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KRISLAI
Lawrencius Gyvuoja. 
Ant Jaunų Kojų. 
Pavyzdys.
A. J. Smito Memuarai.
Balti Dūmai iš

Vatikano Kamino.
Rašo R. Mizara.

Tie iš jūsų, kurie skaitė
te ketvirtadienio “Laisvėje”
korespondenciją iš Lawren
ce, Mass., pastebėjote, kas 
ten dabar darosi.

Trys jauni žmonės, dr. J. 
Gaidis, dr. P. Miškinis ir 
muzikė Anelė Markevičiūtė, 
“Laisvės” bendradarbė, sa
kė prakalbas mitinge, su
ruoštam Lietuvos nepri
klausomybės sukakčiai pa
minėti. Iš kalbėtojų tik vie
nas dr. Mikolaitis buvo “iš 
senimo,” o visi kiti jaunuo
liai, prasilavinę žmonės.

Vadinasi, Lawrencius at
sistoja ant jaunų kojų.

Ar gi nedžiugu ? !* * *
Prieš virš 20 metų Law

rencius visuomet stovėdavo 
priešakyj Naujosios Angli
jos lietuviškų kolonijų. Vė
liau tūlą laiką ten viešpa
tavo kažin koks apsnūdi
mas. Dabar jaunimas, kurio 
Lawrencius turi užtenka
mai, įsipareigoja dirbti vi
suomeniškus darbus ir pa
statyti tą lietuvių koloniją 
toje aukštumoj, kokioj ji 
privalo stovėti.

Nebus įstabu, jei greitoj 
ateity pamatysime Anelę 
Markevičiūtę pervažiuojan
čią su prakalbom per Ame
rikos lietuvių kolonijas ir 
gyvu žodžiu metančią švie
sos spindulius į patamsio 
užkampius! * * *

Gerai pasielgė detroitiš- 
kis Amerikos Lietuvių Kon
greso Skyrius. Jis iškėlė 
klausimą, kad reikėtų pa
smerkti klerikalus, kurie 
monopolizavo Lietuvių Die
nos komitetą, atsisakydami 
dirbti su pažangiom nacio- 
nalėm lietuvių organizaci
jom.

Savo tokia elgsena kleri
kalai užsitarnavo lietuvių 
vienybės ardytojų vardą. * * *

Tai jau pradėjome “Lais
vėje” spausdinti d. A. J. 
Smito atsiminimus. Jie žin
geidūs. Kam gi neįdomu su
sipažinti su išgyvenimais 
1905-6 metais tų žmonių, 
kurie veikė, buvo persekio
jami, kalėjo dėl Lietuvos 
žmonių laisvės?!

Mums labai svarbu, kad 
šis anų laikų kovotojas ve
teranas yra mūsų dienraš
čio bendradarbis ir geras 
vajininkas! ♦ * *

Iš Vatikano kamino pasi
rodė baltų dūmų debesėlis 
ir katalikai nusidžiaugė, 
kad jie jau turi naująjį po
piežių, naująjį “šventą tė
vą,” kaip tūli jį vadina.

Pačelli, italas, naujas po
piežius. Pačelli bus Popie
žius Pijus XII-tasis.

Pačelli apsukrus politi
kas. Tik klausimas, kokią 
politiką jis seks. Neatrodo, 
kad jis bus biednų žmonių 
draugas ir demokratijos 
gynėjas. 

* . * *
Reikia labai stiprios va

lios žmogaus, kad, pats gy
vendamas prabangoj, per
tekliuj, neapsakomuose tur
tuose, užtartų prispaustuo
sius, kurie kovoja prieš tur
čius ir išnaudotojus.

1 Rytoj, veikiausiai, Pačelli

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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. Liaudiečių Prisirengimai 
Madridui Ginti

Madrid, Ispanija. — Res
publikos vyriausybė kraus
to iš Madrido visus tuos gy
ventojus, kurie nėra reika
lingi miesto gynimui ar.bū
tiniem darbam bei tarny
bom. Nuolat gabena į Mad
ridą maistą ir kitus daly
kus, reikalingus jo gyni
mui nuo fašistų.

