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Krislai
Nazių Politika. 
Kunigų Receptai.

Vokietijos nazių politika— 
plėšimo politika. Tos nazių 
politikos ran k ved žiu yra Hit
lerio knyga “Mein Kampf,” 
kurioje tarp kitko sakoma:

“...Mes sustabdome amžiną 
germanų traukimą į Europos 
pietus ir vakarus ir kreipia
me žvilgsnį į žemę rytuose. 
Mes baigiame prieškarinę pre
kybos ir kolonialinę politiką 
ir pradedame ateities teritori- 
alinę politiką. Bet kai mes 
šiandieną kalbame apie nau
jus kolonizacijos plotus, mes 
galime pirmoj vietoj galvoti 
tiktai apie Rusiją ir nuo jos 
priklausomas Pabaltijos vals
tybes.”

Tos politikos pravedimui 
yra užšriubuota visa trečiojo 
Reicho mašina. Jų net poetai 
dainuoja-rašo:
“Į Štrasburgą, Vieną, į Rytus 
žygiuosim, mūs laukia tenai, 
Ten turto, ten žemės lig soties, 
Mes būsim ten ponais ilgai.”

Ir naziai, tiksliau Hitleris, 
šiandien lošia atviromis korto
mis, naudodamasis demokra- 
tinių šalių nesusitarimu, o 
ypatingai Anglijos lūkuriavi
mo ir delsimo politika.

Vedini tos politikos naziai 
Austriją jau aneksavo. Būtų 
tą patį padarę ir su čecho- 
slovakija, jeigu pastaroji ne
būtu atstačiusi savo herojišką 
kumštį į arišką nazių nosį.

šaukia kun. A. P. 
organe 

sekdamas

tėveliai 
gali, bet

“Šv. Komunija — jaunimo 
apsauga, 
Sandys juozapiečiij 
“Darbininke,” aklai 
kunigą Ab. Stolz’ą.

Gali neženotieji 
šaukti kiek tik jie 
jaunimas nuo jų nusisuks, nes 
jis žino, kad “šventu” plotme
lių nei pasisotinsi, nei nuo 
šalčio prisidengsi!

Tas pats A. P. Sandys ten 
pat Jeremijošiaus balsu - sau* 
kia:

“Kovos laikas jau čia pat! 
Dangaus ir pragaro (Vaje, 
vaje!—P. B.) galybės kovoja 
užviešpatauti jauriimo širdyse. 
Jaunimas vienas tegali tą 
klausimą išspręsti; jo galėję 
tarnauti Dievui arba velniui.”

Pilnai pritariame A. P. San- 
džio nelaimei! Taipgi prita
riame tvirtinimui, kad “jau
nimas vienas, tegali tą klausi
mą išspręsti.” Ir jis išspręs. 
Mums tik stebėtina, kam ta 
A. P. Sandžio jeremijošiška 
rauda, kuomet viskas palieka
ma “jiems patiems” ?

liežuvių 
stveriasi 
“Vieny-

A. B. Strimaitis 
duely su p. živatu 
“istorinių” davadų. 
beje” skaitome:

“Kad nėra kitos lietuvių 
organizacijos, kuri pergyvena 
didesnių nemalonumų, kaip 
SLA su tuo p. živato bėda- 
vojimu kiekvienas sutinka, at
siminęs anuos laikus, kuomet 
raudonukai, giltiniečiai, eks- 
propriatoriai, kun. J. žebrio 
ir jo tarnaitės žudikų drau
gai, po revoliucijos Rusijoje, 
į Ameriką subėgo, sulindo į 
įvairias organizacijas, o ypač

Perskaitęs tą nemokšiškai 
parašytą p. A. B. Strimaičio 
klejonę, aš pilnai tikiu, kad 
jis tarnavo “Schuylkill apskri
ties pamišėlių prieglaudoje 
pusšeštų metų” . . .

f

Vyt. Sirvydas “Vienybėje” 
rašo :

“Lietuvos vidaus tvarka kai 
kurių mūsų negiliai galvojan
čių laikraščių vadinama pu
siau diktatorine. Jei viena 
pusė diktatūra, kita, aišku, 
demokratija.” ’

Kartą tūlai panelei kokis 
ten storžievis primetė, kam 
jos viena koja trumpesnė.

SUIMTA KETURI NAZIŲ LAIVO “BRE
MEN” ĮGULOS NARIAI KAIP KARI

NIAI ŠNIPAI PRIEŠ AMERIKĄ

JERSEY CITY MAJORO POUCIJA IR 
GENGSTERIAI SUMUŠĖ IR DEPORTAVO 
KONGRESMANĄ, ATVYKUSĮ KALBĖT

&

BUS TARDOMA DAR DE- 
SĖTKAI NAZIŲ 

ŠNIUKŠTŲ
New York. — Jungtinių 

Valstijų prokuroras L. Har
dy areštavo 4 narius atplau
kusio Vok. laivo “Bremen” 
ir jie tapo užrakinti kalėji
me, iki gaus parankas (be
las), du po $15,000 ir du po 
$5,000. Jie suimti kaip šni
pų sėbrai, liudyt federaliam 
teismui, kuris tardo Vokie
tijos karinius šniukštus.

Dabar areštuotieji yra 
Wm. Boehnke, nazių politi
nis vadas, kuris laive neva 
tarnavo kaip “šėpų prižiū
rėtojas;’ ’ Johann Kleiber, 
antrasis radio oficierius; J. 
Hart, “pyragaičių kepyklos 
prižiūrėtojas” ir Walter 
Otto, bendras reikmenų 
skyriaus viršininkas laive.

Seniau buvo suimta šnipė 
Johanna Hoffmann, kuri 
laive “Bremen” neva “dirbo 
kaip plaukų raityto ja” mo
terims, o dar nesenai tapo 
areštuotas Lutz Liesewitze, 
vienas iš “Bremeno” oficie- 
rių. i

Keturi ką tik suimtieji 
yra po tokiomis aukštomis 
kaucijomis laikomi, kad ne
bandytų pabėgt, kaip kad 
padarė vokietys daktaras 
Griebi, naturalizuotas Ame
rikos pilietis. Jis be jokio 
pasporto paspruko “Bre
men” laivu į Vokietiją, kaip 
tik buvo oficialiai pašauk
tas liudyti byloje, kuri yra 
vedama prieš Hitlerio šni
pus: G. G. Rumrichą, Eri- 
chą Glaserį, Johanną Hoff
mann ir O. H. Vossą.

Kaip sako Jungtinių Val
stijų prokuroras Hardy, ta 
byla galės taip išsišakot, 
kad apims kelis 1 desėtkus 
Vokietijos šmpų Amerikoj.

Tardyman Ą)uvoi atvestas 
paskutinėmis dienomis kaip 
liudininkas ir “Bremeno” 
kapitonas Adolf Ahrens.

Apart daktaro 1 Griebl’o, 
pasišalino ir tūli kiti vokie
čiai amerikiečiai 1 liudinin
kai su Hitlerio valdžios pa- 
gelba, kaip sako Jungtinių 
Valstijų prokuroras.

Per 24 Dienas Liaudiečiai 
Nukirto 125 Nazių ir Mus- 

solinio Orlaivius
Barcelona. — Ispanijos 

respublikos vyriausybė pra
neša, kad jos lėktuvai nuo 
kovo 1 iki 25 d. nušovė že
mėn 92 Italijos ir 33 Vokie
tijos orlaivius.

Hėndaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
pripažįsta, kad liaudiečiai 
atėmė iš jų įvairias pozici
jas arti Sort, šiaurvakari
niame Katalonijos fronte.

Apsukrioji panele lygiai taip, 
kaip p. V. Sirvydas, atkirto: 
“Teisybė, ponas, kad mano 
viena koja trumpesnė, bet už 
tai antra—gerokai ilgesnė!”

/

Čechoslovakijos Kietu
mas Priverčia Nazius 
Jau Mandagiau Kalbėt
Praha, Čechoslovak. Iki 

praeis paskutiniai jos mies
tų valdybų rinkimai, Čecho- 
slovakija laikys savo armi
ją mobilizuotą ruožtuose, 
kurie rubežiuojasi su Vo
kietija ir, kur reikia, Čecho- 
slovakijos viduryje kaip pa
reiškė jos geležinkelių mi- 
nisteris ir vice-premjeras 
Rudolf Bechyne: Armija 
liksis mobilizuota, kol at
slūgs Čechoslovakijai pavo
jus iš nazių pusės, nežiū
rint, kaip protestuos hitle
rininkai, reikalaudami iš
traukt tą armiją iš pasieni- 
nių ruožtų ir iš vadinamos 
“vokiškos” srities Čechoslo
vakijoj.

Berlin. — Nuo praeito 
penktadienio visi Vokieti
jos laikraščiai, kaip pagal 
įsakymą, sušvelnino grūmo
jančius savo plūdimus prieš 
Čechoslovakiją ir prieš už
tariančias ją demokrati
nes šalis. (Nes kurstyt ka
ro ūpą dabar nepraktiška, 
kai Čechoslovakija taip pa
siruošus, kai Sovietai ir 
Francija stoja už ją ir kai 
Anglija “nepataria” Hitle
riui laužtis į tą šalį.)

London. — Anglija duoda 
Turkijai $50,000,000 kredi
to. Turkų valdžia ton sąs- 
kaiton pirks karo reikme
nis iš Anglijos

Bangžuvių Medžiojimo 
Laive Penki Pamišo ir 

Penki Nusižudė
Halifax, Nova Scotia. — 

Nuo blogo maisto, šalčio, 
vargo, nuobodumo ir kitų 
klaikių sąlygų išėjo iš proto 
penki darbininkai-jūrinin- 
kai laivo “New Sevilla,” ku
ris nuo pernai rudens me
džiojo bangžuves lediniuo- 
tame vandenyne, apsupan
čiame Pietinį Polių (žemės 
ašigalį). Kitiem penkiem 
taip suiro nervai, kad jie 
nušoko nuo laivo ir pasi
skandino. Vienas radio tar
nautojas mirė. Prie to, 
bangžuvių medžioklės stoty
je New Georgijoj įvyko 
“pamišęs maištas,” kaip sa
ko M. O’Brien, vienas to lai
vo įgulos narių.

Laivas sykiu buvo ir fab
rikėlis lydyt bangžuvių tau
kus ir dirbinėt bizniui kitas 
jų lavonų dalis. Viso to 
smarvė taip pat sirgdino 
jūrininkus.

Visu tuo žygiu buvo su
medžiota 1,606 bangžuves, 
ir likusieji gyvais jūrinin- 
kai-žvejai parvežė savinin
kam 119,000 bačkų bangžu- 
vinio aliejaus.
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Per Demokratinį F r on 
tą į Socializmą, Šaukia 

. Komunistų Partija
New York. — Prez. Roo

se vėl to Naujoji Dalyba, ne
žiūrint savo silpnumų, yra 
svarbi dalis besikuriančio 
demokratinio fronto prieš 
monopolistinį kapitalą, — 
pareiškė Amerikos Komu
nistų Partijos generalis sek
retorius Earl Browder, duo
damas puspenktos valandos 
raportą Komunistų Partijos 
suvažiavimui praeitą šešta
dienį, Carnegie Hall, kur 
puvo 3,000 deelgatų ir sve
čių.

Jis peržvelgė Partijos 
darbuotę ir politinę padėtį 
šioj šalyj nuo 1936 m. ir iš
reiškė džiaugsmą, kad “di
džioji demokratinė katalikų 
masė petys petin kovoja iš
vien su mumis už tuos pa
čius ekonominius ir socia
lius siekimus.” Browder 
ryškiais faktais atmušė pa
sakas prieš-demokratinių 
kunigų, būk komunistai “sė
ją ištvirkimą.”

Drg. Earl Browder šau
kė sulaužyt monopolis
tinių kapitalistų sė
dėjimo streiką prieš Naują
ją Dalybą, sumušt dešinių
jų demokratų ir republiko- 
nų sąjungą šio rudens rin
kimuose ir priverst valdžią 
pakeist jos žalingą “bepu- 
siškumą,” kuris netiesiogi
niai padeda generolui Fran- 
co’ui, Hitleriui ir Mussoli- 
niui prieš Ispanijos respub
liką. • -

“Išvengt bet kokio nesusi
pratimo dabar ir ateityj, — 
sakė Browder, — turime 
pareikšti, be mažiausio dve
jojimo, jog Komunistų Par
tija nieku būdu nesilpnina 
ir neapleidžia savo galuti
nio tikslo, kuris yra pilno

Čechoslovakų Partijos Lai
mėjo Miestų Rinkimus 

Komotau, Čechoslovakija. 
—Miestų ir miestelių valdy
bų rinkimuose praeitą sek
madienį naziai septyniuose 
šimtuose “vokiškų” apskri
čių pravedė 80 iki 95 pro
centų savo kandidatų; bet 
kitose 2,040 apskričių rinki
mus laimėjo didelė daugu
ma balsų demokratinės ir 
tautinės čechoslovakų par
tijos, socialistai ir komunis
tai. >

Komunistų laimėjimai 
“milžiniškai pakilo” šiuose 
rinkimuose lyginti su praei
tais, kaip rašo Associated- 
Press.

Naziai išprovokavo susi
kirtimus su cechais Eiden- 
berg mieste, kur liko sužei
sti 4 asmenys, tarp jų ir na- 
zis Dehn. 85 areštuoti.

Likusiose Čechoslovakijos 
apskrityse rinkimai miestų
valdybų įvyks birželio 12 d.nių, nežiūrint lietaus.

socializmo įvykdymas Ame
rikoj kaip galint greičiau
siu laiku, kaip tik socializ
mas įgys paramą daugumos 
žmonių... Ištikimybėje so
cializmui glūdi Taktas mūsų 
ištikimybės demokratiniam 
frontui,” pagal obalsį, atė
jusį tiesiog nuo Lenino: 
“Per demokratiją-į socializ
mą; per socializmą į aukš
čiausią ir pilną demokrati
jos įkūnijimą.”

Iš KOMUNISTŲ PARTI
JOS KONVENCIJOS

Dešimtasis Komunistų 
Partijos suvažiavimas pra
sidėjo ketvirtadienio vaka
rą, pereitą savaitę. Dalyva
vo 527 delegatai, 266 alter- 
natai ir 200 broliškų dele
gatų.

Penktadienis buvo pralei
stas rinkimui įvairių komi
sijų ir kitų suvažiavimo 
t.varkos reikalams vesti įs
taigų. Popietinėj sesijoj bu
vo įvairių komisijų susirin
kimai.

Į garbės prezidiumą iš
rinkti: Stalinas, Manuilskis, 
Dimitrovas, Kuuseninas, 
Thaelmanas, Thorez, Mar
ty, Bonte, Gottwald, Wan 
Ming, Ču Teh, Mao Ce 
Tung, Prestes, Okano, Ra- 
kosi, Ercoli, Tim Buck, 
Murray, Pollitt, Laborde, 
Roco Phillips, La Fterte.

