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Manns Choise, Pa. — Per 
tisrą miškų darbininko 
^ank Vidmaro name, su

degė jo žmona ir du vaikai.

jungą.
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Traukiniu Nelaimėj Žuvo 10

ja, kad 
iš įvai-

nuo- 
mirė

Nelaimė tame, kad daugu
ma viešųjų mokyklų principa- 
lų yra taip pasenę, jog jau se
nai jie turėtų būt paleisti ant

New Yorko mieste mokyto
jų eilėse pačiai veikia moky
tojų unija. Tai progresyviška, 
pažangi unija.

Bet mokytojams unijistams 
prisieina aštriai susikirsti su 
augštaisiais viešųjų mokyklų 
viršylomis. Jų reikia saugotis, 
nes jie unijistus persekioja.

Tūli mokyklų viršylos ne
leistinai elgiasi ir su mokiniais. 
Nužiūrėtus unijizmo simpati- 
kus bjauriai skriaudžia, už ge
rų, darbą, duoda žemus laips
nius. *

ir pakrantinės kanuolės per 
kelias mylias saugoja pre

ANGLŲ KARO LAIVAS
APSAUGOJO BILBAO 

VAIKUS NUO FAŠISTŲ

“Laisvei” dar daug geriau 
sektųsi, jeigu visose kolonijo
se ji turėtų veiklių korespon
dentų. Turime desėtkus vietų, 
iš kurių jau kelinti metai ne
simato korespondencijų.

Prašome tų vietų draugus 
ateiti savo dienraščiui talkon. 
Nors į savaitę, nors į dvi iš 
kiekvienos vietos 'turėtų būti 
nors viena korespondencija.

Theodore Dreiser teisme 
pareiškė, kad jisai knygų ne
rašo ant užsakymo. Tiesa, jis 
padarė su tūla spaustuve kon
traktą, kad parašęs knygą 
vardu “The Stoic” duos jai 
spausdinti ir biznį daryti, bet 
ji turi gerokai palaukti. Jis 
rašys tada, kada norės, kada 
bus geram ūpe.

Bet ar gi pelnagrobiškai ka
pitalistinei spaustuvei supras
ti, kad didieji grožinės litera
tūros kūrėjai negali rašyti be 
įkvėpimo ?

Springhill, Nova Scotia, 
geg. 6.—Per susidūrimą kel
eivinio traukinio su tavori- 
niu užmušta 10 žmonių.

Indijoj pernai nuo 
dingų žalčių įgylimų 
23,000 žmonių.

Barcelona, geg. 6. —- Ka-
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Mokykla ir unijizmas. 
Volga-Maskva. 
Laisviečių armija. 
Dubinskio žodžiai. 
Nerašo ant užsakymo.

Rašo A. B.

m i®.

. . v. . ,vKai |valstiečių partijos, ‘..„1^
skaitytojai nemato žinių is sa- !jarb0 ir viešumos aptarna- 
v° miesto palaipsmai pradeda vlmo ministeris. 
atsalti linkui savo laikraščio.

lošk a vos duonos. Jie nebepajė- talonijos provincijoj, Ispa- 
gia keistis su gyvenimu. Jų nijoj, įvairios liaudiškos 
protas gyvena praeitimi. Naujų partijos panaujino sutartį 
idėjų spinduliams jų galvos F ka,!iauti <ieš Ispani. 
kietai uždarytos. j j?s fašistus ir a^steigė vidu-

Pabaigtas statyti ir atidary- ramybę. Fašistų su- 
tas Volgos-Maskvos kanalas, kurstytas vadinamas anar- 
Tai 80 kilom, ilgio vandeninis chistų” sukilimas UŽbaig- 
kelias. Maskva, gulinti toli nuo tas (nors kapitalistine spau- 
jūrų, pasidaro jūrų uostu! Da- da skelbia, kad jie dar tebe- 
bar net iš penkių jūrų laivai laiką užėmę du miesteliu), 
galės lengvai pasiekti Sovietų Perorganizuota Kataloni- 
žemės raudonąją sostinę. jos> savivaldiškos provinci-

Didelis, gražus Sovietų že- jos> vyriausybė. Į ją įeina 
mes atsiekimas. Carlos Marti Feced, kairus

T . _ “7 _ v. respublikietis, kaipo visuo-
Laisves Bendroves suvazia- saUaUmo ministp-

vime d. Buknys raportavo, kad n?eniį °. s.au£ amo 
dienraščio skaitytojų armija Us’ .ya}eĮ.10. Mas, anai cho- 
gerokai paaugo 1936 metais. | sindikalistimų darbo unijų
Ta armija auga ir dabar. Nau
ji žmonės, pirmiau tik girdėję 
apie “Laisvę,” dabar perka ir 
skaito su pamėgimu.

Pastebėta tas, kad geros ko
respondencijos nusveria skai
tytojų tiražą kolonijoje.

International Ladies’ Gar
ment Workers Unijos konvenci
joj pasakyta gražių prakalbų, 
paskleista sveikų minčių. Kal
bama apie unijizmo pasiseki
mus, apie sunkiosios pramonės 
darbininkų troškimą organi
zuotis, apie C.I.O. nepapras
tus laimėjimus.

Unijos prezidentas Dubins- 
kis išreiškė troškimą, kad kaip 
nors turės C.I.O. ir Amerikos 
Darbo Federacija susitarti ir 
nedasileisti prie unijinio ju
dėjimo padalinimo. Troškimai 
geri. Tame judėjime gilus pa
sidalinimas būtų didelė darbi
ninkų nelaimė.

Deja, William Green ir jo 
kolegos įširdusiai plėšo unijinį 
judėjimą. Jeigu jiems pavyks, 
jie tą judėjimą suplšys. Ko
munistai ir visi geros valios 
žmonės trokšta unijų vienybės, 
bet ne nuo jų priklauso tos 
vienybės ateitis.

Bomba Traukinyje
Marseille, Francija. 

—Bomba, sprogdama grei
tajame ^traukinyje, vieną 
keleivį užmušė ir 20 sužeidė. 
Nežinia kas buvo tą bombą 
pririšęs tarp dviejų vago
nų.

FAŠISTU SUKELTAS “ANARCHISTU” 
MAIŠTAS BARCELONOJ PRIEŠ BEN

DRĄ LIAUDIEČIŲ VYRIAUSYBĘ 
--------- > m -------------------------------------------------i--------------------

USTABDYT GINKLU PRALEIDIMĄ IŠ 
MERIKOS Į VOKIETIJĄ IR ITAUJĄ, 
KARIAUJANČIAS PRIEŠ ISPANIJĄ!

Tuomi Fašistai Norėjo Pa
kenkt Respublikos Gynimui

(C. N. T.) atstovas, kaipo 
teisingumo ministeris; An
tonio gese, nuo socialistinių- 
komunistinių darbo unijų, 
kaipo krašto gynimo minis
teris, ir Joachim Pou, nuo 

į partijos, kaip

Pasirodo, kad tai fašisti
niai provokatoriai sukurstė 
sukilimą prieš valdžią kaip 
tik tuo laiku, kai Kataloni- 
jos vyriausybė rengėsi pa
siųst daugiau savo armijos 
frontan prieš fašistus.

Ex-Karalius Edward Gaunąs 
Pusę Miliono Dolerių

London, geg. 5. — “Daily 
Express” praneša, kad An
glijos karalius Jurgis šeš
tas paskyręs pusę miliono 
dolerių savo broliui Edwar- 
dui, buvusiam Anglų kara
liui. Tai gerą “pradžia” 
Edwardo gyvenimui su am
erikiete divorsininke W. 
W. Simpsoniene, su kuria 
Edwardas rengiasi greitai 
susituokti. Dar nėra žinios, 
ar karaliaus šeimyna duos 
kasmetinę pensiją Edwar- 
dui.

Jis norįs apsigyventi Aus
trijoj, o Simpsoniene—Ame
rikoj.

Londono Gatvekarių Darbi
ninkai Nestreikuosią

London, geg. 6. — 10,000 
miesto gatvekarių darbinin
kų, pasiduodami savo unijos 
vadų perkalbinėjimams, nu
balsavo nestreikuoti.

Tęsiasi streikas 25,000 au- 
to-busų vežikų. Jeigu jis 
nebus užbaigtas pirm gegu
žės 12 d., tai rimtai pakenks 
karaliaus Jurgio 6-to karū
navimo bizniui. Karūnavi
mas įvyks geg. 12 d.

Ašarinėmis Bombomis Malši
no Studentų Riaušes

Cambridge, Mass. — Po
licija ašarinėmis bombomis 
malšino riaušes - muštynes 
tarp skirtingų klasių Mas
sachusetts Technologijos In
stituto studentų. Keturi 
studentai areštuoti.

Ispanija Šaukia Ištirt 
Nazių Padarytą Žudynę

London, geg. 6.-£Ispani- 
jos valdžia reikalauja, kad 
komisija, sudaryta iš įvai
rių šalių atstovų, ištirtų, 
kaip Vokietijos lakūnai 
beginklį “šventąjį” Baskų 
miestą Guernica užfrontėj, 
šiaurinėj Ispanijoj, ir išžu
dė 800 nekariškių žmonių, 
daugiausia moterų ir vaikų. 
Toks reikalavimas įteiktas 
Anglijos valdžiai per Ispa
nijos užsieninį ministerį del 
Vayo.

Fašistai bando išsimeluo- 
ti; jie pasakoja, būk “pa
tys” Guernicos gyventojai 
sudeginę savo miestą.

NAZIŲ LAKŪNAI NEPAJĖ
GIA PALIUOSUOT ITALŲ
BILBAO, Ispanija.—Vie

nuolika nazių orlaivių per 
dieną bombardavo baskų 
liaudiečius, kurie laiko kie
tai apsupę Mussolinio ka
reivius Bermeo miestelyj, 
prie pat jūros. Hitlerio la
kūnai, žemai skrisdami, ir 
kulkasvaidžiais šaudė bas
kus apkasuose apie Ber
meo; bet viskas veltui. Bas
kų milicininkai dar varžiau 
surakino Italijos juodmarš- 
kinius tame miestelyje, kur 
jiems jau trūksta maisto.

Fašistų ginkluoti laivai 
bandė atplaukti ir išvežti 
savo sėbrus*iš Bermeo; bet 
liaudiečių pakrantinės ka
nuolės atmušė ir nuvijo 
tuos laivus.

Laipsniškai Naikinami Sveti
mi Teismai Aigipte

Montreaux, Šveicarija. — 
Aigipto valdžios įgaliotiniai 
su kitų šalių atstovais išdir
bo sutartį dėlei naikinimo 
svetimų šalių teismų Aigip
te. ‘ Tame krašte iki šiol 
įvairių šalių piliečius tega
lėdavo teisti tik tų pačių ša
lių teismai Aigipte.

• Pagal dabartinę sutartį, 
per 12 metų svetimšalius 
Aigipte teis mišrūs teismai, 
sudaryti iš svetimšalių ir 
aigiptiečių. Toliau jau tik 
pačių aigiptiečių teismai 
spręs ir visas svetimšalių 
bylas.

Bilbao, Ispanija, geg. 6.— 
Fašistų karo laivas “Almi- 
rante Cervera” stengėsi su
imti respublikos laivą “Ha- 
baną” ir Baskų laivuką, ku
rie vežė 2,300 vaikų iš Bil
bao į Franci ją. Bet Anglijos 
karo laivas “Royal Oak” , kybinius laivus;'kurie gabe- 
tuoj atskubėjo ir apsaugojo na vaikus iš. Bilbao. O už 
laivus su vaikais nuo f ašis- trijų mylių nuo Baskijos 
tų. _ “Almirante Cervera” pakraščio tuos laivus savo 
pabėgo. . ... £l°bon ima Anglijos ir

Baskų ginkluoti laivukai Francijos kariniai laivai. kų dvasiškiją.
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Mussolini ir Hitler' 
Visais Būdais Remsią

Ispanijos Fašistus
London, geg. 6.—Prane

šama, kad Mussolinis su at
silankiusiu Vokietijos užsie
niniu ministerial Neurathu 
nusitarė neištraukt savo 
kareivių iš Ispanijos, iki fa-

šistai “laimėsią” karą prieš 
respubliką. Dar daugiau. 
Jiedu nusprendė visais ga
limais būdais padėt fašis
tam “sumušt” liaudišką Is- ( 
panijos valdžią. (

"...... 1 i

Senatoriai Tyrinės žmogžudžių Legioną į
Washington. — Senatinė 

piliečių laisvių komisija -su 
senatorium LaFollette prie
kyje pradėjo slaptai tyrinė
ti darbuotę juodųjų legio
nierių, veikiančių Michiga- 
ne, Indianoj, Ohio, Califor- 
nijoj ir kitose valstijose. 
Ypač stengsis patirt, kiek

bosai naudoja tuos fašisti- j 
nius legionierius kovoj prieš ] 
darbo unijas ir streikus; j 
taipgi ims domėn žmogžu- j 

dišką legionierių programą 
prieš kairiuosius darbiniu- ' 
kus, ateivius, katalikus, žy
dus ir negrus. j

........ .................

Pasitraukia Airiai, Buvę 
Gen. Franco Kareiviai
LONDON. — Airijos fa

šistinis generolas O. O’Duf
fy grįžta iš Ispanijos namo 
su likučiais buvusių savo 
750 kareivių būrio. Ispanų 
fašistai apmoka sugrįžimo 
lėšas. Gen. Duffy sako, kad 
jie turį grįžt todėl, kad “ne
pripratę prie Ispanijos van
dens, maisto” ir prie tenai- 
tinių karo būdų. Daugelis 
jų apsirgę nuo nepalankių 
sąlygų.

Sykį Ispanijos fašistai, 
palaikydami tuos airius 
liaudiečiais, daugį jų iš
šaudė. Buvo ir daugiau ne
susipratimų tarp ispanų fa
šistų ir airių.

N. Y. Times korespon
dentas rašo, kad airiai fa
šistų talkininkai negalėję 
pakęsti karo žiaurumų, tai
gi ir patys pradėję bruzdėti.

Pav., sykį buvo šaudoma 
suimtas liaudietis. Į jį buvo 
iššauta septynios kulkos, ir 
po kiekvienos jis šaukė, 
“Tegyvuoja Rusija!” Net 
ant žemės parkritęs jis šau
kė, “Valio Rusijai!” iki pats 
oficierius, pagaliaus, jį am
žinai nutildė.

Minimas korespondentas 
sako, kad tokie reginiai ar
dė nervus ir kiečiausių ai
rių liuosnorių.

Studentė Nebaudžiama už 
Savo Kūdikio Nužudymą
Boston, Mass. -— Poniškos 

K. Gibbs mokyklos studen
tė Harrieta Boyden, 18 me
tų, tiksliai užtroškino savo 
“nelegaliai’’ pagimdytą kū
dikį, bet grand džiūrė atsi
sakė ją už tai nukaitinti.

Prieš 400,000 Metimą iš 
WPA Šalpos Darbą

Washington. — H. L. 
Hopkins, administratorius 
viešų WPA darbų, geg. 6 d., 
įrodinėjo kongresinei lėšų 
komisijai, kodėl negalima 
mažint pinigų sumos, Kurios 
prezidentas Rooseveltas rei
kalauja pašalpiniams dar
bams. O Rooseveltas rei
kalauja $1,500,000,000 per 
metus.

Veikiantysis pirmininkas 
lėšų komisijos, kongresma- 
nas Clifton Woodrum siūlo 
nuskelt $500,000,000 nuo 
prezidento reik alaujamos 
sumos. WPA darbų admi
nistratorius Hopkins sako, 
kad toks nuskėlimas išmes
tų 400,000 bedarbių iš viešų
jų darbų, be užtikrinimo 
jiems u ž s i ė mimo pri
vatinėj pramonėj. Priskai- 
tant tų 400,000 bedarbių šei
mynas, todėl, liktų beduo
niais bent 1,200,000 žmonių.

Streikieriai Šaukia Neiti 
I Judžių Teatrus

Hollywood, Calif., geg. 6. 
Tūkstančiai m e c h a n ik ų, 
streikuojančių prieš juda
mųjų paveikslų studijas, at
metė pasiūlymą grįžti dar
ban ir paskui jau derėtis 
apie sąlygų pagerinimą. 
Federaciniai streiko vadai 
reikalauja, kad samdytojai 
visų pirma pilnai pripažintų 
streikierių unijas. Kitaip 
jie negrįšiu darban.

Streiko vadovybė atsišau
kia į žmones, kad niekur 
neitų į judamųjų paveikslų 
teatrus tol, kol samdytojai 
nepatenkins streikierių pa
matinių reikalavimų.

MEKSIKOS TEISMAS 
PLATINA KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS TEISES

Mexico City. — Vyriau
sias Meksikos teismas pas
kelbė priešingu konstituci
jai Chihuahuos valstijos pa
tvarkymą, kuris teleidžia 
tik vieną katalikų kunigą 
visai valstijai. Manoma, kad 
ir kitose valstijose bus pa
naikinta vietiniai įstatymai, 
kurie griežtai varžė katali-

Liepia Susiregistniot 
Ispanijos Rėmėjams

Washington, geg. 6.—Am- 
rikos valstybės ministeris 
!. Hull reikalauja, kad susi- 
egistruotų visos organiza- 
ijos, kurios renka medžia- 
inj pagelbą Ispanijos liau- 
ieciams ar fašistams. Taip- 
i patvarko, kad jos kas 
lėnesį išduotų apyskaitas, 
iek tam tikslui gauna au- 
ų ir kiek jų išleidžia. Hul- 
o reikalavimas iš esmės at- 
reiptas prieš Ispanijos Re- 
publikos rėmėjus.

SUKNIASIUVIŲ UNIJA IR 
TOLIAU REMS ISPANIJA
Atlantic City, N. J.—In

ternational Ladies Garment 
Workers (suknias iuvių) 
Unij'os suvažiavimei. jos pre
zidentas D. Dubinski pareiš
kė, jog ši organizacija pri
sidės prie sukėlimo dar 
$250,000 Ispanijos liaudie- 
čiams prieš fašistus. Tos 
aukos pirmučiausiai skiria
mos medikalei pagelbai.

Amerikos Darbo Federa
cijos vice-prezidentas M. 
Woll savo kalboj suvažiavi
me stengėsi atitraukt šią 
uniją nuo Industrinio Ko
miteto, deklamavo prieš ko
munistų įtaką tame komi
tete, šaukė padaryt nusilei
dimų (reiškia, pasiduot at- 
galeiviams Darbo Federaci
jos valdovams) ir tt.

Unijos prezidentas Du
binski tinkamai atsakė 
Woll’ui, kad Industrinis Ko
mitetas veda naudingiausią 
darbą organizuodamas dar
bininkų minias į pramoni
nes unijas, bet Darbo Fede
racijos vadai suspenduoja 
didžiules unijas, remiančias 
tą darbą, ir tuo būdu jie yra 
unijinio judėjimo skaldyto
jai.

Žuvo 13 Žmonių dėl Ledais 
Aptrauktų Lėktuvo Sparnų

VARŠAVA. — Nuteista 
44 kazokai, kaip Lenkijos 
išdavikai. Jie darė sąmoks
lus su Vokietijos naziais 
atplėšt Volynijos provinci
ją nuo Lenkijos ir prijungt 
ją Vokietijai. Jų vadas 
Ivan Vološin gyveno Hitle
rio nazių centre Muniche.

VoloŠino pati nuteista 7 
įmetus kalėti, kiti po 2 iki 
8 metų.

Kaltinamieji sakė, kad
* _  P.e. veikę ne tiek prieš Len-

Miesto majoras Rossi nori Prieš Sovietų Są-
sutaikyt apie 4,000 darbi
ninkų streiką, vedamą prieš 
didžiuosius viešbučius. 
Streikieriai pirmiausia rei
kalauja pripažint jų unijas. 
Viešbučių savininkai skait- 
liuoja, kad streikas padaro 
jiems po $35,000 nuostolių 
per dieną.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų prekybos ministeri
ja atrado, jog keleivinis lėk
tuvas su 13 žmonių nukrito 
ir žuvo ties Clifton, Pa., ko
vo mėnesį todėl, kad per
daug buvo ledais aptraukti 
jo sparnai ir užpakaliniai 
sparneliai.

Hotelių Streikieriai Būtinai 
Reikalauja Unijos

San Francisco^ Calif. -

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

To Reikalauja Keturi Jungti
nių Valstijų Kongresmanai
Washington. — Keturi 

kongreso atstovai: J.O’Con- 
nell, J. M. Coffee, J. T. Ber
nard ir H. G. Teigan bend
rai parašė laišką valstybės 
ministeriui C. Hull’ui, reika
laudami, kad sustabdytų 
ginklų ir amunicijos pralei
dimą iš Jungtinių Valstijų 
į Italiją ir Vokietiją.

Jie nurodo, kaip Vokietija 
ir Italija veda karą prieš Is
panijos respubliką. Todėl, 
pagal Amerikos bepusišku- 
mo įstatymą, turi būt su
stabdytas karo reikmenų 
praleidimas Italijai ir Vo-

Šie kongresmanai taip
gi kreipia ministerio dėmesį 
į baisią nazių lakūnų pada
rytą žudynę prieš nekariš- 
k'ius gyventojus Guernicoj.