Associated Press pakar
toja, kad respublikos val
džia pasiryžus ir toliau 
priešintis fašistams.

ITALIJA ABEJOJA APIE 
NAZIŲ STIPRUMA, 0 NA- 

ZIAI APIE ITALIJOS
Berlin. — Auksas Vokie

tijos Valstybės Banke taip 
nupuolė, kad jis nepadengia 
jau nė vieno procento po
pierinių markių.

London. — Po to, kai Vo
kietija prijungė sau Aus
triją ir Čechoslovakijos Su
detų kraštą, dar labiau nu
smuko ūkiški Vokietijos 
reikalai ir pablogėjo žmo
nių gyvenimas.

Italijos agentai šniukšti
nėja Vokietiją, kiek jinai 
stipri ar silpna ekonomi
niai, o nazių agentai šni
pinėja ūkiškąją Italijos pa
dėtį. Vieni nesakydami ki
tiem, stengiasi slapta suži
not, kiek katrie išgalėtų, 
jeigu pradėtų karą prieš de
mokratines šalis vakarinėje 
Europoje ar prieš Sovietus.

Indy Vadas Badu Reikalau
siąs Žmonėms Teisiy

Bombay, Indija. — Tauti
nis indų vadas Gandhi tuoj 
pradės badant, jeigu kuni- 
gaikštukas Th. Saheb ne
duos savo žmonėm šiek tiek 
demokratinių laisvių. Sa
heb yra žiaurus valdovas 
75,000 gyventojų valstybė
lės Rajkoto, vakarinėje In
dijoje.

Rajkoto gyventojai' išei
sią į vienos dienos visuoti
ną streiką, paremdami sa
vo vadą Gandhį, kaip tik jis 
badu sustreikuos prieš ca- 
ruką Sahebą.

Naziai Džiaugiasi Francijos 
Atstovu Gen. Franco’ui
Berlin. — Visa nazių 

spauda sveikina Francijos 
valdovus, kad jie paskyrė 
maršalą Petainą savo am
basadorium generolo Fran
co “valdžiai.” O Petainą 
naziai garbina, kad jis pri
ėmė tą paskyrimą.

San Sebastian, Ispanija. 
—Karinis fašistų teismas 
tardo tuos respublikiečius, 
kurie “padėjo ilgint karą” 
prieš gen. Franco.

bus apkarūnavotas popie
žium ir viso pasaulio kata
likai mels Dievo, kad jis tei
singai jų reikalus gintų.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Kovo (March) 4, 1939

FRANCUOS VALDŽIA GROBIA IS
PANIJOS LAIVUS IR KITĄ NUO
SAVYBĘ IR PERVEDA FRANCO’UI

I ----------r............... ...................... ..

Prancūzų Valdovai Stengiasi, kad Ispanijos Fašistai Kuo 
Greičiausiai Laimėty Karą prieš Respubliką

Paryžius. — Francijos 
valdžia uždraudė bet kokius 
daiktus gabent laivais iš 
Francijos prieplaukų į Is
panijos respubliką, nors tie 
daiktai jau būtų apmokėti 
respublikos pinigais. Pran
cūzų valdovai užgynė 
{plaukt Ispanijos respubli
kos laivams į Francijos 
uostus. Francūzų teismas 
Marseille, prieplaukos mie
ste, davė “teisę” generolo 
Franco atstovam užgrobt 
visą ten esamą Ispanijos

Ispan. Fašistų Galva 
Nereikalavo Atsaukt

Italijos Kariuomenę
Roma.— Generolas Fran

co nereikalavo, kad Italija 
ištrauktų savo kariuomenę 
iš Ispąnijos. Italų fašistų 
valdininkai ii* spauda sako, 
kad Francijos užsieninis 
ministeris G. Bonnet mela
vo apie tokį neva Franco 
reikalavimą.