Partijos generalio sekre
toriaus Browderio labai 
įdomaus raporto dalys bus 
paduotos “Laisvėje” atski
rais straipsniais.

Plačiau apie šį taip svar
bų Komunistų Partijos su
važiavimą bus duota. žinių 
ir straipsnių sekančiuose 
“Laisvės” numeriuose.

D. Federacija ir CIO Išvien 
Streikuosią Akrone

z Akron, Ohio. — Amerikos 
Darbo Federacijos unijos 
žada išvien su CIO unijo
mis skelbt visuotiną streiką 
Akrone, jeigu Goodyear gu
mų kompanija nesusitaikys 
su CIO Jungtine Auto. Dar
bininkų Unija. Pastarosios 
darbininkai sustreikavo, 
kad kompanija paleidinėja 
iš darbo senesnius darbinin
kus, gerus unijistus.

Paskutinėmis žiniomis, 
per policijos ir gengsterių 
padarytą užpuolimą ant pi- 
kietininkų praeitą ketvir
tadienį, tapo sužeista 85 as
menys.
1,500,000 žmonių Eucharis
tinio Kongreso Iškilmėse
Budapest, Vengrija. — 

Procesijose ir pamaldose 
paskutinėj dienoj katalikų 
tarptautinio, Eucharistinio 
Kongreso praeitą sekmadie
nį dalyvavo 1,500,000 žmo-

Anglijos Agentai Šniuk
štinėja Čechoslovakijoj, 
Tarnaudami Naziams
Berlin. — Hitlerininkų 

spauda giria Anglijos pa
siūlymą sudaryt kokią tarp
tautinę komisiją ir pasiųst 
ją Čechoslovakijon tyrinėt 
santikius tarp cechų ir vo
kiečių nazių “vokiškame” 
plote tenai. X

Praha, Čechoslovakija.— 
Wm. Strang, galva Anglijos 
užsienių ministerijos sky
riaus Centralinei Europai, 
apvažinėja tariamą “vokiš
ką” ruožtą Čechoslovakijoj. 
Su juom keliauja ir Anglų 
atstovybės karinis narys.

Čechoslovakų laikraščiai 
kritiškai atsiliepia apie 
šniukštinėjimą “santikių” 
tarp vokiečių ir cechų. Su
pranta, kad tie važinėji
mai daromi nazių naudai.

Levine Vaikas Sukapotas 
' Ir Vandenin Įmestas
New Rochelle, N. Y. — 

Long Island užlajos vanduo 
išnešė kraštan sužalotą kū
ną nužudyto 12 m. vaiko Le- 
vine’o, kuris buvo žmogva- 
gių pagrobtas 94 dienos pir
miau. Jam nukirsta galva, 
rankos ir kojos ir apsukta 
viela apie liemenį. Tėvas 
buvo skyręs $30,000 už vai
ko sugrąžinimą gyvo.

Rooseveltas Nepaten
kintas Taksy Nurausimu 

Didžiajam Kapitalui
Į

Arthurdale, W. Virginia. 
Prezid. Rooseveltas, per ra
dio kalbėdamas šiame 148- 
nių šeimynų miestelyj, pa
žymėjo, kaip kongresas su
gadino prezidentinį taksų 
sumanymą—tinkamai apdėt 
mokesčiais nepaskirstytus, 
bergždžiai laikomus kapita
lus ir didžiuosius pelnus. 
Todėl jis nepasirašys to 
taksų biliaus, nors ir neat
mes (nevetuos) jo-tegul sau 
lieka įstatymu be preziden
to parašo; o ateityje gal bus 
proga tą įstatymą pataisyti.

Prez. Rooseveltas nurodė, 
jog naujasis taksų įstaty
mas beveik paliuosuoja nuo 
taksų didelius nepaskirsty
tus šėrininkam kapitalus, 
palieka skyles, pro kurias 
didieji fabrikantai ir kiti 
turčiai gali prasmukt nuo 
taksų mokėjimo, ir lygiai 
po 15 procentų taksuoja ne
didelius biznierius, gaunan
čius, sakysime, po $5,000 
pelno per metus, kaip ir 
stambius kapitalistus, ku
riem įplaukia po pusę mi- 
liono dolerių gryno pelno.

N. Y. GUBERNATORIUS 
GINA ŽODŽIO 

LAISVĘ
Jersey City, N. J.—Kaip . 

tik atvyko praeitą penkta
dienį iš Washingtono pa
žangus demokratas kongre- 
smanas J. O’Connell kalbėt 
Pershing Field’e, Jersey Ci
ty, tuojaus jį apspito 700 
policijos ir govėdos fašisti
nio majoro Fr. Hague’o 
gengsterių ir užpuolė jį 
daužyt įvairiais brūkliais ir 
mušt kumščiais, iki polici
ninkai įmetė jį į savo auto
mobilį ir nuvežė į policijos 
nuovadą. Ten jis buvo va
landą išlaikytas, paskui 
įmestas į požeminio geležin
kelio traukinį ir taip depor
tuotas į Newarka.

Majoro gengsteriai, grūs- 
damiesi apie O’Connellį, 
spiegė: “Užmušt tą bomą, 
kalės vaiką! Išvyt jį atgal 
į Rusiją!” (nors jis yra 
amerikonas). Guldami ant 
O’Connellio, tie gaivalai 
taip pat parbloškė ir sužei
dė jo žmoną.

Laukdami kongr. O’ Con- • < 
nellio, sugužėjo 25,000 žmo
nių į Pershing Aikštę.

Washington. — Kongres- 
manas O’Connell matysis su 
prezidentu Rooseveltu ir 
reikalaus, kad valdžia dary
tų žingsnių, idant atsteigt 
žodžio ir susirinkimų laisvę 
Jersey City.

Albany,,N. Y.—New Yor- 
ko valstijos gubernatorius ‘ 
H. Lehman, atsiliepdamas į 
Jersey City majoro Hague’o 
nazišką terorą, prižadėjo 
palaikyti žodžio laisvę N. Y. 
valstijoj.

N. Y. VANDENYSE PAS
KENDO LAIVAS, BET IŠ
GELBĖTA 350 ŽMONIŲ

New York. — Plaukiantis 
Bermudon garlaivis “Aca
dia,” per tirštą ūkaną pra
eitą šeštadienį, kirto savo 
“nosia” į ekskursinį laivą 
“Mandalay” ir taip jį pra- 
ardė, jog “Mandalay” po 10 
minučių nuskendo, netoli 
Staten Islando. Bet “Aca
dia” išgelbėjo visus 350 
žmonių, buvusių “Manda
lay” laive. 1

“Acadijos” kapitonas Cor
ning tiksliai laikė sąvo lai
vo pirmagalį įsmeigtą į 
“Mandalay,” kad prilaikyti 
pastarąjį nuo greito nu
grimzdimo.

Chinai Atėmė iš Japonę Lan- 
fengą, Daug Jų Apsupo

Peiping, geg. 30. — Chi
nai atėmė iš japonų Lan- 
fengą, prie Lung-Hai gele
žinkelio, ir pagrobė nuo jų 
daugį ginklų ir amunicijos. 
Dabar chinai ties Lanfengu 
apsupa 7,500 japonų ir grę- 
sia juos sunaikint.

1i
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Didžiojo Gyvenimo Gairės
V. Adoratskis

Nemirtingasis Markso mokslas gimė 
praėjusio šimtmečio 40-jų metų viduryje, 
kada brendo 1848 metų revoliucija? Vei
kalas, kuriame Marksas ir Engelsas aš
triai iškritikavo įvairias smulkisrburžua- 
zinio socializmo rūšis,—“Vokiečių ideolo
gija”,—buvo parašytas 1845—1846 met. 
Savo mokslų apie pridedamųjų vertę 
Marksas pirmų kartų išdėstė “Filosofijos 
skurde” (1847 m.), kur iškritikavo Pru- 
dono — smulkiosios buržuazijos ideolo
go pažiūras, o taipgi paskaitose- apie 
“Samdomųjį darbų ir kapitalų”, kurias 
jis laike Briuselio vokiečių darbininkų 
draugijoje (1847 metų ruduo).

Antrajam “Komunistų Sųjungos” kon
grese, įvykusiame 1847 metų lapkričio 
gale — gruodžio pradžioje, buvo vien
balsiai pripažinta Markso ir Engelso gi
namųjų idėjų teisingumas. Jiems buvo 
pavesta parašyti “Sąjungos” programų. 
Kaip “Komunistų Sųjungos” programų 
Marksas ir Engelsas sukūrė didžiausio 
svarbumo dokumentų—“Komunistų par
tijos manifestų”, paskelbtų • 1848 metų 
pradžioje.

1848 metų revoliucija užklupo Mark
sų apsiginklavusį jo kartu su Engelsu 
sukurta teorija. Revoliucijos metai bu
vo. pilni karšto veikimo, aistringos kovos 
ir nenuilstančios propagandos. Kartu 
Marksas nuolat aštrino savo nukalta te
oretinį proletariato ginklų remdamasis 
turtingiausiomis revoliucijos pamokomis.

Buržuazija niekšingai pardavė liau
dies mases, įsigalėjo reakcija. Marksas— 
emigracijoje. Jis pasineria darbe rašyda
mas “Kapitalų”. Parašyti “knygų”, kaip 
Marksas ir Engelsas savo susirašinėjime 
vadino “Kapitalų”,—į tai jiedu žiūrėjo, 
kaip į svarbiausių proletarinės partijos 
uždavinį, su kuria jie ant visados surišo 
savo gyvenimų.

Taikydamas savo tyrinėjimo darbe jo 
sukurtų dialektinio materializmo meto
dų, Marksas smulkiai* nagrinėjo faktus. 
Jis siekė kapitalistinės visuomenės gyve
nimų apimti visoje ^pilnumoje ir visose 
esminėse smulkmenose. Marksas smul
kiai susipažindavo su fabriko ir farmos, 
kontoros ir biržos darbo detalėmis, na
grinėjo kapitalo gamybos ir apyvartos 
procesų, darbininkų kovų už darbo die
nos sutrumpinimų, už darbo mokesčio 
pakėlimų, krizius/ pelno, žemes rentos 
ir t. t. realizacijos procesų. Jis išmoko 
mechanikos, technologijos, fiziologijos, 
geologijos, agrochemijos ir t. t., kad pa
matyti kapitalistinės gamybos procesą 
visame jo konkretiškume.

Kritikuodamas buržuazinių ekonomis
tų veikalus, Marksas nepaliko neišnagri- 

J nėję$ ir neišgvildenęs nei vieno veika
lo, kuris turėjo bent kokios teoretinės 
reikšmės.

Emigranto gyvenimo sąlygos visų ma- 
* žiausia padėjo ramiems moksliniams už

siėmimams, reikalaujantiems laiko ir įsi
tempimo. Marksas pats kalbėjo, kad “gal 

V būt nei vienas panašios rūšies veikalas 
(“Kapitalas”) nebuvo rašomas sunkes
nėse sąlygose.” Metais, kada buvo rašo
mas “Kapitalas’” Marksas ir jo šeima 
tempe sunkaus skurdo naštą.

Pragyvenimo lėšas Marksas užsidirb
davo laikraštiniu darbu. Šis uždarbis 
buvo šykštus ir .nepastovus. “New 
York Tribune”, kuriame jis nuolat ben
dradarbiavo nuo 1852 iki 1862 m., mo- 

I kėjo jam nuo 1 iki 2 svarų sterlingų sa
vaitei, o kartais šį honorarą sumažinda7 

I vo’ pusiau. Ir tai buvo visas reguliaris 
Markso uždarbis.

Straipsniai, kuriuos rašė Marksas, rei-
I *

ii

kalavo didelio, gilaus darbo. Visus Eu
ropos ir Rytų Šalių tarptautinės ir vidu
jinės politikos klausimus, vaizduojamus 
straipsniuose, jis nagrinėjo iš pagrindų, 
darydamas tam reikalui ištisus moksli
nius tyrinėjimus.

Greta šito didžiulio mokslinio ir lite
ra tinio darbo Marksas nuolat palaiky-*, 
davo ryšius su visais darbininkų judėji
mo veikėjais visose šalyse, palaikydamas 
juose drąsumą ir ruošdamas būsimiems 
mūšiams.

Marksas, savo prigimtimi patvarus ko
votojas ir revoliucionierius, niekuomet, 
nė jokiose sunkiose sąlygose nenustoda
vo drąsos, jam svetimas buvo nusimini
mas.

Naujas darbininkų judėjimo pakilimas 
—ir Marksas lieka Pirmojo Internacio
nalo organizatorium, vadovu ir vadu.

Markso darbo vaisiai netruko pasi-. 
reikšti. Prie Internacionalo dėjosi eilės 
šalių darbininkų organizacijos. Platie- 
siems darbininkų sluoksniams vis labiau 
ir labiau darėsi aiškus visų iki marksi- 
nių socializmo formų bankrotas.

Kada susikūrė Tarptautinė Darbinin
kų Draugija, Marksui teko didžiulis dar
bas vadovauti Generalinei Tarybai ir vi
sam Internacionalui. Kaip tik tuo metu 
jis bąigė rašyti “Kapitalų”. Marksas ėmė' 
ruošti rankraštį atidavimui rinkti. Įtem
ptas praktinis ir mokslinis darbas, pėr- 
didelis darbas naktimis—visa tai labai 
sunkiai atsiliepė Markso sveikatai. Jis 
rimtai susirgo ir keletui mėnesių turėjo 
pertraukti darbų. Pagaliau, 1867 me
tais kovo mėnesyje buvo užbaigta visa 
pirmoji knyga, ir 1867 metų balandžio 
mėnesyje Marksas pats nuvežė jų leidė
jui Hamburgan.

Milžiniškas darbas, kurį Marksas atli
ko 50-jų ir 60-jų metų laiku, reikalavo 
nematyto darbštumo, geležinės ištver
mės, didžiulio jėgos ir energijos išeikvo
jimo.

1867 metų rugsėjo mėnesyje išėjo pir
masis “Kapitalo” tomas. Šioje knygoje 
Marksas giliai moksliniai atvaizdavo ir 
išaiškino kapitalistinės visuomenės at
siradimo, vystymosi ir žlugimo dėsnius. 
Marksas parodė “visą kapitalistinę vi
suomeninę formaciją kaip gyvą—su jos 
kasdieninio gyvenimo pusėmis, su faktiš
ku socialiniu klasių antagonizmo pasirei
škimu, charakteringu gamybiniams san- 
tikiams, su buržuaziniu Antstatu, saugo
jančiu kapitalistų klasės viešpatavimą, 
su buržuazinėmis laisvės, lygybės ir 
pan. idėjomis, su buržuaziniais .šeimos 
santikiais”' (Leninas).