KRŪMŲ GAISRAS SU
NAIKINO MIESTELĮ

Edmonton, Alta, Canada. 
—Gaisras aplinkinių krūmų 
persimetė į Norbuck mies
telį ir visą jį sudegino. Nor- 
bucko gyventojai išsigelbė
jo, išvažiuodami automobi
liais.

“Queen Mary” ir Kiti Nauji 
Laivai — Gaisriniai Siųstai

Washington. — Anglijos 
“Queen Mary” ir kiti nauji 
didlaiviai-palociai yra tik 
dalinai apsaugoti nuo gais
ro, bet jų kambarių sienos 
ir kiti įrengimai yra puikūs 
prakurai gaisrui. Taip Am
erikos karo laivyno buvęs 
kapitonas C. S. Joyce liudi
jo senatorių komisijai, svar
stančiai įnešimą kongresui 
dėlei įvedimo geresnių ap
saugojimų nuo gaisro ame
rikiniuose laivuose.

Kiti žinovai parodė, kad 
Amerikos laivai “Morro 
Castle” ir “Mohawk” nebū
tų sudegę ant vandens, jei; 
gu jie būtų buvę apsaugoti 
nuo gaisro taip, kaip reika
lauja dabartinis sumany
mas kongresui.

Varšavos Teismas Prieš 
44 Naziškus Kazokus

New Yorko valstijoj dabar 
dega miškai 51-je vietoje, o 
pietinėje dalyje New Jersey 
valstijos — 30 vietų.
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Parode Savo Iltis
Pagaliau, Katalonijos vyriausybei pa

vyko nugalėti išstojimą, kurį suruošė 
anarchistai ir trockistai. Smagu! Mes 
viliamės, tačiau, kad tiek Katalonijos, 
tiek Ispanijos vyriausybės iš šito gink
luoto “pučo” padarys atatinkamas išva
das.

Jau prieš kurį laiką buvo numatyta, 
kad panašūs įvykiai pasireikš. Juos nu
matė ir Ispanijos Komunistų Partija. Ji
nai jau senokai griežtai reikalauja su
valdyti trockistus, kaipo liaudies priešus, 
kaipo fašistų talkininkus. Pačioj Ispani
joj trockistai, tiesa, ir buvo suvaldyti. 
Nemažai jų Liaudies Fronto vyriausybė 
priversta buvo uždaryti kalėjimuosna, 
nemažai pabaudė kitokiomis pabaudomis.

Bet Katalonijoj dalykai tebesitęsė “po 
senam?’ Trockistai ir anarchistai turėjo 
pilną laisvę. Jie darė, ką norėjo, kalbė
jo, kaip tik išmanė. Ir štai, pagaliau, po 
ilgų kalbų, jie pradėjo su ginklu kenkti 
liaudies valdžiai.

Reikia atsiminti, kad šis ginkluotas iš
stojimas, kaip skelbia pranešimai, nebu
vo vienų anarchistų, bet suruoštas anar
chistų ir trockistų. Mes galime duoti ka
žin ką, kad trockistai buvo vyriausi iš
stojimo įkvėpėjai ir diriguotojai.

Jie pradėjo sukilimą tam, idant susilp
ninus vyriausybės pastangas gintis nūo 
fašistinių govėdų, kurios šiuo tarpu de
gina Baskiją. Trockistai puikiai žino, 
kad niekas taip nesusilpnins apsigynimo, 
kaip vidujiniai nesutikimai, ypačiai gink
luoti išstojimai. Dėlto jie ir ėmėsi 
ginklo.

Būtų gerai, kad šiuo tarpu, kai išstoji
mas tapo nuslopintas, vyriausybė imtųsi 
griežtų priemonių ir jas taikytų suvaldy
mui kontr-revoliucinių trockistų. Šitie 
gaivalai nieku būdu nesiskiria nuo fašis
tų savo esmėje. Jie skiriasi tik veikimo 
forma. Kai fašistai sakosi atvirai esą 
fašistais, tai trockistai savo veidą slepia. 
Jie lenda į darbininkų organizacijas ir 
per jas, apsimaskavę “revoliucinėmis” 
frazėmis, veda kontr-revoliucinį darbą.

Anarchistams vadovavo Iberijos An
archistų Federacija, o trockistams—t. v. 
P.O.U.M. (“Suvienyta Marksistų Darbi
ninkų Partija”). Pastarojon sulindę ir 
Amerikos lovestoniečių šalininkai ir troc
kistai. Jie veikia išvien.

Jų obalsiai: “socialė revoliucija,” “ko
lektyvizacija” ir kt. gražiai skambą, bet 
dabar nepritaikomi šūkiai. Kas gi būtų, 
jei šiandien Ispanijoj būtų vykdoma so
cialė revoliucija? Atstumtum liberalus, 
atstumtum visus tuos žmones, kurie pa
deda mušti fašizmą, bet nepritaria socia- 
lei revoliucijai. Tas susilpnintų Liaudies 
Frontą. Dėlto komunistai ir socialistai 
sako: tą klausimą palikime ateičiai. Pir
miau sumuškime bendrą mūsų visų prie
šą, fašizmą, o paskui žiūrėsime, kokią 
tvarką mes vykinsime.

Bet trockistai ir “kairieji” anarchis
tai to nebepaiso. Jie šiuo tarpu visur 
Liaudies Fronto vyriausybę purvais 
drabsto. Net New Yorke, Pirmosios 
Dienos Gegužės demonstracijose, sauja 
trockistų maršuotojų šūkalojo: “Šalin 
Liaudies Valdžią Ispanijoj.” Ar reikia 
geresnio fašistams pasitarnavimo? Argi 
fašistai ne tą patį obalsį skelbia?!

Mes sakome mūsų kovojantiems bro-M 
liams Ispanijoj: Suvaldyti trockistus, fa
šizmo. talkininkus!

tas Romos katalikų bažnyčios paturėto- 
jas. Baskija—nukaišiota katalikiškomis 
bažnyčiomis, o vienas josios miestas, Gu
ernica, ilgai buvo skaitomas šventu.

Brangindami savo laisvę ir laisvę kitų 
Ispanijos gyventojų, Baskijos žmonės at
sistojo su Madrido vyriausybe—Liaudies 
Fronto vyriausybe,—po to, kai fašistų 
govėdos pradėjo sukilimą. Ne tik viduti
niai baskai piliečiai, bet ir dvasiškija — 
90 jos nuošimtis—atsistojo prieš fašistus.

Dėlto Baskijos katalikai pasiliko pa
saulio katalikų dvasiški jos prakeikti. 
Dėlto šiandien Baskija yra fašistų—Ita
lijos ir Vokietijos—teriojama. Guernica 

' miestas sugriautas vokiečių orlaivių ir 
Italijos kanuolių. Mieste pasiliko tik 
griuvėsiai. Sudaužyta bažnyčios, suar
dyta namai, išžudyta tūkstančiai ramių, 
paprastų, civilinių gyventojų—daugiau
siai moterų ir vaikų!

Tasai žudymas ir griovimas tebeeina. 
Fašistų govėdos, apginkluotos Italijos ir 
Vokietijos ginklais, tebegriauna kaimus 
ir miestus, tebežudo Baskijos katalikus, 
tebenaikina žmonių ir taip menką turtą.

Prezidentas Aguirre kreipėsi į patį 
“šventąjį tėvą,” prašydamas jo ištiesti 
pagelbą “savo vaikams, baskams katali
kams.” Deja popiežius to negirdėjo. 
Tuomet Baskijos katalikų dvasiškija pa
siuntė Vatikanan savo atstovą, kunigą 
Onaindia. Abejotina, ar tą popiežius 
bent prisileis. O jei ir prisileis, drąsiai 
galima sakyti,—nieko gero jam neduos. ,

Iš pat pradžios fašistų sukilimo popie
žius išstojo prieš lojalistus, prieš vyriau
sybę, už sukilėlius. Visa Ispanijos aukš
tesnėj! dvasiškija darė tą patį. Tūli ka
talikų vyskupai skelbė po kelis šimtus 
dienų “atlaidų” tiems, kurie nužudys po 
vieną lojalistą!

Agitacijos Fondo Reikalais
Prašome visų draugų ir organizacijų įsitėmyti sekamą 

permainą: Drg. V. Zablackui rezignavus, Agitacijos Fon
do sekretorium-iždininku tapo paskirtas drg. V. Rudai
tis, senas mūsų judėjimo veteranas. Todėl ateityje visais 
Fondo reikalais rašykite šiuo adresu:

V. Rudaitis,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.
Taip pat norime priminti, kad šiuo tarpu Agitacijos 

Fondo finansinis stovis nėra geriausias ir kad aukų į jį 
labai mažai ateina. Labai prašome draugus ir organizaci
jas, o ypač komunistines frakcijas, pasidarbuoti šiai taip 
svarbiai mūsų įstaigai. Jau prasideda vasaros parengi
mai. Jeigu kur negalima suruošti išvažiavimą arba pik
niką tiesiog parėmimui Agitacijos Fondo, tai nors iš kitų 
parengimų pelno aukojant įvairiems darbininkų judėji
mo reikalams, reikia nepamiršti Agitacijos Fondo.

Dabar prasidėjo smarkus vajus dėl suorganizavimo 
audimo ir čeverykų pramonių darbininkų į industrines 
unijas. Tose pramonėse dirba labai daug lietuvių. C.I.O. 
organizatoriai visur skundžiasi, kad labai sunku lietu
vius įtraukti į industrines unijas. Norėtumėme mes pri
sidėti tuojaus prie to didelio ir prakilnaus darbo, bet 
finansinė problema stovi skersai kelią.

Antras mūsų greitas darbas. Esame nutarę išteisti pla
tų buletiną, kuriame būtų išdėstyta, kas slepiasi už kuni
gijos paskelbto karo komunizmui, ką žada katalikų ma
sėms fašizmas, kodėl katalikai darbininkai ir komunistai 
galėtų ir turėtų kooperuoti kasdieninėse kovose už visų 
musų būklės pagerinimą ir tt. Bet ir čia stovi klausimas 
didokos sumos pinigų. Tokio buletino išleidimas atsieitų 
šimtą kitą dolerių.

Tai ve, draugai ir draugės, kodėl mes jus prašome ir 
raginame nepamiršti Agitacijos Fondo reikalų.

' Lietuvių Komunistų Centro Biuras,
A. BIMBA, Sekr.

drebės,” jie perdavę adresatei 
Kalinskaitei, kuri jį perdavus 
Skukauskui. Teisėjas varto tą 
kavalierių išgąsdinusią “bom
bą” ir kaltinamąją klausia ar 
tai tą laišką ji rašiusi.

—Taip—atsako kaltinamoji.
Paskutiniu liudininku iššauk

tas kaltinamosios brolis, kuris 
numodamas ranka pasako, kad 
tai esanti “durna veselija.”

Byloje buvo matyti ir dau
giau laiškų, bet jie neminimi.

Teismas kaltinamąją išteisi
no, smalsuoliai bylą iškėlusį ka
valierių dabar vargina savo 
pašaipom.

Gatvėje Apalpo Išbadėjęs 
Senis

Bal. 15 d. Kauko g. prie ba
seino apalpo vienas senukas. 
Apalpusį apstojo daug žmonių, 
o atsigavusį pradėjo klausinėti. 
Senukas pasisakė jau trečia die
na esąs nevalgęs, turįs katego
riją, ėjęs į savivaldybę, bet su 
pašalpa Sunku esą.

Tuojau aplinkinių namų tar
naitės senukui prinešė buter
brodų, pieno, kita šiltos arba
tos atnešė ir senukas šaligatvy
je sėdėdamas užkandžiavo. Pa
sistiprinęs pats atsikėlė ir nu
ėjo namo.

LIETUVOS ŽINIOS

Vilnų ir Jų Dirbinių Suvartoji
mas Pabaltijo Valstybėse 
Cėntralinis statistikos biu

ras surinko ir paskelbė vilnų 
ir jų dirbinių suvartojimo 
duomenis nuo 1925 m. ligi 
1937 m. pradžios Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje ir Lenkijo
je. Praėjusiais metais Lietuvo
je buvo 1,275,400 avių, be to, 
į Lietuvą tais metais įvežta 
473 tonai vilnų, 568 tonai vil
nonių siūlų ir 233 tonai vilno- 

i nių audinių. Tais pačiais me-
_____  ’tais Latvijoje buvo 1,351,632 
ir 100 sidabrinių monetų po 1 avys’ .į Latv?« įvežta 881 to’ ~ c A r< xti Ivaii t?’/’/ i
rublį. Pasirodo, kad tuos pini- - - 
gus buvo paslėpęs J. Stasiulis, i . 
Tautkevičienės brolis ir mirda-; 
mas niekam nepasakė kur, žo- | 
džiu, pinigų paslėpimo paslaptį :

Dėl Padėties Baskijoj
Tai, kas dabar dedasi Baskijoj (auto

nominėj Ispanijos daly j), privalo at
kreipti domesį ypačiai katalikų. Juk 
Baskija—katalikų kraštas. Jos autono
minės vyriausybės prezidentas yra karš

Lietuviai kunigai elgėsi panašiai. Iš 
pat pradžių fašistų sukilimo jie išstojo 
už fašistus, prieš demokratinę valdžią. Ir 
šiuo tarpu jie sau purvina Madrido val
džią ir ramiai žiūri į tai, kaip fašistai 
žudo Baskijos katalikus, kaip naikino iš
tisus kaimus, kaip griauna bažnyčias!

Rašydama apie tai, “Vilnis” prisi
mena:

Lietuviai katalikai, kurie skaito Draugą 
ir tolygius laikraščius, turėtų griežtai parei
kalauti, kad tuoj aus būtų nutraukta ta bjau
ri fašistinė propaganda, kuri buvo vedama 
tame laikrašty už ispaniškus Kainus.

Ponas šimutis ir kompanija turi užsida- 
ryt savo kakarinę ir liauties giedojus psal
mes garbei frankistų ir interventų.

Kiekvienas katalikas, nepaisant kokių 
jis politinių pažiūrų, jei jis turi kiek tiek 
sąžinės, privalo griežtai pasmerkti tuos, 
kurie remia fašistus Ispanijoj!

Sėdėjimo Streikas ir Pilietybė
Iš Kankakee, Illp pranešama nepapra

sta žinia apie nepaprastai įdomų įvykį,— 
labai svarbų ypačiai nepiliečiams darbi
ninkams.

Kai šeši nepiliečiai nuėjo pas federališ- 
ką teisėją, W. R. Hunter, egzaminacijai 
dėl gavimo pilietiškų popierų (patupimo 
šios šalies piliečiais), tai teisėjas užklau
sė: “Ar jūs užgiriate sėdėjimo streikus?” 
Aplikantai atsakė: “Ne.” Tuomet teisė
jas Hunter davė jiems pilietines popie- 
ras, pareikšdamas: Jei būtumėt sakę, 
kad užgiriate, tai nebūčiau padaręs jus 
piliečiais. Girdi, sėdėjimo streikas “yra 
anarchijos forma” ir tie, ką streikuoja, 
privalo būti nubausti.

Šitokius klausimus reakcininkai šian
dien stato ateiviams nepiliečiams, trokš
tantiems patapti piliečiais!

Iki šiol būdavo statomi klausimai: “Ar 
nesi komunistas?” “Ar nepritari Sovietų 
Sąjungai?” “Ar pritari anarchistams?” 
i’r tam panašūs. Nereikia nei aiškinti, 
kad kiekvienas aplikantas atsakinėjo į 
tokius klausimus neigiamai, gerai žino
damas, kad teigiamas atsakymas reikš
tų atmetimą jų aplikacijos nuo patapimo 
piliečiu.

Šis teisėjo Hunterio surišimas sėdėji
mo streiko su pilietybe parodo, jog reak
cininkai teisėjai visur bandys panašius 
klausimus aplikantams statyti. Unijis- 
tai ir ne unijistai Amerikos piliečiai pri
valo prieš tokius teisėjų žygius protes
tuoti. Juk tai yra aiškus reakcininkų 
pasimojimas atstumti nūo pilietybės dar
bininkus, pasirįžusius ginti savo intere
sus nuo samdytojų.

Šis teisėjo Hunterio žygis, beje, paro
do, jog jau labai laikas visą federalinę 
teismų sistemą reformuoti iš pat šaknų!

Konrado Kavinės 75 M.
Jubiliejus

Kaip jau buvo pranešta, šie
met Konrado kavinė švenčia 75 
metų savo įsikūrimo jubiliejų.

Buvo Plento Statybos 
Varžytinės

Bal. 15 d.:jKelių valdyboje 
buvo žemaičių plento statybos 
darbų varžytinės. Buvo atiduo
dama statyti nuo Kryškalnio iki 
Klaipėdos 82 kilometrai plento. 
Darbai buvo padalinti į keturias 
dalis. Varžytinėse dalyvavo 
apie 30 rangovų (8 grupės), bet 
darbų niekas nepaėmė.

Kelių valdyba paskyrė už to 
plento pastatymą 4,5 mil. lt., 
tuo tarpu rangovai apskaičiuo
ja, kad be 51/2—6 mil. lt. nega
lima to plento pastatyti, todėl 
niekas nė nepaėmė.

Plentas atiduodamas statyti 
kreditavimo būdu: rangovai už 
darbą iš kelių valdybos gaus at
lyginimą per ketverius metus, 
o plentą turi pastatyti pėr dve
jus metus. Kreditavimas irgi 
šiek tiek pabrangina statybą, 
nes įskaitomos palūkanos.

PLUNGĖ
Stoge Rado Auksinių ir Si

dabrinių Pinigų
P. Tautkevičius, gyv. Skliaus

čių kaime, Luokės valse., plėš
damas seną šiaudinį svirno sto
gą rado jame paslėptus 330 
auksines monetas po 10 rublių

nas vilnų, 377 tonai vilnonių 
siūlų ir 26 tonai vilnonių,audi- 

; Estijoje buvo 584,040 
avių, iš užsieio į Estiją įvežta 

i 427 tonai vilnų, 380 tonų vii- 
nusi’nešg'^grabT^ tik“dabartie ' noni1 ir ?3 ^.nai 'į1110'
pinigai rasti.

UTENA
“Nesiženyk, ba žemė 

Drebėk”
Balandžio 6 d. Utenos apylin

kės teisme buvo svarstoma pil. 
K. Skukausko Barb. Ardinskai- 
tei iškelta byla, ši byla gana 
savotiška ir nemažai pajuokino 
publiką. Mat, p-lė Barbora bu
vo kaltinama rašius savo kava
lieriui grąsinantį laišką, kuris 
tą nemažai išgąsdinęs.

Byloje: kavalierių išgąsdinę 
laiškai, o bylos aplinkybėms nu
šviesti pašaukti net 5 liudinin
kai.

—Gal susitaikysit? — klau
siamai siūlo teisėjas.

šalys šypsosi, bet nesitaiko.
—Prisipažįsti rašius grasi

nančius laiškus?—klausia teisė
jas.

—Prisipažįstu. Rašiau tyčia, 
nieko blogo nemanydama; jis 
apykvailis, tai ir parašiau. Kar
tu su publika šypsosi ir bylinin
kai.

Liudininkai pasakoja, kad 
rastą prie Kalinskaitės namo 
po plyta laišką, kuriame buvę 
parašyta: “nesiveskit, ba žemė

nių audinių, o Lenkijoje buvo 
3,020,000 avių, įvežta 27,240 
tonų vilnų 983 tonai vilnonių 
siūlų ir 74 tonai vilnonių au
dinių.

DARBININKŲ
SVEIKATA

— ■■   - • - — ‘ A -   —.

DR. J. J. KAšKlAUčIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Palyginus vilnų ir jų dirbinių •< 
suvartojimą trijose Pabaltijo 
valstybėse, matyti, kad ma
žiausia avių augina ir vilnų bei 
jų dirbinių iš užsienio įsiveža ' 
Estija, po jos eina Lietuva ir 
Latvija. Lietuva daugiausia iš 
visų trijų valstybių įsiveža vil
nonių siūlų (568 tonus), o Lat
vija daugiausia įsiveža vilnų 
(881 toną), Estija tai pat 
kaip ir Latvija, daugiausia 
įsiveža vilnų (427 tanus).

Kėdainiuose Plėšikavo.
Po kepėjų streiko Kaune 

buvo išsiųsti į Josvainius, Kėd. 
s0kr., piliečiai Bronius Griga
ravičius ir Jonas šmigelskis.

Paskutiniuoju laiku Kėdai
niuose ir jo apylinkėse buvo 
daug vagysčių: Kėdainiuose 
buvo vagiama iš sandėlių, o 
Kėdainių apylinkėje, miške, 
būdavo užpuldinėjami ūkinin
kai. Užpuolikai buvo ginkluoti 
pistoletais.

Kriminalinė policija išaiš
kino, kad Kėdainių apskr. (ir 
Bogėnų miške) ūkininkus už
puldinėjo kauniečiai tremti
niai Br. Grigaravičius ir J. 
Šmigelskis, kuriuodu jau areš
tuoti.