(Francijos ministeris 
Bonnet buvo pareiškęs, kad 
generolas Franco reikala
vęs atšaukt Italijos juod- 
marškinius iš Ispanijos ir 
būk prižadėjęs, kad po ka
ro būsią iškraustyti visi 
Mussolinio kareiviai iš Is- 
p a n i j o s. Ši tokia pasaka 
Bonnet stengėsi apram.int 
protestus Francijos darbo 
žmonių prieš pripažinimą 
fašistų “valdžios” Ispani- 
joj-)

Italijos valdininkai sako, 
kad jų armija pasiliks “tū
lą laiką” Ispanijoj net po 
to, kai generolas Franco 
visiškai laimėsiąs karą. 
Tuomet Italijos kariuomenė 
“padės generolui Franco’ui 
numalšint” r e spublikiečius 
gyventojus.

ATGALEIVIO DEMOK
RATO SENATORIAUS 

LERMAS DĖL FINANSŲ

Washington, kov. 3.—De
šinysis demokratas senato
rius P. Harrison šaukė at
mest Roosevelto reikalavi
mą leist šaliai užsitraukt 
’(vidujinių) paskolų iki 50 
bilionų dolerių (pašalpi- 
niams darbams ir apsigyni
mui). Harrison gąsdino 
žmones, būk šalis eisianti į 
“bankrutą,” jeigu ji įsisko
lins daugiau kaip įstatymiš
kai leidžiamus 45 bilionus 
dolerių.

ORAS

Šį šeštadienį būsią lietaus 
ir šalčiau.—N. Y. Oro Biu
ras.

respublikos nuosavybę.
Pranešama, kad Franci

jos vyriausybė perves ge
nerolui Franco ir visus tuos 
Ispanijos respublikos lai
vus, kurie randasi Franci
jos prieplaukose ar jos van
denyse.

Francijos valdžia deda 
visas pastangas, kad pri
verst Ispanijos respublikie
čius . pasiduot generolui 
Franco’ui kuo greičiausiai 
ir besąlyginiai.

Gen. Franco Profeso
rius, tai Francijos At
stovas Faš. “Valdžiai”

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolas Franco pareiškė 
džiaugsmą Francijos vy
riausybei, kad jinai pasky
rė maršalą Ph. Petainą pir
muoju savo atstovu Ispani
jos fašistų “valdžiai.”

Petain b u vo generolo 
Franco profesorius, kada, 
daug metų atgal, Franco 
mokinosi karinėje kolegi
joje Francijoj.

Petain, 83 metų, labiausia 
išgarsėjo laike pasaulinio 
karo kaip Verdūno gynėjas 
nuo vokiečių.

POPIEŽIUS PIJUS DVY
LIKTAS ATSIŠAUKĖ 

TAIKOS

Vatikanas, kov. 3.—Nau
jasis popiežius Pijus Dvy
liktas (buvęs kardinolas 
Pačelli) pirmoj savo kalboj 
atsišaukė į pasaulį palaikyt 
taiką; priminė, kad visa 
žmonių veislė yra broliai. 
Jis laimino ne tik katali- 

| kus, bet ir visus kitus.
| Nepatinka Mussoliniui ir 

Hitleriui
Mussolinio fašistų kariš

ka valdžia nustebo tuomi 
popiežiaus atsišaukimu tai
kos. Fašistai taipgi buvo 
nustebinti, kad naujasis po
piežius stipriai pasisakė už 
Katalikišką Veikimą (Ak
ciją), ką Mussolinis ne kar
tą persekiojo.

Pijus Dvyliktas ragino 
katalikus priešintis “blogu
mams,” nors katalikai bū
tų ir neginkluoti.