Paryžiaus Komunos dienomis ir savai
tėmis Marksas išvystė aktingiausią vei
kimą. Jis ne tik gėrėjosi didvyriškais 
Paryžiaus darbininkais, bet ir padėdavo 
jiems kasdien patarimais, nurodymais, 
negailestingai plakdamas jų niekšingus 
ir bailius priešus.

Po Paryžiaus Komunos Internacionale 
nepaprastai paaštrėjo kova su bakunis- 
tais. Oficialiai Bakuninas melagingai ir 
veidmainingai pareiškė paleidžiąs savo 
sukurtą organizaciją “Aljansą”. Tikru
moje tdkia organizacija Interrtacionale 
gyvavo ir toliau ir vedė ardomąjį dar
bą, kad susprogdinti proletarinę parti
ją iš vidaus.

Haagos kongrese (1872 metų rugsėjis) 
Bakuninas išmestas iš Internacionalo, 
kaip darbininkų klasės išdavikas ir pik
čiausias priešas. Bakunistai, vesdami sa
vo dviveidišką darbą, netrukus susidėjo 
su persekiojusių Internacionalą buržua
zinių valstybių policija. Kongresas nu
tarė pernešti Generalinę Tapybą iš Eu
ropos į Ameriką. xTai reikėjo padaryti 
dėl to, kad po Paryžiaus Komunos žlu
gimo užėjusiam reakcijos periode Inter
nacionalo organizacija savo anksčiau bu
vusioje formoje negalėjo gyvuoti. Ji tu
rėjo laikinai nustoti gyvavus, kad avan
tiūristai ir veikusieji kontakte su polici
ja išdavikai negalėtų sukompromituoti 
Internacionalo ir suduoti rimto smūgio 
darbininkų klasės organizavimo reikalui. 
Tuo' metu- jau buvo užsibaigęs ųaciona- 
linių valstybių susidarymas. Prieš dar
bininkų klasę atsistojo uždavinys sukur
ti politinę proletariato partiją kiekvie
noje šalyje.

1869 metais Vokietijoje* atsirado so
cialdemokratų partija, taip vadinami 
“eizenachovieciai”, kuri savo vardų ga
vo nuo miesto, kur įvyko jos steigiama
sis suvažiavimas. Šitos organizacijos va
dovai Bebelis ir Libknechtas savo vėlia

va pasiėmė Markso mokslą. Marksas ir 
Engelsas reguliariai pataikydavo ryšius 
su Vokietijos socialdemokratų vadovais, 
padėdavo praktiškais nurodymais ir kri
tikuodavo jų bportunistines klaidas.

Marksui ir Engelsui jau iš karto teko 
vesti griežtą kovų prieš smulkiai buržua
zinę taikstymosi kryptį Vokietijos social
demokratijoj. Marksas ir Engelsas mo
kė revoliucinės politikos, kurios esmė pa
sireiškė kovoj del proletariato diktatū
ros, aiškino revoliucinės prievartos did
žiausią reikšmę, būtinumą ir neišvengia
mumų.

Ypač ryškiai Marksas išaiškino pro
letariato diktatūros klausimų savo 1874 
metais padarytose pastabose ant Baku- 
nino knygos “Valstybingumas ir anar
chija”. Marksas apibrėžia ten proletaria
to diktatūrų kaip “darbininkų klasinis 
viešpatavimas ant besipriešinančių jiems 
senojo pasaulio sluoksnių”. Šis klasinis 
viešpatavimas tęsis tol, sako Marksas, 
“kolei nebus sunaikinti klasių viešpata
vimo ekonominiai pamatai”.

Be revoliucinės kovos, be revoliucinės 
prievartos negalima likviduoti klasių. *

“...Kolei gyvuoja kitos klasės, ypa
tingai kapitalistų klasė, kolei proletaria
tas su ja kovoja (nes atėjus proleta
riatui prie valdžios dar neišnyksta jo 
priešai, neišnyksta senoji visuomeninė 
santvarka), jis turi vartoti smurto prie
mones, vadinas, vyriausybės priemonės; 
jeigu jis pats dar pasilieka klase ir jeigu 
dar neišnyko ekonominės sąlygos, kurio
mis remiasi klasių kova ir klasių gyvavi
mas, jos turi būti smurtu pašalintos ar
ba perdirbtos, ir jų perdirbimo procesas 
turi būti prievarta pagreitintas”.* * *

Iki pačių paskutinių dienų gyvai in- 
teresuodamasis darbininkų judėjimo ei
ga visose šalyse, aktingai jame dalyvau
damas, Marksas nenuilstamai vedė savo 
milžiniškų mokslinį darbų. Nuostabu, 
kokias įvairias mokslų sritis jis tyrinėjo. 
Pasilikusiame jo rankraščių palikime 
yra ištraukos ir pastabos iš gamtos mok
slų (geologija, fiziologija), rankraščiai 
savystovių darbų iš matematikos, pasta
bos ir ištraukos iš perskaitytų knygų iš ’ 
lingvistikos, istorijos, ekonomikos klau
simais (rinka ir bankai, Amerikos, ir 
ypač Rusijos žemės santykiai) ir tt.

Savo atsiminimuose Lafargas šitaip 
aprašinėja Markso kabinetą:

“... Platus langas, pro kurį į kambarį 
patekdavo daugybė šviesos, ėjo į parką. 
Abiejose krosnies pusėse ir prieš langą 
prie sienų stovėjo knygų spintos, kurios 
buvo pilnos knygų ir iki pat lubų pri
kimštos laikraščių ir rankraščių ryšulių. 
Prieš krosnį ir iš vienos puses prie tango 
stovėjo du statai, apversti, popieriais, 
knygomis, laikraščiais; kambario vidury
je, kur buvo daug šviesos, stovėjo labai

Kas Geriau Žino Apie Dabartinę 
Rusijos Darbininkų Padėtį?

Kaip sau. norit taip saky
kit, bet turbūt niekas taip 
iš lietuvių neplūtą, nenie
kina dabartinės1 SSRS val
džios, o ir žinoma, tos sis
temos, kaip kad dabartiniai 
išsigimėliai, Trockio pase
kėjai' ir jo užtarytojai. Jie 
daro ne tik raštu, bet ir žo
džiu visokius išmistas, o iš 
tų išmislų savotiškas išva
das, kad juo daugiau 
atitraukus nuo darbininkų 
judėjimo ir Sov. Sąj. sim
patijų ir pasukus juos į sa
vo pusę, prieš jų pačių rei
kalus. Kad tų išsigimėlių iš 
“Naujienų” ir “Naujosios 
Gadynes’} šmeižtai prieš So
vietų Sąjungą yra niekas 
daugiau, kaip tik šmeižtas, 
tai tų liudija čia žemiau 
talpinamas laiškas, kurį pa
rašė senūkai Jonas ir Ro
zalija Petkęvičiai iš Mask
vos. Senukai Petkevičiai gy
veno ilgus metus Philadel- 
phijoj. Jie yra paprasti 
darbininkai ir daugeliui 
amerikiečių lietuvių yra ži
nomi, kaipo' rimti žmonės 
ir veik višą savo gyvenimą 
yra pašventę darbininkų 

judėjimo reikalams.
Laiškas seka:
“Brangūs mūsų draugai, 

Jonas' ir Marijona Vago- 
niai. Laišką jūs mes gavo
me. Ačiū. Jūs daug naujie
nų į)risiuntėt. Dabar mes 
esam sanitarijoj, 100 verstų 
nuo Maskvos. Mat, ’ vasarą 
niekur negalėjom važiuot, 
nes Rozalija sirgo. Dabar 
jaučiasi neblogai. Gyvenimą 
čia turim labai gerą. Vieta 
gamtos apdovanota neapra
šoma grože. Tarp didelio 
pušyno subudavoti puikūs 
palociai su visokiais moder
niškais įrengimais dėl gyve
nimo ir dėl pasilinksmini
mo. Kinai, koncertai, ope
ros ir dramatiški veikalai. 
Artistai atvyksta iš Mask
vos. Abelnai, visoj šalyj 
žmonės labai linksmai gyve
na.' Kas link mūsų šventės 
20 metų sukaktuvių revoliu
cijos, tai nėra galimybės ap
rašyti, kokios čia . buvo iš
kilmės. Iš viso pasaulio bu
vo suvažiavę delegatai, koki 
3 šimtai žmonių. Dabar jau 
tijra žiema pas mus. Šal
čiai da nedideli, bet .snie

paprastas ir nedidelis darbo stalas (trys 
pėdos ilgumo, dvi pėdos platumo) ir me
dinė kėdė. Tarp kėdės ir knygų spin
tos prieš langą stovėjo odinė kanapa, ant 
kurios Marksas laikas nuo taiko atsigul
davo, kad pailsėti. Knygos gulėjo ir ant 
krosnies, čia pat buvo cigarai, degtukai, 
dėžutė su tabaku, presas’, jo dukterų, jo 
žmonos, Vilhelmo Volfo ir Fridricho En
gelso fotografijos”.

Markso bibliotekoje knygos buvo su
statytos pagal turinį. Šitoj bibliotekoj, 
kurią Marksas rinko per visų gyvenimą, 
buvo palyginti tik nedidelė dalis tos kny
gų daugybės, kurios jam reikėjo. Savo 
užsiėmimams jis naudojosi Britanijos 
muziejaus biblioteka. Laikas nuo taiko 
jis reguliariai ją lankė, ten jis rasdavo 
beveik visą jam reikalingą literatūrą, da
rydavo ištraukas. Pas save namuose ka
binete jis apdirbinėjo jau surinktą med
žiagą ir rašė rankraščius.

Marksas paprastai vaikčiodavo po 
kambarį, apgalvodamas tai, ką jis turė
jo parašyti.

“...Nuo durų iki lango buvo išmin
džiotas kilime ruoželis, kuris ryškiai iš
siskirdavo, tarsi takelis pievoje”,—pra
neša Lafargas. Darbo pertraukomis 
Marksas guldavo ant kanapos ir poilsiui 
skaitė romanus, “kartais pradėdamas iš 
karto net keletą knygų, skaitydamas jas 
pakaitomis”.

Apie literatūrinį Markso skonį žino
mą, kad jis mėgo XVIII šimtmečio anglų 
romanistus, kurių tarpe pirmąją vietą 
užimdavo Fildingas. Iš vėlesnių rašyto
jų jam patiko irlandų rominstas Charles 
Liver, Walter Scott. Bet visų romanis
tų aukščiausia Marksas statė Servante
są ir Balzaką. Jis ruošėsi parašyti apie 
Balzako “Žmogiškąją komedijų” specialų 
veikalą.

Iš rusų rašytojų Marksas originale 
skaitė ir aukštai vertino Puškiną ir Go
gelį, Černyševskį ir Ščedriną. Iš dra
mos rašytojų aukščiausia statė Eschilą 
ir Šekspyrą. Šekspyro veikalus ypatin
gai mėgdavo visa Marksų šeima. * Iš po
etų Marksas mėgo Homerą, Dante, Gete, 
Heine, XVIII šimtmečio Šotlandijos po
etą Robertų Burnsų.

Pradėjęs 1869 metų gale (kada jam 
buvo jau 51 metai) mokytis rusų kalbos, 
Marksas per tris mėnesius išmoko jos 
tiek, kad perskaitė Flerovskio knygą 
“Darbininkų klasės padėtis Rusijoje.” 
Nuo 70-jų metų pradžios Marksas lais
vai skaitė rusiškai; jo bibliotekoje buvo 
surinkta daug rusiškų, knygų. Jis na
grinėjo agrarinį klausimą Rusijoje, be 
to, Rusija jį įdomavo, kaip šalis, kur 
brendo revoliucija, kurios laimėjimas, 
kaip numatė Marksas, turi turėti did
žiausios reikšmės pasaulinei socialistinei 
revoliucijai.
(“Pravda”, 1938-V-8)

go jau diktokai pridrėbė. 
Derlius šiemet pas mus bu
vo labai geras, kokio Rusi
jos istorijoj nėra buvę. Ne- 
kuriose vietose kviečių bu
vo po 30 centnerių iš dešim
tinės, t. y., po 180 pūdų. O 
bulvės ir cukriniai burokai 
po 1,000 centnerių iš dešim
tinės. Žmonės dabar Rusi
joj persimainė, netoki kaip 
buvo 20 metų atgal. Žmo
nės pasidarė inteligentai, 
mandagūs. Dabar čia jau iš 
tūkstančio vieną rasi su ap
žėlusia barzda, kaip, kad 
seniau buvo. Visi, kaip 
mieste taip ir kaime vieno
dai pasirėdę. Visa šalis per
pildyta mokyklomis. Vienoj 
Maskvoj virš miliono jau
nuolių mokinasi.

“Maskvoj yra 4 univer
sitetai: Juose mokinasi 4 
tūkstančiai studentų. Apart 
to, yra kariškos mokyklos 
ir kariška akademija taip 
vadinama Vozdušna Aka
demija, kur taipgi keli tūk
stančiai mokinasi. Dabar 
pas mus didelis judėjimas. 
Prisirengimas prie didelio 
istoriško dalyko, kokio šioj 
šalyj niekada nebuvo: pri
sirengimai į Aukščiausio 
Sovieto sĮaptus balsavimus. 
Tai eina didėlė kampanija, 
nes visi turi lygias teises

balsavime, sulaukę 18 metų 
amžiaus. Vyrai, moters, po
pai, kunigai, rabinai ir šiaip 
visoki.

“Mieli draugai! Mum in
teresinga žinoti, ar dabar 
lietuviai veikia ką nors? Ar 
esti susirinkimai partijos 
reikalais?

“Mes gyvenam gerai. Jau 
gaunam nemažą pensiją. Aš 
gaunu 314 rub., o Rozalija 
200 rub., t. y. 514 rub. Tik 
trūksta sveikatos.”

Tai taip rašo* žmonės, ku
rie nėra inteligentai, kurie 
nė cento nėra išeikvoję dėl 
savo naudos iš darbininkų 
savo užlaikymui, o patys 
sau pelnė pragyvenimą iš 
savo juodo sunkaus darbo. 
Rašo toki žmonės, kurie 
kovojo už savo klasės reika
lus ir atsiekę tose kovose 
laimėjimus ir pergalę. Jie 
džiaugiasi, kad jie sulau
kė nors ant senatvės to, ko 
jie troško, už ką jie dirbo 
ir gali ramiai visu kuo’ ap
rūpintai baigti savo gyve
nimą. O čia išsigimėliai 
Strazdai, Stilsonai, ir kiti 
bando liet krokodiliaus aša
ras, “aiškindami” apie blo
gą Rusijos darbininkų pa
dėtį, apie diktatūrą ir tt. Ži
noma, kad išsigimėliams nė
ra ten laisvės, o jei jiems 
būt laisvė, tai tie sehukai 
taip negalėtų rašyti.

