Dar mažiau veikia šv. Jur
gio draugija ir Pašeipinis Kliu- 
bas, apart mokesčių susirinki
mų ir savo narių aprūpinimo 
pašelpa, pomirtine, tai ir vis
kas.

Ar iš tikro gi “ščyrieji bro
liai” neveikia ir veikimas ap
miręs ?

Apsirinkat, drauge. Mes 
esam išauklėję per 80 narių 
LDS 8 kuopą ir ALDLD irgi 
arti tiek, ką pastaroji nėra 
niekuomet turėjus daugiau na
rių ir tada, kada jūs buvot 
kartu! Sietyno Choras irgi pa
sirodo veiklus, meno ir kultū
ros judėjime vaidina labai 
aukštą vaidmenį, rodos, ir pats 
neužginčysit. Gi viršminėtos. 
kuopos, apart parengimų, pra
kalbų, prelekcijų, diskusijų, 
piknikų, dar labai gausiai re
mia moraliai ir medžiaginiai 
darbininkišką judėjimą ir jo 
kovas aukomis. Tik pastaram- 
jam “Laisvės” Bendrovės su
važiavimui sukėlė arti 60 dol. 
aukų, tarpe kurių virš $30 bu
vo Liet. Kom. Frakcijos. Tai 
ar jūs to nevadinat veikimu? 
Tiesa, kad daugiau veikėjų, vi
siems kartu veikiant, galima 
būtų veikimą labiau išplėšt, 
todėl jums, drauge, niekas ne
draudžia eiti ir veikti kartu

Freiheit Choras ir daug žymių 
meniškų spėkų.

Kurie negalėsit dieną, tai 
vakare, bet dalyvaukite visi 
masiniai.

Rengia Komunistų Partija 
Essex County. G. Albinas.

Seattle, Wash.
Bruožai iš Mūsų Veikimo
Balandžio 9 d. čionai susi

tvėrė Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopelė iš 10 na
rių. Laikina kuopos valdyba 
išrinkta šie draugai: finansų 
raštininku K. A. Žukauskas, 
protokolų rašt. T. Halėm, iž
dininku J. Urkanas ir pirmi
ninku J. Burt. Linkime naujai 
kuopelei gerų pasekmių, idant 
į trumpą laiką ji išaugtų į di
delę kuopą. Kuopos viršininkai 
yra geri veikėjai, todėl tenka 
laukti gerų pasekmių.

Nekurie draugai iš aplinki
nių miestelių bombardavo mus 
už mūsų apsileidimą, kad taip 
ilgai laukėme nesutvėrę LDS 
kuopos. O ką dabar sakysite, 
draugai? Kuopą jau turime.

Dabar mes čia turime jau 
keturias draugijas. Pašalpinė 
Gedemino Draugystė turi apie 
75 narius, ALDLD. 161 kuopa 
tūri 25 narius, seno susivieni
jimo (SLA) kuopa turi apie 
12 narių ir mūsų nauja LDS 
kp. 10 narių. O Seattle lietu
vių skaičius siekia tarpe 150 ir 
175. Kaip atrodo, tai beveik 
visi kur nors priklauso.

M. Baltrušaitis.

Bridgeport, Conn.

tų apgauti per dvasiškiją ir 
neremtų kraugerio gen. Fran
co. Bet, priešingai, kad jie 
remtų visomis pastangomis 
Ispanijos liaudiečius.

Gonzales .. faktais nurodė, 
kad net visi žmoniškesnieji ku
nigai ir vyskupai stoja už Is
panijos lojalistus ir smerkia 
tuos kunigus, kurie eina iš
vien su budeliu Franco, nai
kindami žmonių turtus ir žu
dydami nekaltus žmones. Kal
bėtojas pats pareiškė, kad jis 
esąs karštai tikintis ir bažny
tinis žmogus. Bet, girdi, ne lo- 
jalistai, ne .komunistai yra 
bažnyčių naikintojai, bet gen. 
Franco su savo hitleriškomis 
gaujomis bei Mussolinio kurs
tomas.

Publikos ne per daugiausia 
susirinko, ypatingai pačių is
panų buvo labai mažai. Ta
čiau aukų surinkta $47 su cen
tais. Iš to bus apmokėta pa
rengimo išlaidos, o likusieji 
pinigai bus pasiųsta liaudie
čių paramai. M. Arison.

ti iš jų šalies Mussolinį ir Hit
lerį!

Visi kartu j didžiulę darbi
ninkų Pirmos Gegužės demon
straciją ant Public Square!

Iš šių vietų demonstruoto
jai susigrupuos maršavimui į 
Public Square (visos organi
zacijos ir pavieniai turite būti 
ne vėliau, kaip 2 vai. po pie
tų) :

Market Square, Lorain ir W. 
25th Street.

Woodland Ave. ir East 40th 
Street,

St. Clair Ave. ir E. 40th St.
Lietuviams parankiausias 

susiėjimo punktas, tai St. Clair 
Ave. ir E. 40th St.

Clevelandiečiai lietuviai dar
bininkai, susirinkime savo 
šventėn skaitlingiausiai.

Lietuvių Komfrakcija.
-

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

y

Cleveland, Ohio

Nauja Literatūra
Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA
Parašė V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

r

Visi j Gegužinę Demon
straciją!

Konferencija del prisirengi
mo prie Pirmosios Gegužės 
įvyko balandžio 25 d. Daly
vavo 68 delegatai nuo 63 or
ganizacijų. Nuo lietuvių buvo 
tiktai vienas delegatas.

Padengimui lėšų konferen
cijoj surinkta $136. Priimtos 
trys rezoliucijos — dėl paliuo- 
savimo politinių kalinių, prieš 
policijos brutališkumą ir už 
teisę streikuoti, prieš karą ir 
fašizmą, v

Gegužinė demonstracija 
įvyks ant Times Square, kam
pas Cass St. ir State St. Prasi
dės 3 valandą po pietų. Jeigu 
daug susirinks, tai užimsime 
Cadillac Square.

P. Žemaitis.
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su mumis. Jūs gi, 2-4 aišku, 
kaip diena, kad netik nieko 
nenuveiksit, bet pas jumis nei 
plano, nei programos veikimui 
nėra ir būt negali, be politinio 
nugarkaulio esant.

Masinis Mitingas

Gegužės 3 dieną, 180 New 
York Avė., 8 vai. vakare įvyks 
didelės miesto penkių komisio- 
nierių rinkimo prakalbos. Kal
bės Lietuvių remiami kandida
tai į komisionierius šie: Frank
Chandler, Darbo ’ Partijos ir
įvairių progresyvių draugijų 
kandidatas. Vincent Murphy,
unijų kandidatas ir Bafastto, 
progresyvis. Visi ateikit pasi
klausyt jų kalbų ir paremti 
savo klasės draugus.

Pirmoji Gegužes.

Demonstracija ir masinis 
viešas mitingas įvyks šeštadie
nį, gegužės 1 d., 2 vai. po pie
tų, Military Park, Broad ir 
Park Place.

Vakare, 8 vai., Field Hall, 
High ir W. Kenney Streets, 
įvyks prakalbos ir didelis kon
certas, kur dalyvaus didžiulis

Pirmosios Gegužės Ap- 
vaikščiojimas

Balandžio 23 d. Prieškarinis 
Komitetas laikė savo susirin
kimą. Susirinkimą atidarė 
pirm. G. Radzevičius.

Pirmosios Gegužės Rengimo 
Komisija raportavo, kad jau 
priruošta, būtent kalbėtojas 
pakviesta, taip pat pakviesta 
Bridgeporto Jaunuolių Choras 
ir iš Waterburio dvieilis kvar
tetas. O po prakalbos ir dai
nų, geriems muzikantams grie
žiant publika galės pasišokti.

Kalbėtoja bus draugė Sas
nauskienė, iš Brooklyn, N. Y. 
Apvaikščiojimas įvyks šešta
dienį, Geg. 1 d., 7 :30 vak., Lie
tuvių Jaunų Vyrų' svet'., ku
ri randasi prie Lafayette St.

Dabar Prieškarinis Komite
tas kviečia visas Bridgepor
to lietuvių draugijas ir pavie
nius lietuvius dalyvauti Pirmo
sios Gegužės apvaikščiojime. 
Brangūs broliai ir sesutės dar
bininkai, nepasilikite tą dieną 
namie, bet dalyvaukite tame 
svarbiame parengime.

Judami Paveikslai Apie 
Ispaniją

Balandžio 24 d. Besiek High 
School Auditorijoje buvo ro
dyta judami paveikslai apie 
Ispaniją. Apart to, buvo kal
bėtojas Juan Arts Gonzales, 
kuris pribuvęs iš Ispanijos ir 
tuos baisius vaizdus yra ma
tęs savo akimis. Jo svarbiau
sias tikslas buvo atsiliepti į ti
kinčius žmones, kad jie nebū

Cleveland© Lietuviai, Visi Da
lyvaukite Pirmosios Gegužes 

Demonstracijoj

Pirmoji Gegužės yra tradici
nė diena demonstravimui tarp
tautinio darbininkų klasės so
lidarumo. Komunistų Partija 
atsišaukia į jus visus, darbi
ninkai, vyrai ir moterys, pa
ramos šiam taip dideliam dar
bininkų Pirmosios Gegužės 
paminėjimui, kurį remia ir 
rengia Cleveland© Apvienytas 
Darbininkų Gegužės Dienos 
Komitetas, susirinkti ant Pub
lic Square, 3 vai. po pietų 
Gegužės Pirmoj.

Darbininkai turi <• rimtas 
priežastis apvaikščiojimui Ge
gužinės šiais metais. Visose 
savo veikimo srityse darbinin
kai yra padarę pažangos. Au
tomobilių darbininkai pirmu 
kartu pasiekė organizacijos. 
Plieno darbininkai visur orga
nizuojasi stropiai. Clevelando 
darbininkai maršuoja pirmyn! 
Galėsime sakyti su pasididžia
vimu netolimoj ateityj, kad 
Clevelandas yra 100 nuoš. uni
jinis miestas!