Kuriama Baltijos Literatūros 
Santarvė

Vakar įvyko rašytojų posė
dis Baltijos literatūros santar
vės klausimu. Dalyvavo litera
tūros draugijos pirmininkas 
pfof. Putinas-Mykolaitis, rašy
tojai L. Gira, K. Binkis, A. Ri- 
mydis ir A. Miškinis, o iš lat
vių pusės — rašytojas Adolfas 
Erss. Apsvarstytas ir priimtas 
Baltijos literatūros santarvės 
projektas. Juo numatomas Bal
tijos rašytojų tarpusavio susi-, 
pažinimo skatinimas, bendrų 
literatūros vakarų ir paskaitų 
ruošimas, bendradarbiavimas 
per literatūrą parenkant verti
mus ir organizuojant jų leidi
mą bendri žygiai Baltijos lite
ratūros propagandai užsieny 
ir bendras atstovavimas tarp
tautinėse rašytojų organizaci
jose. Paruoštas ir santarvės 
valdomųjų organų konstrukci
jos linojektas.

FriešfdŠistittis jaunuolis New Yorke pajuokia Hitlerį (jo 
48 m. amžiaasM sukaktuvių proga), demonstruodamas, kaip 
vištos atsisako dėti kiaušinių tiek, kiek Hitleris reikalauja.

Aštrusis Narių Įdegimas.
Gerb. daktare, prašau pata

rimo apie greitąjį narių reu
matizmą—acute inflammatory 
arthritis. Mano draugas ser
ga viršminėta liga, jau arti 
mėnesio. Labai kankina jį na
rių skausmai ir neduoda už
migt. Gydytojas duoda kokių 
vaistų, tai ligonis neapsakomai 
daug prakaituoja. Lig šiolei 
buvo gana sveikas, tik kartais 
šaltį pagaudavo. Dabar jis 
menkai tevalgo, tik vaisių 
sunką. Gydytojas patarė pie
no su kiaušiniais. Deda karš
tus kompresus iš karčiosios 
druskos.

Nuo ko tą ligą gauna? Ma
no draugas mano, kad gal ga
vo nuo persišaldymo. Jam vi
duriai nesivalo, nors ir varto
ja limonado ir vaisių skysčių. 
Karščio turi 101 iki 103 laips
nių, kai kada 90. Gydytojas 
liepė užsilaikyt ramiai, ne- 
vaikščiot, bet jis, kaip tik ge
rėliau, bando lipti iš lovos. Aš 
jam draudžiu, bet jam esą la
bai nusibosta. Beje, aš jam 
duodu žuvų aliejaus ir tų kal
kių tabletukių. Prašau patari
mo per “Laisvę,” tai ir kitiems 
bus naudos.

Atsakymas.
Aštrusis narių įdegimas ar

ba greitasis reumatizmas paei
na nuo apsikrėtimo tam tikro
mis bakterijomis. Kaip ir nuo 
bile kokio kitokio bakterinio 
apsikrėtimo, taip ir čia žmo
gui pakyla temperatūra, esti 
karščio, žinoma, labai skau
dūs ir opūs esti nariai, tie ar 
kiti.

Liga neląbai gera. Jeigu 
negriebšies griežtų priemonių, 
gah pasidaryti paliegėliu me
tų metams : gali tau* išsivystyti 
chroniškas reumatizmas.

Jūsų gydytojas, matyt, ge
rai pataria/Duoda šiokių to
kių vaistų, nors vaistai, teisy
bę sakius, mažai ką čia reiš
kia. Pataria vartoti netik dar
žovių ir vaisių, bet ir pieno, ir 
kiaušinių. Tai labai svarbu. 
Pienas ir kiaušiniai, kaip ir 
daržovės ir vaisiai, turi daug 
kalkių, o kalkės labai daug 
čia nusveria. Dėl kalkių stokos 
toji liga labiausia ir įsibingė- 
ja. Svarbu ir kiti mineralai ir 
vitaminai.

Gerai darote, drauge, kad 
ligoniui duodate kalkių table- 
tėlių. Duokite ir toliau, kad 
ir keletą mėnesių, po 2 po val
gio, ištarpintas piene (arba ir 
vandeny). Duokite taipgi ir 
žuvų aliejaus, po šaukštą po 
valgio, žinoma, būtinai duoki
te iodo tinktūros, po lašą kas 
dieną per kokį mėnesį. Pas
kiau po lašą kas antra diena, 
kad ir visą gyvenimą.

Karšti kompresai yra gerai. 
Bet užvis geriau tai dijater- 
mija ir uitra-vijoletiniai spin
duliai. Būtinai susiraskite sau 
gydytoją, kuris turi prityrimo 
šioje srity. Tegul jis jums kai
tina, švitina narius kad ir kas 
dieną. Tai greičiausiai juos 
atitaiso. Paskiau, kai galėsite 
vaikštinėti, tai kepinkitės ant 
saulės, kuo nuogesnis, tuo ge
riau.

Viduriams ypač gerai džio
vintos slyvos, žalios, nevirtos, 
galima tik pamirkyti, jei nori
te. Tokių slyvų sumaknokite ir 
po porą tuzinų per dieną. Ge
rai viduriams, kraujui .ir dar 
daug kam. Gaukite dargi Thy
roid gland, 1 grain empiets, 
(P. b.y. Tegul ligonis ima po 
vieną prieš valgį, keletą mėne
sių, Tegul nesiskubina kelti 
iš lovos.
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LAISVE Puslapis Trečias

’’Sunkusis” Vanduo
%

Daugiau kaip du trečda- susijaudinęs ir susierzinęs.
Pelės, gavusios tam tikrą 

dožą tokio vandeiis, bėgiojo 
“lyg akis išdegusios;” jų 

i akys viršun “išvirto” ir 
i plaukai buvo pasišiaušę 
kaip šepetys.

Bet davus tom erziom 
pelėm chemikalo, vadinamo 

i ergotoxine, kuris turi savy
je šarminės medžiagos, vėl 
jos aprimo ir elgėsi norma
liai, kaip ir kitos pelės, ku
rios nebuvo girdomos sun
kiuoju vandeniu.

Prof. Barbour mano, jog 
sunkusis vanduo ypač vei
kia į vadinamus simpatetiš- 
kus nervus. —N. M.

liai žmogaus kūno susidaro 
iš vandens. Vanduo gi tai 
junginys dviejų dujų: hyd- 

M rogeno (vandenylio) ir ox
ygen© (deguonies).

b

Paprastas vanduo yra su
sidėjęs iš tų dviejų dujų 
taip, jog dvi neapsakomai 
mažos hydrogen© dalelytės, 
kaip sakoma, atomai, jun
giasi su vienu oxygen© ato
mu.

Bet hydrogenas yra ne 
vienodas. Nelabai senai at
rasta ir “sunkusis” hydro
genas, kurio, tačiaus, yra 
nepalyginamai mažiau ne
gu paprasto, lengvojo hyd- 
rogeno.

Su oxygeno atomu-dalely- 
te jungiasi jau tik vienas 
Sunkiojo hydrogeno atomas. 
Iš tokio junginio išeina 

* “sunkusis” vanduo, kurį 
mokslininkai vadina deute
rium oxide.

Pernai padaryti tyrimai 
rodė, jog toks “sunkus” 
vanduo prisideda prie gyvių 
sendinimo bei jų amžiaus 
trumpinimo. Ir nėra abejo
nės, 
esamas vanduo kūno orga
nuose bei nariuose būtų pa
keiktas “sunkiuoju” vande
niu, tai žmogus negalėtų

Išaugina Varliukui
Akis Uodegoj

ad jeigu paprastas

Kuomet nupjauna uodegą 
nors ir dideliam buožgalviui 

| (kūjagalviui), jinai išnaujo 
atauga. Prarasti sąnariai 
vėžių, varlių ir tūlų kitų že
mesnių gyvių taipgi turi ga
limybės ataugti.

Bet kai mokslininkas iš
ima mažulytes akis iš ką tik 
prasikalusio varlės kiauši
nėlio ir įdeda jas į naują au
gančią uodegą buožgalvio 
tos akys uodegoj paskui iš
sivysto su lėliukėmis ir vis-gyyęnti. sivysto su lenuKemis ir vis-

Bėt Harvardo Universite- kuom. Dar daugiau ; su aki- 
to profesorius H. G. Harbo
ur, pasiremdamas “sunkio
jo” vandens bandymais ant 
pelių, tvirtina, kad žmogus

♦ nemirtų, jeigu penkta dalis 
paprasto vandens kūno au-

% diniuose būtų pavaduota 
sunkiuoju vandeniu.

Bet tas penktadalis sun
kiojo vandens permainytų 
žmogaus būdą, sako prof. 
Barbour. Tada kūnas 20 
procentų greičiau perdirbtų 
maistą į karštį ir todėl žy
miai pakiltų žmogaus tem
peratūra, ir jis liktų daug 
judresnis, veiklesnis, spren
džiant pagal atmainą, kokią 
sunkusis vanduo padarė mi
nimose pelėse.

Žmogus tuomet pasidary
tų nelabai malonus asmuo: 
jis perdaug skubėtų, būtų

mis išsivysto ir pradinės au
sys ir burna. Apie tai pra
nešė iš savo bandymų prof. 
O. E. Schotte gamtmoksli- 
ninkams, suvažiavusiems 
Washingtone pereitą savai-

Prof. Schotte paskelbė te
oriją, kad kiekviena gyva 
kūno dalelė (celė) yra gabi 
išvystyt bile to kūno orga
ną arba audinį. Dabar 
gamtmokslininkai stengsis 
surast tą, kol kas dar neati
dengtą veiksnį, kuris tokią 
dalelę perdirba į bet kurį 
kūno organą. Jie spėja, kad 
ateityje galima būsią atau
ginti žmogui naujus inks
tus, smegenis, širdį ir kitus 
nusidėvinčius organus. Tai 
būtų tikras jaunystės sek
retas. —J. K.

• 101 Metų Amžiaus Senis
Tapo Tėvu

Nesenai Anglijoj mirė 
vienas 104 metų senis vardu 
George Skeet. Jis pagarsėjo 
tuom, kad, būdamas 92 me
tų amžiaus, vedė antrąją 
žmoną, 19 metų mergaitę. 
Su ja Skeet smagiai išgyve
no 12 metų.

Pirmąją savo žmoną 
Skeet vedė prieš 75 metus 
ir su ja gražiai gyveno 63 
metus. Su pirmąją žmona 
susilaukė dviejų sūnų. — 
Skeetui mirštant, vienas jų-

• dviejų turėjo 69, antras 60 
metų.

Mirus pirmajai žmonai, 
Skeet, jau 92 metų senis, 
pasipiršo 19-kos metų mer
gaitei, kurią jis pažinojo 
nuo pat jos kūdikystės. 
Mergaitė sutiko ir jiedu ap
sivedė.

Turėdamas 98 metus, 
Skeetas su ja susilaukė sū
naus, o po trejų metų, bū- 
r 
žiaus, jis susilaukė dar duk
ters.—Tai retas atsitikimas, 
kad tokio amžiaus žmonės 
dar susilaukia kūdikių.

Vyrui mirus, Skeetienė

žmoną

Kūdikių Paralyžius 
Ir Skiepai

Kas sykį sirgo kūdikių 
paralyžium (poliomyelitis) 
ir išgijo, tas veikiausia jau 
daugiau niekad nesirgs ta 
pačia liga. Bet jei kas buvo 
įskiepytas kūdikio paraly
žiaus skiepais, tai dar nėra 
taip gerai užtikrintas, kad 
nesirgs tokia liga ateityje. 
Skiepijimas tik žymia dalim 
apsaugoja nuo kūdikių pa
ralyžiaus, bet ne visuomet. 
Tatai parodė daktaro S. 
Flexneno pranešimas Ame
rikos Mokslų Akademijos 
susirinkime Washingtone. 
Pranešimas buvo paremtas 
bandymais ant beždžionių.

laimingai. “Aš pažinojau 
Džiordžą nuo to laiko, — 
pasakojo jinai,—kai aš dar 
buvau kūdikis. O kai pirmo
ji jo pati mirė, aš mečiau 
tarnauti, kad galėčiau apsi
rūpinti juom. Vėliaus jis su 1 • • 1 ♦ V i
pusiau su skausmu paklau
sė manęs, ar aš sutikčiau 
tapti jo žmona. Aš daviau 
jam palankų atsakymą, nes 
aš buvau įsitikinus, kad

damas jau 101 metų am-! baime ir, kaip aš supratau

AR TIRPSTA NUTUKUSIU 
ŽMONIŲ TAUKAI?

Elektros Bangavimas į CUKRUS KAIP ATSPIRTIS
Smegenyse : PRIEŠ ALKOHOLĮ

Fiziologai, tariami žino
vai žmogaus kūno ir jo or
ganų veikimo, iki pat šiol 
skelbė tokią nuomonę apie 
riebius žmones. Riebių žmo
nių taukai neperdega, nepa
virsta į energiją, kada šie 
žmonės valgo, dirba ir juda, 
kaip paprastai. Tie fiziolo
gai tvirtino, kad nieks kitas 

j nekliudo tų extra taukų, 
'kaip tik pasmarkintas dar
ybas, didesnis judėjimas ar
ba valgio mažinimas.

Bet ‘paprasti’ žmonės jau 
senai žino, kad vasaros kar
ščiuose riebūs asmenys la
biau prakaituoja, nęgu lie
si, nors vieni ir kiti lygiai 
sėdėtų ar gulėtų. Reiškia, 
taukų perviršiš kūne taipgi 
perdega, išsivysto į karštį. 
Bet “žinovai” vis laikėsi se
nos savo nuomonės, kad 
taukų ‘zopustas’ nesąs kliu
domas, jeigu riebus žmogus 
tiek pat valgo ir tiek pat 
juda, kaip ir paprastai.

Ale pastaruoju laiku Car
negie Instituto mokslinin
kai Fr. G. 'Benedict ir R. 
C. Lee atrado ką kitą. Ty
rinėjimais, daromais ant 
nu tukintų pelių ir žąsų, jie 
įrodė, kad juo riebesnis gy
vūnas, tuo daugiau karščio 
jo kūnas išdirba; vadinasi, 
ir “seni” taukai yra ener
gijos kuras.

Taip naujausi bandymai' Amerikos gyventojai per 
ir patvirtino teisingumą se
nos nuomonės “paprasto 
žmogaus gatvėje.” —S.

Musų skaitytojams jau 
žinoma, jog

Kai žiurkės buna alkina-
, . , . . - smegenyse mos tiek, kad jų kraujyje

„TTS V, U° telieka jau tik viena tūks-gyvio banguoja elektros 
sriovė. Tas bangavimas šiek 
tiek skirtingas pas įvairius 
asmenis; o ir pas tą patį 
žmogų elektra smegenyse 
nelygiai sriovena skirtin
gais laikais.

Profesoriai E. N. Harvey 
ir G. A. Hobart padalino 
tą sriovenimą jau į rūšis. 
Pirmiausia, tai rūšis Alpha 
(arba A)—čia 10 elektros 
bangučių pereina kas se
kunda. Bet pas tą patį žmo
gų gali per smegenis pereit 
30 ir 40 bangučių per se
kundą. Toks. įvairiavimas 
priklauso nuo skirtingo 
smegenų darbo arba kitokių 
sąlygų- Tai jau Beta (B) 
bangavimo rūšis.

Pas vieną žmogų daugiau 
veikia pirmos rūšies elekt
rinis sriovenimas galvoj, 
pas kitą—antros rūšies. 
Yra ir daug tarpinių rūšių.

Imam asmenį, kurio sme
genyse elektra daugiausia 
sriovena pagal Alpha “pla- * 
ną. Bet kada jis užmiega. alkoholio gėrikas zsa- 
jau visai skirtingu ba g - . <<^0” ^4 degti-
™ veikia ele tra jo smege- 1 kį tai kaVą\pe?ia. 
mneje. O kai elektra tai ur- „v, mol:<.1jxkai ;r nežino mu, keliomis bangutėmis Gal Jis moksliškai n nežino, 
pereina, tai vėl staptelėja, 
reiškia žmogus giliai miega.

tantinė dalis cukraus, tai 
jos stimpa, kuomet jom 
duodama tiek alkoholio, kad 
jo išeina po7 9 miligramus 
ant kiekvieno kūbiško cen
timetro kraujo tokios žiur
kės. Bet davus išalkintai 
žiurkei tiek cukraus, kad jis 
sudaro dvi tūkstantines da
lis jos kraujo, tai žiurkė 
“pakels” kur kas daugiau 
alkoholio. Vienos tūkstanti
nės dalies cukraus pridėji
mas atsveria 60 procentų 
daugiau duodamo alkoholio. 
O cukraus stoka kraujui ir 
alkoholis paveikia taip, kad 
lieka suparalyžiuotas 
kės kvėpavimas.

Tokie bandymai su 
kėmis buvo padaryti 
vardo Universitete; ir pro
fesorius Haggard sako, jog 
žmogus taip pat gali “pa
nešt” daugiau alkoholio, jei
gu jis suvalgo daugiau cuk
raus.

Ne vienam teko tėmyt,

žiur-

žiur- 
Har-

metus išleidžia daugiau 
kaip $275,000,000 laidotu
vėms. ,

kad cukrus gaunamas su 
kava padeda atlaikyt dau- 

, giau^alkoholio. Jis, tur but, 
■ mano, kad tai pačios ka
vos “nuopelnas.” Bet mi
nimi ištyrimai rodo, kad 
pamatinė gėriko atrama ši
čia yra cukrus. —N.M.

KETURIU ŠALIŲ TAUTINIAI HIMNAI
Sovietų Valstybes Himnas

Sovietų Sąjungos valsty
binis , himnas yra Interna
cionalas. Jis yra ir tautinis 
himnas didelio skaičiaus 
tautų ir tautelių, iš kurių 
susidaro Sovietų" Respubli
ka. Internacionalas taipo 
pat yra himnas viso pasau
lio revoliucinių darbininkų.

Internacionalą parašė žy
miausias 19-to amžiaus dar
bininkų poetas Eugene Pot
tier, 1871 metais, tuoj po 
Paryžiaus Komunos griuvi
mo.

Pottier buvo ne tik poe
tas, bet ir revoliucionierius, 
karžygiškas Komunos gynė
jas ir komunarų valdžiom 
narys.

Nuo reakcijos persekioji
mų pabėgęs iš Francijos, 
jis nuo 1873 iki 1880 metų 
gyveno Jungtinėse Valsti
jose. Dirbo audyklose ir 
veikė Socialistų Darbo Par-

tijoj; buvo ir jos sekreto
rium. Pagaliaus, pasinaudo
damas bausmių dovanoji
mu politiniams kaliniams, 
Pottier sugrįžo atgal Fran- 
cijon toliau darbuotis revo-> 
liucinėj dirvoj.

miesto liuosnoriai kariai, iš
ėjusieji gint naują respubli
ką nuo didžių priešų, apsu
pusių visą Franci ją. .

Jieškos Meteoro
Pereitų metų lapkričio 24 

d., per Kazachstano padan
ges, žaibo greitumu, nuūžė 
ugnies kamuolys, palikda
mas užpakalyj savęs tirštų 
dūmų vingiuotą pėdsaką. 
Pagal apskaitliavimus ma
čiusiųjų, tasai dausų “šovi
nys” nupuolė apie 80 kilo
metrų į piet-rytus nuo Ka
ragandos, kalnuotoj vietoj.

Tikrai patirti vietą me
teoro nupuolimo kol kas dar 
negalimą. Tam tikslui rei
kia surinkti aiškesnės žinios 
apie tai, kur link lėkė tasai 
ugninis skritulis momente jo 
užgesimo. — Jeigu tas ži
nias pavyks surinkti, tai So
vietų Mokslo Akademija pa
siųs ekspediciją j ieškoti to

Jungtinių Valstijų Himnas
Jungtinių Valstijų oficia

lus himnas yra “Star Span
gled Banner,” (žvaigždėtoji 
Vėliava). Jo žodžius parašė 
amerikietis karininkas 
Francis Scott Key, katali
kas advokatas, bet muzika 
šiam himnui sutaisė Angli
jos vargonininkas John 
Stafford Smith.

“Star Spangled Banner,” 
parašytas laike Anglijos 
karo su Amerika, kuris ėjo 
1812-15 m. ir buvo vadina
mas “antru karu dėl nepri
klausomybės.”

1814 m. Anglijos laivy
nas per ištisas 24 valandas 
bombardavo Baltimorę. Bet 
Baltimorės fortas Henry 
atsilaikė prieš visas atakas. 
Mūšyj dėl Baltimorės Fr. S. 
Key buvo patekęs anglam į 
nelaisvę. Beauštant, jis pa
matė, jog po visos nakties 
perkūniškų mūšių, vis dar 
plevėsuoja Amerikos vėlia
va ant Henry forto. Tas re
ginys ir įkvėpė belaisviui 
karininkui Key’ui “Star 
Spangled Banner” eiles.

Lietuvos Himnas
Apie Lietuvos himną štai i 

ką skaitome “Lietuvos ži
niose”:

“Lietuvių tautos himną 
“Lietuva, Tėvyne mūsų”, 
parašė dr. Vincas Kudirka. 
Jis himnui parašė ir muzi
ką.. .. Gal būt, pirmą kartą 
vienas himno posmas viešai 
buvo iškaltas ant dr. Vinco 
Kudirkos paminklo Kud. 
Naumiesčio kapuose. Ten 
buvo iškalti šie žodžiai:

Tegu saulė Lietuvos tam
sumus prašalina, ir šviesa ir 
tiesa mūs žingsnius telydi,” 
ir tt.

Bet šie žodžiai nepatiko 
caro žandarams. Jie tad pa
samdė vieną šaltkalvį, kad 
jis tą parašą panaikintų. 
Tatai ir buvo padaryta.—S.