J. B.

Padarytas Didelis Pro
gresas “Šviesos”

Aplaikius “Šviesos” No. 
2, matai, kad mūsų “Šviesa” 
ant sykio prašvito. Vartai 
tapus ir džiaugies tokiu tur
tingų * turiniu. Techniškai 
žurnalas papuoštas revoliu
cionierių paveikslais ir bio
grafijomis. Juos caro val
džia pakorė, kaipo Lietuvos 
liaudies vadus, kovojusius 
prieš carizmą.

Geras straipsnis iš geolo
gijos su paveikslais jūrų 
dugno augmenų ir kiti žin
geidūs straipsniai apie -Dr. 
V. Kudirką, kokie dabar 
santikiai tarpe krikščiony
bės ir komunizmo, kaip chi- 
niečiai aukoja savo gyvastis 
kare prieš japonus. Čia tų 
straipsnių autorių vardų 
neminėsiu, nes jie buvo at
žymėti “Laisvės” No. 119 
editoriale.
' Man rodosi, kad šis “Švie
sos” num. patiks ir maža
moksliams ir prasilavinu
siems draugams. Jame telpa 
puikūs ir pamokinanti strai
psniai. Graži ir aiški spau
da. Lengvai ir sklandžiai 
skaitosi.

Už tokį puikų mūsų “Švie
sos” sutaisymą didelė garbė 
pridera žurnalo redakto
riam ir .bendradarbiam.

H. Stankus.

Klausimai ir Atsakymai
Gal galėtumėte paaiškin

ti, kurios šalies teritorija 
didžiausia: Jungtinių Vals
tijų, Brazilijos, Kanados, ar 
Australijos? Mes susiginči- 
j ome su draugais ir nė vie
nas nežinome, kaip ir kur 
surasti teisingą atsakymą.

Jurgis K.
Atsakymas:

Šių keturių šalių teritori- z 
jos lyginasi sekamai: I

Jungtinės Valstijos turi 
3,026,789 ketvirtainių my
lių. |

Brazilija—3,285,319 ket. |
mylių.

Kanada — 3,694,863 ketv. * 
mylių. 1

Australija—2,974,581 ket. r 
myl. I
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American people, and 
is twentieth century

when war places the 
brink of the precipice,

a time 
on the
cheering to know that the C. 
continually leading the fight

lowness of 
a love for 
money and 
of patriot-

Those of you who attended the 10th 
Convention of the Communist Party 
were probably struck by one thing. 
The Communist Party is truly the 
party of the 
Communism 
Americanism.

At 
earth 
it is 
P. is
to stop war and fascism before it is 
too late.

Patriotism, as we understand it, 
is a love for country that stands 
above the cheapness and 
greed and power. It is 
a people, not a love for 
position. It is this sort
ism that the Party stands for—a 
patriotism that is true and deep and 
wide as these green fields and lakes 
and rivers.

We may expect the Communist 
Party of the U.S.A, to grow in mem
bership and influence. Young men 
and women, who find life a struggle 
to make this nation a 
to live in, will find a 
for them in the ranks 
munist Party.

better place 
niche ready 

of the Com-

x
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time of this
Chorus is in Baltimore, 

the looks of things, the 
certainly a *‘bub” affair 
colloquial term meaning 

large”). I missed the oppoif 
of attending

writing the

is
a

this picnic, but 
come it will be

At the 
Brooklyn 
and, by 
picnic 
(bub: 
“very 
tunity
when other chances 
a different story.

It is the feeling 
and informality that makes Lith
uanian picnics so successful and ap
pealing. Any stranger can enter 
and feel perfectly at ease, meeting 
old friends and making new ones. 
Part of this credit goes to the open- 
heartedness of our Lith-American 
young men and women. More credit 
to them!

of cheerfulness

dead when it

sung in Berlin 
publicity invit-

A savage lion escaped from its 
circus cage in a small German town. 
The village blacksmith heedless of 
danger, took up his hammer and 
struck the beast 
charged at him.

His praises were 
where Hitler seeing
ed the man to make a public ap- 

H pearance.
The great day arrived and the 

shrinking blacksmith stepped up to 
the platform to meet the Fuehrer. 
Adolph took one look at him and 
then demanded.

“What’s your name?”
“Levine, may it please your high

ness”, was the reply.
Newspapers on the day following 

carried this head: \
-“FEROCIOUS JEW MURDERS 

DEFENSELESS LION”. — People’s 
World.

Not AH Youth of Ger 
many Back Hitler

Young Berlin mem-

under- 
of the

been 
delivery of mail to 
in .Spain. Because 
readers have close 
ranks of the Inter

We have just received informa
tion from the "Friends” that dif
ferent arrangements have 
made for the 
the Americans 
many of our 
friends in the
national Brigade, we are passing on 
these instructions for your use in 
writing.

Address your letter to the name 
of the individual volunteer, then:

Friends of the Lincoln Brigade 
c-o Comite Internationale 

d’Aide
Peuple Espagnol;
1 Cite Paradis; 
Paris, France.

Break World Weight
lifting Record

au

worldMOSCOW. — Breaking the 
weightlifting record for the two 
hands., continental clean and jerk 
twice in two days the Moscow Red 
Army heavyweight weight-lifter, 
Boshko, is wondering whether this 
in itself is not a record.

later at the Jubilee Sports 
of the 20th Anniversary of 
Army and Navy, Boshko 
this effort raising it to

In the recent Leningrad city 
weightlifting competitions he lifted 
158.8 kilograms, with a kilogram 
weighing just about 2 pounds; a 
few days 
in honor 
the Red 
repeated
159 kilograms, surpassing the re
cord by two kilos.

The official record of the Interna
tional Heavy Athletes Assbciation, 
established by the Frenchman, Hos
tin, was 157 kilograms; The pre
vious All-Union record, was 152.7 
kilograms.

Lightx heavyweight lifting has also 
been undergoing some strenuous at
tempts during the contest between 
Naumov and the Kiev athlete, Kho- 
tinsky, for the two hands clean and 
continental press.

By lifting 119 kilograms Naumov 
has beaten the previous world re
cord by more than five kilograms. 
This was held by Khotinsky at 116 
kilograms.

In the present record 
Naumov lifted 112.5 kgs at 
attempt. Trying the 119 
could not, at first, raise

attempt, 
his first 
kgs he 

____ __ ,_ _____  ___  the bar 
above his chest. The second attempt 
brought victory. The bar was lifted 
clean. When the weights were prov
ed they weighed 119 kgs. Naumov 
himself is a man of 81.3 kilograms. 

A third heavyweight Jifting world 
record was established by Kutzenko 
at the competitions held in Nikola
yev, when he lifted 114.3 kilograms 
in a right hand continental clean 
and jerk. Previous record was held 
by Heunnenberger, Switzerland, at 
113.5 kgs.

It was at these games that Kho- 
tinsky made an attempt to smash 
Naumov’s recent lift of 119. With 
118.7 kgs in the two hands clean 
and continental jerk, he beat the 
official world record and came with
in an ace of equalling Naumov’s at
tempt.

Volks-1 
paper

youth,

PARIS.
bers of the Hitler Youth Movement 
have given a strikihg indication 
of their real feelings about Ger
man aggression.

They have sent a letter to M. 
Pichot, president of the somewhat 
reactionary National Union of Ex- 
servicemen, who recently refused, on 
the grounds of the present political 
situation, the invitation of Baldur 
von Shirach that 100 sons and 
daughters of the members of his 
organization, visit Germany in order 
to contribute towards an 
standing between the Youth 
two countries.

Published in tthe “Deutsche 
zeitung,” German emigre 
here, the letter declares:

"We, who are the German
love peace, and understand your 
attitude perfectly. Recent events, 
and above all, military aggression 
in Austria, have proved that the 
leadership of the German youth do 
not sincerely desire a Franco-Ger
man understanding, otherwise they 
would have made energetic ap
proaches to the German government 
to stop the Austrian aggression.

“Events have proved that the so- 
called leaders of the German youth 
are completely subordinate to the 

• German government’s policy and 
have thus made a Franco-German 
understanding more difficult.

“Through the Austrian affair, 
Europe has taken another big step 
towards war. An understanding with 
Franco is more and more necessary 
but only jn understanding which 
is based resolutely on the desire to 
fight against all those 
war.

“We, who are young 
berty, struggle alone
We hold out our hand to French 
youth for a mutual understanding. 
We swear to struggle resolutely 
against the instigators of war in our 
own country, in order to create the 
necessary conditions for a Franco- 
German entente. We willl not rest 
till we have attained this object. 
Our greetings to you, and to all

Who desire

and love li- 
for peace.

Vito Tamulis, young Lithuanian 
southpaw pitcher, was sold to the 
Brooklyn Dodgers of tTie National 
League by the St. Louis Browns of 
the American League for the waiver 
price. Last year Tamulis won 18 
games while losing 6 for the Newark 
Bears of the International. The 
Dodgers have been in need of a 
portside flinger and perhaps Tamu
lis will just about fill the bill. Now 
all the Brooks 
Johnny Broaca 
and they will 
for win, place, 
pennant chase.

Tamulis expressed great joy in his 
being sold to Brooklyn and promis
ed to give his all for the dear old 
Dodgers. ‘T expect to win between 
10 to 12 games for Brooklyn this 
season, besides going in and reliev
ing now and then” said Tommy. “I 
also hope to prove that Larry Mac 
Phail did not make a foolish in
vestment when he bought me”, he 
ended.

have to do is to buy 
from the N. Y. Yanks 
have a great chance 
or show money in the

T. Yermal.

—Chief Black Hawk

The paleface’s arm is longer than 
his word.

GERMAN COAL, STEEL 
UNDER THE THUMB 

OF KRUPP

by Walter Kubilius

equally dreaded in the 
The name of Krupp shines
Germany as much as the 
a clean bayonet, ready to

is the dictator of Germany,

RUPP IS WAR. War is Krupp. 
The two are almost inseparable 
and

world, 
in Nazi 
shine of 
kill.

Hitler
a common man who rose mp from 
the masses—so the legend says— 
and now sits in the seats of the 
mighty. But, like all fairy tales, it 
is a legend in which the facts are 
carefully glossed . over. When Ger
many shall be free, then we may 
dig down into the story of the men 
and powers behind Adolph Hitler. 
Today we can only guess at the 
methods by which Krupp and Thys
sen, mystery men of the ruling class, 
have placed Hitler as the "front” for 
their strangle hold on the German 
people.

Who is Krupp?
I The history of the House of Krupp 
is a history of war. Ever since 1812 
there has not been a major conflict 
in which tlyr house of Krupp has 
not sold arms and war supplies to 
both sides.

The Kingdom of Krupp stretches 
from Austria to the Baltic and from 
Silesia to the Saar. He owns the 
coal, steel foundries, cement and 
limestone factories and all the other 
industries neėded in order to wage 
war. All this belongs to one family,

Members of the 2nd District 
I’ll tell you something you couldn’t guess, 
We’re having a picnic in the month of June, 
You’ll have to sing, so keep in tune.
We’re selling tickets to make some money, 
And we have a program that’s a honey, 
Singing, swimming, and Volley Ball, 
And Hot music in a swell dance hall.
We’ll have eats, and drinks galore, 
Anc) beautiful waitresses on the floor, 
It’s the eleventh and twelfth of June, 
So get rid of your tickets very soon.

Worcester’s Olympia Park is the place, 
Please remember to show your face, 
The park grounds are very good, 
For sports from Gardner and Norwood, 
Bridgewater and Lawrence too, 
And Lowell with its chorus new.

We know So. Boston won’t be slow, 
We expect a lot from Montello.
The Brooklyn Chorus is going to sing,’ 
So you can’t afford to miss a thing.

Now sell your tickets, please don’t forget, 
When we share the profits you won’t regret. 
We all must work, and do our part, 
So get in a line, now’s the time to start. 
Worcester in June, at Olympia Park, 
A good time for all, from morning till darkf

J. Kižys.

Princes of Death

a family that recognizes the dollar 
bill, pound sterling and mark as 
the decisive units of life—far more 
worthy of existing than the lives of 
the people they practically control.

The First World Wat
Let us turn the . hour glass up

side down and go back to the First 
World War, Krupp No. 4, the pre
sent head of the family, sold a pa
tent for a grenade firing mechanism 
to the British arms firm of Vickers 
Armstrong.

During the course of the war hun
dreds of thousands of German sold
iers were blown to 
tered over the earth 
functidrring of these 
content with being
the death of thousands of his coun
trymen, Krupp sued the Vickers 
Armstrong 
for the use

bits and scat- 
by the perfect 
grenades. Not 
responsible for

firm for refusing to pay 
of the patent.
words, Krupp demand- 
the profit on each shot 
German soldier! What’s

AMATEUR ATHLETIC UNION SANC
TIONS S E C 0 N D L D. S. SPORTS

OLYMPIAD TO BE HELD AUG. 14
Olympic Delegations Being Prepared by 

Enthusiastic Youth Branches
BROOKLYN, N. Y.—The National Office of the L.D.S. has 

just received the official sanction of the LDS 2nd Olympiad by 
the Amateur Athletic Union. This approval will make it possi
ble for the Chicago youth branches to enter A.A.U. champs in 
the Olympiad. Without the sanction of the A.A.U. many star 
athletes would not have been able to enter the sport contests.

The L.D.S. Sports Olympiad, to0------------------------------------------- - —
take place in Pittsburgh August 14, 
promises to be one of the most 
colorful and spectacular Lith-Ameri
can sports meets ever held.

The National Youth Committee of 
the LDS expects at least a hundred 
sportsmen and sportswomen to com
pete for the gold, silver and bronze 
medals, and ribbons to be 
tokens of victory.

Youth members of adult 
will participate as well as 
resentatives of Youth 
Many of the branches have already 
laid their plans for the meet 
are training their contestants.

Cleveland, Kenosha, Chicago 
Shenandoah have been seized by 
“We’re bound to win!” spirit. With 
several other branches in the East 
to dispute that claim, the Olympiad 
will certainly bring out the best 
athletic talent of Lith-American 
youth.

Although the Olympiad will take 
place in more than two months, Au
gust 14th to be exact, activity is 
already rising as youth branch af
ter youth branch prepares its 
sportsmen and sportswomen to com
pete for the L.D.S. national athletic 
records.

New Members Join 
Baltimore Chorus

given as

branches 
the rep- 

Branches.

and

and 
the

Publish Report of Mod 
el Youth Legislature
"How much do you really know 

about the youth of New York 
State ?”

If that question pangs your guilty 
conscience then you are a person 
who should read the "Proceedings 
of the New York State Model Legis
lature of Youth” just off the press 
and published by the N. Y. City 
Council of the American Youth Con
gress. I

In one volume, only 20 cents, you
stopped. The policy of Peace thru’ wjp find a storehouse of material 
Concerted Action will stop fascist 
aggression.