Darbininkai neturi pasiten
kinti, ką yra atsiekę. Turime 
organizuotis tvirčiau. Unijų 
laimėjimai turi būt perkelti į 
politinį lauką. Darbininkai ne
turi leisti tokių dalykų ir to
kios gėdos del Ohio valstijos, 
kaip gub. Davey puolimas ant 
bedarbių delegacijos Colum
bus mieste. Darbininkai turi 
rūpintis, kad reakcionieriai 
būtų pažaboti Aukščiausiame 
Teisme. Taipgi darbininkai ne
turi leisti, kad negrų tautos 
teisės būtų mindžiojamos. 
Darbininkai turi organizuoti ir 
budavoti Farmerių Darbo Par
tiją !

Fašistai provokuoja- karą 
Europoj. Vakar jie išžagino 
taikią Ethiopiją. šiandien už
puolė Ispaniją. Męs, Ameri
kos lietuviai darbininkai, turi
me visomis išgalėmis gelbėti 
Ispanijos liaudžiai, kuri did
vyriškai kovoja prieš fašizmą. 
Turime ispanams padėti išgui-

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ
ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit:

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ.

KRIKŠČIONYBĖ
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebuklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas, žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmonės ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
mas-Leninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pasiliuosiuos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.
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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.

NATURAL» LAX - HERB TEA

12
MEDI
CINAL

HERBS
IN

1 BOX

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Tąingi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžtftė 
prefciuoja tik ŲOc. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

"Laisvės” Skaitytojų Atydai
Šiomis dienomis išsiuntinėjome atvirutes “Laisvės” 

skaitytojams, kurių prenumeratos yra pasibaigę. Prašo
me atsinaujinti be atidėliojimo, nes šiuom tarpu labai 
reikia įstaigai pinigų.

Yra keletas desetkų tokių skaitytojų, kurių prenume
rata už dienraštį senokai pasibaidė ir jau esame siuntę 
keletą prašymų atsinaujinti, bet nesulaukiame atnaujini
mo. Skaitlingi siuntinėjimai prašant atsinaujinti daro 
įstaigai nuostolius. Padėkite savo dienraščiui mažinti iš
laidas, siųskite atnaujinimus tuojau kaip tik aplaikote 
paraginimus.

Visų dienraščio skaitytojų prašome rūpintis gavimu 
“Laisvei” naujų skaitytojų. Daugelis žmonių gavę kur 
nors pasiskaityti “Laisvę” patys užsisakė ją, be jokių 
kalbinimų. Tas duoda mums suprasti, kad pakalbinus 
žmones skaityti “Laisvę” nebūtų sunkiT prikalbinti.

“Laisvės” prenumerata metam $5.50 ir pusei metų $3. 
Kiekvieno darbininkiško judėjimo budavotojo yra būtina 
pareiga gauti nors po vieną naują skaitytoją savo dien
raščiui šiuo tarpu.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
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To All Lithuanian-American Youth!
To All Readers Of Laisvė Youth Section!
To All Members Of Progressive Youth Organizations!

To-morrow is MAY FIRST—an international labor holi
day!

To-morrow millions of workers throughout the world will 
celebrate the 51st anniversary of that historical labor holiday 
which originated in the United States during the struggle for 
the eight hour day.

To-morrow millions of workers, toiling farmers, Negro 
and white, men, women and youth will perpetuate May Day as 

a day of struggle by downing their tools and demonstrating 
against war, reaction, hunger and exploitation.

This May Day the American workers will celebrate im
portant victories achieved during the past year, most important 
of all—the defeat of the reactionaries during the last elections.

We will celebrate the great organizational strides of labor 
under the leadership of the Committee for Industrial Organiza
tion which is organizing the great masses of workers into strong 
industrial unions to better their working conditions.

To-morrow we will DEMONSTRATE for progressive la
bor and social legislation!—For the adoption of Roosevelt’s 
Supreme Court proposals!—For united resistance to the forces 
of Fascism and war!

Fascist Germany and Italy are driving towards a world 

war by open intervention against the Spanish government. We 
must demonstrate for aid to the legally elected Spanish Demo
cratic Government.

Peace is in the balance, we will rally to the slogan: “Keep 
America out of war by keeping war out of the world!”

Millions of American young men and women are unem
ployed. They are denied the proper education and the opportuni
ty of following their professions and trades.

LITHUANIAN-AMERICAN YOUTH! Join the march of ' 
hundreds of thousands-of American youth and demand jobs, the 
passage of the American Youth Act and for Peace, Freedon and 
Progress!

The working people of the world are Qn the march... !

LAISVE YOUTH SECTION
A MILLION STUDENTS IN ANTI-WAR STRIKE; 

$1,000 RAISED FOR SPAIN BY FASTING
NEW YORK.-(YNS) — Catholic students have been asked 

to lay down their adjectives and make peace with the United 
Student Peace Committee, following the anti-war strike that 
called more than a million students to demonstrations in 700 
colleges and more than 200 high schools in all parts of the 
country on April 22nd.

“Regrettable”, said Joseph P. Lash, vice-chairman of the committee, when 
informed that the National Catholic Alumni Federation, representing 300,- 
000 Catholic college graduates, had called the strikes “communistic”. He 1 
expressed a hope that Catholic students “will not allow the old red herring 
to keep them isolated from the mainstream of American youth”. At the 
same time he announced that the committee will make a determined effort
to win the support of the Catholic 
students and Catholic colleges.

The peace strikes, which brought 
down charges of communism from 
Catholic circles, were termed “a 
great success” by officers of the 
committee in charge. EaYly returns 
from institutions that participated 
showed that at least 1,000,000 had 
attended rallies in various parts of 
the country.

In Minnesota, Governor Benson 
had set the day apart as Peace Day 
by official proclamation. All high 
schools in the state held demonstra
tions.

Students in may colleges took the 
Oxford oath, American style: “I re
fuse to support the government of 
the United States in any war it may 
conduct.”

Few disturbances or riots were re
ported although minor scenes did 
mar some meetings. At Ohio State 
University, a band calling themselv
es “The Americaneers” attempted tb 
break up a meeting attended by over 
500 peace demonstrators. They failed.

An undetermined number of the ; 
strikers fasted during the day and 
turned over the money thus saved 
to be sent to the Spanish govern
ment at Madrid. At the Peace Com
mittee headquarters it was estimated 
that $500 to $1,000 had been collect
ed in that way. That would repre
sent about 2,000 empty American 
stomachs and an equal number of 
meals for hungry Spaniards, leaders 
said. Others who fasted put their 
savings at the disposal of the Emer
gency Peace Campaign for use in the 
program of summer “caravanning” 
for peace. The entire student body 
at Yale Divinity School went with
out food for this purpose. It was 
stated that about 300 caravannees 
would be enabled to work for peace 
this summer.

SPOTLIGHT ON
ELIZABETH, N. J.

Spotlight is back in print much 
to the chagrin of those who are 
making Elizabeth unsafe for orga
nization.

Spotlight never got around to tell
ing what was its motive for writing 
these articles. Spotlight came into 
print because the LDS Vanguards 
and Bangos Chorus were bound for 
the rocks. This was caused by in
dividuals which Spotlight has been 
writing of. Spotlight seems to have 
gotten some results from the Van
guards—Bangos Chorus is still head
ed for the rocks.
VANGUARD NEWS

Say! Did we have a swell time 
at Lake Surprise April 18th I’ll 
say we did—Spotlight especially got 
a kick out of it. There was one 
thing which spoiled everything—the 
six little girls. There should be an 
investigation to see if those girls are 
glued together. They certainly take 
a prize for this sticking together 
business... It is rumored that Spot
light won out on another very im
portant event in the Vanguards. The 
LDS Vanguards were to have had 
an election last Tuesday—we’re cer
tain of this but won’t confirm it. 
Anything is apt to turn up which 
will postpone this election. Anyhow 
Spotlight is still working among the 
Vanguards... A dance is scheduled 
for May 9th—everyone is invited— 
admission is twenty-five cents. You 
won’t lose out on this big affair... 
We wonder if the girls will ever 
come to meetings of the Vanguards 
... Remember: A perfect LDS Van
guards with Eddy D. (Detroit), as 
organizer.
BANGOS CHORUS NEWS

“Deader ’an a door knob”—that’s 
Bangos Chorus. What in the heck

PHILA. LYROS CHORUS 
TO HOLD MAY HOP

ATTENTION:—A May Hop is to 
be given by the Lyros Chorus at the 
Ukrainian Hall, 847 North Franklin 
Street on Saturday, May 1, 1937. To 
all good time lovers we extend a 
hearty invitation to come and enjoy 
yourselves at our affair. Music will 
be furnished by Sammy and his 
Aristocrats, and the ..cost is only 
thirty-five cents. Dancing starts at 
8 o’clock. Is it a date? I hope so.

A Little Red.

HAYMARKET

Mayor Plays Cupid

Sunrise to sunset bondage, that was our portion, 
we rose to refute it: 8 hours of labor, 
8 to rest from labor and 8 for the pleasantries, 
solace, enlightment, with friend or in family.
We asked for the kettle and the lamp at evening, 
a chair in the corner, a pipe and the homage 
of simple affection. We struck for an hour of sun: 
6 workers. . .murdered. . .by the Harvester Trust. 
Out to the Haymarket! proclaim against murder. 
Into the mass of workers protesting, 
the burst of a bomb, four workers slain— 
by McCormick the Reaper!
Don now the robe and the periwig, 
master of provocation, Pinkerton of prey, 
the law is the- nuance of murder.
Slander the murdered, libel the dead, 
burden your guilt on the innocent dead, 
sort out the men who asked for an hour of sun, 
call them “barbarians”, you who have murdered, 
bind them, imprison men of the people, 
send to the gallows, remember that May!
Voices well, cordial their resonance, 
far is it heard, returning the May song, 
memorial answer: There is no lapse, 
only replenishment, urging new motion, 
gathering impetus, further momentum, 
fury well-ordered, securely ascendant. 
Green are the Haymarket graves.
Masters of provocation, Pinkertons of prey, 
O “Board of Trade men, merchant princes, 
railroad kings and factory lords,” 
balance your ledgers and take your rewards, 
these are the days of liquidation!