Didžiausias Žmogus

w pareiškė 1 a ikraštininkams, j mudu būsime laimingi. Ir
kad ji su savo seniu vyru tas įsitikinimas neapgavo [siųs ekspediciją j: 
išgyveno 12-ką metų labai manęs.” —L. Ž. meteoro. — V. R.

Francijos Himnas
Muziką tautinio Franci

jos himno “Marseljetės” pa
rašė kapitonas inžinierius 
Klod Josef Ruže de Lil. Pir
mą sykį šis himnas buvo su
dainuotas ir sugriežtas 
Strassburge, laike Didžios 
Francūzų R e v o 1 i u c i jos. 
“Marselį etė” gavo sau var
dą nuo Francijos miesto 
Marseilles. Tai todėl, kad ją 
pirmieji išpopuliarizavo to

Barnum and Bailey cir
kuose yra jaunuolis vardu 
Robert Wadlow. Manoma, 
kad jis didžiausias žmogus, 
nes jis yra 8 pėdų ir 7 colių 
aukščio. Wadlow dar tėra 
tik 19 metų amžiaus. —V. S.
REIKALAUJA SUPAŽIN
DINT MOKINIUS SU KO

MUNIZMO KLAUSIMU

Atgaivinimas Elektra
Pasitaiko, kad nutrūksta 1 Tų dviejų profesorių da- 

ir nukrinta elektrinis gat- 
vekario laidas ar kita “gy
va”, elektrizuota viela. Kar
tais žmogus, nieko blogo ne
nužiūrėdamas, paima už to
kios vielos arba tik nety
čiomis koja paliečia ją, ir 
lieka užtrenktas. Ar galima 
būtų jis kaip atgaivinti?

Tuo klausimu trejus me
tus darbavosi du Fordham 
Universitet prof esoriai, 

f f ir L. J. Pic- 
coli, New Yorke. Jiedu išra
do elektrinį įtaisą, kuriuom 
atgaivino daug pelių ir ki
tų mažų gyvuliukų, kurie 
buvo užtrenkti elektros.

Kaip Mergaitė per 
Sapną Tapo Nebylė?

Rumunijoje, Jasos mies
te viena 15 metų amžiaus 
mergaitė staiga tapo neby
lė. Vakare, įprastu laiku ei
nant gulti, ji buvo visiškai 
sveika. Bet pusiaunaktyj 
jos tėvai išgirdo keistą 
trukšmą jos kambaryj. Įėję 
ten, jie rado mergaitę sė
dinčią lovoj. Ji buvo labai 
susijaudinus ir negalėjo iš
tart nė vieno žodžio.

Mergaitė tad parodė ran
ka į stalą, prašydama pa
duoti popieros ir pieštuką. 
Ji parašė, kad matė baisų 
vaizdą, ir jai buvę pranešta, 
kad jinai bus nebylė penke
rius metus.

Tėvai pasišaukė gydyto
jus, bet jie negalėjo išaiš
kinti, kodėl mergaitė staiga 
pasidarė nebylė. Bet gydy
tojai išreiškė nuomonę, jog 
jinai stipriai įsivaizdavo, 
kad taip būsią, ir tuom įsi
vaizdavimu pati save už
hipnotizavo, kad ir negali 
kalbėti. —L. ž.

Kreditas Amerikos Armijai
Vienintelis europinis ge

nerolas, kuris pripažino, jog 
amerikiečiai nusvėrė per
galę talkininkų pusėn pa
sauliniam kare, tai Vokie
tijos generolas Ludendorff.

ryti bandymai laboratorijoj 
buvo tokie. Paleidžia elek
tros sriovę į gyvuliuką ir 
taip jį užtrenkia, kad nelie
ka jokių matomų gyvybės 
ženklų. Užtrenkia jį tik iki 
to laipsnio, kad širdis dau
giau netvaksi, nors širdies 
raumenų valakuos dar ret
karčiais trūkčioja.

Paskui per užtrenkto gy
vuliuko širdį leidžia prie
šingą, pakaitomis veikian
čią (alternating) elektros 
sriovę; ir tuo būdu daugu
moj atsitikimų sugrąžina 
gyvybę. Mat, kai priešinga 
elektros sriovė padirgina 
gijas širdies raumenų, jos 
pradeda smarkiau trūkčioti 
ir, galų gale, išjudina šir
dies muskulų veikimą. Šir
dis vėl pradeda normaliai 
tvaksėti.

Ar negalima tad būtų iš 
mirusių prikelt ir žmogžudį, 
numarintą elektros kėdėj? 
Juk jo giminės, rodos, ga
lėtų papirkt tūlus kalėjimo 
valdininkus, kad gana grei
tai atiduotų piktadario kū
ną; o pasamdytas specialis
tas perleistų per jo širdį 
priešingai veikiančią elek
tros sriovę ir taip sugrąžin
tų jam gyvybę.

To negalima tikėtis, sako 
prof. McNiff. Nes per 
žmogžudį elektros kėdėj yra 
leidžiama tokia stipri ir pa
stovi sriovė, kad ji neatitai
somai suardo jo smegenis ir 
nervų sistemą. —N.M.

’(Kito numerio Įvairu
muose bus aprašyta dar įdo
mesni ir sekmingesni ban
dymai “prikelt” negyvėlius 
“iš numirusių.” Tai bandy
mai padaryti garsaus So
vietų gamtmokslininko Pet
rovo.—Įvair. Vedėjas.)

Karalienės Tuštybė

Nors Anglijos karalienės 
Viktorijos akys į senatvę 
buvo labai silpnos, bet ji
nai nenešiojo akinių. Už
draudė akinius ir savo tar
nautojoms. Nes tai esą 

I “negražu.”

Nuo Ko Paeina Veido 
Spalva?

Ilgai buvo manoma, kad 
tik “gliandsai” (gilės, liau
kos) išdirba syvus, vadina
mus hormonus, kurie taip 
reikalingi sveikatai žmo
gaus kūno ir normaliam 
veikimui jo nervų ir smege
nų. bet paskutiniu 
Harvardo Universiteto pro
fesorius G._ H. Parker paty
rė ir įrodė, jog tokius sy- 
vus-hormonus išdirba ir į 
kraują leidžia taipgi nervai, 
arba dirgsniai. Šie syvai to
dėl vadinami nervų hormo
nais. Vienas jų yra pavar
dintas “intermedinu,” arba 
“tarpiniu,” nes jį gamina 
nervai, esantieji tarp dvie
jų gabaliukų posmegeninės 
liaukos, tarp priekinio ir 
užpakalinio.

Nervų; : . . , „ o__ ____ ,
hormonai turi daug bend- kaizeris manė1 jo pagelba 
ra su plaukų bei veido var- paimti tą tvirtumą; ale ne
są, kaip atranda profesorius pavyko; 1915 metais gen. 
Parker. Pavyzdžiui, kai pa- Gallwitz komandavo vokie- 
didini veikimą nervų syvų čių armiją, atakavusią Ser- 
pas žuvį vadinamą “cat- biją. 1918 metais jis Verdu- 

j komandavo 
o sumažinus tų vokiečius prieš amerikie- 

syvų veikimą, taškai suma- čius. _ V. S.

nui jo nervų ir sniege 
Bet paskutiniu laiku

Mirus Vokiečių Gen.
M. Gallwitzui

Balandžio 19 dieną, Nea
polio mieste, mirė genero
las Max von Gallwitz, vie
nas senas kaizerininkas. 
Hitleris apverkia o mirtį.

Pereitame i m p e rialisti- 
niame kare jis suvertė žmo
nių lavonų kalnus. 1914 me
tais Gallwitz dalyvauja ru
sų armijų atmušime iš Ry
tų Prūsijos. 1915 metais va- 

J do vau j a vokiečiams mūšiuo
se ant Narev upės, ties Var- 
šava ir Lietuvių Brasta, ko
manduodamas 12-tą vokie
čių armiją.

Pradžioje karo jis veikė 
prieš belgus ir kanuolėmis 
sugriovė jų tvirtumą Na- 
murą. 1917 metais koman
davo vokiečius ties Verdu- 
no tvirtuma; ipat, jis buvo 

erolas, tad
no tvirtuma; m 

išdirbami -syvai-|artilerijos gene 
flivi don (T bond- Izoinnvir' winvijU

Vidurinių mokyklų mo
kytojų konferencijoj New 
Yorke prof. R. K. Spder 
tvirtino, kad dabartiniais 
laikais būtinai reikia moki
nius supažindint su klausi
mais komunizmo ir darbo 
unijų, nors ir “aiškinant” įžėja. Manoma, jog tuo bu

pas žuvį
fish,” jos spalvuoti taškai no " sektoriuj 
padidėja; r

tuos dalykus iš kapitalisti-. du galima būtų pakeisti ir taškus, taipgi, suprantama, 
nes demokratijos atžvilgio. I tikrų dryžus ir leopardų žmogaus veido spalvą. —J.
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PenElad., Gegužės 7, 1937

Ontario (Kanadoj) premjeras Hepburn skaito sutartį, kurią padarė United 
Automobile Workers of America at stovai su G. Motors atstovais dėl už
baigimo Oshawa automobilių darbiniu kų streiko.

Paaiškėjo
Žmonių būrelis šnekučiavo 
Apie linksmybes turtingų, 
Apie vargingą būklę savo 
Ir kaip išbristi iš vargų.

Ten buvo vienas pesimistas, 
Vienas pusėtinas bailys, 
Dar vienas rimtas komunistas, 
O vienas buvo saumylys.

- »i 
<»

Didelis Prijautimas 
Jaunimo Žurnalui

Amerikos lietuvių jauni
mo žurnalo sumanytojai ne
senai savo atsišaukime lai
kraščiuose sakė, kad yra 
būtinas reikalas išleisti Am
erikoj gimusiems lietuviams 
anglų kalboj žurnalą. Ta 
mūsų idėja jau prigyja pla
čioj lietuvių visuomenėj. 
Jau komitetas yra aplaikęs 
šiek-tiek pinigų (skaitlines 
vėliau paskelbsime) ir pa
sveikinimų, ne tik nuo laik
raščių, bet ir nuo profesio
nalų, biznierių, ir organiza
cijų. Daug jaunuolių rašo 
laiškus, siunčia prenumera
tas, aukas ir klausia, kaip 
jie galėtų pagelbėti išleisti 
tokį žurnalą.

Turime labai daug laiškų 
ir gražių pasveikinimų 
“Balso” iniciatoriams. Jų 
visų, aišku, negalima čia su
minėti dėl vietos stokos. 
Vienok reikia pasakyti, kad 
Amerikos lietuvių didieji 
laikraščiai pritaria mūsų 
darbui. Patalpinę mūsų at- 

. sišaukimus, redakcijos pa
stebi :

“Tai yra gražus Ameri
kos lietuvių jaunuolių su
manymas. Amerikos lietu
vių jaunimui būtinai reika
lingas žurnalas, kuris švies
tų, kuris organizuotų, vie
nytų Amerikos lietuvių jau
nimą prakilniam pažangos ! 
darbui.”

“Kam rūpi, kad Amerikos 
lietuvių jaunimas uoliai 
dirbtu lietuviu indpiimp i 7, įietuy ų juaejime, | Tuo tarpu mes norime tik 

sta maty i ie- prjmįnti, kad galite dabar 
tuvius jau uohus_ vei 1a t ugsisakyti žurnalą. Kaina horiivin Lzii hirinai ...... ~

Itų Amerikos lietuvių angliš
kai kalbantį jaunimą su Lie
tuva ir lietuvių veikimu, 
negali būti abejonės... To
dėl visos mūsų organizaci
jos raginamos tą jaunuolių 
žygį užgirti ir eiti į pagel- 
bą. Ęeikia pasiimti už pa
reigą paremti jų žygį finan
siniai ir parinkti prenume
ratų tarpe jaunuolių.” — 
Kanados “Liaudies Balsas.”

“Neabejotina, kad Ameri
kos lietuvių kilmės jauni
mo anglų kalba sumaniai ir 
gerai vedamas žurnalas su
loštų vaidmenį, palaikantį 
jaunimą prie lietuviško ju
dėjimo.”

Dienraštis “Vilnis”.

kad
pilnai pritaria

“Smagu pažymėti 
“Keleivis” 
sumanymui leisti žurnalą 
pažangiųjų Amerikos lietu
vių jaunimui.

“Mes, žinoma, taip pat 
pritariam.”

—L. Prūseika, “Vilnyj.”

SLA Organas, “Tėvynė”, 
irgi patalpino mūsų atsišau
kimą, ir mes manome, kad 
daugelis lietuvių sužinojo 
apie mūsų pradėtą darbą, o 
dabar nori sekti, kaip daly
kas progresuoja.

Jei įvairių laikraščių re
dakcijos sutiks, tai jus re-

; guliariai informuosime per 
I spaudą apie mūsų progresą.

lietuvių kultūrinėj dirvoj 
privalo remti tą užmany
mą.”

—“Tiesa,” Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Or
ganas.

“Mes manome, kad pa
žangioji mūsų visuomenė 
turėtų šį sumanymą parem
ti. Mūsų jaunimas lietuviš
kų raštų neskaito, todėl 
jam reikalingas organas to
kia kalba, kurią jis supran
ta. O tokis laikraštis mūsų 
jaunuoliams būtinai reika
lingas. Reikalingas jis ne 
vien tik kaip informacijų 
šaltinis, bet ir kaip laisva 
sakykla jų diskusijoms, kri
tikai ir literatinių gabumų 
vystymui.” —“Keleivis”.

“Vakar dienos ‘Laisvėje’ 
dd. skaitytojai bus skaitę 
lietuvių jaunimo komiteto 
atsišaukimą ‘Lietuviai 
nuoliai Rengiasi Leist 
nalą,’ ir ne vienas, be 
jo, tuo pasidžiaugė.

“Stokim jaunimui 
gelbon, draugai!” — 
rastis “Laisve.”

metams $1.50. Prenumera
tas ir aukas reikia siųsti se
kamu antrašu:

Lithuanian American 
Publishers, 

P. O. Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.

Jau-
Žur- 
abe-

• pa- 
Dien-

.toks“Kad reikalingas 
žurnalas, kuris supažindin-

Amerikos Lietuvių Visuo
mene Sveikina Jaunimo 

žurnaląK
Tuoj aus. po mūsų atsišau

kimo pagelbos išleisti lietu
vių jaunuoliams žurnalą 
anglų kalboje, taip kad visi 
jaunuoliai galėtų jį skaityti, 
ir suprasti, iš plačios Ame
rikos pradėjome gauti atsi
liepimus, sveikinimus, ir pa
ramos. Tas mums duoda 
entuziazmo ir energijos 
tęsti savo pradėtą darbą to- 
liaus visu smarkumu.

Čia duosime biskį ištrau
kų iš tų laiškų—atsiliepi
mų, kuriuos tik ką aplaižė
me.
SLA Prezidentas Sveikina 

Sumanymą
“K. Michelsonas, 
“Gerbiamas Tamsta:—

“Sveikinu Jumis ir Jūsų 
bendrus, sumaniusius leisti 
jaunuolių žurnalą angliškoj

kalboj. Linkėdamas Jums 
kuonogeriausio pasisekimo, 
aš čionai sykiu prisiunčiu 
$10.00 pagalbai Jūsų darbo.

“Su draugiškais 
“linkėjimais

“Jūsų,
“F. J. Bagočius.”

Dr. A. K. Rutkauskas, iš
Chicagos atsiuntė labai gra
žų laišką su daug patarimų, 
kuriuos ims domėn besirū
pinąs Komitetas. Tarp kit
ko daktaras rašo: “Kas man 
labai rūpi, kad “Balso” dar
buotė būtų pasekmingesnė 
už visus jaunimo bandymus 
mūsų tautoje giliai įleisti 
šaknis į išeivijos lietuvių 
plačiausiąją visuomenę, ži
noma demokratinio nusista
tymo, ir tai skubotai.” Dak
taras Rutkauskas atsiuntė 
prenumeratą savo sūnui 
ant šešių metų! ir dar dole
rį ekstra pridėjo. Labai ačiū 
daktarui už tokį gražų laiš
ką ir paramą.

Nesenai teko kalbėtis su 
Dr. A. Petriką, iš Brook- 
lyno, N. Y. Jis užsiprenu
meravo žurnalą ir pasiža
dėjo būti nariu to žurnalo 
“advisory board” (patarėjų 
komiteto). Dr. Petriką irgi 
sveikina naujo žurnalo idė
ja.

Taigi, gauname daug laiš
kų ir nuo jaunuolių. Jie 
sakosi senai laukią tokio 
žurnalo, ir pasižada visais 
būdais remti jį. Taipgi 
daugelis organizacijų Jau 
prisiuntė aukų. Vėliaus 
smulkmeniškai paskelbsime 
visas aukas. Taipgi visų au
kotojų vardai-pavardės bus 
paskelbta žurnale.

Mes dar sykį atsišaukia
me į visus jaunimo priete- 
lius, į tuos, kurie nori ma
tyti lietuvišką jaunimą vei
kiantį lietuvių tarpe: pa
remkite žurnalą! Rinkite 
prenumeratas, kurių kaina 
tik $1.50 metams. Reikia 
būtinai gauti 500 skaitytojų 
pirma negu galėsime leisti 
“Balsą.” Reikia taipgi kiek 
galint paaukot, kad suda
rius bent $1000 rezerve, kad 
užtikrinus žurnalo regulia- 
rį išėjimą.

Rašant šiuos žodžius, jau 
aplaikėme virš $200. Bet dar 
toli gražu nuo tūkstančio. 
Subruskime, jaunuoliai, tė
vai, profesionalai, biznieriai 
ir darbininkai!

Aukas ir prenumeratas 
siųskite sekamu antrašu:

Lithuanian American 
Publishers,

P. O. Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.

J. Ormands, 
Komiteto Sekretorius.

Rašybos Nevienodumas

Angliškai žemė, “earth” 
paprastai rašoma iš mažo
sios raidės, bet visos kitos 
planetos—iš didžiosios.

Beviltis žmogus nukalbėjo, 
Kad skurdas niekada nežus,— 
Mūs tėvai protėviai kentėjo— 
Girdi—taip buvo, taip ir bus.

Kad mūs klasė taptų laiminga, 
Tai reik šią tvarką permainyt, 
O turčių klasė taip galinga, 
tas. Smegenis gal mums ištaškyt.

Į kovą masių nesušauksme
Nes parsiduoda mūs vadai, 
Be kovos—laisvės nesulauksme; 
Tai ir vergausme amžinai...

O kitas tarė taip nedrąsiai,
■—Neverta prieš ponus kovot, 
Pavojus šiauštis darbo klasei 
Nes gyvasčių galim nustot.

Juk mes negalim jų apgauti, 
Jų pusėj valdžia, pinigai;
Ar negeriau prašyt, maldauti?
Taip sako juk ir kunigai.

Dar vienas sako:—Patys kalti, 
Gyvenate kaip gyvuliai!
Kenčiate skurdą, alkį, šaltį, 
Dėlto kad esate žiopliai.

Kaip norit galite kalbėti, 
Ši .tvarka gera dėl visų;
Kiekvienas gali praturtėti 
Kas tiktai turi smegenų.

Jei gudrus būsi, praturtėsi,
Vergauti nereikės kitam, 
Užtektinai visko turėsi 
Sau, savo pačiai ir vaikam.

—Draugai, tai klaida taip manyti,— 
Vienas prašneko mandagiai,— 
Pirmiausiai turiu pasakyti j 
Neduokimės apgaut pigiai!

Visokie tarnai kapitalo:
Mokykla, spauda, kunigai, 
Mums nuolatos į galvas kala, 
Kad ši tvarka bus amžinai.

Kas bijo tiesų reikalauti,
Tas jų negavo ir negaus!
Iš vilko laisvę sau maldauti?
Juk avis tik neišmaldaus...

Ne viskas taip tamsu ir juoda, 
Kaip mano nekurie draugai, 
Ne visi vadai parsiduoda, 
Kaip buvo, nebus amžinai.

Jau turime Sovietų šalį,
Kur nenaudojus darbdavys, 
Matom ką darbininkai gali, 
Visam pasauliui pavyzdys!

Jiem laisvės nieks nepagamino, 
Patys turėjo iškovot.
Kol parazitus išnaikino 
Daug gyvasčių teko nustot.

Jei tik išvieno visi veiksme,
Paėmę pavyzdį iš jų, 
Ir čia sovietus įsisteigsme 
Tuomet išbrisme iš vargų.

Jei kas pralobti turi viltį, 
Retas kas aukštai tepakils ; 
Daugelis kas norės pakilti, 
Ant visados sparnus nusvils.

Pritarė visi komunistui,
Padrąsintas tapo bailys, 
Nušvito akys pesimistui, 
Pasmerktas liko saumylys.

Raguotis.

atidaryta su “Internacionalo” M * 
meliodija. Po to sekė didžių- * 
jų darbo organizacijų vadų ir 
poros intelektualų prakalbos, 
kurių tarpuose buvo pamargi- 
nimai, jaunuolės tinkamai su
dainavo, kitų jaunuolių spor
tiniai pasirodymai. Taipogi 
vienas iš organizacijų vadų, 
savo tvirtu balsu, akompanuo
jant pianu, iššaukė aidesį re
voliucinių dainų per visų pub
liką, kas bendrai veržėsi iš 
daugelio krūtinių!