Berlin, kovo 3. — Hitle
rininkų laikraščiai urzgia, 
kad popiežium išrinktas 
“politikierius” (prieštarau
jantis naziams).
Today

Popiežiaus Karūnavimas
Vatikanas, kovo 3.—Nau

jojo popiežiaus karūnavi
mas įvyks kovo 12 d.

Šveicarija Gina Žydu Pabėgė
liu Turtą nuo Naziu

Šveicarijos teismai vėl at
metė Hitlerio valdžios rei
kalavimą užgrobt turtą žy- j 
dų, kurie atsigabeno jį į 
Šveicariją, bėgdami iš Aus
trijos, ir pervest tą turtą 
Vokietijai.

Viename atsitikime teis
mas patvarkė, kad nazių 
komisionierius turi užmo
kėt net ‘500 frankų atlygi
nimo žydui, prieš kurį jis 
užvedė bylą, reikalaudamas 
pervest to žydo nuosavybę 
Vokietijai.

NAZIŲ VALDYBA MĖTO 
LENKUS STUDENTUS Iš 

DANZIGO KOLEGIJOS
Danzig. — Penki lenkų 

studentų delegatai nuvyko į 
Varšavą prašyt apsaugos, 
kad vokiečiai naziai dau
giau neužpuldinėtų lenkų 
studentų, lankančių Tech
niškąją Kolegiją Danzige.

Už tai naziška kolegijos 
valdyba išbraukė laukan 
tuos penkis lenkus studen
tus. Bet ji visai nebaudžia 
nazių studentų, kurie už
puldinėjo ir mušė lenkus 
studentus.

Varšava. — Lenkijos sei
mo atstovai, priklausantieji 
Tautinės Vienybės Stovyk
lai, protestuoja prieš nazių 
vokiečių provokacijas Dan
zige ir reikalauja, kad val
džia gintų lenkų reikalus 
tenai.

USA Ex-Ambasadorius Nu
baustas, kad Automobiliu

Sužeidė Negraitę
Hanover, Virginia. — Dr. 

Wm. E. Dodd, buvęs Ame
rikos ambasadorius Vokie
tijai, galop, prisipažino kal
tas, kad jis nesustojo pa
gelbėt mažiukei negrei mer
gaitei GI. Grimes, kada va
žiuodamas sužeidė ją auto
mobiliu. Mergaitė yra 4 me
tų.

Už tai teismas priteisė, 
kad Dodd turi primokėt 
$250 mergaitės tėvams ir 
sumokėt teismo lėšas. Teis
mas palengvino Dodd’ui 
bausmę dėl sekamų sume
timų: Dodd sumokėjo $1,100 
ligoninei, kur mergaitė gy
doma; mergaitei nesu
laužyta jokių kaulų; o 
Dodd yra senas žmogus, 69 
metų, ir nelabai sveikas. 
Todėl teismas nenorėjo 
siųst jį kalėjiman, kaip kad 
galėjo padaryt pagal valsti- 
jinį įstatymą.

Elizabeth, N. J.
Prūseikos prakalbos įvyk

sta šį šeštadienį, kovo 4 d., 
Lietuvių Laisvės Svetainė
je, 269 Second St. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Kviečia 
visus dalyvauti Aušros 
Draugija.

Washington. — Naujo
sios Dalybos valdžia paten
kinta, jog nauju popiežium 
išrinktas kardinolas Pačelli.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

NAUJASIS POPIEŽIUS PIJUS DVY
LIKTAS, MANOMA, TAIPGI KOVOSIĄS

PRIEŠ FAŠISTINES DIKTATŪRAS
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Anglijos ir Francijos Demokratiniai Žmonės Sveikina Kar
dinolo Pacellio Išrinkimą Popiežium; Naziai Pyksta

Vatikanas. — Kardinolas 
Eugenio Pačelli tapo iš
rinktas popiežium kaip tik 
sukakty j savo 63-jų metų 
amžiaus; ir jis tuoj pasirin
ko vardą “Pijus Dvyliktas.” 
Tuomi naujasis popiežius 
išreiškė pagarbą velioniui 
Pijui Vienuoliktam.