It is up to Lithuanian-American 
youth to do their part in their 
country to follow such a policy un
til Krupp and his pack of wolves 
give away to a democratic and free 
brotherhood of nations.

tween war and revolution within the 
next few years. We have seen this 
amply proven in Ethiopia, Spain and 
Austria and the 
against Lithuania 
kia.

constant threats 
and Czechoslova-

will be a SecondWhether there
World War tomorrow depends upon 
the actions of the democratic na
tions. The fascist nations can be

The last rehearsal of the Balti
more Lyros Chorus was held at the 
Lithuanian Hall last Tuesday at 8 
o’clock. The rehearsal lasted until 
quarter to ten, 15 minutes shorter 
than usual.

The chorus heartily welcomed six 
new members at this rehearsal. If 
any of you Balto. Lithuanians have 
a hankering to sing, (or think you 
can), just follow your nose down to 
Lithuanian Hall, 853 Hollins Street, 
any Tuesday evening.

It was also definitely decided to 
have rehearsals during all summer.

The chorus has planned a picnic 
in the near future, preferably near 
water (so the young ones demand). 
Also, it has been planned to have a 
moonlight dance with swimming, 
sometime soon.

Don’t forget 
May 31 (today) 
8 o’clock.

rehearsal Tuesday, 
at Lithuanian Hall,

Iki pasimatimo,
Jonas Lekavičius.

SILENCE is the element in which 
great things fashion themselves to
gether; that at length they may 
emerge, fpll-formed and majestic, in
to the daylight of life, which they 
are thenceforth to rule.

—Thomas Cąrlyle.

But little do men perceive what 
solitude is, and how far itextendefh. 
For a crowd is n< company; and 
faces are but a gallery of pictures; 
and talk but a tinkling cymbal, 
where is no love.—Bacon.

zen in our democracy”. •
Copies are only 20 cents at office 

and 25 cents by mail. Address or
ders to the N. Y. City Council— 
American Youth Congress, 105 W.

and facts showing how Youth, in the 
words of President Roosevelt, is 
providing '“the intelligent participa
tion in the solution of our common 
problems... needed from every eiti- 40th Street, New York City.

REVIEW OF BOOKS

THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“Psst... Are we alone

In other 
ed part of 
fired on a 
more, he collected! not in cash, but
in credit expansion and trade fa
vors!

BuiLDerS to Visit 
Traummer s Garden

MAN, THE SLAVE AND MAS
TER, by Mark Graubard. ' Covici- 
Friede, $3.40, 348 pages.

Anti-Working Class
Krupp, being the perfect example 

of a powerful capitalist, hated the 
growing power of the common peo
ple after the world war. Financed 
by huge loans from abroad, the ca- ’place.
pitalist class was able to recover 
its strength and gradually build a 
fascist movement to replace the Re
public.

The coal and steel barons, its goes 
without saying, upheld the> embry
onic fascists.. The organizations of 
these capitalists liberally financed 
the growing fascists and;gave large 
contributions to

The June meeting of the. Brooklyn 
BuiLDerS will be held on the 8th. 
All members must attend this meet
ing as the L.D.S. Convention and 
Olympiad will be discussed. Athle
tic and organizational delegates will 
be elected; so you 'must attend in 
order to cast your vote for the 
persons you think most suitable to 
represent Brooklyn, i

The LDS elections will also take 
That iš another reason for 

your attendance!
This Wednesday, June 1, the Broo

klyn BuiLDerS will spend an even
ing at the famous Traummer’s Gar
den. Everybody is invited to join 
with us in the fun that is bound to 
follow. We all meet at Laisve Hall, 
Wednesday evening, at 8 p. m.

—Doc.

was
air

the Nazi fund.
story of Hitler's 

revealed.
America 
the last attempt, of

Someday the 
backers will be 
young people of 
that Fascism is 
Capitalism to perpetuate itself, and 
that we must be ever on the alert 
to prevent in America what happen
ed in Italy and Germany.

and War

Then the 
will realize

Second Issue of Youth 
Mag. “Voice” Out

Fascism
mean only 
industry that

Fascism , can 
thing. The only 
absorb any measure of the unem
ployed and give a feeling of heroism 
and self-sacrifice to a starving na
tion is the war industry.

But war-prosperity is limited. 
When the national economy has 
reached' the stage where it must ei
ther explode or expand, it must 
choose betweer} war and revolution.

Time Has ComeThe
Germany 

that stage.

one 
can

and Italy have reached 
They must choose be-

The youth, magazine VOICE is 
keeping up with its expectations and 
the second issue, just printed, is 
just as interesting and attractive as 
the first.

The shbrt stories and articles are 
in keeping with the high standard 
set by the VOICE, 
range 
cracy 
“Was 
good 
and mystery angles, 
mal has in this issue an excellent 
interview with Johnny Goodman, the 
famed Lithuąniah golfer' of Horatio 
Alger "from - caddy - to - champion” 
fame.

Drawings by 
Gresh are 
throughout the

The articles 
from a discussion on demo

te the question and answer of 
Lithuania Betrayed?” Very 

short stories cover the love 
Tommy Yer-

By SIMON WELLS

"Man, the slave and Master”, 
written to clear the muddled 
that surrounds the science of biolo
gy and heredity, human nature and 
society. It is a “popular” book, in 
the sense that it is written in terms 
that a layman can understand, but 
it is thoroughly scientific in its ap
proach, in its assembling of facts ■ 
and in the logic of its conclusions. 
Indeed, the one quality that dis
tinguishes it from the larger prob-

I lems raised by this science is its 
’study of its relation to sociology and 
history, human life and progress.

Graubard starts with a careful 
collection of the knowh facts about 
the, actual biologic nature of mental 
activity, how the mind actually 
works and how it becomes con
scious of the world around it. He 
goes on to a study of heredity, di
lating on the qualities that are car
ried over from parents to children; 
then to the question of how much 
of the mind is formed from birth, 
and how much out of environment. 
He next takes up evolution. In a 
necessarily crowded chapter he dis
cusses the coming of different races 
of man, their intermingling, and 
follows with a study of the growth 
of culture, of man’s search 
knowledge and his attempts 
master the world about him.

It is impossible here to give a
idea of the good sense with which 
|hese problems are treated and the 
clarity of Graubard’s thought. His 
conclusions are especially important 
today, when biology has been so 
often perverted with vicious propa
ganda about the "innate selfish
ness of human nature”, "the aris
tocracy of intelligence”, the "yellow 
peril”, “black peril”, "Nordic su
premacy” and whatnot. He shows and give them his. Together, they 
conclusively that factors such ascan win through to a better world.

for 
to

full

Al Pross 
liberally 
magazine

and John 
sprinkled |

"inheritance”, “instincts” and “hu
man nature” have been vastly over
rated, especially by literary-minded 
philosophers and 
chologists.

Man, he shows, 
tain aptitudes and 
he makes of them is owing wholly 
to what he finds in the 
new world can make a 
He blasts »completely the 
of races showing not \ 
none are "pure” but that even in 
those commonly known as “pure” 
there is no sign of any suoeriority 
in one or another* He exposes fhl 
unscientific 
content of 
either from 
scious desire 
tack intelligence and reason.

So fine is the body of the book, 
and so stimulating to thought, that 
it is disappointing to find the au
thor at the end a little in a fog. 
He falls into the trap that many 
another scientist has been unable 
to avoid, an unconscious snobbery. 
Looking at the world about him, he 
sees himself on an "island of knowl
edge” in a “sea of ignorance,” and 
comes therefore to the conclusion 
that only education can reform the 
world—a program of what he terms 
“scientific humanism”.

It needs only a little knowledge 
of struggles for democracy and 
peace against reaction and war to 
see that the author is putting the 
cart before the horse, 
scientist alone hope 
the powerful forces 
spreading ignorance 
among the masses ? 
for democracy and 
the struggle for science, 
might devote itself to truth 
the service of humanity. The scien
tist must align himself with the 
masses who are now. growing in 
unity, class-consciousness and mili
tancy; he must fcsk for their aid

speculative psy-

is born with cer- 
powers, but what

world. A 
new man. 
old theory 
only, that

base
those
Ignorance or a con-
to serve reaction af

ana ^-social 
theories which,

How can the 
to cope with 
interested in 
and 

The 
peace

hatred 
struggle 
is also 
that it 
and to
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Vertė V. PAUKŠTYSParažė M. ZOŠČENKO .

MELSVOJI KNYGA I
III. Klastos

(Tąsa) 42
—Teiksitės nesirūpinti. Galite sau per- 

sistatyti, kad jau jūsų mamytė negyvuo
ja šiame pasaulyje, šiomis dienomis ji 
nespės nei nubusti, kaip lubos ant jos— 
trak! Ir, abelnai, nelaimingas atsitiki
mas, kaip kad žemės drebėjimas. Niekas 
nekaltas ir, apart kitko, mamytė jau ne
dalyvauja. Ak, dievaži, puikiai sugalvo
jote, jūsų didenybė!

—Na, gerai, gerai! Mažiau, durniau, 
liežuviu malk.

21. Bet rangovas savo dalyke pasirodė 
dideliu entuziastu. Jis apie šią sutartį 
taip plačiai išbūbnijo, kad gandas pasie
kė imperatoriaus motinos aūįis, kuri, ži
noma, supyko, įsižeidė ir tirojaus apleido 
svetingus rūmus.

Vienok Neronas tuomi nenusiramino.
Tuomet jis įsakė laivyno viršininkui 

įvilioti jo mamytę į specialį išardomą lai
vą. O to laivo paskuigalis buvo pabūda
vo tas taip, kad jis staiga galėjo atsi
skirti ir visi, ten esantieji, atsiduria van
denyje.

Ir senė, kuri norėjo kaip galima toliau 
atsitraukti nuo savo sūnaus, žinoma, 
mielai sutiko pasinaudoti laivyno virši
ninko pakvietimu ii* per savo kvailumą

* užsirioglino ant to laivo.
Ir vos tik spėjo ant laivo užsirioglinti, 

kaip greitu laiku atsidūrė vandenyje. 
Galima sau persistatyti, koks kilo spie
gimas ir šauksmas! Ir, abelnai, ji visiš
kai nesitikėjo, kad reikės vandenyje var- 
teliotis! Vienok, iš priežasties sūnaus 
tokio būdo, ji buvo pripratus prie kelio
ninio gyvenimo, todėl ir čia nepametė 
sąvoką. Ji pradėjo plaukioti, nardinėti ir, 
besikabinėdama už laivo išįrusių medinių 

, dalių, visgi pasilaikė jūrių paviršiuje.
O senės artimi prieteliai greitai pri

buvo pagelbon ir išvilkb ant sausumos.
Tuomet ji, sykiu su tais prieteliais, pa

sislėpė vienuose užmiesčio rūmuose.
Bet nenuilstantis Neronas greitai už

uodė, kur randasi jo brangi-»mamytė ir 
nusiuntė ten nusamdytą žmogžudį. Ten 
ją ir užmušė. y

Tai ve koks buvo klastingas niekšas! 
Pagaliaus, jo motinėlė irgi buvo negeres
nė už jį, todėl apgailestauti jos likimą, 
taip sakant, neverta.

22. Ten dar pas juos buvo koks tai 
Pizistatas. Jis, rodosi, netgi nebuvo im-

’peratorium. Bet savo laiku jis visgi 
kaip ten valdė. Ir jis buvo valdonu ne 
Romoj, bet Atėnuose. Tai yra, jis, tikre
nybėje, buvo graikas. Ir, būdamas grai
ku, jis, palengva sau, ir valdė Graikijoj.

Vienok, kaip pasakoja istorikai, val
dymas jam nekažin kaip sekėsi. Tuo la
biau, kad ir laikai buvo neramūs. Atsi
rasdavo, pasakoja, įvairios politinės par
tijos. Kova. Svyruojanti padėtis. Ir taip 
toliau.

O jis, žinoma, norėjo užkariauti žmo
nių simpatiją, kad stipriau savo šaknis 
įleidus. Bet kaip jis nesistengė, vienok 
ir tas jam nesisekė. Be šios-gi simpati
jos, žinoma, kiekvieną minutę galėjo jį 
velniop pasiųsti. Tuomet, remiantis isto
rikų žodžiais, jis pasiėmė kinžalą ir ne
pavojingoj vietoj įsmeigė jį savo krūti
nėn. Ir tokioj padėtyj, su kinžalu krūti
nėj, jis pasirodė žmonėms, kurie labai 
nusistebėjo. Jis atvažiavo aikštėn. Krū
tinėje kinžalas įsmigęs. Labai, taip sa
kant, originalu!

Ir ten, aikštėj, neišimdamas kinžalo, 
jis pasako griausmingą prakalbą apie 
piktadėjį, pasikėsinusį ant’ jo gyvybės ir 
apie savo karštą meilę linkui žmonių, 
kuri aukštesnė esanti ir už jo gyvastį.

Pagal istorikų tvirtinimą, liaudis, il
gai nepasitikėjus juomi ir tylėjus, susi
jaudino ir pradėjo ploti tam melagiui.

Pasakojo, kad po to liaudis ‘pradėjo 
jam labiau simpatizuoti ir neišvijo nuo 
vadovybės manydama, kad jis pilnai nuo
širdus žmogus, nebranginantis savo gy
tį dėlei visuomenės labo.

O jis tuomi pasinaudojo ir visą galią 
paėmė į savo rankas.

Po to jis labai laimingai viešpatavo, 
kol greitai nenumirė.

Bet istorikai, visa tai nežinia iš kur

smulkmeniškai sužinoję ir, dalinai, apie 
kinžalą, prikalė jį prie gėdos stulpo, kai
po žuliką, kuris šaltu išrokavimu leido
si į panašią aferą, kad stipriau į savo 
rankas galią paimti.

23. Abelnai, apie karalius ir valdonus 
galima būtų papasakoti begalinė daugy
bė įvairių žingeidžių istorijėlių, kol jos 
įkirėtų.

Vienok, mus labiausia interesuoja pri- 
vatis gyvenimas ir jo tamsiosios pusės, 
negu kas kitas. Mus interesuoja klastos, 
papildytos, jeigu taip galima išsireikšti, 
išimtinai delei asmeninės naudos.

Mes turime palinkimą papasakoti 
jums apie vieną žmogų, kuris parodė ne
paprastą klastingumą atsiekimui savo 
tikslo. Apart to, dėlei tų klastų, dauge
lis nukentėjo, o dviem netgi liežuvius nu
pjovė. Tas buvo laike rusų imperatorės 
Elzbietos Petrovuos viešpatavimo.