Kalbėtojai daugiausia aiš
kino apie šios darbininkų kla
sės istorinės šventės svarbą, 
apie kovas, už teises visiems 
žmoniškai gyventi, nes šioj ša
lyje ir visam pasaulyj yra vis- 
ko užtektinai, tik reikia geros 
teisingos dalybos. O tą atsiek
ti gali darbo žmonija, tik ma
siniai stojant organizuotu, 
bendru frontu, prieš išnaudo
tojus ir jau šiandien prieš pra
žūtingą tarptautinį fašizmą, 
kuris atvirai rodo savo žvėriš
kas grynas iltis užpuolime ant 
Ispanijos liaudies ir masiniuo
se žudymuose nekaltų moterų, 
vaikų ir senelių.

Advokatas iš Philadelphijos 
labai giliai ir plačiai išdėstė 
apie tikrąją demokratiją ir 
kaip reikia ją ginti. Ispanijos 
liaudies valdžios konsulo at
stovas, taip pat iš Philad., do
kumentaliais raštais išparodė^ 
visą Ispanijos šalies padėtį: 
kad ten tik dvarininkai, ban- t 
kieriai, dalis katalikų dvasiš- 
kijos bei kiti turčiai eina su 
užpuolikais fašistais. O visa 
plačioji liaudis, bendrai, nusi
stačius prieš užpuolikus. Už- Į 
puolikai daugiausia svetimi, / 
atsiųsti Mussolinio ir Hitlerio. . 
Ir tiktai šie bjauriausi fašizmo 
vadai yra kalti už išteriojimą I 
Ispanijoj tūkstančių žmonių ir Į 
už sunaikinimą turtų.

Po to vienas draugas nuo

Draugą Balsai
Praėjus gegužinėm de

monstracijom, draugai pra
dėjo kreipti domę į savo 
dienraščio ’reikalus. 2-rą d. 
gegužės sutikau draugą A. 
Matulį iš Jersey City, N. J. 
(jis su žmona buvo atvykę 
į Brooklyną pamatyti per
statant veikalą “Iš Meilės”). 
Pasimatę, nespėjome ran
kom pasikratyti, kaip drg. 
Matulis išsiėmė iš kišenes 
storokai prikimštą konver- 
t& ir duoda man, sakyda
mas: “Tai čia yra du nauji 
skaitytojai ‘Laisvei’... Bū
tų galima gauti ir daugiau, 
bet man laikas neleidžia su 
žmonėmis susieiti.”

Mat, d. Matulis dirba 
naktimis, tai jam sunku su
sieiti tuos, kurie dirba die
nom. Tačiau jis visgi gavo 
du naujus skaitytojus. Šis 
drg. Matulio pasidarbavi
mas, net laiko neturint, pa
rodo mums, jog šiuom tar
pu nėra sunku gauti “Lais
vei” naujų skaitytojų.

baigusios, kad reikia tuo- 
jaus atsinaujinti.

Detroit, Mich.
“Gerb. ‘Laisvės’ Redak. 

Atleiskite, kad taip ilgai 
neprisiunčiau mokesties už 
laikraštį. Šiuomi prisiunčiu 
$7.00. Už ‘L.’ prenumeratą 
$5.50, ‘L.’ reikalams auka 
50c., Ispanijos kovom prieš 
fašizmą aukoju $1. Su pa
garba,

W. Propest.”
Cleveland, Ohio. \

“Draugai: Prisiunčiu jums 
už ‘Laisvės’ prenumeratą 
$5.50 vieniems metams ir 
dėl Linotypo aukoju 50c. Su 
pagarba,

Petronė Bruščiuviene.”
Detroit, Mich.

“Gerb. ‘L.’ Adm.: Prisiun
čiu $6.00 už savo prenume
ratą. Kai aplaikysite šį lai
šką, prašau man pranešt, 
kad gavote. 50c. skiriu ‘Lai
svei’ už tai, kad ilgai nesu
laikėte siuntinėjimą ‘Lais
vės’. Draugiškai,

Lansford, Pa.
Gegužinės Paminėjimas ir Is

panijos Lojalistams Parama

Vakaras pirm gegužės 1- 
mos ’čia buvo pašvęstas ap- 
vaikščiojimui darbo žmonių 
brangiosios šventės — Gegu
žės Pirmosios, High School 
Auditoriume. Vakaras buvo

estrados pasakė prakalbelę 
apie reikalingumą paramos Is
panijos liaudies kovotojams, 
kas reiškia gynimą demokrati
jos visam pasaulyj. Tad iškilo 
šian ten virš publikos galvų 
popieriniai pinigai. Aukų su
rinkta virš $126.

Publikos, rodos, galėjo būt 
iki 400. Tas rodo, jog ir čia 
masės žmonių griežtai nusi
statę prieš fašizmo bjaurųjį 
slibiną. Taip ir reikia.

Arbačiauskas.

m
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NAUJAI ĮRENGTAS KABARETAS
Tai gražiausias visoje Hudson County

Programa 
Kas Vakarą 
Čia Dainuoja 

Kostancija 
Menkeliuniutė

C. Menkei

Penkių Kavalkų 
Orkestrą 

Kas Vakarą 
Griežia Šokiam

Savininkai šios Įstaigos Yra

3 ,d. gegužės aplankė 
“Laisvės” įstaigą draugas

Dėkavojame draugam už 
taip gražią paramą dien-

J. STANELIS ir S. RUTKOWSKI
184 W. 54th Street Bayonne, N. J.

A. Zaleckas su savo sūnumi paščiui. Dabar turime daug 
Eugenijum ir dukteria Al- užsakymų spaudos darbam 
dona, iš Frackville, Pa. Ap- vasariniam parengimam, 
žiūrėję savo dienraščio Reikia turėti po ranka daug 
mašineriją ir patalpą, auko-j visokios popieros, tai labai 
jo $2.50 pirkimui raidžių j reikia pinigų. Kurie iš 
statomosios mašinos. Puiki draugų dabar primeta kiek 
parama!

Pasi skaitykime 
gražių laiškelių:

“Gerb. ‘L.’ Adm.:

parengimam.
..... 1 11 ===; a..................................................................................... o

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
NEWARK, N. J.

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

j grašio, daug palengvina sa- 
keletą I vo įstaigai.
Mano ‘ Yra keletas desėtkų ‘Lai- 

nremimerata bXsissu No svės’ skaitytojų, kurių Pre" prenumerata . baigsis su ino. |numeratos jau senai pasi, 
ti° kad’iunwnereUiftu^auk- baigusios- Prašėme atsinau- 
tij kad tereikėtų daryt be-' iinti’ bet.v.is dar .^atsinau- 
reikalingas išlaidas siunti
nėjimui paraginimų atsi- 
naujint. Prisiunčiu mo- 
ney-orderį sumoje $6.00. Už 
‘Laisvės’ prenumeratą $5.- 
50c, o 50c. aukoju ‘Laisvės’ 
reikalams. Draugiškai, M.
A. Motuzą, Canada.”

Tai labai puikus draugo 
Motūzos atydumas. Pagirti
nas taupymas savo dienraš
čio bereikalingų išlaidų. Te
gu šis jo laiškelis būna pri
minimu visiems tiems, ku
rių prenumeratos yra pasi-

Jina. Pasiskubinkite, ųdrau- 
igai, nes kitaip būsime pri- 
I versti sulaikyti siuntinėji- 
mą “Laisvės”.

P. Buknys.

Roina. — Mussolinio val
džia su didelėmis iškilmėmis 
priėmė atvykusį Vokietijos 
užsieninį ministerį Neura- 
thą. Kalbose iš abiejų pu
sių buvo pabrėžta Italijos ir 
Vokietijos a r t i ni i a usias 
draugiškumas ir bendras 
frontas politikoj.

530 Summer Ave., arti Chester Ave.
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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. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite Šiaip:

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.



Puslapis Penktas
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BOSTONO ŽINIOS
Trumpai Kalbant

Turėjom drg. V. Andrulį. Jį 
išlydėjom į Maine valstiją. 
Taip sakant, į karo lauką, nors 
kova verda visur, bet ji gal at
kakliausia ten.

Tai kova—tarp darbo ir ka
pitalo.

ALDLD. Antros Kuopos 
Reikalai

---- o----
Drg. Andrulis, per du vaka

ru, vaizdžiai mums nupasako
jo įtemptą dabarties padėtį. 
Nurodė, ko galima laukti ir 
sulaukti. Mokino, kaip turim 
rengtis tuos netikėtinumus su
tikti. Nurodė, ko pas mus trūk
sta; kas yra taisytino. Jau ir 
per “Laisvę” jis nurėdė neku
rtuos mūsų blogus įpročius. Ar 
pasimokysim, vyrai ir 
rys? Bandykim.

------0------
Draugų čiūberkių 

Stasys, kasdien vis

mote™

sūnus 
geriau 

sveiksta, po sunkios ir pavo
jingos operacijos. Kai kas bu
vo jau nustojęs vilties, kad 
Stasiuks kada nors pasveiktų 
iš sunkios ligos.

------0------

Mūsų kuopos balandžio mė
nesio susirinkimas buvo gana 
įdomus.

šiame susirinkime mes iš
girdom keletą gerų raportų, 
padarėm gerų nutarimų.

Sakysim, išdavė raportus 
abudu mūsų delegatai iš “Lais
vės” korespondentų ir šėrinin- 
kų suvažiavimo. Delegatais 
susirinkimas buvo pilnai pa
tenkintas. Delegatams buvo 
skirta po $5.00 jų kelionei. 
Bet jie pasitenkinę po mažiau. 
Prie pasveikinimo “Laisvės” 
šėrinihkų ’ suvažiavimo buvo 
skirta $7.00, bet drg. M. Kaz
lauskas pasveikino su dešim
ke.

Ir suvažiavimais mūsų at
stovai entuziastiškai patenkin
ti. Jie ten daug atsiekę, su
tvarkę Bostono žinių skyrių ir 
tt.

kiek galint korespondencijų 
Biuro vedėjui padėti, nes vie
nam apsidirbti neįmanoma. 
Kad galėtų žinias teikti ir ma
žiau prasilavinę rašyboj drau- 
gai-ės, nutarta kliubo svetai
nėj įtaisyti laiškų dėžutę, ku
rtoj kiekvienas, parašęs trum
pą žinutę ar bent patį faktą— 
galės Įmesti. Jas surinks Biu
ro vedėjas ir sutvarkys.

Toliau, nutarta susirinki
muose techniškus klausimus 
greičiau apsvarstyti, o dalį su
sirinkimo pašvęsti lavinimuisi, 
k. a. paskaitoms, referatams, 
diskusijoms ir tt. Numatyta 
kviestis žmones, sakysim, iš 
Kom. Partijos, kurie, virš nu
rodytus dalykus galėtų dėstyti 
ir anglų kalboj. Tas duotų 
progą mums net ir anglų kal
bą pasimokinti.

Patrimpas.

Aukos
pra-

------0------
Šiame susirinkime priėmėm 

7 naujus narius. Dabai' iš viso 
per šį vajų turim gavę 36 nau- 

Ijus narius. O iš viso kuopoje 
Draugai turim 117 narių. Tai graži

Stasio aš asmeniškai nepa- j 
žįstu. Jis jau sirgo, 
sako—prieš ligą buvęs ener
gingas ir veiklus jaunuolis. i ■ - -

Linkim drg. Stasiui sveikam1 tė sutvert ALDLD kuopą Poa- 
sveikutėliui tuojau grįžti pas 
tėvelius ir į mūsų tarpą.

------0------
“Darbininko” redaktorius, 

p. A. Kneižį (del jo mažumo 
—žmonės vadina tik Kneižu- 
ku), drg. J. Grybas iš Norwoo- 
do, buvo iššaukęs į debatus su 
V. Andruliu. Kneižys į deba
tus nestojo.

------0------
Truputį pasigirti—neiškelio. 

Mano “Trumpai Kalbant” 
skaitytojai myli (aišku, nevi
si). Taip man sakė keletas 
skaitytojų. O... gal tai bu
vo tik komplimentas? Bet ma
no manymu tokia špaltukė ne- 
prošalį turėti “Bostono žinio
se.” Murza Neglosto.

skaitlinė—ar ne?
Toliau, mūsų kuopa nusista-

body, Mass. Tuo tikslu, balan
džio 25 d. mūsų draugai ten 
nuvykę surengė vakarą. Bu
vo dainų, kalbų ir tt. Sueita į 
pažintį su peabodiečiais, bet 
tuo tarpu kuopa nesutverta.

Plačiai apkalbėta Bostono 
žinių skyrius. Visi jo pagei
dauja ir čia pat pasižadėta,

Waterbury, Conn

Devinta Gegužės
—Na, tai kas čia tokio? 

Devinta ar dešimta’. . .
—Tai, brol, ne!. . . Devintą 

gegužės, vakare, kaip 7 su pu
se, ant E ir Silver kampo, Lie
tuvių svetainėj, žinai, Laisvės 
choras rengia “Minstrel Show”. 
“Minstrel Show”, ot I

—Tai kas tas per gyvulys 
—tas ministrų šovas?

—Ne, ne, Jonai... Tai ne gy
vulys! Laisvės choristai, ži
nai, ant steičiaus tiek prikrės 
fonių, kad publika pilvus susi
ėmus juoksis. Bus ir dainų ir 
vaidinimų, aha!

. —Dzievaži, Petrai — būsiu. 
Aaaš juokus myliu. Dar ir 
panaitę su savim atsivesiu.

------0------
Kaip žinia, Laisvės Choras 

operetę atidėjo rudeniui, todėl 
visą energiją sukoncentravo, 
kad pirmu syk So. Bostone 
“Minstrel Show” išeitų geras. 
Ir “šiur” išeis!

------0------
Gaila, ta diena, yra Motinų 

Diena. Mūsų ALDLD’ietės mo
terys tos dienos vakarą manė 
kaip nors atžymėti. Bet. . . čia 
išėjo nesusipratimas: choras, 
nieko apie tai nežinodamas, 
tai dienai pasiėmė Lietuvių 
svetainę, o moterys kliubo sve
tainę.

Kuomet dalykas paaiškėjo, 
tai jau buvo pervėlu.

Mirė
Šiomis dienomis mirė, vos 

46 metų būdamas, Vincas 
Trinka. Paėjo iš Šiaulių aps
kričio, Keblių kaimo. Ameri
koj išgyveno apie 23 metus į* 
apie 20 metų išdirbo Boston 
Varnish kompanijoj, kur svei
katą ir padėjo.

Nuliūdime paliko žmoną 
Karoliną, dukteris: Juliją ir 
Mortą ir brolį Juozą. O lie- 
tuvoj seną motiną, 4 brolius ir 
2 seseris.

Valgykite Medų

FOTOGRAFAS

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyrąs su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

DAISVM

Cleveland, Ohio

Ė
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Aleksis. Bet mes abudu gal su
sitaikysime, jeigu prieš mane 
nusilenks. Tik stokit, draugai 
ir draugės, į darbą, o mes vė
lei karūnavosim “profeso
rium” “Maikio Tėvą” su rugi
ne, nes jis vertas to, o ne A.
Aleksis. Juozelis.

Per drg. V. Andrulio 
kalbas, š. m. balandžio 22 d. 
Ispanijos liaudies frontui su-1 
rinkta $15.54.

Stambesnes aukas davė šie 
asmenys: A. Dambrauskas $4. 
Po $1—J. Matulevičius, J. Šū
kis, J. Genevičius. Po 50 cen
tų P. Antanuk, T. Brazaitienė, 
J. žeimis, Ig. Kubiliūnas ir J. 
Musteika. Po 25 centus—A. 
Jankus, K. Kazlauskienė, J. 
Kavoliūnienė, Venskus, J. Vit
kauskas, P. Kubiliūnas, K. Žu
kauskas, Peter Jackson, J. Sin- 
daras ir. Rodrigo Merino (is
panas). .

Aukotojams nuoširdų, ačiū 
taria ' Komitetas.

Geras Parengimas

Gegužės 2 d. įvyko pasek
mingas parengimas Clevelan- 
do laikraščių vajininkų. Už 
tai mes jiems turime atiduoti 
didelį kreditą. Jie moka už
rašinėti laikraščius, taip gi su
ruošti gerus parengimus laik
raščių naudai. Puikiai atsi
žymėjo mūsų lyriečiai, sudai
nuodami kelias daineles, pa
linksmindami publiką.

Mes turime nepamiršti ir 
Lyros Choro. Turime parem
ti jį, atsilankydami į jų paren
gimą, kuris įvyks gegužės 15 
d., po num. 920 East 79th St. 
Parengimas prasidės 6 vai. va
kare. Neteko sužinot, kiek bus 
įžangos, bet pasitikiu, kad ji 
bus neaukšta. Tai bus pasku
tinis šio sezono parengimas.

Dalyvavęs.

London. — Anglijos ka
ralius Jurgis padarė jau 
keturias repeticijas, besi
rengdamas savo karūnavi
mo ceremonijoms.

Gegužes 1-ma — Darbininkų 
Diena!

naudinga ir pagirtina, kad 
į tuojau visi prie to darbo stotų.

Bus Sunki Kova

Jeigu susiinteresuos darbi
ninkai judžiu “Ispanija Lieps
nose,” tai tegul nieks nemano,

'Gegužės 1-mą dieną Water- kad, ve, ir vaidins Waterbu- 
bury nebuvo beveik jokių pa- 'ryj. Ne. Prieš tai stos piestu ir 
radų bei demonstracijų, dar- visomis keturiomis dvasiški j a, 
bininkai susirinko būreliais ir 0 jos pas mus pusėtinai yra. 
kuopelėmis tarp savęs padis- Bet, vyrai — draugai ir drau- 
kusavo svarbiausius bėgamuo- ges, į darbą su pasiryžimu, vil- 
sius reikalus, prisiminė apie tis tegul liepsnoja. Atkaklu- 
Ispaniją ir tt. Mat, dabar la- nias mūsų ir ryžtingumas pa- 
bai užimti pas mus visi orga- 
nizavimu, o ypatingai į unijas, si 
tad nebuvo reikalingai tam pa
siruošta. Bet visi galingai šau
kė: Gegužės 1-ma — darbi
ninkų diena!!!...

Užmirštas Dalykas.

ės mums. Tik nuo šiandien vi- 
i prie tikslo!
Alo, Alo, Waterburieciai!

Tiesa, ilgai nerašiau, girdė
jau, kad manęs kai kurie pa
siilgo. Pasiaiškinti gal neteks 
dėl stokos vietos. Pakaks gal 

“Laisvės” kiekvienas nume- to, kad ir vėl dažniau pradėsiu 
ris parodo, kad tai vienur, tai rašinėti, nes jau dabar pabai- 
kitur darbininkai kovoja už giau 
judomus paveikslus “Ispanija ' “profesoriaus” 
Liepsnose.” 
naudingiausių bei įdomiausių Tik gaila, kad 
paveikslų darbininkijai. Būtų konkurentą

universitetą ir gavau 
titulą net su 

Tai bus vienas iš'garbės daktaro laipsniu (ha!). 
' 1 turės dabar 

profesorius” A.

da-
yra

į.;: ?•

Ernst Hanfstaengel, buvęs Hitlerio “načalninkas,” 
bar, pabėgęs iš Vokietijos, gyvena Londone. Jis 

kairėj. Sakoma, jis bijąs grįžti Vokietijon, 
nes gali netekti galvos.

“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.

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 ątmalia- 
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 S-61S1

Du Dideli “Laisvės” Piknikai
Artinasi mūsų didieji piknikai. 4-tą dieną liepos 

(Jųly) “Laisves” piknikas bus Brooklyneir tą pačią 
dieną bus Maynard, Mass. Jau esame prašę, bet ir 
vėl prašome New Yorko ir Bostono apielinkių drau
gijų mine tom dienom nieko nerengti ir jų narius 
kviečiame į “Laisves” piknikus.

Abiejų piknikų bilietai greit bus gatavi ir juos rei
kės platinti išanksto. Prie įžangos bilieto yra skiria
mos ir pinigines dovanos, taip kaip būdavo kitais 
metais. Ypač Bostono apylinkes pikniko lankytojai 
turi daug progos, nes yra skiriama 36 piniginių do
vanų prie įžangos bilieto.

“Laisve” yra pažangiosios lietuvių liaudies dien
raštis Amerikoje. Ji gina reikalus visų stambaus ka
pitalo išnaudojamųjų sluoksnių; darbininkų, smulkių 
biznierių, profesionalų ir smulkių farmerių. Tie visi 
sluoksniai privalo remti “Laisvę”. Darbuokimės visi, 
kad šie “Laisves” piknikai būtų sėkmingi.

Kiekvienais metais į “Laisves” pikniką Brooklyne 
atvažiuoja daug jos širdingų rėmėjų iš kitų miestų, 
šiemet svečių iš tolimesnių miestų turėtų būt dar 
daugiau, nes po pikniko ant rytojaus bus šventė. Tai 
bus proga pamatyti New Yorko miestą, pasimaudyti 
atvirose jūrose ir svarbiausia, dalyvauti savo dien
raščio piknike, kur suvažiuoja tūkstančiai žmonių.

Maynarde, Mass., Vose Pavilion Park, yra pui
kiausia vieta piknikam. Aplinkui puikūs miškeliai 
pasivaikščiojimui, labai gražus ežeras pasimaudy
ti, gera salė šokiam ir visi patogumai patarnauti ren
gėjam su gėrimais ir valgiais. Todėl čia į “Laisvės” 
piknikus žmonės važiuoja su džiaugsmu kiekvienas 
savo krūtinėje.