Harry AlaruPotamkin.

is the matter with: Beatrice and Do
minic Krūtis, Ruth Saulenas, Jose
phine and Anna Burkauskas, Char
lotte Lauksmin, Joe Kirslis, and Mrs. 
Burkauskas. Why don’t you folks 
come to chorus practice? .. .Welcome, 
Eddy D. (Detroit) to Bangos Chorus 
—a new member and already on se
veral committees... Bangos Chorus 
has started a membership drive—( 

į initiation free—to' be extended for 
the remainder of this year. Spot
light seriously doubts the worth of 
this membership drive, there are no 
members with spunk enough to get 
new members into the chorus.. .This 
activity committee is a very good 
idea—if the members of Bangos Cho
rus support them. If suppęrt is giv
en them we will see an influx of new 
rpembers... Those six little girls 
apparently have no intention of be
ing interested in meetings.. .The or
ganizer is dropping information here 
and there that he will resign after 
this Meno Sąjungos’ Picnic. If we 
would have more cooperation in the 
eporus we wouldn’t be getting a new 
organizer every four, months. Why 
do you suppose S. B. deserted his 
office as organizer? WAKE UP, 
BANGOS CHORUS! Spotlight.

Vete Zablackas, editor of the Youth 
Section for the past year antf a 
half, is leaving for Europe and will 
tour several countries on the Conti
nent, including Lithuania. His wife, 
Helen, will temporarily be in charge 
of the Youth Section. The Editorial 
Board wishes Vete Zablackas “Bon 
Voyage” and a successful journey.

LITTLE ROCK, Ark.-(YNS) 
—tylayor Overman of this city gov
erns constituents who would like to 
elect him President of the United 
States on a platform of love.

The .Mayor’s popularity comes 
from an increasing number of let-, 
ters he receives from people in quest 
of mates. Through no fault of his 
own, hę stated, his office is rapidly 
becoming a marriage bureau. One 
voter said the Mayor had names of 
68 “eligible”, women. The Mayor said 
he was puzzled.

KIT: “Gee, but tjiat date last night 
was fresh.”

KAT: “Why didn’t you slap his 
face ?”

KIT: “I did; and take my advice, 
never slap a guy when he’s chewing 
tobacco.”

CUSTOMER1: “Are these eggs 
strictly fresh ”
GROCER (to his deck): “Feel those 
eggs, George, and see if they’re cool 
enough to sell yet.”

OPENING SESSION 
OF YCL CONVENTION 

TO BE COLORFUL
Next Sunday evening, May 2nd, 

is the opening session of the 8th 
National Convention of the Young 
Communist League which will be 
held in Madison Square Garden 
in New York City.

The youth convention will open 
in a joyous atmosphere of color
ful pageantry, sports, folk danc
ing, music, blaring bands topped 
off with last year’s May Day 
prize winner, the 50 piece I.W.O. 
Children’s Bugle Corps.

The Convention will/be address
ed by leading Communist Party 
and Young Communist League 
members. The following are sched
uled to speak: William !Z. Foster, 
Chairman of the Communist Par
ty, U.S.A., Earl Browder, General 
Secretary, Communist Party, U. 
S. A., Gil Green, National Secre
tary of the Young Communist 
League, U.S/A., John Little, N. Y. 
State Executive Secretary of the 
YCL, Angelo Herndon, National 
Chairman of the YCL (who will 
preside as convention chairman) 
and Elizabeth Gurley Flynn, fa
mous textile strike leader, who 
will. make her first public ap
pearance as a member of the 
Communist Party.

In addition to the opening ses
sion at the Garden, closed sessions 
will be held on May 3, 4 and 5 at 
Webster Hall. Over 1,000 youth 
delegates are expected to partici
pate, representing a national 
membersihp of 13,000.

e---------------------------------------- s
Anticipation Breeds 

Contempt

CAMP DIX, N. J.-(YNS)—Corned 
beef achieved the distinction of be
ing the cause , of a sit-down strike 
at a Civilian Conservation Corps 
camp here and led to the expulsion 
of 24 men, who refused to eat the 
dish.

The 24 who refused the hash din
ner April 21st, were dismissed fol
lowing a ‘summary military trial. 
“We anticipated trouble”, Col. Ro
bert F. Knox, camp commandant, de
clared. He did not say whether the 
campers anticipated corned-beef hash.

NEW YORK.-(YNS)—Endorsed by 
the National Youth ' Administration, 
a campaign to counsel Neg'ro youth 
in regard to job opportunities is be
ing conducted in 200 educational in
stitutions for Negroes in 50 cities.

A SOUVENIR FROM HITLER BOSTON, MASS.

In Madrid, a loyalist militiaman coinpąręs his height with 
that of a deadly projectile directed at the civilian popu

lation of the capital by the Fascists. It was identified 
as of German manufacture.

Since attending the “Koresponden
tų” and “Laisvė’s” Suvažiavimus, I 
have been inspired to write of my 
reactions to them.

There was a very friendly, coop
erative spirit present at the con
ferences and one couldn’t help but 
feel it. I was rather disappointed 
though because so few youths were 
present, because today we are strug
gling and moving forward to a free 
and prosperous U. S. more for our
selves—the youth—the coming gen
eration—and we should get together 
at every opportunity to discuss our 
problems. We see the fascists and 
capitalists doing it. Why not us?

But it was very satisfactory to 
see the unusually large group of 
youth present at the banquet and 
dance. An outsider always notices 
an unfriendly atmosphere, and our 
group were all deeply impressed by 
the comradely, friendly spirit present 
at all of the events.

While at the banquet, I was talk
ing to a member of the Newark Sie
tyno Chorus. Naturally I expected 
to hear him say that his chorus 
was the best in that section, etc., 
but he stunned me by saying that 
they had around 60 members and re
hearsals were usually attended 100%. 
How’s that for a record! I would 
like to see South Boston or Wor
cester or Lawrence or some other 
Massachusetts chorus beat that!

Speaking of chorusqs, activities, 
etc., it is surprising how much more 
the chorus or organization means to 
us if we take an active part in its 
functions. Be on a committee and

WARNS LOVE IS NOT 
ALWAYS HEALTHY
By GEORGE B. BOOKMAN

NEW YORK.-(YNS)—Stroking 
back her brown hair, a young wo
man statistician last week gave a 
wry twist to the much-quoted state
ment about what happens to a young 
man’s fancy in the spring.

Speaking for the American Social 
Hygiene Association, Miss Mary S. 
Edwards, the statistician, quoted cold
figures to prove that it is not al
ways so healthy for young men—and, 
young women too—to follow where 
their springtime fancy would lead 
them.

Ono out of every ten young per
sons contracts gonorrhea, she said; 
one out of every twenty gets syphil- 
lis. More cases of venereal disease 
are reported in the 21 to 25 year 
age group than in any other age 
group. Furthermore, more than half 
the reported pasės of these diseases 
are contracted by persons between 
20 and 30 years of age. Power to 
stamp out most of the venereal dis
ease in this country Iles with young 
people, was her conclusion, since the 
peak years of infection come when 
men and women are in early adult
hood.

As part of the campaign being 
carried* on by the U. S. Public Health 
Service in cooperation with most na
tionwide health organizations, the 
Social^ Hygiene Association recom- 
meds the following procedure to 
young people:

If you think you may be infected 
with venereal disease, the Associa
tion advises, consult either your 
family doctor, the local board of 
health or the local medical society. 
Don’t delay because speed it essen
tial in curing the disease.

Cities are more heavily infected 
than country areas, Miss Edwards 
revealed. There is a gradual rise 
in reported cases of venereal disease 
in the ratio of 1:2:3 going from the 
west to the east coast of the United 
States.

Miss Edwards gave partial statis
tics on venereal disease in the U. S. 
uniformed services.. In the Navy 
most reports of syphilis come from 
young men between the ages of 16 
and 19. Gonorrhea is almost twice 
as common as syphilis, the figures 
show, but it not so frequently re
ported. -In the Civilian Conserva
tion Corps for the period April to 
September, 1935, the War Depart
ment reported 4,251 cases of vener
eal disease out of a total enlistment 
of 383,363 men. Though the rate 
here is low, only 1.4%, it should be 
Horne in mind, the Department said, 
that venereal disease is a cause for 
exclusion of an applicant from the 
CCC.

A May Day Message 
____i_________

From A Lithuanian-American Youth In 
The Lincoln Battalion In Spain

Our generation is growing up in the thick of a fight. It 
is. threatened by war, by physical decadence, by the abolition 
of elementary rights, by the want of a future. The political 
system which embodies these dangers and which is not satis
fied to limit them to the sphere in which it has tempo
rarily gained the victory, is fascism. Fascism appeals to 
the reactionary forces in every country. It harps back to 
the darkest traditions of all the ages, and preaches the doc
trines of oppression of hatred between the races of mankind, 
and of malice stirred up between the nations. It m®cks the 
democratic liberties for which our fathers fought and shed 
their blood. It classes in a derogatory manner as “bolshe
vism” all fche liberties and the intellectual conquests of man
kind, as well as all efforts towards a more just social policy. 
It declares war on democracy, which it considers out of date, 
threadbare and hostile to the spirit of youth. It poses as 
“young” fascism.

All those of the younger generation, who love peace, 
understand the greatness of the struggle m which our times 
compel them to take part. They know that in this struggle 
for peace and liberty they are defending not only the program 
of a party, but the most elementary right of every young be
ing, the right to live. The struggle is against oppression and 
barbarity, but we know that our victory will also set free 
those who, still blind today, and ignorant of the issues at 
stake, are to be found in the ranks of fascism. For fascism 
threatens its own rising generation, and the rising genera
tion thru-out the world. Those who love peace will save 
themselves and their brothers in fascist countries also.