Tas visas dalykas dėjosi sekamai:
Iš pradžių ten valdė, gal būt jūs jau 

girdėjote, tūla Ona Leopoldovna. Abel
nai, jauna ypata, su savo mažyčiu sūnu
mi. Bet, žinoma, greitai ją išvijo ir sostą 
užėmė Elzbieta Petrovna. O ji, apart kit
ko, buvo Petro Didžiojo duktė. Ir, žino
ma, kaip tas visuomet būna, tuojaus po 
perversmo prasidėjo areštai ir taip to- 
liaus. Daugelį senatorių ir carinių rū
mų valdininkų išvijo. Kaip kas kalėji
me atsidūrė. O ten pas juos buvo ober- 
gofmaršalas Levenvold—tai jį nuspren
dė Sibiran ištremti. '

24. Jis gi buvo labai gražus vyriškis ’ 
ir puošnus. Ir jis misoms, be išimties, mo
teriškėms patiko. Žinoma, jis irgi tarpe 
jų turėjo pasisekimą.

Kuomet išgirdo, kad tokį vyriškį Sibi
ran ištremia, tai daugelis jų sujudo.

O viena, gražuolė Lopuchina, sužino
jus, kada ir kur jį išveža, pasišaukė pas 
save sargybos viršininką, kuris turėjo 
lydėti Sibiran šį puošnių.

> Tai buvo tūlas poručikas Bergeris.
Šis poručikas linksmai ir žingeidžiai 

gyveno Peterburge. Linksminosi ir eik
vojo palikuonystę, ir jam, žinoma, sta
čiai nesinorėjo Sibiran važiuoti.

O čia kaip tik kviečia pas save Lopu
china ir išreiškia norą su juomi pasikal- 
bčti. , .

Štai jis ateina pas ją, o ji sako jam: 
ve, girdi, gerai rūpinkitės apie savo areš
tuotąjį. Ir pasakykite jam, kad aš jį 
širdingai myliu. Lai jis perdaug dvasio
je nenupučia ir lai turi viltį sulaukti ge
resnių permainų.

Taip ji atvirai jam apie tai pasakė ir 
atsisveikino.

O jaunas poručikas, išgirdęs tokį išsi
reiškimą apie permainas, nusprendė pa
sidaryti sau karjerą. Jis nusprendė tą is
toriją išpūsti, tikėdamasis, kad tuomet 
jį nesiūs Sibiran, o areštuotąjį, jo laimei 
gal būt,. netgi čia pat pakars. Abelnai, 
jis tuojau nubėgo į imperatorės rūmus 
ir, viską perdėdamas, papasakojo ka- 
mergerui Lestokui, kaip ir kas buvo jam 
pasakyta.

25.. Lestokas, sena lapė, norėdamas dar 
aukščiau iškilti, nusprendė šį dalyką iš
pūsti kiek tik galima. Jis nusprendė iš 
to sudaryti lyg kokį tai suokalbį. Tuo- 
jaus įsteigė kokią tai tyrinėjimo komisi
ją, tardymą, teismą.

Ir vargšę gražuolę Lopuchiną, už ne
atsargų išsireiškimą . apie permainas, 
perdavė inkvizitoriams. Tie bjaurybės ją 
visokiais būdais kankino, plakė, nupjovė 
liežuvį ir ištrėmė Sibiran.

Šį gi Bergerą imperatorė pasikvietė 
pas save ir paačiavo. Ji pasakė jam: “Gi
riu. Taip ir ateityje elgkis. Ve dabar,— 
sako, —aš jaučiu, kad pilnai galiu tavi
mi pasitikėti, pavesdama tau tokį atsako- 
mingą dalyką—saugoti valstybinį pikta
darį Levenvoldą. Keliauk su dievu! Dar 
sykį giriu.”

Paskui Bergeris buvo prileistas prie 
imperatorės rankytės, ir praslinkus 
trims dienoms jis, visiškai apsvaigęs nuo 
tų visų dalykų, kratomas kibitkoje, lydė
jo Sibiran areštuotąjį.

Ir taip tas niekšas neatsiekė savo tiks- 
1 lo, ko jis tikėjosi.

(Daugiau bus)

WORCESTER, MASS.
Iš TDA 13 Kuopos Pikniko ir 

Susirinkimo
Gegužės 22 d. Olympia Par

ke įvyko TDA 13 kp. rengtas 
piknikas. Diena iš ryto buvo 
perdėm apsiniaukusi ir lijo. 
Kada Bostono Lietuviškas Ra
dio pusvalandis garsino prieš 
pat 10 vai. pikniką, tai kiti 
miestai atšaukinėjo piknikus. 
Gi ši kuopa, turėdama tokią 
patogią vietą, kaip Olympia 
parkas, vykino parengimą, ne
paisant koks oras. Ir tai buvo 
giliukis. Apie 12 vai. dienos 
jau saulė glamonėjo visą Wor- 
cesterio apylinkę, ir mūsų kp. 
rengėjų buvo viltis pakilus, 
kad piknikas bus sėkmingas. 
Taip ir buvo. Diena iki vakarui 
pasiliko maloni, graži, vilio
janti į laukus. Gražios publi
kos prisirinko piknikan, o gas- 
padinės gerai buvo prisirengu
sios maistu pavaišinti svečius. 
Visi buvo patenkinti, P. Ka
lantos orkestrą nesigailėjo pa- 
grajinti ir palinksminti, kaip 
jaunus, taip ir senus. Komisi
joj visi gerai, ypač moterys, 
darbavosi.

Gegužės 24 d. įvyko kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Pikni
ko komisija išdavė atskaitą. 
Piknikas davė gryną pelno 
$26.16. Kuopa savo ižde turė
jo virš $20. Tad šis susirinki
mas padarė atatinkamų paau- 
kavimų sekamai: $10 Ispani; 
jos demokratijos gelbėjimui, 
$6 poltinių kalinių fondui (pa
šiūri čiant pinigus į distriktą 
Bostonan), $3 Lietuvių Kon
greso skyriaus būsimai konfe
rencijai birželio 25 d. pasvei
kinti, ir $2 dėl delegato pa
siuntimo į virš minėtą konfe
renciją.

Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo 13-tos kuopos susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio ket
virto antradienio vakare Lie
tuvių Svetainėje. Nepamirški
te ateiti į susirinkimus. Mato
te, tik valandėlę mes sutarti- 
niau padirbėjom, kokios gra
žios pasekmės, ir kokios pui
kios naudos!

Susirinkimo įgaliotas para
šyti šią žinutę,

Organizatorius D. J.

Didžios Demonstracijos Ar
gentinoj prieš Fašizmą

Buenos Aires, Argentina. 
-Galingos argentiniečių mi
nios trečiadienį demonstra
vo Buenos Aires ir kituose 
miestuose, minėdamos 128- 
nių metų sukaktį nuo Ar
gentinos tautiniai-demokra- 
tinės revoliucijos. Demons
truodami studentai, darbi
ninkai, profesionalai ir 
smulkieji biznieriai šaukė: 
“Demokratijos, taikos ir ly
gybės! Šalin fašizmą, tegy

vuoja demokratija!”
Minios visur reikalavo su

grąžint nevaržomą demo
kratiją pačioj Argentinoj. 
Nes po 1930 m. sukilimo ten 
buvo aprėžta slapti balsavi
mai ir suspenduotos bei su
siaurintos konstitucinės pi
liečių laisvės.

Kur tik demonstruojan
tieji žmonės pamatė Itali
jos ar vokietijos fašistų vė
liavas, niekinančiai prieš jas 
baubė.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėj.”

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO F""’T

SKAUSMUS BARUVACOLTU
Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja%

Daugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo\ skausmų ir 
nesmagumų reumatizmo, nervų jdegimo, strėnų gėlimo kr sciatlkos 
šiame saugiame recepte, vadinamam Haruvacol. Dažnai ųjer kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, sopanti sąn&riai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimu. 
Nekentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šj pranešimą paštu i Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia A. L. D. L. D. 3-čias, L. D. S. 5-tas ir L. M. S. 4-tas Apskričiai

Leo Larrivee, 
Boksininkas

Įvyks Nedėlioję

birLBjune
19 3 8

LIETUVIŲ DARŽE
Už Lakewood Ežero 

WATERBURY, CONN.
• • •

Pradžia 12 vai. dieną

MERRY MAKERS ORKESTRĄ

Lucien Larrivee
Boksininkas

ĮŽANGA 25c

Dainuos Trys Chorai: Laisves Choras iš Hartford, Jaunuolių Choras iš Bridge
port ir Daina Choras iš New Haven. Jie Dainuos Naujausias Dainas.

Apart puikios programos, gera muzika grieš šokiam, ir bus visokių valgių ir gėrimų. Tad prašome vi
sos apylinkės lietuvių visuomenę atsilankyti į šį pikniką, kur būsite visi pasitenkinę. Rengėjai.
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A.L.D.L.D. Diskusijos
Nė Žingsnio Pirmyn.

Kuomet ALDLD Centro Ko
mitetas paskelbė “svarbiau
sius” šios draugijos klausimus, 
kuopoms ir per spaudą išdis- 
kusuoti, maniau, kad “Lais
vės” diskusantai pateiks labai 
daug naujif planų, kuriais pa
siremiant,\ galėsime dar pla
tesniu baru darbą dirbti. Deja, 
diskusijos daugiau negu įpusė
jo,, ir nieko naujo. Visi disku
santai it užburtame rate tri
nasi, ir šios diskusijos labai 
atitinka Vanagaičio dainai: 
“Sukasi, sukasi, nėra nei ga
lo.”

Mes, eiliniai nariai, tikėjo
mės iš .šių diskusijų visai ką 
kitą, negu Centro Komitetas 
pateikė ir diskusantai disku- 
suoja. Jos mums nuobodžios, 
nieko naujo, ir nieko mes iš 
jų negalime pasimokyti. Visos 
diskusijos pašvęsta tik tai kaip 
išsilaikyti šios draugijos aprėž
tose ribose.

Iš diskusantų vienas atsira
do net humoristas; pajieško į 
sekretoriaus vietą tokio drau
go, kuris nevalgo, kad nerei
kėtų mokėt. Mums, eiliniams 
nariams, visai nesvarbu ar 
centro sekretorius pilną laiką 
dirba, ar pusę; ir nesvarbu, 
ar jis pilną algą gauna, ar pu
sę. Mums tik svarbu, kad mes 
visuomet laiku gauname ant 
laiškų atsakymą, reguliariai 
“Šviesą” ir knygas. To pagei
daujame ir ateityje.

Kas link knygų, ar jos turi 
būt minkštais viršeliais, ar kie
tais,-— irgi nesvarbu. Na, ir 
kokia būtų svarba, jeigu “Sap
nininkas” būtų su minkštais 
viršeliais ar su kietais. Jis vis- 
vien bus “Sapnininkas.” Tą 
turėtų kiekvienas nepamiršti, 
kad kuomet kandidatas stoja 
į šią draugiją, niekuomet ne
klausia ; “kokią knygą gausiu 
— su minkštais viršeliais, ar 
su kietais?” Kam teko kalbin
ti draugą, kad įstotų į šitą ap- 
švietos draugiją, visuomet 
kandidatas paklausdavo: “O 
kiek reikės mokėti ?”

Dabar diskusantai daugiau
siai laužo sau galvas, kokia 
turi būti “šviesa”: minkšto 
tūrinio, ar kieto? Net drg. A. 
Bimba prieš visus keturis vė
jus nuleido gaires ir, it užbur
tame rate, sukasi ir krapšto 
pakaušį, ir nežino, katruos pa
tenkinti : minkštuosius, ar kie
tuosius.

Mums, , eiliniams nariams, 
labai gaila, kad kietakočiai 
nori “Šviesą” paversti tokia, 
kad mes, eiliniai nariai, nesu- 
prastume. Na, o kiek jūs yra 
tokių kietakočių ? Aš manau, 
kad ne daugiau, kaip kad 
Brooklyno “Vienybė” turi 
skaitytojų. Bet, kad jūs ir pa
versite “šviesą” į kietą, vis 
vien jumis ji nepatenkins. 
“Šviesa” per maža dėl tų, ku
rie skraido po planetas ir nar

do okeanų gelmėse. Pagaliau, 
kaip tokie, niekuomet nebuvo 
pasitenkinę mūs spauda ir ne
bus. Dėl jų plačios durys ati
darytos į kitų, tautų literatū
ra.

Dabartinės diskusijos' neiš
kelia nieko konstruktyvio, kad 
praplėsti šios organizacijos 
ribas; bet tik remontuojama 
jos vidus. Tarsi, ot, visi lietu
viai darbininkai ir profesiona
lai suorganizuoti, apšviesti, tai 
kur toliaus ir beeisi ... O kad 
toliaus negalima eiti, tai, ži
noma, “reikalinga” sutvarkyti 
vidus organizacijos, kad būtų 
parankiau, dailiau ir ekono
miškiau.

Mes, eiliniai nariai, visai ki
taip vaizduojamės šią apšvie- 
tos organizaciją, negu tie drg., 
kurie skraido po dausas ir 
jieško “kietos” literatūros sa
vo skoniui patenkinti. Mes 
manome, kad ALDLD yra su
tverta tam, kad į ją sutraukti 
visą lietuvių darbininkų klasę, 
jąją apšviesti, išlavinti ir pa
siųsti į frontą — Komunistų 
Partiją!

Mes, eiliniai nariai maldau
jame jūs, draugai, kurie jieš- 
kote kietos literatūros, ar kar
tais jūs negalėtumėt mums pa
gelbėti sekančiuose klausi
muose :

1) Su kokia literatūra ir 
kaip mes galime pasiekti kal
nakasius, miško darbininkus, 
laivų, geležinkeliečius, ūkinin
kus, fabriko darbininkus ir tt. ?

2) Su kokia literatūra mes 
galime pasiekti katalikus dar
bininkus ?

3) Kas reikia daryti, kad 
visi ALDLD nariai skaitytų 
mūs išleistas knygas?

4) Kokiu būdu mes galime 
gauti naujus narius?.

5) Kaip reikia padaryti 
mūs mitingai įdomūs, kad juo
se nariai lankytųsi?

Jei draugai manote, kad šie 
klausimai turi bent kokią ver
tę, aš prašyčiau nusileisti iš 
dausų ant šios pusiau fašistinės 
žemelės ir padėkite mums iš
rišti aukščiau minėtus klausi
mus. O jei ne, tai mums pa
tiems prisieis tai padaryti.

Jaunutis,
2 kp. narys.

Pavelysite ir Man Balsą

ALDLD reikaluose knygų ir 
“Šviesos” klausimu jau išsireiš
kė savo nuomones net kelioli
ka draugų. Tas labai pagirti
na, kad mūsų didžiulės ap- 
švietos- draugijos reikalais su
sirūpino toks gražus būrelis 
draugų, išsireiškė, kaip jiems 
atrodo gėriais ir davė naujas 
sugestijas.