“Laisvės” piknikuose, Brooklyne ir Maynarde da
lyvauja tūkstančiai žmonių. Suvažiuoja paremti savo 
dienraštį, pasimatyti su daugeliu bendros idėjos žmo
nių ir įsigyti plačios pažinties. Ypač daug jaunimo 
dalyvauja “Laisvės” piknikuose, ir tai labai naudinga 
jaunimui lankyti “Laisvės” parengimus, tai geriau
sias būdas įsigijimui platesnės pažinties.

žinokime, jog “Laisvės” piknikai Brooklyne ir 
Maynarde bus 4-tą dieną liepos (July). Brooklyne 
piknikas bus Ulmer Park Music Hall, čia grieš dvi 
orkestros įvairius kavalkus šokiam. Svetainė didelė 
—net 2,000 porų gali šokti vienu kartu. O Bostono 
apielinkės draugijų rengiamas “Laisvės” naudai pik
nikas bus Vose Pavilion Park, Maynard, Mass. Apie 
šį parką kalbėjome anksčiau, kaipo apie nepaprastai 
gražią piknikam vietą.

Į šiuos “Laisvės” piknikus reikia iš anksto rengtis. 
Iš anksto reikia samdytis busus ir iš anksto organi
zuotis važiuoti. Dabar jau laikas tam darbui ruoštis. 
Reikia sudaryti gražias grupes iš kiekvieno artimes
nių miestų ir miestelių. Kad “Laisvės” piknikai buvo 
dideli net blogiausiais krizio metais, tai šiemet, kiek 
tiek pagerėjus laikam, mūsų piknikai turi būt dar 
didesnio

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IS “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakomais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

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

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 Kary ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFNTŲ.

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.

KNYGELE Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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20,000 ATTEND OPENING SESSION 
i OF YCL CONVENTION IN N. Y.

MARTYRS OF LINCOLN BATTALION HONORED

* The opening session of the Young Communist League’s 
Eighth National Convention was held Sunday evening at Ma
dison Square Garden. The Garden was packed to the rafters 
with highly enthusiastic youth—delegates and spectators. The 
plaice was ablaze with color of banners and flags, streamers 
and confetti and echoing with cheers and shouts.

The meeting was opened by John Little, New York State
Sectary of the YCL, who introduc
ed Angelo Herndon, chairman of the 
opening session.

Herndon was greeted a tremen
dous ovation which lasted several 
minutes and concluded with the sing- 
ing*of the International.

When Herndon took the chair, af
ter “the audience had calmed doXvn, 
he proposed one minute of silence 
as a tribute to the youth who had 
died in action at the front in Spain. 
Flags were lowered and taps played 
and^ after the one minute of silence 
a tremendous shout went up that al
most shook the building, “No Pa- 
sarqn.”

During the entire session, every 
merftion of the heroic struggle of 
the M Spanish people brought shouts 
and* cheers.

Herndon’s sentence was: “I am 
free and I am happy.” This brought 
another ovation and Herndon con- 
tinujed, “The freedom of the Scotts
boro Boys and Tom Mooney must be 
the occasion for the next celebration. 
This is not a personal victory, but 
one of my oppressed people and the 
working class throughout America.”

The entrance of Earl Browder, 
William Z. Foster, Gil Green, Hern
don, Elizabeth Gurley Flynn and 
Mother Bloor was very effective be
cause of the huge spotlights which 
picked out the group as it moved 
towards the rostrum. The entire 
arena was dark except for the pow
erful spotlights.

All the speakers got a big ova
tion and the International was sung 
many times during the evening. The 
very popular “No Pasaran”, was also 
sung with great enthusiasm.

A letter greeting the YCL Con
vention from a group in the Inter
national Brigade was read. The 
greeting was signed by scores of
youth, many of which were New i 
Yorkers. Another oval ion of “No 
pasam; " -r -r ■ '

pansion of the YCL, in his speech, 
Foster said, “Make the YCL five and 
ten times bigger than it is now, so 
that when our comrades come back 
from Spain—and they will come back 
with victory—they will find a tre
mendous YCL.”

Herndon announced that in the au
dience there were fraternal delegates 
from Canada, Cuba, Puerto Rico, 
Mexico and England.

The entire delegation of approxi
mately 650 delegates from 35 states, 
paraded across the rostrum, carry
ing their respective state signs. De
legates came from many states, in
cluding Washington, California, Ar
kansas, the southern states, the mid
dle western and the eastern states.

650 DELEGATES ATTEND 
CLOSED SESSION

The opening business session of 
the Eighth National Convention of 
the Young Communist League at 
Webster Hall, was attended by 650 
delegates.

The convention elected a presiding 
committee of 65 members, represent
ing 25 state delegations.

Early tabulations on the atten
dance at the convention were as 
follows: 650 delegates with more 
than 350 from out of town; about 
500 visitors, including YCL members 
throughout the country and some 70 
youth leaders who are not mem
bers of the league.

A feature of the four-day conven
tion is the attendance of delegates 
from Canada, two from Mexico, one 
from Cuba, one from Puerto Rico 
and seven from the Central Commit
tee of the Communist Party of the 
United States.

DISTRICT
W.; ANNOUNCEMENT

Norwood, Gardner, and Worcester 
I Will meet in a bowling tournament 
til Worcester, May 22, 1937 at 7:09 

P.M. All players of the above men
tioned teams are requested to meet 
fit 29 Endicott St. From there we 
shall go to the alleys to battle. The 
winners shall be awarded the trophy. 
All trophies shall be awarded at the 
L.M.S. 2nd district picnic. -Worcester 
and Gardner have won the basketball 
trophies, so its up to Norwood to 
get the Bowling trophy.

There will be a district meeting, 
May 9th, at Boston. Important, be 
there. J. KIZYS,

Sports Chairman.

WORCESTER REMARKS
We had a very interesting concert 

April 25th, in fact, it was a musical 
lecture. The “Aidbalsiai” sure can 
sing. I het we could do the same 
if we paid more attention at our re
hearsals. Shall we try ?

—0—0—
The musical lecture was so inter

esting that we had a packed house. 
We also had people from Brockton 
(Montello to you), Stickville (Gard
ner to you) and Farmertown (Nor
wood to you).

—0—0—
It seems “Chin Chat” has many 

confederates, as practically everyone 
wore a red carnation and our ticket 
seller had ’em all guessing cause 
they saw him first.

—0—0—
Excuse it please, but, I would like 

to know if a sextette always con
tains eight persons, as our girls cer
tainly had us fooled. So don’t for
get, six is eight, or what have you.

—0—0—
Boy, did we have a swell time 

Sunday, May 2nd? A hike to pur
gatory and what a hike, only some 
turned and started bumming rides. 
Only the very faithful walked the 
full distance. But it was a good 
hike, Yeah! How many got blisters? 
How many got ill? Who were all 
the softies ? Who’s got the best sun
burn? Why didn’t Joe go on the 
hike with us, is he a softie or does 
he have to get permission from his 
better half? Ha, ha, I’m a real 
question box. Oh, but I’ve got more 
to ask. Who got the best pictures ? 
Who drank the most liquid of any

THE STUFFED SHIRT TRIBE

I’ll climb the ladder of life—
Father’s making me his partner.”

“I’ll make good, Isabelle,
I’ll conquer the world for you,

ETHER WAVES
The total eclipse of the sun on 

June 8th will be described from 
I Peru through the facilities of the 
Į Columbia Broadcasting System, with 
WABC as the New York outlet and 
William Perry doing the announcing. 
The broadcast is scheduled to begin 
at 6 P. M. Eastern daylight saving 
time. The celestial spectacle, called 
“the greatest in 1,200 years,” will be 
at its peak for approximately three 
and a half minutes at 6:20 o’clock.

The radio men will work in co
operation with the Hayden Plane
tarium Grace-Peruvian Eclipse Ex
pedition in the Andes Mountains.

/ ----- 0------
Irwin Shaw, author of the stage 

play, “Bury the Dead,” has Writ
ten a drama for radio entitled

Second Five Year Plan 
In USSR Finished Early
Monday, April 19, 1937, will go 

down in the history of the Soviet 
Union as a banner day of victory 
for socialism.

On that day the Second Five-Year 
Plan for building up the national 
economy of the U.S.S.R. was com
pleted nine months ahead of sched
ule. ti,'.

Today, 20 years after the great 
proletarian revolution which laid the 
basis for the present victories, a 
huge heavy industry has been built 
in the U.S.S.R., making the Soviet' 
Union the second most powerful in
dustrial nation in the world, only 
behind the United States.

Production of more and better 
products for the use of the individ
ual consumer has also mounted 
greatly under the Second Five-Year 
Plan. The total production for 1937, 
the last year of the second Five-Year 
Plan for Soviet industry, amounted 
to 86,400,000,000 rubles ($11,280,000,- 
000).

An important indication that the 
i former weak points in Soviet econ- 
■ omy are being overcome is shown 

in the fact that the scheduled figure 
; for railway shipments during 1937 
j under the Second Five-Year Plan 
was overfulfilled .7 per cent on Jan- 

, uary 1, 1937, that is, more than one 
year ahead of time.

kind? Who ate the most hot dogs? 
And, who walked back all alone and 

' why ?
—0—0—

Oh, I beg your pardon, the hikers 
consisted of the Norwood Chorus, 
the Gardner Chorus and last, but not 
least, the Worcester Chorus.

—0—0—
Now that we had a good time, 

j let’s get down to real work and learn 
I our songs for the Waterbury trip 

June 6th. Amigo Mio.

PRAGUE, Czechoslovakia.— (YNS) 
—The girl’s place in Czechoslovakia 
is still in the home, figures on the 
number of students in Czech univer
sities and technical schools reveal. 
Only 4,400 of more than 29,000 stu
dents are girls. The number of wo
men students, however, is increasing 
slowly.

“Supply and Demand.” It will be 
presented on the air as a half-hour 
show next Sunday at 7 P. M. over 
WABC’s hook-up. The play is de
scribed as “an ironically written so
cial commentary upon the food situa
tion in the United States.

----- 0-----
Aaron Copeland’s new play opera 

for high-school children, “The Second 
Hurricane,” recently eiiacted at the 
Grand Street Playhouse by students 
between the ages of 8 and 17 years, 
will be produced on the WABC net
work for the first time next Sun
day from 3 to 4 P. M.

----- 0-----
Errol Flynn stars in Hollywood 

Hotel’s version of “The Prince and 
the Pauper” on May 7th... Bing 
Crosby’s sponsor has renewed him 
until 1940 at a reported $7,500.

HERNDON SET FREE!
5 YEAR FIGHT WON

The long struggle to save 
Angelo Herndon, national 
chairman of the Young Com
munist League, from the Geor
gia chair gang, ended in vic
tory. The Supreme Court, in 
a 5-4 decision, set aside the 
conviction that doomed Hern
don to 18-20 years on the 
chain gang.

ANGELO HERNDON

Herndon was arrested on a 
charge of “inciting to insur
rection” because of leading a 
demonstration of unemployed 
negro and white workers down 
in Atlanta, Georgia. He was 
convicted under the Georgia 
“slave insurrection” law. The 
court had previously refused 
to even consider Herndon’s 
case, but today, the Court de
clares that the same law was 
unconstitutional.

The five year fight conduct
ed by the International Labor 
Defense, with the suppocrt of 
the Communist Party and 
other groups all over the 
country, including the Ameri
can Federation of Labor and 
the Georgia Federation of La
bor, ended in a historic vic
tory.

The decision removes from 
the labor movement of Geor
gia the threat of prosecution 
under a law which has no 
place in any modern democra
cy. It is a victory for the 
civil and democratic rights of 
the negro people.

Millions of people joined 
the forces fighting for the 
freedom of Herndon. A pe
tition, with two million names, 
demanding his freedom and 
repeal of the insurrection law, 
was sent to the Governor of 
Georgia. This is their victory!

CELEBRATE MOTHER’S 
DAY WITH NEWARK 

LODESTARS
It has come to pass that the 

second Sunday of the fifth month 
of every year should be set aside 
as a day devoted to Mother, the 
sweetest little lady in the world.

To your mother, to my mother, to 
all the mothers who have children 
in the LDS we, the LoDeStars, cor
dially invite you all to visit with us, 
play a few rounds of Bingo, and en
joy a fine concert program.

Bring dad along and your next 
door neighbor and their uncles and 
cousins. The children too will have 
an enjoyable afternoon.

The date is Mother’s Day, May 9, 
at the Rivoli Ballroom, 209 Ferry 
St., Newark N. J. The affair begins 
at 3 P. M. The small sum of 35 
cents will be accepted at the table.

Here is your chance LoDeStars to 
do your bit for the Membership 
Drive by participating at this affair 
100%. Committee.

PRINCETON, N. J.-(YNS)— Ame
rican college men do not blanch at 
the so-called “Yellow Peril”, if the 
results of a student poll at Prince
ton University here apply to under
graduates elsewhere. ■

Asked if they believed Japan is “a 
potential threat to the United 
States”, 82% of the p.,000 freshmen 
and sophomore who voted said “no”.

According to 90% of those voting, 
taking the profits out of war would 
not be “a complete preventitive of 
war”.

News of LMS
Second District

Here it is! The news we have 
been waiting for—the cast for KAR
NA VI LIO VARPAI:

Seroplete, soprano — domineering 
peasant girl putting on the airs of 
a princess. Josephine Lattimer of 
Worcester.

Zerme, soprano—princess unknown 
to the people. Isabelle Kugel of 
Norwood.

Grafas, baritone—the long lost 
count. Matthew Bolys of So. Boston.

Grenys, tenor—scamp who chases 
all the girls—especially those with 
money. We have three good candi
dates for this part, I. Kubiliunas of 
So. Boston, Gene France of Bridge
water and Al Dwoske of Lawrence. 
The final choice will be made at the 
meeting on the 9th.

Gasparas, bass—soured old miser 
after the count’s money. Charles Vi- 
tartas of Norwood.

Vaitas, bass—old town official 
scheming with Gasparas to marry 
Zerme. Haven’t we another good 
bass hiding somewhere in the dis
trict? This part is still open so 
will all good basses please come to 
the aid of the director, Vitold Su- 
kaskas, immediately.

Group of six girls—to be chosen 
at the meeting.

The Director has requested that 
all chorus songe be learned by the 
end of May and during the first 
two weeks of June, he will visit 
each chorus for auditions. So let’s 
all get busy!

It would be nice if all chorus cor
respondents would write in their 
columns telling us how their parti
cular chorus is progressing and com
pare notes with other choruses.

There have been ’rumors flying 
around that the Montello chorus was 
going to disband. I wds there last 
Wednesday but I saw nothing to 
confirm these rumors. Quite to the 
contrary, as far as I can see, they 
have learned more of the operetta 
songs than any other chorus. And 
how their tenors can reach those 
high notes!

As far as Norwood is concerned, 
the girls are up one on the men in 
that they know the words to all the 
songs we have learned. (Are you 
men going to let them beat you?) 
We are going to use three of the 
operetta songs in our Minstrel Show 
on May 16th and are learning them 
especially well figuring it would be 
some good advance publicity.

As was suggested at one of the 
meetings, each chorus should read 
the operetta so we all would be fa
miliar with the story. In this con
nection, in order to make it easier 
for the young people, we are plan
ning to publish in the Laisve Youth 
Section within the next week or two, 
a resume of the operetta in English. 
Even though one may not know the 
story, just reading the short de
scriptions of each character suggests 
interesting possibilities, what with 
long lost counts, princess, etc.

We have a good operetta, good 
directors, good cast and now all we 
need is some hard work on the part 
of each chorus member to learn the 
songs by the end of this month and 
once we do that, I’m sure there’ll 
be no stopping us. SO LET’S GO1!

Mary Zurba,
Sec’t’y LMS, 2nd Dist.

JACOB
EPSTEIN
By AL KAIRUKŠTIS

(Continued from previous issue)
Epstein’s next important commis

sion was the designing and execu
tion of a memorial to Oscar Wilde. 
Now, an artist entrusted with such a 
problem had to contend with both 
the admirers of Wilde and those who 
detested him. The admirers expect
ed a beautiful Greek youth lending 
against a broken column. The des- 
pisers of Wilde raised a bitter out
cry against the “glorification of 
a Homosexual”.

Epstein went to work on a twenty 
ton block/' of stone. The finished 
work revealed a vast figure striding 
forward, with wings rising vertically. 
The head was surrounded by figures 
in low relief, symbolizing the “poet 
as messenger”. The work was fa
vorably received in England at its 
exhibition but when it was placed 
in the Pere Lachaise Cemetery, in 
France, the nude figure, pnd es
pecially the genitals, inspired truck 
drivers and stone masons to lewd 
pleasantries. The keeper of the ce
metery was moved to cover the 
sexual organs with plaster. Then 
the whole figure was covered with 
straw. Epstein, on his arrival to 
finish the sculpture, removed the 
straw and the plaster and restored 
to “Wilde” his masculine appendage.

Next to arouse heated discussion 
were his figures Day and Night. 
They were carved into the Strand 
Building of the Underground Rail
way. These figures, which blend in 
so well with the lines of the build-

MILLIONS MARCHED ON MAY DAY 
200,000 PARADED IN NEW YORK

Millions of people marched in America and abroad in 
this year’s May Day Parades, the greatest in history.

Approximately 2,000,000 workers marched through Mos
cow’s Red Square. Millions more marched in every Soviet 
town and village.

May Day this year, for the Soviet people, had an added 
significance as it is also the twentieth anniversay of the re
volution „that overthrew Czarist tyranny and oppression and 
established workers’ rule, laying the path to freedom and 
prosperity.

In France, 5,000,000 people marched in the biggest de
monstration that western Europe has ever known.

In Madrid, the workers celebrated May Day by doing 
shock work in the factories to strengthen the great People’s 
Army holding off the invading armies of Hitler and Musso
lini. No parades were held lest cannon fire cause needless 
deaths.

A five-hour parade of 100,000 marchers passed in re
view before President Lazaro Cardenas and his cabinet, mark
ed the Mexican observance of May Day.

In Germany and South America the workers did not 
march in body; but in spirit they march with the workers of 
other lands.

In the United States, over a million persons paraded.
In New York, approximately 200,000 men, women and 

children, representing almost every occupation and every 
creed and color of the people of New York, marched by the 
reviewing stand in Union Square, for ten and one-half hours.

In Philadelphia, more than 30,000 workers joined in an 
immense united parade, meeting with the Communists and 
Socialists, united for the first time in many years.

Chicago celebrated the biggest May Day in its history 
with 50,000 persons taking active part in it.

Parades and meetings were held in many other cities all 
over the country with tens of thousand participating.

THE STORY OF MAY DAY
By ROBERT VINATUS

One week ago tomorrow 200,000 
men and women marched the streets 
of New York in the celebration of 
the only internationally accepted pro
letarian holiday. On that same day 
the streets of Moscow’s Red Square 
were filled with Russian workers. 
On that same day Paris, London, 
Philadelphia, Chicago and every large 
city the world over celebrated, in 
one way or other, the First of May. 
Even in Nazi Germany, and Fascist 
Lithuania workers gathered secret
ly from their mills and factories and 
met in far off parks and forests to 
commemorate May Day, their own 
holiday.

Such a day that is celebrated the 
world over must have an interest
ing history. Let us turn the hour
glass of time and let the sand flow 
back to May 1, 1886...

In New York City 20,000 people 
crowded into Union Square and de
monstrated for an eight hour day. 
The same occurred all over the Unit
ed States. In Chicago the workers 
of the MacCormick Reapers struck 
foi’ an eight hour day and their 
“hour of sun”. On May the third the 
police, bought by the corporations, 
attacked a workers’ meeting and six 
workers were killed. Six martyrs 
to labor. On the next day a protest 
meeting was held in Haymarket 
Square by the outraged laborers. 
Once again the police attacked and 
this time a bomb exploded by which 
a sergeant was killed. This released 
the pent-up emotions of the work
ers and in the struggle that fol
lowed four workers and seven police
men were killed. Lives again were 
sacrificed in the struggle for a 
better existence against the parasites 
of society.

The Corporation owners seized up
on this incident as a means of get- 

ing, were not the public conception 
of day and night. No graceful, 
vacuous figure in flowing black dra
pery but a brooding, impassive, mys
terious woman, passing her arm over 
a recumbent boy in her lap repre
sents Mr. Epstein’s Night. A com
plete harmony between the figures 
and the building was achieved 
through forceful and intelligent dis
tortion. The main lines of the build
ing are repeated in Day and Night. 
Those of my readers who intend to 
see the Coronation ceremonies in 
England should make a point of 
seeing these figures.

Fish Give Gridiron Squad 
Spring Workout

SANDWICH, Mass.-(YNS)-It took 
a squad of football players to help 
out the town truant officer here 
when the fishing season opened re
cently.

The officer asked the eleven to 
help him round up absent students 
who deserted classrooms in favor of 
nearby trout streams. 

ting rid of the strike-leaders. Five 
of the leaders were arrested and 
framed and then they were hung. 
In memory of those who died for 
labor, Chicago made May Day a tra
dition of the American working 
class.

In 1899 the delegates of American 
labor to the Second International In 
Paris reported upon their struggle 
for a decent eight hour day and told 
of the bloody method used by the 
factory owners to crush that rising 
demand. May First was then adopt
ed by the Paris Congress as the 
international holiday for labor to 
demonstrate and proclaim their de
mands in their respective countries.