But if we, the youth of 1937, do not wish to sacrifice, 
like cowards, in this fight to the death which the forces of 
reaction have brought upon us, the heritage of our fathers, 
and our own future, and that of progress in the whole world, 
we must be prepared to give a clear and unequivocal answer 
to the 'question: “Why do we defend democracy?”

Young republicans, young socialists, young communists, 
young progressives and democrats of all clashes lent each 
other a helping hand, when the first offenses of fascism were 
launched, to build up together a barrier to tyranny. Now is 
the moment to widen and reinforce the basis of this union, 
to convince young people everywhere of the greatness and 
importance of this struggle for democracy. If this unity is to 
bear fruit we must explain to ourselves and to young people 
everywhere :What will be the gain of our victory ? What pros
pects does our defense of democracy open out to us?

You must prepare your claims. It cannot be the work 
of a single person or of a single organization. Get together 
and work it out. On this May Day study the traditions of the 
great date of commemoration of a principle and manifest 
rights. Study your lessons well and be ready.

see if you do not feel a desire that 
that particular affair should be a 
success. Then be on a committee 
where everyone is full of energy and 
pep, work moves along, the social 
seems slated to be a success, and 
see if you are not twiee as interest
ed as before. How about some un
prejudiced person giving this theory 
a fair tryout and reporting his re
actions. I sure would like to hear 
them.
NEWS FLASH!

The Shipping and Packing Depart
ment of the Jordan Marsh Company, 
one of the largest department stores 
in Boston and New’ England, is out 
on strike. Their demands are so rea
sonable—$18 a w’eek instead of the 
measly $16 that they have been get
ting and shorter working hours.

While walking thru the strike area 
and thru the other stores in that 
vicinity, it was interesting to hear 
comments as: “$16 is terribly small”. 
“What nuts”, “How' can anyone live 
on $16!” “Their demands are reason
able”. “Prices have gone up but 
their salaries haven’t” “They’re not 
asking much”. “You’d think the store 
would give .it to them instead of let
ting them parade on the street”. “The 
store is going to lose business by 
‘airing’ such low salaries”, etc. And 
I wras even more thrilled to see that 
Jordan’s store W’as practically desert- * 
ed as far as business wras concerned.

This morning a flash came over 
the radio that the strike had been 
settled with the store granting short
er working Hours and time and half 
for overtime (but nothing was said 
as to the $18 weekly wage). This 
goes to show that striking and fight
ing for better conditions is the only 
way to get them. “MICKY”.
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Chester, Pa.

PENKIŲ AKTŲ MELODRAMA

ALDONA ŠERTVIETYTĖ
Onytės Rolėje

IS MEILES'
Rengia Lietuvių Liaudies Teatras, Po Vadovyste Artisto Jono Valenčio.

Dalyvauja Vaidinime Aido Choras Po Vadovyste Komp. B. Šalinaitės
ERNEST CHARLES DUBIN

Vaidins Jono Rolę

Sekmadienį, .2 d. GegMJizės-May

Po Perstatymo 

ŠOKIAI 
Adomo Jezavito 

Radio Orkestrą

Scena iš antro akto; Marė prašo tėvo atleidimo.

Vaidinime Dalyvaus ir
Sekstetas Aidbalsiai

Vadovybėje Kompozitorės

B. Šalinaitės

Šaukiame Darbininkus j Gegu
žinę Demonstraciją

Balandžio 18 d. įvyko dar
bininkų Pirmosios Gegužės 
Apvaikščiojimo konferencija. 
Dalyvavo 80 delegatų nuo 20 
unijų ir fraternalių, ir bažny
tinių organizacijų. Konferen
cija atstovavo 10,000 organi
zuotų žmonių. Tai buvo vienas 
Chesterio darbininkų istorinis 
stiprus solidarumas dalyvauti 
tarptautinėje darbininkų šven
tėje.

Konferencija išrinko Gegu
žinės Demonstracijos ruošimo 
komitetą. Į komitetą įėjo Wil
liam Morris, organizatorius 
Delaware County centralinės 
leiberių unijos; Mrs. Lucy 
Hyer, moterų pirkikių lygos 
atstovė ir Charles Weir, prezi
dentas cęntralinės darbo uni
jos.

Visi darbininkai yra šaukia
mi dalyvauti apvaikščiojime 
Gegužinės šventės. Demon
stracija įvyks gegužės 1 d., 2 
vai. po pietų gatvėse. Susirin
kimo vieta: 2300 W. Town
send St. Čia demonstrantai su
sigrupuos į sekcijas, čia bus 
iškabos nuo skirtingų unijų ir 
organizacijų. Taip pat bus or
kestrą. Iš čia maršuos tiesiai 
'į Deshong parką, kur įvyks 
I prakalbos. Kalbės įvairių uni- 
Ijų geri kalbėtojai. Dalyvaus ir 
! vietinis miesto majoras Wil
liam Ward, Jr.

Kviečiame visus Chesterio 
, lietuvius dalyvauti Pirmosios 
Gegužės Demonstracijoje.

P. š.

PORTLAND, OREGON

Prašome

Prasidės
Paskirtu

Laiku
A. JESKEVIČIUTĖ

Danutė, buvusi
Jono meilužė II

—————————

Pradžia vaidinimo 5 vai.
ŠOKIAI PRASIDĖS
7:30 VAL VAKARE

Prašome 

Įsigyti 
Bilietus

Iš Anksto

| Biskis iš ALDLD. 4 kuopos 
Susirinkimo

Balandžio 5 d. vakare kuo
pos susirinkimėlis įvyko pas 
draugus Stupurus. Pasirodė, 
kad mūsų kuopelė dar gyvuo
ja. Buvo skaitytas laiškas nuo 
lietuvių jaunuolių delei jų lei
džiamo a n g 1 i š ko žurnalo 
“Voice”. Laišką perskaičius, 
tuoj aus J. Valeskis išsitraukia 
penkinę ir paaukoja jaunuo
liams. Ir reikia pasakyti, kad 
J. Valeskis iš savo kišeniaus 
jau yra paaukojęs virš $20 
Ispanijos kovotojams. O d. J. 
A. užsiprenumeravo jaunuolių 
žurnalą ir užmokėjo $1.50.

Iš Los Angeles ALDLD. 145 
kuopos persikėlė į mūsų ALD
LD. 4 kuopą draugai Urbonai. 
Kaip matyti, tai draugai Ur
bonai yra darbštūs dėl darbi
ninkų judėjimo. Ir visi kuo
pos nariai turėtumėme smar
kiau darbuotis.

Mūsų kuopelė linki gerų pa
sekmių dienraščių “Laisvei” ir 
jos visam štabui.

J. Stupur.

Maynard, Mass.

Į ADELĖ RAINIENĖ 
| Sorės, žydės-perkrikštės

PIUS PETRAUSKAS 
Leibos, Sorės tėvo, rolėje

LABOR LYCEUM SALEJE
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

Trys Blokai nuo Myrtle Ave. Eleveiterio Stoties

ĮŽANGA 50c, 75c ir $1.00. VIEN TIK ŠOKIAMS 40 CENTŲ
J. LAZAUSKAS 

Jurgio rolėje

Iš LDS. 36 Kuopos Veikimo
Balandžio 11 d. įvyko kuo

pos susirinkimas. Narių ma
žai atsilankė. Iš raportų pa
sirodė, kad mūsų kuopa yra 
geram stovyje ir veikia pagal 
išgalę del darbininkų judėji- 

’mo. Ir šiame susirinkime atli- 
■kome vieną pagirtiną dalyką, 
! būtent, parėmėm Ispanijos 
liaudies kovotojus.

Drg. Pletka padavė suma
nymą, kad būtų parinkta au
kų. Draugai tam pritarė ir 
sumetė keletą dolerių. Taip 
pat d. Pieta perėjo per stu- 
bas ir parinko aukų tam tiks
lui. Šita auka nėra pirmutinė 
ir nepaskutinė iš Raymondo.

šį sykį aukojo sekamai: Po 
dolerį aukojo A. Skrebunas, 
M. Tenaski ir C. Norkus; po 
50 centų: A. Pletka, A. Burt, 
G. Kazačiunas, M. Mažeikis; 
Mrs. Masonis aukojo 30 centų, 
M. Lapinski 27 centus ir V. 
Kiela 25 centus. Viso surink
ta $5.82. Aukotojams tariu 
ačiū. A. B.

Sėdynės Rezervuotos; Iš Anksto Įsig ykite Bilietus; Gausite Geresnes Vietas.
Senas Brooklyn© rezervua

ras turės atsisveikinti su pa
sauliu. Planuojama jis panai
kinti, o jo vietoj įsteigti 8 ak
rų parką netoliese proponuo- 
jamo Centralio Knygyno prie 
Flatbush Ave. arti Eastern 
Parkway.

.. .... . ......... 'u <•.. ■>' . lu,,; . , .,
tĮvtPfMy■...»/ “ ••'į*( «"
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Pirmoji Gegužės 
ir Darbininkai

Pirmoji Gegužės jau čia. Ar 
visi pasirengę pasitikti tą gar
bingą darbininkų dieną? Ar vi
si turime pilną supratimą, ką 
reiškia Pirmoji Gegužės? Viso 
pasaulio sąmoningi darbininkai 
žiūri j tą dieną kaipo į laimėji
mo ir pergalės dieną jų sunkio
se kovose.

Bet yra ir tokių, kurie daro 
visokius užmetimus ir sako, kad 
Gegužės Pirmoji yra tik raudo
nųjų diena. Bet tikrai pažiūrė
jus, tai kaip tik atbulai. Apie 
penkiosdešimts metų atgal dar
bininkai paskelbė griežtą kovą 
už sutrumpinimą darbo valan
dų ir laimėjo per Pirmąją Ge
gužės pagelba visuotino streik. 
Nuo to laiko darbininkai ap- 
vaikščioja Pirmąją Gegužės, 
kaipo trumpesnių valandų lai
mėjimo dieną.