Už šitą draugų išjudinimą, 
man regis, kreditas reikėtų 
atiduoti draugui Buivydui. Juk 
ne kas kitas, kaip tik Buivy
das, užmynė draugui šoloms- 
kui ant korno, o šis davė

spriktą antrajam į panosę ir, 
kad tik dar biskutis raudonų
jų pipirų iš Buivydo pusė, bū
tų prasidėjusi dūlinė vaina ir 
draugo Buivydo genėjimas.

Mums, prisilaikant diskusi- 
jinės logikos, nedera nei vie
nam, nei antram duoti amuni
cijos. Nes drg. Buivydas už
tektinai didelis, kad apsiginti; 
o draugas Šolomskas užtekti
nai gramotnas, kad oponento 
griekus surokuoti. Tai sena ir 
vis dar neužversta mūsų kriti
kos vaga, į kurią tankiai mes, 
ar tai iš papratimo, ar tai iš 
nesugebėjimo pagerbti ir kito 
minties, imame ir įvėžliojame.

Nors diskusijoms pateikta 
net 6 klausimai, bet kuomet 
randasi tik du rimti klausimai
— knygų apdarai ir “Griesa,” 
tai tik apie du ir tenka kal
bėti. Pirmiausiai apie knygų 
apdarus.

Kas žiūri tik į knygos gra
žius viršelius, o ne į knygos 
tūrinį, ir kuriems draugams 
knygos reikalingos ne skaity
mui, o knygynėlio papuošimui,
— tai tie draugai gali apsi
rėdyti ALDLD išleistas kny
gas, kad ir auksiniais virše
liais, po savo skoniu ir iš sa
vo kišeniaus. Bet draugai, ku
rie žiūri į knygos turinį, skai
to, mokinasi ir neužmiršta ką 
perskaitė — nori geresnių, tu
riningesnių ir storesnių knygų, 
o ne puonių, plonutės knygelės 
viršelių.

Kalbant apie knygų virše
lius, draugams reikia žinoti, 
kad netik viršelis, kaipo tekis, 
padaro daugiau išlaidų, bet ir 
knyga pasidaro sunkesnė ir 
jos persiuntimas kuopoms su
geria daugiau pinigų, negu 
plonais viršeliais knygų, per
siuntimas.

Su “šviesa,” jeigu ji pasi
rodys tik kartą į 3 mėnesius, 
kaip iki šiol, kad rodėsi—nie
ko nepešime, nors jos turinį 
ir kažkaip gerinsime. Per- 
retas jos išleidinėjimas, sąvai- 
mi išblunka iš skaitytojų 
minties, tai kad ir geriausių 
turiniu raštų tąsos, nustoja 
savo vertės skaitytojų minty
se. Gi specialiai parašyti kū
rinėliai, kurie su tuonr pačiu 
numeriu prasidėtų ir pasibaig
tų, būtų nepakeliamas litera
to apsunkinimas ir paties kū
rinio, galbūt, ir gan gražių 
ūgelių aplaužymas.

Todėl ir aš pilnai sutinku 
su draugo S. Penkausko su
gestija, kad surėmus petį su 
petim, delną su delnu, duoti 
didingą žingsnį pirmyn, ir pa
daryti “Šviesą” mėnesiniu žur
nalu 1

Išleidinėjant “šviesą” kas 
mėnuo, ją galima būtų pada
ryti ir populiariškesniu ir už- 
interesuojančių skait y t o j u s 
žurnalu. Joje galėtų tilpti ir 
sunkesnio ir lengvesnio turinio 
raštai, eilės, o prieg tam dar, 
kad ir ilgesnės, per kelis nu
merius tęsiamos apysakaitės.

Bet čia mes susiduriame su 
dviem ytin svarbiais klausi-

mais,—“šviesai” raštais ir jos 
palaikymo šaltiniais—pinigais. 
Pirmiausiai reikia pakalbėti 
apie raštus.

Drg. A. Bimba per “Laisvę” 
kalbėdamas tuo klausimu nu
siskundė, -kad į trimėnesinę 
“Šviesą,” apart pačios redak
cijos, niekas nerašinėja. Jei 
niekas nerašė, tai turėjo būti 
tam ir priežastys. Pirmutinė 
priežastis bene bus tik ta, tai 
kad perretas “Šviesos” išlei
dinėjimas nepasilieka kaip 
skaitytojo, taip ir bendradar
bio mintyj. O antroji prie
žastis tai pačioj redakcijoj glū
di. Jeigu nebuvo bendradarbių, 
tai kodėl iki šiol buvo tylė
ta'?

“Šviesą” skaitant gaunasi

40 sužeistų nuvežta į ligo
ninę; tarp jų yra ir vienas 
policininkas. Keli streikie- 
riai pašauti.

Miesto majoras Schroy 
šaukiasi valstijos milicijos 
prieš streikierius.

Jungtine Gumos Darbi
ninkų Unija (CIO) grasina 
skelbt visuotiną streikų 
mieste.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, geg. 27.— 
Liaudiečiai, užėmę aplinki
nes pozicijas, rengiasi štur- 
muot fašistus pačiame 
Tremp mieste.

įspūdis (bent man taip atro
dė), kad redakcijos štabas ir 
nenori pašaliečio į “šviesą” 
įsileisti. Patys redaktoriai už
pildydavo “Šviesą” raštais, pa
tys tuos savo raštus per 
“Laisvę” ar “Vilnį” pagirda
vo; ir pas pašalietį (kalbu tik 
apie save) įsivaizdavo tokis 
supratimas, kad “nekišk no
sies į tarpduyį, ba priversiu.”

Jeigu pati redakcija būtų 
jieškojus bendradarbių, be 
abejo, būtų ir gavus. Ben
dradarbiai priklauso ne nuo 
ko kito, o tik nuo pačios re
dakcijos paprasto draugišku
mo. Juk neprašytam svečiui, 
kartais, netenka netik krėslo, 
bet būna parodytos ir durys.

Kitas klausimas—tai “švie
sos” palaikymo finansai, pra
dėjus ją leisti kas mėnuo. Juk 
prie dabartinių, įplaukų, •$!.- 
50 narinės mokesties metams, 
“Šviesai” ir bent vienai kny
gai metams, vargu rastųsi iš
tekliaus. čia jau prisieitų kal
bėti ar apie narinių duoklių 
pakėlimą, ar tik mūsų pačių 
pasiaukojimas “šviesos” plati
nimu padengtų tuos trūku
mus, kad prie mėnesinės “švie
sos” dar galima būtų išleisti 
bent vieną, nors ir ne didžiulę 
knygą, čia jau turės tarti 
galutiną žodį būsiantis atstovų 
suvažiavimas. j

Tačiaus daryti reformas mus 
verčia pats gyvenimas, jeigu 
norime, kad ALDLD gyvuotų;1 
nes finansiniu žvilgsniu drau
gija su kiekvienais metais 
silpnėja, ■> ką mums liudija' 
draugijos praeitis. Juk buvo' 
laikai, kada draugija išleidi-' 
nėdavo po dvi dideles knygas 
kas metai ir moterys išleidi-1 
nėdavo mėnesinį žurnalą —' 
“Moterų Balsą,” “Darbininkių1 
Balsą” vėlesniu laiku. Jeigu 
nedarysimo draugijoj reformų! 
ir viskas taip eis, kaip iki' 
šiol ėjo, tai už poros metų jau 
turėsime kalbėti, kurį, iš dvie-1 
jų' prisieina sulaikyti—knygas,! 
ar “šviesą” ?

Kaslink draugijos sieksninio' 
vardo, aš irgi sutinku, kad1 
jam ta ilga uodega būtų, nuT 
kirsta ir palikta tik pilni du 
žodžiai—Literatūros Draugija.

Senag Vincas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LINDEN, N. J.

Lietuvių Saulės Pašalpos Draugi
jos pusmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 1 d. A. Rupšio 
Svet., Wood Ave. ir 16th St., 8 vai. 
vakaro. Visi draugai ir draugės esa
te kviečiami dalyvauti šiame susirin
kime, nes turime daug svarbių daly
kų aptarti. — A. V. (126-127)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin-

kimas įvyks ketvirtadienį, birželio 2 
d., 7:30 v. v. Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Visi kuopos nariai malo
nėkite dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti ir šiame susirinkime 
turėsime sužinot iš Bendro Pikniko 
kokios bus pasekmės. Atsiveskite 
naujų narių įrašyti. — Prot. Rašt. 
J. B. (125-127)

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

YOUNGSTOWN, OHIO

LDS 9 kp. susirinkimas įvyks naujoj 
vietoj pas drg. Buzinauskus, 43 Par
nell St. Visi nariai dalyvaukite, ap
kalbėsime rinkimą delegatų į LDS 
seimą. — Sekr. (Data?—Adm.) 

(125-126)

DETROITO LIETUVIŲ DARBINiNKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Brazilijos integralistai, fašistai, suvaryti į policijos stotį Rio de Janeiro 
mieste, Brazilijoj, po' to, kai buvo sutrėkštas jų pučas.

Newark, N. J.
Padėkavones Žodis.

Labai nuoširdžiai dėkavoja- 
me draugam ir draugėm, ku
rie gegužės 6 d. surengėte 
mūsų ženybinio gyvenimo 20 
metų sukakties paminėjimo 
pokilį. Tai yisa pasiliks mū
sų atmintyje ant visados. Tų 
draugų vardų čia neminėsime, 
jie beveik visi yra “Laisvės” 
skaitytojai.

Dar sykį tariame ačiū.
J. Stanionis ir Šeimyna.

Mexico City. — Fašisto 
Cedillo sukilėliai, persimetę 
į Guanajuato valstiją, tar
pais išardė geležinkelį, ei
nantį į Jungtines Valstijas. 
Per jų pasidarbavimą, iššo
ko iš bėgių trys vagonai 
traukinio, važiavusio iš La
redo, Texas, į Mexico City. 
Traukinyj buvo 26 ameriko
nai, bet nė vienas neužsi
mušė.

Lietuvių Meno Sąjungos 2-ro Apskričio, Mass. Valstijos

METINIS PIKNIKAS
Dalyvauja Aido Choras iš Brooklyn, N. Y
Bostono Apylinkės Lietuviai turės progą išgirst seniausį Lietuvių Chorą Amerikoje, 
tai Brooklyno Aido Chorą, kurį dabar mokina Aldona Žilinskaitė.\*

Piknikas bus Birželio II ir 12
Taipgi dalyvaus- visi Massachusetts Valstijos Chorai ir bus įvairių gaišių, Sporto 
Lenktynės: plaukimas, Volley Ball, bėgimas ir kiti žaislai. Puikios dovanos laimėto
jams lenktynėse. Taip pat bus duodama piniginės dovanos prie įžangos bilieto.

Piknikas Bus Olympia Park
WORCESTER, MASS.

■į

Apart lengvesnių sportiškų žaislų, kaip aukščiau suminėta, bus ir ristynių. Kaip 
matote, bus labai žingeidi programa ir aišku, kad bus daug publikos iš kitų miestų. 
Bus proga liasimatyti su senais pažįstamais ir įsigyt naujų pažinčių. O tuo pat kart 
dar bus proga laimėti pinigines dovanas prie įžangos.

1-ma $20; 2 prizai po $10.00; 6 prizai po $5.00 ir 12 prizu po $2.50

Šokiai Bus Šeštadienio Vakare ir Visą Dieną Sekmadienį
Visų Menininkų ir kitų Meno Rėmėjų, kurie esate paėmę platinimui įžangos bilie
tukus, prašome platinti juos kur tik išeinate, nes jau laikas trumpas.

------- .-----———
Tel. TRObridge 6330 . /

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvčfo, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakaro 

Nedėliomis ir • šventadieniai^: 
10-12 ryte

CHRONIŠKOS 

LIGOS
GYDOMOS

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, <HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o' Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska- 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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New Yorko Ir Apielinkės Žinios
Dviejų metų vaikutis Low, 41 

Orchard St., N. Y.,. patraukė 
radio vielą ir nuo jos pavojin
gai apdegė. I

Iš Lietuvių Kriaučių 
Susirinkimo

Trečiadienį, 25-tą gegužės, 
Lietuvių Piliečių Kliube, Liet. 
Kriaučių Amalgameitų 54-tas 
skyrius laikė mėnesinį susirin
kimą. Kriaučių priėjo pilna 
svetainė, kad net pritrūko kė
džių susėdimui. Mat, jie no
rėjo išgirsti raportą iš unijos 
12-tos dvimetinės konvencijos. 
Tai 
kad 
kas 
ma

yra geras apsireiškimas, 
patys stengiasi išgirsti tą, 
buvo svarstoma ir kalba- 
unijos sušauktų žmonių.

Pirmininkas -Zaveckas ati
daręs susirinkimą perskaitė 
dienotvarkį, susidedantį iš li
kos punktų. Sekretoriui per- 
škaičius protokolą, pirminin
kas pakvietė atsilankiusį Ta- 
markiną, kuris.pasakė trumpą 
kalbą gavimui finansinės pa
ramos Lenkijos darbininkams 
kovai prieš fašizmą. Mat, da
bar yra susitveręs New Yorke 
iš socialistų ir šiaip liberališ
kų žydų komitetas vedimui to 
darbo ir non ant greitųjų su
kelti $6,000 skleidimui spau
dos ir agitacijos.

Laiškai ir Aukos

kam ant tos aukos kabinti fa
šistinę svastiką?

šio susirinkimo paskutinė 
auka. Pradžioje koresponden
cijos sakiau, kad kalbėjo Ta- 
markinas, prašydamas para
mos Lenkijos darbininkams. 
Duota du įnešimai: $25 ir $15. 
Už $25 balsavo 53, o už $15— 
94. Aukavimas baigtas.

Skaityta Jurginės draugys
tės užkvietimo laiškas, kad 
kriaučiai dalyvautų jos pikni
ke 18-tą dieną birželio.

Raportai
Konvencijos raportą skaitė 

45 minutes. Vieną dalį—Mi- 
lašauskas, o kitą—Kundrotą. 
Delegatams reikia atiduoti pa
garbą, kad parvežė didelį ir 
gerai sutvarkytą raportą. Ka
dangi jie prižadėjo duoti jį 
spaudon, tai čia nieko apie jį 
nei nesakysiu.

Pikniko pirmininkas, J. Kai
rys, pranešė, jog tikietai jau 
išdalinti čermanams ir prašė 
vienų parduoti juos, o kitų 
pirkti ir sudaryti didelį 
tingą pažmonį.

IŠ suvienytos Tarybos 
Board) Michelsonas 
taipgi gerai sutvarkytą

Įdomu Matyt Partijos 
Gyvenimo Vaizdą

manoma, kad siūlys tuojau 
svarstyt Darbo Partijos pateik
tą Patalpoms Taksuot Bilių, ku
ris duotų įplaukų paskubint va
lymą laužynų ir naujų butų

ir sve-

Hotel Center, 108 W. 43rd 
St., kur eina Komunistų Parti
jos 10-tos Nacionalės Konvenci
jos sesijos, registracijų salėj 
(rodos, trečiam aukšte) išstaty
ta įdomūs braižiniai, kurie pa
rodo partijos įsikūrimo laiką ir 
augimą, ir literatūros platini
mą kiekvienoje valstijoje at
skirai. čia parodoma įvairi 
partijos ir kitų organizacijų iš
leista literatūra, kuri remia tai
ką, demokratiją, progresą.