That was over forty years ago. 
Still the struggle continues. Still 
labor marches. As long as the 
flowers bloom again with spring so 
will the labor movement still grow. 
Each year more and more march. 
Each year May Day becomes more of 
a symbol to the working people. You 
in New York have been to the 
parade. Remember the slogans?

Wages up, hours down
Make New York a Union Town! 

Stamp out Fascism!
Hail the Lincoln Battalion!
Organize the Unorganized!

We want a Farmer Labor Party!
Support the C. I. O.!

And so the parades went on. Each 
year more and more will march. And 
the goal? ... Freedom.

HICKTOWN ECHOES
Ka-choo! Oh, pardon me! I’m 

just dusting the old column off for 
another edition since my long ab
sence. But since no one missed me 
I guess its O.K.

I’ll start by asking:
Who was that tenor that last Sun

day kept on singing notes (sour) af
ter the others finished?

Who started the bass feud when 
three bassed tried to drown out two 
others and ended up harmonizing, 
(or was it?)

Who did “Finky” discover talking 
about intimate things when he went 
back for his coat? Who blushed?

Who wrote that note to Montello’s 
“Franny?”

Now for the outsiders:
To Norwood: Body, Purity and 

Flavor, and Hillbillies. Hope you 
find your “Millie”.

To Montello: For sure news just 
write about “Finky”.

To Worcester: A dose of castor 
oil for not attending the last district 
meeting. Be sure and be there on 
the 9th.

To Gardner: How much dough do 
I owe you Joe?

You may search hill and dale but 
I stilll remain the “K Twins”.

Re-echo—Best of luck to “Vitty” 
the wandering editor and I hope his 
wife is a good editor and doesn’t 
take parts out of my column like he 
did.

A.*’-
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Norwood, Mass
Šimtai Norwoodo Darbi-

Rlusų

lėšų likosi
Buvęs.

padėjimu 35c. — Korn.
(108-109)

buvo sudainuota 
pabaigus.

Dėl padengimo 
sumesta virš $20.

HARTFORD. CONN.
Gegužės 8-tą, IWO kuopa rengia 

įdomius judžius “Sovietai Parodoj” 
(Soviets on Parade). Įvyks Capitol 
Svet., 320 Ann St. Du rodymai nuo 
7 iki 11 v. vak. įžanga 25c, vaikams 
15c. Kviečiame visus dalyvauti.

WEST PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. rengia pirmą įkurtu

vių balių, šeštadienį, gegužės 8 d., 
Russian-American Hall, 8640 East
wick Ave. Pradžia 8 vai. vak. Bus 
gera orkestrą ir skanių užkandžių 
prie gardaus alaus. Tikietai su dra
panų

*

DETROIT, MICH.
APLA 47 Kp. Susirinkimas

Gegužės 9 d., 2 vai. po pietų jvyks
APLA 47-tos kp. susirinkimas Drau-

nizatorius išduos labai svarbų ra
portą. — Valdyba. (108-110)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 9 d. gegužės, 10:30 vai. 
ryto. B. Poteliūno Svet., 53 Bank ir 
Stanton St. Visi nariai būtinai pribū
kite, nes reikia sutvarkyt neužbaig
tą finansinį klausimą ir naujus klau
simus gyveniman įvykdinti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių. — J. V. 
S., kp. Sekr. , . (108-109)

S. BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia “Minstrel 

Show”, kuris įvyks gegužės 9-tą d., 
’ 7:30 vai. vak. Lietuvių Svet., kampas 

E ir Silver Sts. Programoj dalyvaus 
Laisvės Choro vyrų grupė, jaunos 
šokikės, June Švede, Anna Stasiak, 
harmonistas Walter Žiougo ir kiti 
solistai. Taip pat turėsime keturių 
kavalkų orkestrą. Todėl prašome vi
sus skaitlingai atsilankyti, nes kaip 
matot bus labai graži programa. 
Įžanga 40 centų. — Kom.

sus politiškus kalinius. Kurie nariai'gijų Svetainėj, 4097 Porter St. Visi 
dar nesate pasimokėję duoklių, atei- nariai dalyvaukite, ir kurie galite, 
kito ir pasimokėkite. Distrikto orga- 'prisidėkite prie sukėlimo finansų dėl

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9-tos kuopos susirin

kimas įvyks 10 d. gegužes, 7:30 v. 
vak., 735 Fairmount Ave. Visi na
riai būkite laiku ir atsiveskite naujų 
narių, nes šita organizacija gina vi-

padertgimo delegatų lėšų j seimą mel
džiu nepamiršti. — Sekr. Alvinas.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, gegužės 
7 d., 7:30 vai. vak., 3014 Yemans. 
Visi nariai būkite laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti, sykiu išrink
ti delegatai į 10-to Apskričio Kon
ferenciją ir į “Vilnies” suvažiavimą. 
Atsiveskite nauju narių. — A. V. 
Selęr. ' (106-108)

168 Grand Street

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

Puslapis Septintais

J

Iš Pirmosios Gegužės 
Minėjimo

Moose Auditorijoj buvo 
vaikščiojama pasaulio darbi
ninkų šventė, Pirmoji Gegu
žės. Mitinge dalyvavo kele
tas šimtų darbininkų ir darbi
ninkių, didžiumoje jauni In- 
ternacional Ladies’ Garment 
Workers Unijos nariai. Jie atė
jo organizuotai, nešdami savo 
unijos iškabą. Kalbėtojai bu
vo 3: John Muldovny, nuo 
Workers Alliance; Rolfe Hum
phries, nuo Ispaniško Komite
to; ir Elias Reisberg, nuo IL
GU.

Tinkamiausią berods pra
kalbą pasakė John Muldov- 
ney. Jis plačiai nušvietė reikš
mę Pirmosios Gegužės, prisi
mindamas apie jos užgimimą 
Chicagos Haymarket’o riau
šėse, kovoje už 8 vai. darbo 
dieną, 1886 metais, iki šių 
dienų darbininkų kovų už 
CIO, didesnę pašalpą bedar
biams ir tt. Prisiminė Sovietų 
Sąjungos laimėjimus ir karš
tai ragino remti Ispanijos liau
dį. Rolfe Humphries, poetas 
ir mokytojas, skaitė savo ver
timus iš ispanų kalbos. Eilės 
rašytos Ispanijos proletariškų 
ir revoliucinių poetų. Nors ei
lės labai buvo tinkamos, ke
lios jų skaudžiai pajuokė 
Franco ir fašistų užsimojimus, 
tačiaus paprastam, mažiau 
prasilavinusiam darbininkui 
buvo jos nesuprantamos ir to
dėl susirinkusios publikos ne
buvo pilnai įvertintos. Trečias, 
Reisberg, vice-prezidentas 
ILG unijos, kalbėjo trumpai. 
Jis ragino darbininkus vienin
gai veikti ir tt.

Buvo nemažai ir trūkumų. 
Benas, kuris nemažai kaina
vo gegužiniam komitetui, ne
buvo prisirengęs su tinkama 
tai dienai muzika ir todėl jų 
bandymas sugriežti keletą 
darbininkiškų muzikos kūri
nių, labai nesisekė. Garsina
mas veikaliukas taipjau nebu
vo perstatytas iš priežasties 
nedalyvavimo kelių aktorių, 
turinčių svarbesnes., rojęs. Tas 
labai negerai. Kalti to drama
tiško ratelio vedėjai, kad ne
prirengė savo grupę tinkamai.

Abelnai imant, mitingas pa- ; 
sisekė vidutiniškai. Parduota 
nemažai literatūros, “Sunday” 
ir “Daily Worker.”

tas apvaikščiojimas buvo vidu
tinis, žmonių buvo geras skai
čius. Buvo labai gerų kalbėto
jų. Paskutinis kalbėjo Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo advokatas, kuris pasakė 
labai puikią, prakalbą. Susi
rinkę darbininkai likosi labai 
patenkinti prakalbomis.

Kada darbininkai atmarša- 
vo į parką, buvo sudainuota 
“Solidarity Forever,” taipgi 

prakalbas

Du
ninku, Minėjo Pirmą Gegužes

Norwoodo Komunistų ir So
cialistų Partijos ir kitos ap- 
švietos bei kultūros organiza
cijos, minėjo Pirmą Gegužės, 

£ kaipo darbininkų šventę. Pra
kalbos ir muzikalė programa 
atsibuvo Lietuvių Svetainėje. 
Prakalboms pirmininkavo Geo. 
Make, vietos Komunistų Parti
jos Organizatorius. Atidary
damas prakalbas, jis pats pa
sakė grąžę prakalbėlę. Gra
žiai griežė Suomių Benas, ku
ris susideda didžiumoj iš jau
nuolių. Benas užbaigė savo 
programos dalį, sugrieždamas 
darbininkų tarptautinį himną 
“Internacionalą”. Pirmas kal
bėtojas buvo J. Baker Lewis, 
atstovaudamas C.I.O.. Kalba 
pasakyta labai gera. Jis ra
gino darbininkus organizuotis 
po C.I.O. vadovybe, ypatingai 
ir pakartotinai priminė Nor- 
woodo-Walpole popernių dar
bininkus. Ragino imti savim 
pasitikėjimą ir pradėti orga
nizuotis. Taipgi priminė, kad 
darbininkams reikalinga ir po
litinės partijos, kuri apjungtų 
visus sluoksnius darbininkų; 
smulkius biznierius ir intelek
tualus, tai yra, Farmerių-Dar- 
bo Partija. Sakė, jei norim 
sulaukti išleidžiant geresnius 
įstatymus dėl dirbančiosios 
klasės, tai reikia turėti darbi
ninkų atstovus kongrese ir se
nate. O tai atsiekti bus ga
lima turint stiprią Farmerių- 
Darbo partiją.

Po prakalbai vėl trys jau- 
keletą muzi-

Visų A.L.D.L.D. Kuopų Žiniai 
12-tam Apskrity j

Gegužės 30 dieną yra ren
giamas dėl šio apskričio nau
dos piknikas, kuris atsibus 
Valley View parke, Inkerman, 
Pa.

Šis piknikas bus vienas iš la
bai gerų; ne tik, kad ten bus 
gerų valgių ir gėrifnų, bet tu
rim paėmę ir svetainę šokiams 
ir gerą orkestrą. Suvažiavę ga
lėsim smagiai laiką praleist. 
Taip gi šokėjai turės progą 
laimėt net tris dovanas prie 
įžangos tikietų. -

Visose kuopose būtinai rei
kia darbuotis, platint tikietus 
ir šiaip organizuot publiką į 
pirmą šio pavasario išvažiavi
mą. Darbuokimės visur, kad 
turėtume pasekmių iš šio pik
niko, nes' mums visiems yra 
žinoma^ kad apskričiui reikia 
finansinės paramos ir čia mū
sų visų reikalas tuomi rūpin
tis.

Kitas labai svarbus dalykas, 
tai gaut naujų narių kuopose 
ir mokėt mokestis. Tankiai 
būna paraginimų iš centro per 
spaudą, kad reikia daugiau 
darbuotis mūsų organizacijoj 
ir dabar esate gavę laiškus, 
kur nurodo, kokiam stovyj jū
sų kuopa yra su nariais ir mo- 
kestimis. Jau ilgiau nereikia 
atidėliot šį taip svarbų darbą. 
Būtinai turim padidint narių 
skaičių šiame apskrityje.

Visose kuopose mokėkim 
mokestis už šiuos metus, ne- 
trukdykim centro valdybos 
nuo išleidimo knygų ir žurna
lo

lyvauti.
Kuopos bei y rėmėjai, kurie 

negali pribūti susirinkime, bet 
turi sumanymus, siųskite J. 
Grybui, 44 Chapel Ct., Nor
wood, Mass., arba man. Posė
dis jvyks Hudson, Mass., 11 v. 
ryto, Liet. Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 17 School St. D. Lukie- 
nė, 43 Austin St., Worcester, 
Mass.

ALDLD 7-to Apskr. Sekr.

ELIZABETH, N. J.
šeštadienį, gegužės 8-tą, 

Liaudies Name, 408 Court St., bus 
rodoma “Džiaugsmo Daina” (Song 
of Happiness). Pradžia 8 vai. vak. 
Ižąnga 35c. Vaikams 10c. Šokiai po 
judžių. Ruošia IWO kuopa.

“Šviesos”.
12-to Apskr. Rast., J. T. V.

Worcester, Mass

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Clement Vokietaitis

Tel. Evergreen 8-7179
Brooklyn, N. Y.

NEW BRITAIN, CONN.
Sekmadienį, gegužės 9-tą, Calumet 

Svet., 53 Church St., bus rodoma 
“Patriotai” (Patriots), prieškarinė 
drama. Du rodymai, nuo 3 vai. po 
pietų iki 7 vai. vakaro. Įžanga 35c, 
vaikams 10c. Viršminėtus judžius ga
lima gauti per Rusų Darb. laikraštį 
“Novy Mir.”

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks 9 d. gegužės, 2-rą vai. 
po pietų, B. Poteliūno Svet., 53 Bank 
ir kampas Stanton St. Skaitlingai 
draugai ateikit į susirinkimą ant lai
ko, užsimokėkite mokesčius, kad ne- 
liktumėt suspenduoti. Iš Centro yra 
atsiųsta svarbių dalykų išspręsti 
įvykdinti gyvenimam Atsiveskite 
nauju nariu. — Kp. Sekr. J. V.

(108-109)

NEWARK, N. J.
Gegužės 9-tą (Mothers Day), LDS 

Jaunuolių kuopa 203 rengia “Tėvų 
ir Motinų” dienelę. Įvyks Rivoli Ball
room, 209 Ferry St. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Apart lošimo “Bingo” su 
gerais laimėjimais bus ir graži kon
certinė programa, kurią išpildys pa
tys jaunuoliai. Taipgi trumpa vieno 
akto komedija. Kviečiame visus New
arko ir apylinkės lietuvius dalyvaut 
šiame parengime ir pamatyt ką jū
sų sūnai ir dukterys gali nuveikt. 
Tikietai tik 35c. Org. M. Jamison.

(107-108)

ir 
ir 

S.

Mirė Senas Šios Apylinkės 
Gyventojas

Balandžio 29 d. mūsų kai
myniniame mieste, Phillips- 
burgh, N. J., numirė lietuvis, 
Pranas Mineika (Minnick). 
Nors metais žmogus buvo se
nyvas, bet dar gana stiprus, 
tačiau nelaboji liga labai grei
tai jį pakirto. Paliko didelia
me nuliūdime suaugusius vai
kus, 3 sūnus ir vieną dukterį, 
taipjau visą eilę giminių čio- 
nais ir Naujojoj' Anglijoje ir 
Brolį Sag Harbor, Long Island. 
Jo sūnus Pranas yra plačiai 
lietuviams žinomas kaipo dar
buotojas šilko unijoje, ir abel- 
nai pažangus ir susipratęs 
draugas.

P. Mineika tapo palaidotas 
2 d. gegužės su bažnytinėmis 
apeigomis. Reiškiame giliausią 
užuojautą likusiai šeimynai.

Eugenija.

Komunistų
Blank. Drg.

Wilkes Barre, Pa
Mūsų Šventė

Kaip kitų miestų darbinin
kai, taip ir Wilkes-Barre ap
vaikščiojo Pirmąją Gegužės. 
Tik gaila, kad nebuvo visų 
darbininkų bendrai atlikta. 
Kaip jau spaudoje buvo mi
nėta, keletas “opozicijos” lie
tuvių ir toks pats skaičius lo- 
vestoniečių su keliais socialis
tais užsispyrė nedalyvaut sy
kiu ir jie patys rengė apvaikš- 
čiojimą. Jie savo tikslą atsie
kė, bet kokios pasekmės iš to 
jųjų darbo buvo, tai tegul pa
tys įvertina. Jie savo prakal
bas pradėjo su keletu tuzinu 
žmonių. Su laiku skaičius kiėk 
padaugėjo, nes pradėjo rinktis 
darbininkai į bendrą apvaikš- 
čiojimą. Jie turėjo tris kalbė
tojus, — paskutinis kalbėjo 
Francis Hanson, iš New York, 
apie Ispaniją.

Daugumos darbininkų reng-

nuoliai sugriežė 
i kos kūrinėlių.

Perstato nuo 
Partijos drg. M.
Blank pasidžiaugia darbininkų 
vieningumu, kaip didmiesčiuo
se, taip ir mažose kolonijose. 
Šiemet, kaip Gegužinės minė
jime, taip kitais klausimais, 
darbininkai pradeda sueiti į 
bendrumą, reikalinga ant to- 
liaus dar labiaus plėsti ben
drą veikimą prieš išnaudotojų 
klasę. Taip gi prisiminė ir 
gerai užakcentavo Ispanijos 
Liaudies Fronto karžygiškas 
kovas, ir kad tose kovose da
lyvauja Amerikos jaunų kovo
tojų apie 3,000 po vardu Ab
raham Lincoln Batalijono. At
sikreipė aukų Ispanijos Liau
dies paramai.

Aukų surinko $18.63- Prie 
durų už ženkliukus surinko 
$16.71. Išlaidoms paimta apie 
$13. Tai Ispanijos Liaudies 
paramai liko $22.34.

Priminimas LLR. Choristams 
Ir Jų Tėvams.

Bendras Gegužinės komite
tas kvietė LLR. Chorą dainuo
ti, kvietimą vienbalsiai priėmė. 
Nutarta buvo dalyvauti darbi
ninkų šventės minėjime. Bet 
iš 22 choristų į Gegužinę atsi
lankė tik 8. Kur tie 14 choris
tų praleido pirmos gegužės va
karą? Per apskritus metus 
mes turim 52 šeštadienius, ar
gi negalima ant metų porą ar 
trejetą šeštadienių pašvęsti 
darbininkų organizuotam dar
bui? Ir reikia pripažinti, kad 
tos merginos ir vaikinai, kurie 
neatsilankė į Gegužinės minė
jimą, yra komunistams simpa
tingų tėvų vaikai-dukterys. La
bai blogas pavyzdys. Bandom 
Organizuoti abelnai mases, bet 
tuo pačiu sykiu negalim įtikin
ti savo vaikus reikalingume 
dalyvauti tokiuose svarbiuose 
parengimuose. Taisykim savo 
ydas. Parodykime daugiau 
idealizmbl Žvalgas.

Mūsų Gegužinės Iškilmės
Gegužės pirmą dieną Komu

nistų Partija surengė demon
straciją, kuri įvyko miesto sod
ne. Miesto policijos viršinin
kas nenorėjo duoti leidimą, 
bet Komunistų Partija reika
lavo, kad duotų, taip gi rei
kalavo, kad vyriausiu kalbėto- 
jum būtų Anna Burlak. Poli
cijos viršininkas atsakė: “An
na Burlak kalbės tiktai per 
mano lavoną, o kitaip tai' ne
kalbės”. Todėl komunistai bu
vo priversti j ieškot kito kal- 
bėtojaus. Gavo iš Bostono drg. 
Otis Hood. Buvo nusamdę 
garsiakalbį, bet policija nelei
do naudoti, tas apsunkino kal
bėtoją ir klausytojus, kurie 
toliau buvo.

Bet vis gi Worcesterio dar
bininkai apvaikščiojo Pirmą 
Gegužės ir išnešė rezoliucijas, 
kad paliuosuotų Tom Mooney, 
prieš karą ir fašizmą, ir už 
apgynimą Ispanijoj demokra
tijos. Tiktai gaila, kad lietu
vių labai mažai tedalyvavo. 
Nors subatom nedirba, bet vis 
tiek jie “neturėjo laiko” ateit. 
Tas negerai.

Ant vietos .buvo 
aukų del Ispanijos. 
$13.70. '

Tą patį vakarą ant 
cott St., įvyko kitas 
mas. Buvo surengta
nė ir šokiai. Laike vakarienės 
Anna Burlak pasakė puikią 
prakalbėlę, taip gi jinai nesi
gailėjo komplimentų, pašie
piančių Worcesterio policiją. 
Ir čia buvo užsiminta apie Is
panijos vargus, todėl paprašė 
sumesti keletą centų. Surink
ta $22.60., Aukavusiems šir
dingas ačiū.

Dalyvavo Aido Choras, su
dainuodamas kelias daineles, 
kurios išėjo harmoningai. \

šokiam grajino negrų orkes-\ 
tra. šokikai pasakojo, kad 
gerai grajino.

NEWARK, N. J.
New Jersey valstijos Komunistų 

Partijos piknikas įvyks gegužės 30, 
Willick’s Grove, |cNorth Stiles St., 
Linden, N. J. Bus gera muzikalė pro
grama, 
kiams grieš 
Radio Band, 
džia 10 vai. 
Kelrodis: Iš 
žiuos nuo 10 
pietij nuo 516 Člinton Avė. ir 53 
Broome St. Privatiškais karais va
žiuojant, imkite kelią 25 arba 27 iki 
North Stiles St.f; Linden. Kviečiame 
visus. — Rengimo Kom.

(108-109)

PHILADELPHIA, PA.
Al einantį sekmadienį, 9-tą d. ge

gužės, 2 vai. po pietų įvyks svarbus 
susirinkimas namo reikalais. Susi
rinkimą šaukia rusų ir lietuvių kliu- 
bas. Bus skaitomas raportas iš na
mo biznio. Kviečiame Kliubo narius 
ir ne narius dalyvauti šiame susi
rinkime. — Kom. (107-108)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCjp

KIRPIMAS b

SKUTIMAS J E) C

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avė. 