Mūsų visų pareiga parodyti 
tiems darbininkams, kurie dar 
nepermato svarbos šios garbin
gos dienos, ką iš tikrųjų Pir
moji Gegužės reiškia.

Lai Pirmoji Gegužės sustip
rina viso pasaulio liaudies fron
tą. Lai gyvuoja Ispanijos Liau
dies Fronto valdžia!

Lai Pirmoji Gegužės būna 
šiemet antra pergalės šventė — 
pergalės visų darbininkų prieš 
Mussolinius, Hitlerius, Francus, 
ir kitus parazitus.

Lai gyvuoja Pirmoji Gegu
žės !

Lai gyvuoja darbininkų vie
nybė! P. N. .

7. Violin Solo L. Buinis, Jr. 
Andante from Concerto Op.
64..............  F. Mendelsohn

Piano Solo

8. Valentina Minkienė
(a)

Helena Sadauskaitė

9. Rigoletto Operatic Costume
(a) Caro Nome, Opera Ri

goletto ..... Verdi
(b) Deimantų Arija. Ope

ros Faust .... Gounod
Akompanistė p. V. Minkienė

Costumes by Madame Hazel 
Price vocal teacher, 138 West 
58th St., New York City, and 
Mrs. A. Kapochy.

Svet., kampas W. Tinney ir High 
Sts., įvyks parengimas. Bus gražus 
koncertas ir įvairių prakalbų. Kalbės 
L. Davis.

Todėl prašome visus Newarko ir iš 
apylinkės dalyvauti abiejose vietose, 
masiniai apvaikščiokim darbininkų 
šventę.

(102-103)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų pasitarimas, Moti

nų Dienos parodos klausimu yra šau
kiamas antradienį, gegužės 4d., 7:30 
v. v., J. Paltanavičių namuose, 1251 
E. 83rd St. Lietuvės moterys yra 
kviečiamos dalyvauti šiame pasita
rime idant šį metą Motinų Dienos 
parodoj sudaryti lietuvių skyrių. Per
eitų metų parodoj dalyvavo daugelis 
lietuvių, bet buvo išsisklaidę. Steng- 
kimės šiemet dalyvauti kaipo orga
nizuota lietuvių dalis.

ALDLD 15 Aps. Mot. Veik. Koin.
. (102-104)

So. Boston, Mass.
Radio Programa

Per naują stotį WORL, 920 
Kilocycles (randasi tarp se
nos WIIDII stoties ir' stoties 
WBZ). Programa bus nuo 2 
iki 2:30 po pietų.
1— Trijų žvaigždžių orkestrą 

iš Hudson, Mass.
2— Dainininkė Jieva Sidariutė 

iš Hudson, Mass.
3— Dainininkai S. Shatas ir J. 

Urbonas iš Hudsono, pa
dainuos duetą.

Po programai prašome pa
rašyt laiškelį, ar atvirutę, pra
nešdami, kaip patiko šios sa
vaitės programa. Rašykite į 
stotį WORL Lithuanian pro
gram, Boston, Mass.

Steponas Minkus,
garsintojas.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. gegužės, Liaudies name, 735 
Fairmount Avė., 7:30 v. v. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti.

Sekr. J. S. Rainys.

PATERSON, N. J.
Lietuvių Darb. Susivienijimo 123 

kp. susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
2 d. gegužės, 10 vai. iš ryto. Baka- 
nausko Svet. Visi nariai būkite lai
ku.

J. Matačiunas.
(102-103)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 149 

kuopos įvyks sekmadienį, 2 d. gegu
žės, 10 vai. ryto, pas drg. Urlakius, 
5023 Tacony St. Bus svarbūs rapor
tai iš “Laisvės” šėrininkų ir kores
pondentų suvažiavimų ir “L.” ban- 
kieto. Visi būkite.

Sekr.
(102-103)

New Kensington, Pa.

Gera orkestrą paimta šokiams. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvaut.

Rengimo Kom.
(101-103)

BRIDGEPORT, CONN.
Pirmąją gegužės atžymės su pra

kalbomis, dainomis ir šokiais. Ren
gia Lietuvių Prieškarinis Komitetas, 
šeštadienį, 1 d. gegužės, 407 Lafa
yette St. Pradžia 7:30 vai. vak. Pra
kalbą sakys drg. Sasnauskienė iš 
Brooklyno, dainų programą pildys 
Liet. Jaunuolių Choras iš Bridgepor- 
to. Bus gera orkestrą šokiams. Kvie
čiami visi vietiniai ir iš apylinkės 
kartu tinkamai atžymėti Darbininkų 
Tarptautinę šventę, Pirmąją Gegu
žės. Įžanga 25c.

i Kom.
. (101-103)

7:30 vai. vak., H. L. Piliečių Kliubo 
Svet., 17 School St. Po prakalbų ir 
vakarienes įvyks linksmus šokiai prie 
geros orkestros iš Worcestefio.

Kviečia Rengėjai.

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

Charles Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio (April) 30-tą, 8 vai. va- 

jkare, bus didelis mitingas prisiren- 
gimui prie gegužės pirmos demons- 

, tracijos, Metropolitan Opera House, 
Broad ir Poplar. Bus graži progra
ma, taip pat ir geri kalbėtojai. Todėl 
visus skaitlingai užkviečiame daly
vauti.

1 d. gegužės demonstracijos pra

sidės 1 vai. po pietų ir trauksis iki 
5 vai. Ateikite visi ant Reybum Pla
za. Komisija.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

; balandžio 30 d., Lietuvių Svet., 180 
New York Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi nariai būtinai turi dalyvaut 
ir užsimokėt duokles už šiuos metus, 
nes Centrui pinigai labai reikalingi. 
Taipgi atsiteskit ir naujų narių pri- 
sirašyt. Orjs:. G. Z.

25c
15c

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avė.

Brooklyn, N. Y.

Youngstown, Ohio.
Gegužines Paminėjimas
Pas mus šiemet Gegužinės 

paminėjimas įvyks gegužės 2 
d., šį sekmadienį, Central Au- 
ditoriume, 225 W. 'Boardman 
St. Vyriausiu kalbėtoju bus Ar
nold Johnson, Work. Alliance 
sekretorius iš Clevelando. Taip 
pat Clevelando Liaudies Teat
ras atvyks ir sulos tris trumpus 
veikalus.

Karštai raginame visos apy
linkės lietuvius dalyvauti šiame 
gegužiniame parengime.

Parengimas prasidės 8 vai. 
vakare. Rep.

Kovo 27 d. laike d. šoloms- 
ko prakalbų buvo renkamos 
aukos Ispanijos kovotojams. 
Bet iki šiol dar nebuvo pa
skelbta aukotojų vardai. Todėl 
čia paskelbiu.

Po ŠI aukojo: P. Kriščiū
nas, K. šūkis, A. Valaitis ir J. 
Čiuplis; po 50 centų : A. Vait
kevičienė ir P. Lukšas; J. Ta-i 
mošiunienė 30 centų, J. Sto-1 
nis 28 centus; po 25 centus au
kojo: J. Yasadavičius, J. So
roka, K. Aidukas ir S. Bijavi- 
čius; J. Skieris aukojo 15 cen
tų.' Viso surinkta $6.73.

ALDLD. 74 kuopa labai dė
kinga visiems aukotojams.

C. Stashinky.

EASTON, PA.
Darbininkai, Apvaikščiokime 

Šių Metų Gegužės Pirmą 
Solidariai!

Šiemet Gegužės Pirmąją, pasauli
nę darbininkų šventę apvaikščiosime 
Eastone didžiulėj Moose Auditorijoj, 
North Fourth St. Įvyks gegužės 
pirmą, 2 v. po pietų. Bus gera pro
grama su dramatišku perstatymu 
veikalo “Sunrise” ir visa eilė gerų ir 
žymių kalbėtojų. Vienas jų tai J. 
Potofsky, Ladies’ Garment Workers 
Unijos žymus darbuotojas iš New 
Yorko. Bus ir kitų. Tad lai kiekvie
nas darbininkas ir darbininkė tą po 
pietį nesėdi savo namuose, bet pri- ( 
valo dalyvauti sykiu su pasaulio pro
letariatu savo šventės paminėjime.

Kviečia visus,
Bendras Gegužinis Komitetas.

(102-103)

CLEVELAND, OHIO
Gegužės 2 d. įvyks smagus paren

gimas spaudos naudai. Durys atdaros 
3 vai. po pietų, programa prasidės 
5:30 v. v., L. D. Svet., 920 E. 79th 
St.

Programa bus įvairi, turėsimo gerą 
orkcstarą\ šokiam taip pat skanių 
valgių ir gėrimų. Yra kviečiami visi 
Clevelando ir apylinkės draugai da
lyvauti, nes įžanga veltui. Kviečia 
visus atsilankyti.

Vajininkai.
(101-103) 

i -------------------------
BAYONNE, N. J.

Lietuviai darbininkai temykite, 
kad iš 12-kos organizacijų susidedąs 
komitetas, rengia l-mos gegužės ap- 
vaikščiojimą šeštadienį, 8 vai. vak. 
Labor Lyceum Salėj, 72 W. 25th 
St. Kalbės Ernestine Gonzales iš Is
panijos, Frank Chandler, organizato
rių Darbininkų Susivienijimo Essex 
pavieto. Bus rodomas judis apie amu- 

| nicijos dirbėjus vadinamas “Dealers 
in* Death” (Prekiautojai Mirtimi). 
Pirmininkaus Joseph Podraza, dau
geliui jums žinoma lenkų bekerių 
organizatorius. Kaip matot programa 
bus įvairi ir turtinga. Taigi ateikite 
visi. Įžanga 25c asmeniui.

Kviečia Rengėjai.
(101-103)

WILKES-BARRE, PA.
Pasilinksminimo vakarėlis įvyks 

sekmadienį, 2 d. gegužes, 7 vai. vak., 
325 E. Market St., naudai siuntimo 
delegatų į APLA seimą Pittsburghe. I 
Kviečiam atsilankyti kaip narius taip 
ir pašalinius. Įžanga tik 25c. Vaka
rėlį ruošia APLA 51 kp.