Pąfodą matyt gali įeit ir ne 
delegatai. Konvencijos sesijos 
apribotos tik delegatams.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK

LDS 13-tos kuopos labai svarbus 
susirinkimas įvyks šį trečiadienį, bir
želio (June) 1, 8 vai. vakaro, Kibu-

statybą, arba taksus palaikymui rio salėj, 948 Jamaica Ave. Visi na- 
11—'■ - 1 1 ’ 1 -1 ------ i riai būtinai dalyvaukite, nes bus

LDS Centro Valdybos nominacijos ir 
kuopos išvažiavimo reikalai. — Val
dyba. (125-127)

dabartinės lygmalos bedarbiams 
šelpti.

Quill Žada Gelžkeliečiam 
Unijos Paramą

Transporto Darb. Unijos in- 
ternacionajis prezidentas Quill 
informavo visas gelžkeliečių 
unijas, .kad jie gali tikėtis iš 
Transporto Darb. Unijos “tie
sioginės paramos” kovoj prieš 
gręsiantį 15% algų nukapojimą 
milionui gelžkelių darbininkų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda rakandai už labai pri

einamą kainą. Pirkėjas gali ir kam
barius kartu paimti. Randa tik $11 
į mėnesį. Savininką galima matyt 
kiekvieną dieną prieš 12 vai. dieną. 
Vakarais nėra namie. Antradieniais 
tai per ištisą dieną galima matyt., 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
po numeriu: 172 McKibben St. Apt. 
24, Brooklyn, N. Y. (124-126)

Šis Sezonas Vaikam 
Pavojingiausias

Už Praplėtimą Apšvietos 
Projektą

šiaip kare su-
Duota $50 be

Už $50 bal-
$25—29.

Atlapų siuvikai rengia lai
vu ekskursiją į Meškų Kal
nus, tai laišku prisiuntė 15- 
ką dolerinių tikietų ir prašė 
juos nupirkti. Tikietai , nu
pirkta, bet skyriaus rengiamo 
pikniko komitetas siųs ir jiems 
savus tikietus. Su šiais mai
nais gali išeiti taip: duoną 
valgys ir jąja užsikąs . . .

Skaityta padėkavonės laiš
kai nuo prezidento Roosevel- 
to ir nuo kongresmano, kad 
praeitas susirinkimas priėmė 
ir pasiuntė Washingtonan re
zoliuciją, idant būtų pravesta 
darbų platinimo planas.

Kitas laiškas, tai nuo Ispa
nijos demokratijos gynimo 
draugų. Jie dabar užsibrėžę 
sukelti čionai $50,000 sušelpi- 
mui našlaičių ir 
žeistų žmonių, 
jokių diskusijų, 
savo 103, o už

Trečias laiškas, tai prašy
mas užbaigt J. Stilsono bylos 
iškaščius. čia jau eina disku
sijos. Buivydas ir kiti nuro
dinėja, kad lokalas (skyrius) 
suaukavo Stilsono labui jau 
apiė $500 nuo pradžios jo 
arešto ir jau užtenka. Tegul 
eina jieškoti pagelbos pas ki
tas draugijas, sako jis, tai vie
ną; o antrą, buvo viešai pa
skelbta, kad byla jau užbaig
ta ir dar likę apie $40. Dabar 
vėl tą pačią bylą kelia iš nau
jo. Ar tik nebus sunaudoti tie 
pinigai pirkimui “Naujosios 
Gadynės” spausdinimui preso ?

Kalba visa eilė, kad būtų 
ąukojama, ir prieš. Baniulis, 
paskiausiai kalbėdamas, sakė, 
kad čia eina pasipriešinimas 
iš pirmiau jo buvusių draugų. 
Man gi jie yra visi lygūs. 
Mes, kriaučiai, buvome prieš 
karą ir būsime, štai ką tik 
dabar aukavome $50 tiems, 
kurie kelia karą, tai aukau
kime ir tam, kuris buvo prie
šingas karui.

Eina balsavimas. Kad au- 
kaut—84, prieš 67. Duota trys 
Įnešimai: $15, $25 ir $5. Už 
$15 balsavo 70, už $25 — 45, 
o už $5—-39. Klausimas baig
tas.

Baniulis yra pilnas organi
zacijos narys ir turi teisę iš
reikšt savo nuomonę, kaip jam 
išrodo geriausiai suprantama. 
Bet sakydamas, kad aukavo 
me $50 tiems, kurie kelia ka
rą, gal būt netiksliai, vienok 
Jau visam svietui žinomus fak
tus sumaišė. Juk Ispanijoje ne 
liaudiečiai sukėlė karą, bet 
Hitlerio ir Mussolinio sukurs
tyti fašistai, kad ginklais nu
vertus liaudies išrinktą vald
žią. Mes gi 
šistams, bet

(Joint 
davė

rapor
tą. Tik visa bėda, kad jame
nieko džiuginančio nėra. Yra 
numatoma, kad ir ateinantis 
sezonas bus labai prastas, nes 
šie metai nedarbu yra didesni 
negu 1929-32 metais visose iš- 
dirbystėse. Ar ilgai tokia pa
dėtis tęsis — niekas nesiima 
drąsos ką nors pranašauti.

Unija pradėjo vesti derybas 
su valdiškoms įstaigoms, kad 
būtų įvesta WPA projektas ir 
adatos industrijom Ten būtų 
dirbama pigesni drabužiai 
tiems, kurie gyvena ant šalpos 
ir būtų samdomi tik piliečiai 
darbininkai, nes taip yra da
roma visuose WPA projektuose. 
Ar šitas planas išdegs—ateitis 
parodys.

Kitas planas, tai unija jau 
senai veda derybas gavimui 
siūti policistų, uniformas. Prie 
sutarties dar neprieita.

Wagneris nusiskundė unijos 
viršininkams, jog paskutiniu 
laiku darbininkai bei jųjų or
ganizacijos mažai rūpinosi, 
kad būtų pravesta valandų ir 
algų nustatymo bilius. O iš 
to priešai naudojosi labai 
daug. Tokiuose klausimuose 
darb. neturėtų snausti.

Delegatas Bubnys pranešė, 
kad Budraitienė uoliai rūpina
si palaikymu šapos. Beloko- 
vas gal pasiliks su Maneliu biz- 
niavoti ir ant toliaus. j šiaip 
nieko naujo, nes šapų mašinos, 
kaip siuvamos, taip prosinamos 
dabar serga “mieglige”.

J. Nalivaika, Sk. Koresp.

šis laikotarpis metų yra vai
kų žaidimo sezonas. Policijos 
Departmento rekordai rodo, 
kad pavasarį ir vasarą važiuo- 
tės nelaimės su vaikais įvyksta 
dėl sekamų priešasčių:

Ėjimo skersai gatvę ne per
ėjimo vietose.

Nubėgimo nuo
Ėjimo skersai 

trafiko šviesas.
žaidimo ant kelių.
Tėvai ir auklėtojai 

•prižiūrėt, kur ir kaip 
žaidžia. Reikia griežtai
kad jie žaistų tik parkuose, žai- 
slavietėse ir tam paskirtose vie
tose. Trafiko Stotis “K.”

i
šaligatvių.

gatvę prieš

privalo 
vaikai 
įsakyt,

Ispanijos Delegacija 
. Kalbės Birželio 9

Ispanijos delegacija baigia 
savo maršrutą ir paskutinis jos 
pasirodymas prieš išvykstant 
bus birželio 9 dieną, didžiojoj 
Madison Sq. Garden salėj. De
legacijos pagerbimo mitinge 
oficialiai dalyvaus daugelis vie
tos unijų lokalų, jungtinių tary
bų ir tarptautinių komitetų.

Delegacijoj yra Ojier Prete- 
ceille, oficialis Ispanijos darbo 
unijų, atstovas, Carmen Meana, 
darbo unijų org. Madride, Jose 
Bergamin, pasauliniai garsus 
katalikų redaktorius, Ramoų 
Sender, garsus moderniškas no- 
yelistas.

aukavome ne fa- 
liaudiečiams, tai

Donald Carroll Paleido 
Be Bausmės

Donald Carroll, 16 metų vai
kas, pereitą penktadienį tapo 
išteisintas dėl nušovimo savo 
meilužės Charlotte M^tthiesen, 
18 metų. “Džiūrė” savo nuos
prendyje paskelbė, kad “nekal
tas dėl laikino pamišimo.” Tei
sėjai tarėsi arti 3 vai. Net pro
kuroras paskutinėj teismo pra
kalboj visai nereikalavo mirties 
bausmės.

Vaikas teisme liudijo, kad 
jiedu su meiluže buvo susitarę 
nusižudyt, .kada jinai pastojo 
nėščia ir kad jis ją nušovė jos 
prašytas, manydamas save nu
šaut, tačiau pamatęs ją vaito
jant užmiršo apie šovimąsi, o 
rūpinosi ją išgelbėt, pašaukė, 
policiją. Bus tiriama jo proto 
stovis.

Newyorkieciai Vėl Kalba 
Apie tošį

Tėvų, studentų ir organizuo
tų darbininkų organizacijos 
bendrai šaukia konferenciją, 
kurioj bus svarstoma praplėti
mas WPA Švietimo Projektų. 
Konferencija įvyks šį šeštadie
nį, birželio 4, nuo 12:30 iki 
4:30 po pietų, Russell £>age 
Foundation Bildinge, 130 E. 
22nd St., N. Y.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai. Savais 

angliais reikia kurianti. Galima krei
ptis pas gyventojus Zizus, ant pat 
viršaus. Paskambinkit varpuką. Ar
ba šaukite telefonu: Stagg 2-1454. 
P. G.

Kiti 5 kambariai pasirandavoja po 
antrašu: 293 Maujer Street. Garu 
šildomi, šiltas vanduo, šaukite tele
fonu: Stagg 2-1454. P. G.

(125-127)

Telefonas Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tinka

mai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

giniiiuMuiuiuiiiiiiiiiiiiumiiuiiiiiiiiniw

I Clement Vokietaitis II I
| LIETUVIS ADVOKATAS J 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
liiiiniiimiiiiiiiiiiiiM

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir .

pasivažinėjimams. Į
231 Bedford Avenue | 

Brooklyn, N. Y.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

pa-
teisme prieš

Plaukiotojų sargai miesto 
jūriuose laimėjo
Civilės Tarnybos patvarkymą, 
kad jie turi pereit egzaminus 
pirm pradėsiant sargybos pa
reigas šiais metais.

“Mandagūs 
pas italą pinigų keitėją, 501 W.! 
51st St., N. Y., pirma atsiprašė 
už numovimą kelinių, o paskui 
atėmė $1,400 amerikoniškais ir 
$250 itališkais pinigais ir išėjo 
savais keliais..

No

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby Riven that License
RL 7889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1735 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the m’emises.

EDWARD LOEFFLER
1735 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

plėšikai atėję _

Legal Notice
Notice is hereby given that Joseph 

Kiefer, Inc., of Brooklyn, N. Y., has 
registered its trade-mark “Ten-Da- 
Kook” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food pro
ducts.

Areštuotas detektyvas Tho
mas F. Lillis, kaltinamas ėmęs 
$250 kyšį žadėdamas “sufik- 
syt” bylą areštantui už peržen
gimą trafiko taisyklių.

George Weinberg prisipažino 
kaltu apdraudų rakete. Kitas 
kaltinamųjų, Martin Wein
traub, sakėsi nekaltas. s Wein
berg liudijęs prieš Hines.

Miss • Custer, 39 m., 414 E. 
52nd St., pražuvūs nuo laivo 
Acadia grįžtant iš Bermudos.

VAKACIJV VIETA
Patogiame Viešbutyje

U. S. HOTEL 
Valatie, N. Y. • ♦

Prie Kelio U. S. 9
Praleiskite savo vakacijas

U. S. Hotel, Valatie, N. Y. j
Speciales kainos po $12 į savaitę 

suaugusiems ir pusę tos kainos vai-

Anglijos loterijose, žinomose 
paprastai kaipo “sweepstakes,” 
Didžiojo New Yorko srityje esą 
laimėję 273 asmenys. Ameriko- kam? Už tą menką sumą gaunate 
nai buvę išpirkę 556 iš 966 lai
mėjusių 
pirkta 
niekas 
apie du 
laimėjimais, tai aišku, kad kele
riopai daugiau sudėta tų, kurie 
nelaimėjo.

Loterijos yra lošis ir jis rem
tinas tik tada, .kad eina savų 
organizaeijų naudai.

bilietų. Kiek buvo iš- 
nelaimėjušių, žinoma, 
nesako. Tačiau jeigu 
milionai dolerių grįžta

Majoras Šaukia Tarybos 
Speciali Posėdį

Mayoras reiškia susirūpini
mo dėl nebuvimo Miesto Tary
boje sutarties svarbiais visuo
meniškais klausimais. Dėlto jisKARAS PRIEŠ UODUS.

Karui prieš uodus New Yor-. pašaukė tarybininkus į specialį 
ko Miesto apylinkėj užkinkyta 
WPA su $2,540,000 karo fondu. 
Bus darbo 8,150 darbininkų. 
Virš trečdalis to darbo bus 
Queens’e: ^Pasaulinių Fėrų sri
tyje ir abelnai Flushinge, How
ard Beach, Casino Park, So. 
Aqueduct ir So. Jamaica. *

Brooklyne koncentruosis Ca- 
narsie ir Bergen Beach sekcijo
se.

posėdį gegužės 31 d., po to, kaip 
tarybininkai nusitarė turėt per
trauką iki 7 birželio.

Demokratai tarybininkai, ku
rie šoka sulyg Tammany Hali 
virvutės trūkčiojimą, išreiškė 
nepasitenkinimą, kad “sugadi
nama geros vakacijos” ir sykiu 
susirūpinę, ką čia naujo majo
ras pasiūlys.

Nors tikrai nežinia, tačiau

valgį, guolį. Galite medžiot, žuvaut, 
laivais važinėti.ir maudytis.

Puiki scenerija, (visį patogumai. 
Arti Albany miesto, arti visokių bu- 
sų ir traukinių.

Telefonas Valatie 13-R.
Louise Giarve, Prop.

• Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

x LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurių vienų

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuoj aus. 

Reikalavimus su pinigais
adresuokite: 
J. BARKUS 

111-40—1281h St., 
So. Ozone Park, N. Y,

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gd’Ci Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai: ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau

paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rci- 
kalui esant ir 
padidinu t o k i 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kraštų.
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios' 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE;
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
• o •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
n u o 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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