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

■■■■■■i......... .............

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

j
•VA ■ *• ’

parinkta
Surinkta

29 Endi- 
parengi- 
vakarie-

VARPO KEPTUVE
AV

šokiai ir įvairūs žaislai. Šo- 
Fisher Musical Bakers 
Įžanga tiktai 15c. Pra
ryto iki vėlai nakties. 
Newarko busai išva- 

val. iš ryto iki 12 vai.

Mo-
Mo- 

dovanas,

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, gegužės 9-tą yra 

tinų Diena, kurioje pagerbiama 
tinos, perkant įvairias 
kvietkas ir taip toliau. ALDLD Mo
terų kuopa rengia smagią vakarie
nę su gražiu muzikaliu programų, 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Pra
džia 7-tą vai. va*k. Kviečiame visus 
— Kom. (108-109)

BINGHAMTON, N. Y.
Paskutinis pakvietimas į ALDLD 

20 kuopos Moterų skyriaus rengia
mą bankietą, kuris įvyks 8 d. gegu
žės, Lietuvhj Svet., 315 Clinton St. 
Šį bankietą rengia apvaikščiojimui 
Motinų Dienos. Čia bus chop sucy 
gerų ir patyrusių gaspadinių paga
mintas taipgi kugelio bus prikepta 
pakankamai. Bus gera koncertinė 
programa, kalbės Ona Novaikienė ir 
kitos kalbėtojos, kurios aiškins reik
šmę Motinų Dienos, vaikučių chore
lis sudainuos keletą gražių dainelių. 
Turėsime gerą orkestrą šokiams. 
Įžanga prie durų 50c, iš anksto per
kant 45c. Vaikams 15c. Kviečia vi
sus Kom. (108-109)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. gegužės, 2-rą vai. po pietų, Eas
ton Baking Co. Svet., 34 N. 7th St. 
Malonėkite būti laiku, nes turėsime 
diskusijas CIO klausimu. (108-109)

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS 

BŪDAIS

J ieškotojas.

Svarbus Pranešimas

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DlENRASTYj “LAISVĖJE7'

Naujos Anglijos Apskričiam, 
ALDLD, LDS, Meno Sąjungos 
ir Komunistų Partijos, Jų Vi

som Kuopom ir Spaudos 
Rėmėjam.

Gegužės (May) 23 d., įvyks 
apskričių komitetų posėdis 
spaudos “Laisvės” pikniko rei
kalu. Kuopos yra kviečiamos 
prisiųsti delegatus su sumany
mais, taipgi ir pavieniai spau
dos rėmėjai yra kviečiami da-

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 9 d., 2-rą vaj. po pietų, Ba- 
kanausko Svet. Visi nariai susirin
kite ir nepamirškite pasimokėti me
tines duokles į Centrą. Taipgi šia
me susirinkime prisirengkime prie 
kuopos pikniko, gegužės 16 d. — 
Kp. sekr. P. Sakat. (107-108)

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kp. ir LDS 47 kp. 

specialis susirinkimas įvyks 9-tą d. 
gegužės, 86 Jefferson St., 2-rą vai. 
po pietų. Abiejų kuopų nariai daly
vaukite susirinkime. (107-108)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. rengia gegužinį išva

žiavimą, ku'ris įvyks sekmadienį, ge
gužės 9-tą d. Pužaičio ūkėj, Ferndel, 
Md. Pradžia 9 vai. iš ryto. Kviečia
me visus narius atvažiuoti ir praleis
ti dieną tyram ore. Pužaičio ūkė yra 
labai tinkama, nes yra daili svetai
nė šokiams ir taipgi yra didelis plo
tas lauko mašinoms pasistatyti. Bus 
ir programa, kurią išpildys Rusų- 
Ukrainų Choras. Turėsime skanių 
valgių ir gėrimų ir gerą muziką šo
kiams. Įžanga veltui.

Kelrodis: Mašinoms važiavimas 
Westport Road to Camp-Mled Rd., iki 
Linthicum Hghts, už gelžkelio pirmas 
kelias po kairei ir tiesiog į išvažiavi
mo vietą. Gatvekariais imkite W. B. 
& A. karą ir važiuokite iki Ferndel 
stoties, išlipę eikite po tiesiai, pusė 
mailės iki vietos. Bušas išeis nuo 20 
N. Calhoun St., kaip 10 vai. iš ryto.
— Kom. (107-108)

DETROIT, MICH.
Motinų Demonstracija

Gegužės (May) 9 d. tai yra seka
mą sekmadienį, 3 vai. po pietų įvyks 
didelė moterų arba motinų demon
stracija, įvairių tautų ir įvairių pa
žiūrų. -Demonstracija prasidės nuo 
miestavo knygyno, Woodward ir 
Kirby. Tikslas šios demonstracijos 
yra už taiką, prieš karą ir tt. Lie
tuvių moterys kviečia visas savatau- 
tes skaitlingai dalyvauti šioj “Moti
nų Dienos Demonstracijoj.”

(107-108)

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

RĮ h T| trrr
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tfORINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENĘ 
VARTOKITE

Į»

H

4
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi' 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, ' L 
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.,

Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui
rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnag 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. Gerkles, 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, 
lasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
f jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
AhalyzS, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir ciepijimąi. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th A Ve. ir Irvine PI'. 

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M, 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
(inSS’ KAIMO

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus; 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS; 
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
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 tuoj aus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

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

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.

Telefonnokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
VALANDOS: 

8—10 ryte 
1—2 p. p.

Kur Bus Kriaučiai — 
B Vakarienėj
< Vietos kriaučiai, kaip teko 

nugirst, didelis jų nuošimtis, 
dalyvaus K. P. L. F. vakarie
nėj, nes jie yra radikališki 
Žmonės ir neapsileidėliai. Ne
baisu ir kitų pažiūrų darbi
ninkams atsilankyti į komunis- 

Sį tų bankietą, nes komunistai 
yra tokie pat darbininkai, kaip 
ir kitų srovių žmonės, išnau
dojami ir skriaudžiami kapi
talistų.
- Jeigu jūs būsite nuskriausti 
dirbtuvėse ar kur kitur, niekas 
jūsų neužtars, vien tiktai ko
munistai, nes jie kovoja už 
savo ir kitų dirbančiųjų ir 
vargstančiųjų reikalus. Tai jū
sų, kaipo darbininkų, atsilan
kymas į mūsų vakarienę, kuri 
bus šį sekmadienį, 9 gegužės, 
'‘Laisvės” svetainėj, 8 vai. va- 

- kare, yra svarbi pareiga. Bus 
programa: dainų ir muzikos.

Gaukite tikietus šį 'vakarą 
* arba šeštadienį. Visus kviečia, 

Rengimo Komisija.

1 įvairios Draugijos ir 
Žymūs Amerikonai 

fe;_. Stoja už Taiką
• šeštadienį, 8 gegužės, New 

x Yorke įvyks nepaprasta Tai
kos Konferencija, kurią šau
kia dešimtis žymių org. ir re- 

I • mia keli šimtai taikos ir jau- 
I nimo organizacijų, pradedant 

YMCA ir Jaunimo Kongresu, 
ir jimant artistų, mokslininkų 
ir net dvasiškių draugijas. Po 
šaukimu taipgi pasirašo 43 
nacionalini garsūs individua- 
lai. Konf. bus Stuyvesant 
High School, 1st Ave. ir 15th 
Street.

Konferencijoj kalbėti pa
kviesta Mrs. Franklin D. Roo
sevelt ir majoras LaGuardia, 
taipgi kiti žymūs asmenys.

B . Drg. Andrulis Išvyko
” Chicagon

. • ...........
1 X Užbaigęs ilgą prakalbų , ir 
Organizacinių mitingų marš
rutą, kurio paskutinė dalis bu
vo Naujojoj Anglijoj, drau
gas V. Andrulis išvyko. Chi- 

' cagon pas namiškius ir prie 
palikto darbo. Grįždamas, or
ganizaciniais reikalais buvo 
sustojęs Brooklype. Svečias 
papasakojo įdomių dalykų 
apie darbininkų judėjimą ap
keliautose vietose.

Brooklyniečiu Sveikata
Automobilių nelaifnėse mir

tys daugėja. Pereitą savaitę 
žuvo 7. Viso per 17 savaičių 

I šių metų užmušta 98 žmonės. 
; Pačiame New Yorke — 122, 
Bronxe — 47, Queens — 30, 
Richmond — 8. Visame did- 

I miestyje jau žuvo 305, kuo
met pereitų metu tuo pat laiku 
tik 245.

Daugėja ir mirimai diphthe- 
I ria. Iki šiol jau buvo 15 mir
čių, gi tuo pačiu laiku pereitų 
metų tebuvo tik 2 mirtys. Čie- 

I pijimu vaikai apsaugoma nuo 
_ tos nelaimės ir, kaip Dr. Rice 
sako, gudri motina nieko ne
laukus įčiepys savo -vaikus.

Skarlatina per savaitę buvo 
naujų susirgimų 168. Tymais

I— 51.
Plaučių uždegimu mirė 35, 

influenza — 5. Nuo visokių 
priežasčių mirė 522.

Gimė per savaitę 800.

Nužudė Aklą Radio 
Prekiautoją

Joseph Alonzo, vienintelis 
aklas radio prekiautojas New 
Yorke rastas negyvas su pra
mušta galva, savo kambaryje, 
užpakalyje radio krautuvės, 
153 Avenue A, N. Y. Manoma, 
kad jis nužudytas iš keršto, ne 
plėšimo tikslu, žudystė įvykus 
antradienį, bet niekas to ne
žinojo ilęi trečiadienio, kada 
gretimos krautuvės savininkas 
pastebėjo), kad jo krautuvė ne
atsidaro. V

Klausinėta jo šoferis ir atsi
skyrus žmona, bet kaltininko 
kol kas nerado.

Rytoj Būkite Prie Naziu 
Konsulato

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas šaukia visus savo 
narius dalyvauti protesto de
monstracijoj prie nazių konsu
lato šeštadienį, 8 gegužės, 11 
vai. dieną. Seniau tokį atsi
šaukimą išleido Komunistų 
Partija į savo narius. Demon
straciją šaukia Ispanijos De
mokratijos Gelbėjimo Komite
tas. Svarbu visiems dalyvauti 
toj demonstracijoj, kad bend
romis spėkomis pareikšti pro
testą prieš Hitlerio fašistų 
brutališką") skerdimą Baskų 
Respublikos gyventojų Ispani
joj.

New Yorko naujam tuneliui, 
sujungimui jau esamų Hudson 
ir East Upių tunelių, kuris bus 
budavojamas po 38-ta gatve, 
New Yorke, valstijos seimelis 
paskyrė $27,000,000.

MOTERŲ ATYDAI
šeštadienio vakarą, apie 

7:30, “Laisvės” svetainėj, mo
terys rengia prakalbas. Prele
gente bus daktarė A. šliupai- 
tė.

Daktarė A. šliupaitė duos 
moterims labai įdomią prelek- 
ciją apie įvairias moterų ligas; 
ypatingai aiškins apie vėžį, 
širdies ir vėžio ligos daugiau
siai išpjauna žmonių, tad kiek
vienam svarbu susipažinti, 
kaip nuo jų saugotis.

Apart Dr. A. šliupaitės, bus 
ir kita moteris kalbėtoja, tad 
moterys pasistengkite daly
vauti. Įžanga 10 centų.

Iš Piliečių Bazaro

Užstreikavo Laivus 161 NO. 6th STREET

Streikas sulaikė 4 United 
Fruit laivus New Yorko prie
plaukose: Choluteca — dokas 
1, šiaurių Upėj ir Quiregua, 
Coppenane ir Atenas — do
kas 3.

Priduota kompanijai eilė 
reikalavimų, bet svarbiausiu 
buvo protestas prieš kompani
jos atsisakymą skaitytis su ei
liniais unijos delegatais, rei
kalauja pripažinimo. Cholute- 
cos delegacija buvo pridavus 
lista skundu kas liečia maista, 
guolį ir algas. Kompanijai at
metus, įgula paskelbė sėdėji
mo streiką. Policijai išmėčius 
sėdėtojus iš Choluteca, sustrei
kavo kitų trijų laivų įgulos. •

Maspetho ir Apylinkės 
Lietuvių Domei

• Šį sekmadienį, 4 vai. po pie
tų, New National Svetainėj,, 
61-60 56th Road (Clinton 
Avenue), Maspeth, N. Y., 
įvyks labai didelis ir gražus 
parengimas.

Rengia bendrai lenkų ir ru
sų I. W. O ir Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos vietinė kuopa.

Programoj dalyvauja Brook- 
lyno Aido Choro Aidbalsiai, 
Ukrainai suloš veikalą “šal- 
tišis,” lenkai artistai duos ko
miškų monologų. Taipgi jie 
šoks krakoviaką ir mazurką 
liaudiškuose kostiumuose.

Po programai seks šokiai
prie Gregorek’s puikios orkes
tro®. Įžanga 45 centai.

Kviečiame visus dalyvauti.
Komitetas.

Retail Clerks Unijos eiliniai 
nariai sako: išritai iš unijos 
viršūnių vieną supuvusį kiauši
nį, viršininkai įris kitą.

Jie iškėlė kovą prieš pasky
rimą Roy D. Denise biznio ve
dėju vieton narių išvyto lauk 
George “Bozo” Hurwitz, kuris 
yr buvęs net valdiško teismo 
baustas už kriminalybes. De
nise yra buvęs paties Wm. 
Greeno pasmerktas užzšuny
bes, bet dabar vėl bruka atgal.

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)

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteris dirb

ti prie namų darbo ir gyventi mažam 
miestelyj. Darbas nesunkus, tik trys 
nariai šeimynoj. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės: J. Sabaitis, 60-73 
Gates Ave., Brooklyn} N. Y. Arba 
šaukite telefonu: Hegemen 3-7349.

(106-108)

na- 
yra 
arti

PARDAVIMAI
Parsiduoda septynių kambarių 

mas ant, septynių akrų žemės; 
visoki moderniški jtaisymai,
miesto ir vandenio. Gerai dėl antčių 
ir žąsų auginimo. Kreipkitės: A. Bo- 
nitt, P. O. 5, Tuckahoe, N. J.

(108-109)

Saldainių krautuvė ant pardavimo, 
randasi priešais parką, 79 Johnson 
Avenue. Kaina labai prieinama.

(107-108)

Parsiduoda saldainių krautuvė, 
randasi tarp' dviejų mokyklų. Geras 
pragyvenimas. Pardavimo priežastį 
sužinosite ant vietos. Kreipkitės: 202 
Leonard St., Brooklyn, N. ZY.

(107-109)

Šventadieniais susitarus 
į Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
1—2 p. p.

Ir pagal sutartį
Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte 

" 2—8 vakare
Tel. Stagg 2-0706 

Namų, Republic 9-3040

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

B X

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

STREET

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

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

. Peršovė Antaną Skaržauską
sj i Gegužės 5 dieną Siručio už

eigoj, 46 Gold St., Central 
Brooklyne, tapo peršautas An
tanas Skaržauskas ir dar gy
vas išvežtas į ligoninę./ Sako, 
kad net trys kulkos tapo suva
rytos į krūtinę.

Kas jį peršovė ir kodėl/dar 
neteko sužinoti. A. Skaržaus
kas yra vedęs, turi žmoną ir 
didelį sūnų ir dukterį, dirba 
cukrinėj. Pirma ilgus metus 
gyveno Central Brooklyne, o 
dabar gyvena Ridgewoode.

į Nelaimė atsitiko jam iš 
darbo užėjus į tą minėtą užei
gą biskį po 4-rių po piet.
% Vėliau sužinota, kad Skar- 
žausko drąsa buvo priežasti
mi pašovimo, kuris gręsia pa
vojumi jo gyvybei.

Užeigon atėjęs plėšikas ir 
įsakęs 'visiems iškelt rankas. 
Skaržauskas užklausęs: “Juo
kus kreti, ar ką?” ir pažengęs 
link užpuoliko. Užpuolikas šo
vęs krūtinėn, bet tas šūvis, 
matomai, buvęs nepavojingas, 
nes Skaržauskas šokęs ant už
puoliko, išsivijęs ant šaligatvio 
ir susikibęs su juo. Tuo tarpu 
plėšikas iššovęs dar du sykiu 
ir Skaržauskas krito.

Skaržauskas gyvena 122 
Howard Ave., iš amato yra 
iaivakrovys.

Nelaimės~laiku su juo buvęs 
Alekas Zubavičius, gyvenąs 

<803 Water St.
t* ■ Centralbrooklynietis.
& i

Penktadienio vak., balan
džio 30 d., buvo gana smagus 
piliečių Kliubo bazaro vaka
ras. Programai pirmininkauja 
pats didžiausias vyras J. Bui
vydas. Dainuoja J. L. Kava
liauskaitė įvairias dainas. Jai 
pianu palydi Albina Depsiutė.

Po dainų pasigirsta stiprus 
akšijonieriaus V. Brazaičio 
balsas, jam pritaria T. Kapo
čius, kuris andliavoti moka ge- 
riaus, negu žiponus siūti. A. 
Velička parduoda čekius ir 
šypsosi, atrodo daugiaus pa
tenkintas, negu steiko kepimu. 
Kiti akšijonieriai, P. Stanaitis 
ir J. Steponaitis užmuša savo 
balsais du pirmuosius. Zizienė, 
štyvienė, K. Adomaičiutė- 
Adams, pasitinka svečius su 
įvairiais laimėjimais. Vyriau
sias šinkorius — bartenderis 
A. Kulikauskas, rankoves at- 
raitęs* iki pečių dirba sušilęs. 
J. šaltis net akinius įsitaisė pi
nigams skaityti. Paulikonis 
(tai tas, kuris yra visų susai- 
džių maršalka) dirbasi su vil
ku. Nemanykite, kad su Čaliu 
Vilku, bazaro prezidentu, bet 
jis turi tam tikrą geimį užvar
dintą vilku.

Visi svečiai, kurie dalyvavo 
šiame vakare, likosi smagiai 
priimti ir linksmai išsiskirstė 
namo.

šį penktadienį, gegužės 7 d., 
vėl prasidės bazaras su nau
ja programa ir tęsis šeštadie
nį ir sekmadienį.

Šiuose vakaruose, bazaro 
prezidentas čalis Vilkas sako, 
bus daug naujų dalykų ir nau
jos publikos. E. Bensonas.

Williamsburgo Bedarbiai 
Reikalaus Pašalpos

Trečiadienį įvykusiame su
sirinkime bedarbių organizato
rius nurodė, kad darbai pra
dėjo mažėti ir pašalpų reika
lavimai kas dieną daugėja. 
Šios savaitės surašė yra 25 
nauji pašalpos reikalavimai. 
Todėl mūsų komitetas turi ap
lankyti visus tuos mūsų orga
nizacijos narius, kuriem yra 
atimta pašalpa jau 4 ar 5 mė
nesiai ir paskelbti griežtą ko
vą už pašalpos sugrąžinimą.

Gegužės Pirmos parade 
maršavo 12,000 Darbininkų 
Susivienijimo narių..

Kaimietis.

VAKARIENE
ŠOKIAI

Rengia Brooklyno Lietuvių Komunistai

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 9 May, 1937
BUS “LAISVĖS” SALĖJE

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
ŠAUNI DAILĖS PROGRAMA IR 

GERA VAKARIENĖ
Pradžia 8-tą valandą vakare

ALDONA KLIMAITĖ, koloratūra sopranas 
dainuos solus ir bus tarptautine stygų orkestrą, 
kuri skambins darbininkiškus maršus ir liaudies 
dainas ir bus trumpų prakalbų,

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI
Pelnas nuo šios vakarienės bus sunaudotas 

paramai darbininkų klasės kovoms. Tad prašo
me skaitlingai dalyvauti šiame parengime ir 
tuomi paremti darbininkų klases kovajL 

RENGĖJAI.
E --------------------------- --------------- ------------------------------- E------------- -q—--- ----

Iškilmingas Atidarymas
šiuomi yra informuojama gerbiama Brooklyn© 

lietuvių visuomene, kad plačiai žinomas
STANLEY MASIULIS

ilgus laikus buvęs Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo manadžerium, dabar turi savo restauiaciją su 

pilnom laisnem visokiem gėrimam
STANLEY MASIULIO NAUJOS VIETOS 

Atidarymas Bus

Šeštadienį 8 Gegužės-May
Kviečia visus savo draugus ir pažįstamus atsilankyti 

ir pasiviešėti puikiai įrengtoje savo vietoje atidarymo 
dienoje. Taipgi norime įsigyti dar platesnės pažinties, 
todėl kviečiame į< atidarymo pokilį atsilankyti ir tuos, 
kurią dar nepažįstame.

STANLEY MASIULIO NAUJA VIETA YRA
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarp Union Ave» ir Lorimer St.

Vincent J. Simmon, M. D.
43 WEST 88th STREET 

New York, N. Y.
Lietuvis Gydytojas

Telephone: Schuyler 4-4147
Valandos:

Nuo 12—1:30 po piet ir
nuo 5—7 vai. vak.
Tr Pagal Susitarimų. 

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312 ,

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Ifcž.- 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 DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamų kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

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

Visokių Automobilių 
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

IW mt IW IW

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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