Kom.
(101-103)

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios ii
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS [ 
Suteikiam Garbingas Lai- i 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą.
Teikiam nemokamai vėliausio* 1 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. i
Prieš Forest Parkway

! WOODHAVEN, L. L, N. Y. į

IJ

Į Sekmadieni, 4 Liepos-July
J Prašome visų pasižymėti,i jog sekmadienį, 4-tą liepos,T įvyks “Laisvės” piknikast Brooklyne. Bus laikomas

į ULMER PARK MUSIC HAU
T Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

Worcester, Mass.
Reikalauja Simpsonienei 

Galutinų Perskyrų

Sekantį pirmadienį, 26-tą ba
landžio “Laisvės” Bendrovės 
Direktorių taryba laikys savo 
susirinkimą, kur bus išspręsta 

sudarymas programos.

Alenos Sadauskaitės 
Koncertas

Šį sekmadienį, geg. 2 d., Pi
liečių Kliubo svetainėje Ele
na Sadauskaitė ruošia savo 
koncertą. Prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Programa

1. Lithuanian Group
(a) Mano Rožė, A. Kača- 

nauskas.
(b) Kur Bakūžė Samanota

St. Šimkus

London, bal. 27.-Jau pra
ėjo reikalaujami šeši mėne
siai nuo to laiko, kai ameri
kietė W. Simpsonienė, my- 
lėtinė Anglijos ex-karaliaus 
Edwardo, gavo sąlygines 
perskyras nuo savo vyro. 
Jos advokatas dabar krei
piasi į teismą, kad duotų 
galutiną divorsą. Edwardas 
tik palauksiąs, iki bus ap
karūnavo tas jo brolis kara
lius Jurgis Šeštas gegužės 
12 d., ir paskui susituoksiąs 
su Simpsoniene.

PATERSON, N. J.
šeštadienį, 1 d. gegužės, demons

tracijos koncentracijos vieta tai ties 
sienų (Post Office) Hamilton ir de 
Greece St. Iš čia pradėsime mar- 
šuot į Sandy Hill Parką, kur bus 
laikomos prakalbos. Susirinkime visi 
kaip 1 vai. po pietų. Kalbėtojai bus 
Francis Gorman, Carol Halderman, 
J. Pentein. Prašome visus skaitlingai 
susirinkite.

J. Matačiunas.
(101-103)

PHILADELPHIA, PA.
1 d. gegužes (May)y Lyros Choras 

rengia didelį balių. Pradžia 8 v. v., 
U k rainų Svet., 847 North Franklin 
St. Po demonstracijos malonėkite at- j 
eiti ir praleisti linksmai laiką. Bus 
gera orkestrą šokiams. Prašome vi
sus skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime, paremti Lyros Chorą, ku
ris atsilygins jums su dainomis dar
bininkiškuose parengimuose.

Lyros Choras.

HUDSON, MASS.
Paminėjimui l-mos dienos gegužės, 

Tarptautinės Darbininkų Solidarybės 
Šventės, Am. Lietuvių Kongreso Ko
mitetas rengia vakarienę ir šokius. 
Įvyks šeštadienį, 1 d. gegužės (May),

Pritariant Violing, Lon
ginas Buinis, Jr.

Special Lithuanian Group, pa
skirta atminčiai M. Petrausko y

(a) Kaitink šviesi Saulute
(b) Birutės Arija

Op. “Birutė”

Pirmą sykį prieš Jurgį 
Was,hingtoną buvo 11 kitų 
kandidatų į Jungtinių Val
stijų prezidentus; antrą sy
kį — keturi.

' Franklin Vyrų Choras

2v (pasirenkant)
(a)
(b)

Elena Sadauskaite

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

3. Spanish Costume Group
(a) Estrellita (little star) 

žvaigždelė, M. Ponce.
(b) Pasirenkant.

Violin Solo, Long. Buinis, Jr.

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia didelį pasi- 

linksminimo vakarą, “Minstrel 
Show”, gegužės (May) 9 d., Lietuvių 
Svet., E ir Silver gatvių, 7:30 v. v. 
Tai bus pirmas šios rūšies parengi
mas, pilnas juokų, dainų ir vaidini
mų, kurio nepraleiskit nepamatę. 
Ateikit patys ir atsiveskite savo 
draugus bei pažįstamus.

Renginio Kom.
(102-103)

MONTELLO, MASS.
l-mos gegužės apvaikščiojimas 

įvyks penktadienio vakare, balandžio 
30, 7:30 v. v., Pythlon Temple Svet., 
W. Elm St., Brockton, Mass. Bus du 
geri kalbėtojai ir krutomi paveiks
lai, “Spain in Flames” (Ispanija 
Liepsnose). Įžanga 25c. . Visi lietu
viai darbininkai dalyvaukite minėji
me pirmos gegužės, pasaulinės dar
bininkų šventes.

ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pirmadienio vakare, ge
gužės 3, 7 vai., Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Visi nariai būkite mi-
nėtam susirinkime, nes yra labai 
svarbių reikalų, kuriuos turėsim ap
svarstyti. I

Fin. Rast. S. Šimaitis. ;
(101-103)

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Piliečių kliubas rengia 

Šokius šeštadienį, 1 d. gegužės, Molly 
Pitcher Auditorium, pusė mailės nuo 
Freehold. Bus gera orkestrą. (Hank 
Jones). Taipgi skanių užkandžių ir 
gero alaus. Kviečiam atsilankyti, vie
tinius ir iš apylinkės, nes bus pas
kutiniai šokiai šio. sezono. Įžanga 25c.

Kom.
(101-103)

WORCESTER, MASS.
Apvaikščiojimas Darbininkų šven

tės, Pirmosios Gegužės, įvyks Mies
to Sodne, 2:30 vai. po pietų. Bus geri 
kalbėtojai, kurie nušvies kovas viso 
pasaulio darbo žmonių. Vakare, 7:30 
vai. bus vakarienė ir šokiai, Lietuvių

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš 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
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

4. Liebeslied, Fritz Krcisler
Elena Sadauskaitė

5. Old English Costume
(a) Blue Danube Waltz,

» Johann Strauss
(b) Lo! Here the Gentle 

Lark, Sir II. R. Bishop 
Flute Obligatto, Robert 
McKenzie.

(Pertrauka)
Franklin Vyrų Choras

6. (a) Pasirenkant
(b) . . ”v

WATERBURY, CONN.
Sekmadienį, gegužės 2 d., Rusų 

Svet., 184 Cherry St., kaip 7 v .v. 
bus rodotna gražūs krutami paveiks
lai, “The Patriots” (Patriotai). Ru
siškai kalbamas judis, su angliškais 
paaiškinimais. Įžanga 25c. Vaikams 
15 centų. Ruošia IWO 3096 kp. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

(102-103)

NEWARK, N. J.
Komunistų Partija rengia apvaikš- 

čiojimą l-mos gegužės, Įvyks Milita
ry Park, šeštadienį, geg. 1 d., 2 vai. 
po pietų. Visi kviečiami dalyvauti. 
Po demonstracijos, vakare, Fuld <

Svet., 29 Endicott St. Todėl garbia- 
mi “Laisvės” skaitytojai, būkite pa
tys ir atsiveskite savo draugus ir 
pažystamus paminėti taip brangią 
šventę. Kadangi 1 d. gegužės šiemet 
bus šeštadienį, tai esu tikras, kad 
bus užpildytos abidvi vietos, kaip po 
pietų, taip vakare. Užkviečia Worces- 
terio Draugijų Bendras Kom.

(101-103)

SHENANDOAH, PA.
Gegužės 1 d. šeštadienį, įvyks pa

vasario šokiai su programa, Lyroj/ 
Choro naudai. Programą pildys Ly 
ros Choras ir Mainierių Kvartetas. 
Šokiai įvyks Najaus Svet., 302 S. 
Main St. Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 
25c. Bus gerų užkandžių ir gėrimų.

tn—■HM.eaw ■minu—

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANI)AUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdąu-automobilius

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite. **

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
ouo 1-3 dieną ir nuo 7-8 vakare

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

- FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NE GEMBLYKITE
SU, SAVO VIZIJA
Tai yra labai svarbu jūsų 
gerai sveikatai ir pasise

kimui! Pasitarkite su
JOSEPH D. GAYSON
Lietuvis Laisniuotas Optikas
721 Main St. Room 23 

HARTFORD, CONN.
Taisome visokių rūšių stiklus
Aš naudoju vien tik geriausias 
medžiagas ir stiliaus, kokį tik 
galima gaut, ir pats atlieku 

tekinimus ir aplipinimus.
Tel. 2-6848

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
.1 ■

.1 Išbalzamuoja ir laidoja numi- I 
ii rūsius ant visokių kapinių; par- 

samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

J DVI DIENOS ŠVENTĖ 1 
e* Ant rytojaus, po “Laisves” pinikui, bus neprigulmy- i 1 bes pasiskelbimo švente, paprastai vadinama Fourth L 

of July. Kadangi 4-ta liepos pripuola §ekmadienj, tai f 
J » Neprigulmybės Pasiskelbimo Šventė būna perkelia- Į 1 ma i pirmadienį. Tai turime šventę po piknikui ant ** Y rytojaus. Puiki proga iš kitų miestų atvažiuoti i Į i pikniką ir pasisvečiuoti New Yorke. K

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiolų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunko 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.
VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažamės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau 
smo ir nesmagumų priežastys, Strė 
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spmduliai Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei 
narnos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Pi.

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(MESI KALBAME LIETUVIŠKAI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Ave. ir Grand St.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661
—-------- i--------------------------- ----- ■—<
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Visi Lietuviai Darbo Žmonės 
Kvečiami Dalyvauti Rytoj 
Gegužės Pirmos Parade
Gegužės Pirmoji yra viso 

pasaulio darbininkų šventė, 
kuri gimė Amerikoj kovose už 
8 vai. darbo dieną. Prasidėjęs 
didelis veikimas už darbo 
žmonių reikalus tęsėsi ir to
liau. Trumpesnių darbo valan
dų ir unijinių sąlygų čampio- 
nas Tom Mooney jau 21-mi 
metai sėdi kalėjime. Amerikoj 
ir kitose šalyse yra tūkstan
čiai kovotojų, kurie gyvi pa
laidoti bastilijose už tai, kad 
gynė darbo žmonių reikalus 
ir tuomi prasikalto industrijų 
magnatams ir visokiems išnau
dotojams, pelno grobikams.

Mieli broliai ir sesutės, lie
tuviai darbininkai, prqfesiona- 
lai ir biznieriai! Tik patys 
darbo žmonės, tame skaičiuje 
ir lietuviai, galime atidaryti 
bastilijų duris, paleisti į lais
vę mūsų vadus. Mūsų dalyva
vimas su kitų tautų darbinin
kais Gegužės Pirmos demons
tracijose padės paliuosuoti 
Tom Mooney ir kitus klasių 
kovos kalinius.

Lietuviai susirinks prie Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo, 280 Union Avė., Brookly- 
Be, 1 vai. dieną. Turės dvy
likos muzikantų beną. Lietu
viai dar niekad neturėjo tokio 
iškilmingo Gegužės Pirmos ap- 
vaikščiojimo, kokį turės šiais 
metais.

Visa lietuviškoji darbo liau
dis kviečiama dalyvauti Gegu
žės Pirmos maršavime.

Lietuvių Korrtanistų 
Frakcijos Komitetas.

Dar Apie Gegužės Pirmą
Draugai, kurie turit Gegužį: 

nes guzikučiuš, skubėkit par
duot; o kurie neparduosit, at- 
sineškit su savim j demonstra
ciją, ten bandysim parduot. 
Taipgi, kurie pardavėt, sugrą- 
žinkit už juos pinigus, nes jie 
reikalingi padengimui demon
stracijos lėšų.

’ Demonstracijon ban dykim 
susirinkt laiku — lygiai 1 vai. 
dieną, prie Piliečių Kliubo. Vi
sai reikalais kreipkitės prie P. 
Taras.

Neužmirškite, visi į gatves 
Gegužės Pirmą!

Gegužės Pirmos Komisija.

Ateities Žiedo Reikalai
Ateinantį šeštadienį pripuo

la 1 d. gegužės, tai yra pasau
linė darbininkų šventė.

. Tad nors pamokų nebus,, 
bet visi tėvai yra prašomi leis
ti vaikučius susirinkti pas 
“Laisvės” namą, kaip 10 vai. 
Šeštadienio ryto. Iš čionai, ge
roje priežiūroje bus paimti 
New Yorkan dalyvauti apvaik- 
ščiojime 1 Gegužės. Kurie ga
li, tėvai prašomi kartu daly
vauti.

z Antras svarbus reikalas: 
Tėvai turėtų prižiūrėti, kad 

' užduotas eiles bei lekcijas iš
moktų, nes Ateities žiedo pa
rengimas artinasi, bus 15 d. 
gegužės, “Laisvės” svetainėje. 
Mokiniai turės pasirodyti pub
likai, ką jie gali bei kiek iš- 
moko. #

Mokinimas vėl prasidės nor
maliai 8 dieną gegužės ir tę
sis iki kol mokiniai nusitars.

A. Ž. D. Komisija.

Rado Sušaudytą Vyrą

. East upėj prie Joralemon 
St. rasta tarp 35-40 metų vy
ras, 6 pėdų ir 1 colio aukščio, 
apie 180 svarų, mėlynu siūtu. 
Jo galvoj rasta trys kulkos, 
Šautos iš užpakalio.

Uždraudus vesti pažadų su
laužymo bylas, pirmoji tapo 
išmesta- Margaretos Doran by
la. Ji buvo apskundus maudy
mosi siūtų fabrikantą Daniel 
Sjieinauer, kuriam ji 
llavo nuo 1923 metų, ir kar
tu lytiškai aptarnavus. Bet jis 
1*82 m. vedęs kitą.

mode-

Šį Vakarą Vėl Kliubo 
Bazaras

(šaipoko nutėmijimai)
Galvatrūkčiais prabėgo išti

sa savaitė nuo atidarymo Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo bazaro, kuris tęsėsi tris va
karus—pereitą p e n k t adienį, 
šeštadienį ir sekmadienį.

Pirmame, t. y. atidarymo 
vakare, gavome smagiai pa- 

i kvatoti iš Lietuvių Liaudies 
Teatro grupės suvaidintos 
vienveiksmės komedijos “šala- 
putris.”

šeštadienio vakare slampi
nėjau nuo vieno stalo prie ki
to, kad patirti, kiek kliubiečiai 
bazare turi turto. Gerai viską 
apžiūrėjęs ir apuostinėjęs, ga
liu jus užtikrinti, kad kliubie
čiai turi nemažai lobio. . . Lo
bis prasideda nuo kiaušinių ir 
baigiasi net žvėrimis!

Pirmiausia bazaro komitetas 
parodė man skrynią kiaušinių. 
Istorija apie tuos kiaušinius to- 

Ikia: Mr. Bush iš Flamington, 
: N. J., tūlas laikas atgal davė 
1 savo vištoms griežtą įsakymą 
susilaikyt nuo kvaksėjimo, o 
patarnaut L. A. Piliečių Kliubo 
bazarui savo dėslumu. Vištos 
savo pareigą išpildė, ir Mr. 
Bush bazarui pasuko 15 tuzi
nų šviežių kiaušinių (šaipokui 
teko sužinot, kad bazaro pir
mininkas Mr. Vilkas ir sekre
torius J. Buivydas, aplaikę šią 
gražią bazarui dovaną, sma
giai' sukosi į rinkę ir giedojo 
“Humpty-Dumpty”).

Dešrų bazare prikabinta kai 
tolkų; dar ir stambesnių da
lykų yra pakartų, bet neži
nau kaip jie vadinasi. Manau, 
kad bėgyj šių trijų vakarų 
daug kas bus nukabinta. Aš ir 
bandysiu savo giliukį!

Ilgakaklių bonkų degtinės 
sustatyta keli desėtkai, ir lau
kia kam nors patekti. ,

Apie visą mantą, kokia ba
zare randasi, negaliu suminėti 
—jos perdaug.

Sekmadienio vakare gėrėjo
mės Lietuvių Liaudies Teatro 
vaidylomis ir jų duotomis sce
nomis iš didžiulės 5-kių aktų 
melodramos “Iš Meilės”. Ma
tėme tik šmotelius, fragmen
tus, o ir taip buvo labai įdo
mu! šalę manęs stovėjęs se
nyvas vyras, nusiklausęs akto
rių kalbų, pradėjo žemaitiš
kai kalbėti: “Gal greitaspar- 
nis vės anims anų priūžė, tam- 
siasis miškas prišnibždėjo, au
ksą žvaigždeles primirkčioje!” 

Visus tris vakarus buvo gra
žaus svietelio.

Tvarka buvo pavyzdinga. 
Buvo keletą užsigėrusių, bet 
tokių, kuriem būtų reikėję nu- 
semti—nesimatė.

šaipokas.

W. J. Vitkaus Kūrinių Paroda
Maspetho Knygyne W. J. 

Vitkus, yra išstatęs parodon 
savo kūrinius-paveikslus, ku
rie imti iš apylinkės gamtos 
vaizdų. Kviečia lietuvius juos 
pamatyti.

Knygynas randasi prie 
Grand Avenue, netoli gatve- 
karių stoties. Atdaras papras
tom dienom nuo 1 vai. dieną 
iki 9 vai. vakaro; šeštadienį 
nuo 10 ryto iki 6 vai. vakaro.

Paroda turėjo tęstis dvi sa- 
vaiti (pranešėjo nepažymėta 
datos ir pranešimas užadre- 
suota nepilnai, tad išbuvęs ke
lyje visą savaitę) ir rodos, kad 

bene yra paskutinė savaitė.ši

Tai Smarkiai Krito!

Mrs. Anna Nebel, 222 11th 
St., teismo keliu laimėjo atly
ginimą už sužeistą koją. Ji sa
ko, kad ji buvus Peerless Te
atro koridoriuje išmetant iš 
teatro girtuoklį, kuris taip 
smarkiai skridęs iš teatro, jog 
neišgydomai užgavęs jos koją.

Sulaikyti trys vyrai, sako
ma, reguliarės laivo President 
Harding įgulos nariai, kurie 
norėję įšmugeliuoti į J. V. 
$40,000 vertės opiumo, kaipo 
kramtomą gumą.

r

Williamsburge Prisirengimo 
Gegužinei Demonstracija 

Šį Vakarą, 30 Bal.
Kad supažindint williams- 

burgiečius su Gegužės Pirmos 
reikšme ir iššaukt į didįjį viso 
miesto Gegužinės Paradą, Ko
munistų Partija rengia marša- 
vimą ir masinius mitingus
penktadienio vakarą, 30 ba- j ceum 
landžio.

Williamsburgo K. P. 6/tos 
ir 7-tos Sekcijų demonstraci
ja prasidės prie Varet St. ir 
Graham Avenue tarp 7 ir 7:30 
vakaro. Iš čia bus maršuojama 
į Grand St. Extension ir Ha- 
vemeyer St., kur bus užbaiga 
demonstracijos.

Dar Apie Brusokienės Mirtį
Vakar dienos “Laisvėj” bu

vo trumpai pranešta apie mir
tį Magdalenos Brusokienės, 
kurią užmušė trokas. čia pa
duosiu truputį plačiau apie šią 
nelaimę.

Brusokienė buvo karštai ti
kinti moteris ir tankiai eida
vus bažnyčion pasimelst, tai
gi, ir mirtis patiko ją bebė
gant iš bažnyčios.

Praeito šeštadienio ryte ji, 
po mišių, skubinosi namo. Baž
nyčioj ji gavo kokių tai bro
šiūrėlių bei lapelių. Bėgant jai 
skersai gatvę netoli nuo baž
nyčios, iš rankos iškrito viena 
knygutė ar lapelis, ir Bruso
kienė pasilenkė pasiimt tą la
pelį, o tuo tarpu ant jos užva
žiavo greitai važiuojantis tro
kas. Sunkūs troko ra’tai 
triuškino ranką, perskėlė gal- grąžinkit 
va ir, sakoma, perėjo per krū- tikietus ne vėliau 12-tos valan- 
tinę. dos, per pietus, šį sekmadienį,

Nelaimės vieton pirmiausia 2 gegužes, “Laisves” raštinėn, 
pašaukta kunigas, o tik vėliau su pažymėjimu nuo ko paė- 
ligoninės vežimas, kuris ją nu-I met. Čion galėsite ir užmokėti 
vežė ligoninėn, bet jau buvo j už parduotus tikietus. 
pervėlu, neužilgo 
ji mirė.

M. Brusokienė 
Paliko 5 dukteris 
nų. Po tėvais jos pavardė, ro
dos, Draskiniūtė.

su-

Brooklyniečiams gerai žino
mas Juozas Gustas-Gustaitis, 

Šermenyse teko nugirst, kad j gyvenantis 6 Scholes St., anks- 
jau trečia moteris (lietuvė) ta-1 ti ketvirtadieniu ($*yta apleido 
po užmušta, besiskubinant į 
šitą bažnyčią ant North 5-tos 
gatvės arba iš bažnyčios.

Kaimynas.

Mirė Jonas Civinckas
Pereitą trečiadienį atsisky

rė su šiuo pasauliu Jonas Ci
vinckas, 45 m. amžiaus, gyve
nęs 104 Scholes St., Brooklyn.

Jono kūnas pašarvotas sa
vuose namuose, po aukščiau 
suminėtu adresu.

Laidotuvėmis rūpinasi laido
tuvių direktorius Barry P. Sha- 
lins-šalinskas.

Kadangi velionis Brooklyne 
turėjo plačią pažintį, tai jo 
staigi mirtis sukėlė daug kal
bų. Buvo paskilbęs gandas, 
būk velionį gatvėj užvažiavęs 
sunkvežimis ir jį užmušęs. 
Kad patirti, kaip ištikrųjų da
lyką! buvo, “Laisvės” reporte
ris buvo šermenyse ir kalbėjo
si su velionies sūnum, kuris nu- 
ginčino paskalą, kad jo tėve
lis mirė nuo užgavimo. šių žo
džių rašytojui duota suprasti, 
jog mirties priežastimi galėju
si būt širdies liga.

Jono mirtis paliko dideliam 
liūdėsyj jo žmoną Anelę, sū
nų Joną- ir dukrelę Anelę.

Šių žodžių rašėjas reiškia 
gilią užjautą velionies šeimai 
šioje liūdėsio valandoje.

“L.” Reporteris.

Su

vis

J ieško Advokato Sąryšy 
Teisėjo Užpuolimu

• Teisėjo O’Neil gyvybė 
randasi kritiškoje padėtyje. Jis 
palaikomas oksigeno pagelba, 
ir morfiną malšinama skaus
mai.

Tuo tarpu detektyvai dar 
neturi tikrų žinių, kas sužalo
jo teisėją. Jieškoma tūlo jau
no advokato, smarkiai apsi
barusio su teisėju paskutinėj 
civilėj byloj, kurią advokatas 
pralaimėjęs. z

LAISVE

Atvažiuoja Daug Tolimą 
Svečią Matyt Veikalą 

“Iš Meilės”
gegužės, 

gauna pra
to! imesn i ų 
parūpintos

Artinantis 2 d.
Brooklyno draugai 
nešimus iš įvairių 
kolonijų, kad būtų 
rezervuotos sėdynės sekmadie
nį, 2 d. gegužės, Labor Ly-

Salėje, matyti vieną iš 
žymiausių veikalų, kokius 
Brooklynas yra tiktai matęs.

Apart įvairių pranešimų, iš 
kolonijų, vieną tokį galima pa
žymėti, kuris skamba:

“Atvažiuojame automobiliu 
matyt veikalą ‘Iš Meilės’. Sun
kiausia, tai per New Yorką su
rasti Brooklyna.

M. S. ir J. G.
Worcester, Mass.” 

kad rengiasi
Waterburi o
Anglijos mies-

ir 
ir

svečių, nauja

Gauta žinių, 
iš So. Bostono, 
kitų Naujosios 
tų.

Daug naujų
pažintis ilgai pasiliks atminty.

“Laisvės” reporteris matė 
praktikuojantis artistus, solis
tus ir visą chorą, ir drąsiai be 
jokių svyravimų reikia pripa
žinti, kad lošimas ir patenki
nimas publikos bus šimtą nuo
šimčių geras.

Pradžia 5 vai. vak., po loši- 
šokiai.

E. Bensonas.
mui

“Iš Meilės” Tikietų 
Platintojams

Visi veikalo “Iš Meiles” ti
kietų platintojai būtinai su- 

visus neparduotus

nelaimingo- į Komisija

buvo našle, 
ir vieną sū- I

Išvažiavo Palaidot Brolį

bl nvb v 11 pA J viv

Brooklyna ir išvažiavo į Penn
sylvania palaidoti savo brolį. 
Juozo brolis Antanas likosi gy
vas palaidotas anglies kasyk
lose. Tik už kelių dienų jo la
vonas tapo iškastas.

Linkiu Juozui stiprybės jo 
skausmingose valandose.

Pr. Žaibas.

Areštavo “Daily Worker”

Sam Rothman, 24 metų, 
Raudonasis Budavotojas tapo 
areštuotas priešais Fe d erai į 
Meno Projektą, 231 E. 42nd 
St., New Yorke. Pastatytas 
teisman kaltinimais netvar- 
kaus elgesio, priešinimosi areš
tui ir trukdymo trafikui. Jis 
ten pardavinėjo “D. W.” per 
9 mėnesius. Dabar pareikalau
ta parodyt leidimą, kurį jis ne
kartą norėjo gauti, bet jam 
nedavė.

ŽUDYSTĖS BYLA

Teisiamas už nužudymą 
gražuolės Mollie Staras, 20 
Bay 34th St., John Cacopardo 
aiškinosi, būk šautuvas nety
čia iššovęs susirėmime. Gi dė
dė Povilas Petrilla liudijo, kad 
Cacopardo pirmiau grąsinęs 
merginą nužudyt, “jeigu 
susitaikys.” Tą paliudijo 
nužudytosios motina Rose 
rinienė, kuri čion atvyko 
Philadelphijos.

ne- 
ir 

Ca- 
iš

Po paskelbimo per pašto 
viršininką, kad pašte jau gali
ma gauti dar tebedjrbantiem 
65 metų žmonėms specialės 
socialio saugumo blankos SS-5, 
viena diena užsiregistravo 75 
žmonės.

Nusižudžiusios aktorės He
len Kim Mont motina nenorė
jo prileisti aktorės vyro prie 
karsto. Ji nusistačius, kad jis 
buvęs priežastimi saužudystės. 
Jie buvo vedę pora mėnesių 
atgal.

Laimėjo Streiką, Veda Dar Du '

Paramount Mattress Co., 
683 Rockaway Ave., darbinin
kai laimėjo streiką. Jiems va
dovavo Uph. Unijos Lok al ar 
140. Gavo 15 nuoš. algos pa
kėlimą, 40 valandų 
unijos pripažinimą, 
pusė už viršlaikį.

Unija dar veda 
prieš Independent ir 
tional Mattress Kompanijas.

savaite

streikusInterna-
Legal Notice

NOTICE is hereby given that Ca
pitol Paint & Varnish Works, Inc., 
of Brooklyn, N. Y., has registered 
its Trade-Mark “Capitol Unikote” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on paints and paint 
products of every class and descrip
tion.

(93-110)

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.
APLA 49 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, gegužės 2-rą, Astoria Hall, 
62 E. 4th St. Pradžia 10 v. ryto. 
Nuo gegužes menesio iki spalių mė
nesio susirinkimai bus laikomi rytais. 
Tad kiekvieno nario pareiga tai įsi-
tėmyti. Kom.

(101-103)

REIKALAVIMAI
Reikalingas suaugės žmogus dirbti 
ant farmos, galintis su arkliais dirb
ti ir mokantis vartoti dalgį. Kreipki
tės: Kazys Staniulis, 321 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

(100-102)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys,. yra garas ir šiltas vanduo vasa
rą ir žiema. Gali atsišaukt vedę ar 
nevedę. Dėl tolimesnių informacijų 
kreipkitės po num. 261 Hewes St.j 
Brooklyn, N. Y. Beje, galima ma
tyt nuo 11 vai. iš ryto iki vėlai va
kare.

(100-102)

Valgykite Medy
“Laisvė” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti \ 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausinius:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskubusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir / kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

1 168 Grand Street
> Tel. Evergreen 8-7179 <
5 Brooklyn, N. Y. ;

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

_____________ 1 ■ ------------ ,....................................................................................................................... —T ■ -

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK 8—10 ryte 

1—2 p. p.
161 NO. 6th STREET 6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
Or. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 p. p. 

6—8 vakare
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

1 ■
Dr. A. PETRIKĄ VALANDOS:

9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
221 SO. 4th ST. Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS: 
9—12 ryte 

, 2—8 vakare
499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0706

Namų, Republic 9-3040

>>,- ■ ■ -...-............................... - — —

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

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

ft®- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Puikiausias garas', rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

.M M M MM M MM m 88 M 88 88 .88 88.88 88 88 88 MMM M

Notary Public

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

yy yy J tu <4 L u b i

Penktai, Baland. 30, 1937

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

Vyrams 
dieniais, 

niais

Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c. 

Specialės kainos savaitei.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service
436 E. Girard Avenue
PHILADELPHIA, PA.
Didelė Įstaiga Taisymui 

Visokią Automobiliu 
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

Tel. Stagg 2-5043

£