Jau trijuose pirmuose 
b a 1 s a v i m u o se dauguma 
Kardinolų Kolegijos pasisa
kė už Pacellį; bet reikėjo 
gaut bent du trečdaliu vi
sų balsų. O ketvirtame iš 
eilės balsavime jis gavo 
daugiau kaip du trečdaliu.

Naujasis popiežius taipgi 
italas, kilę iš senos romie
čių bajorų šeimos.

Jis buvo popiežiaus Va
tikano valstybėlės sekreto
rius. 1936 metais lankėsi 
Amerikoj ir svečiavosi pas 
prezidentą Rooseveltą. Tai 
bus dar pirmas Ameriką 
matęs popiežius.

Visi supranta, kad nau
jasis popiežius seks politi
ką savo pirmtakūno Pi
jaus Vienuolikto.

London.— Demokratiniai 
žmonės Anglijoj ir Franci
joj sveikina išrinkimą kar
dinolo Pacellio popiežium; 
sako, tai būsiąs smūgis fa
šistinėm diktatūrom.

Lordas Cecil, anglas pir
mininkas Tautų Lygos Są
jungos, pareiškė, jog kar
dinolo Pacellio išrinkimas 
popiežium tai laimėjimas 
“liberališkesnės (demokra- 

132 JŪRININKAI SKĘS
TANČIO LAIVO BŪSIĄ 

IŠGELBĖTI

St. Johns, Newfoundland. 
Skęsta žvejybos la ivas 
“Ranger” šėlstančioje jūros 
audroje. 18 jo jūrininkų iš
gelbėti. Bet atplaukiantieji 
laivai nuimsiu nuo jo ir ki
tus 114 jūrininkų.

Amerika Nori Turėt Bent 
Vieną Baliūninj Orlaivį

Washington. — Goodyear 
baliūninių orlaivių korpo
racija siūlosi pastatyt Ame
rikos karo laivynui orlaivį 
dirižablį nuo 800,000 kūbiš- 
kų pėdų “geso” heliumo 
įtalpos iki 3,000,000 pėdų 
įtalpos, už $760,350 iki 
$2,940,350.

Nežiūrint, kad Amerikoje 
statyti baliūniniai orlaiviai, 
“Akron,” “Macon” ir “She
nandoah,” žuvo nelaimėse, 
bet kongresas paskyrė iki 
$3,000,000 dar vienam iš
bandymui tos rūšies orlai
vio. Jis būsiąs naudojamas 
tyrinėjimam ir lavinimuisi 
ore.

Siųs kime reikalavi
mus pr. Rooseveltui, 
senatoriam ir kon- 
g r e s m a nam nuimt 
ginklų embargo nuo 
Ispanijos respublikos.

tiškesnės) kardinolų pu
sės.”

Berlin. — Pirm negu kar
dinolas Pačelli buvo išrink
tas popiežium, nazių spau
da smarkiai užsipuldinėjo 
jį, persergėdama kardino
lus, kad jo nerinktų. Prieš 
pat rinkimus išleista nazių 
brošiūra vadina Pacellį “po
litiniu priešu naziškos Vo
kietijos.”

Išrinkus gi Pacellį popie
žium, dabar nazių laikraš
čiai (kol kas) piktai, pa- 
niuriai apie jį tyli. 
r" ' ***** i———

Paskirta D. Federacijos 
Ir CIO Komisijos Dėlei 

Taikos Deryby
Washington. — Kad Da

niel J. Tobin, pirmininkas 
federacinės Vežikų Unijos, 
atsisakė dalyvaut taikymosi 
komisijoj su CIO, tai Wm. 
Green, prezidentas Ameri
kos Darbo Federacijos, pa
skyrė Thomą A. Rickertą, 
galvą Jungtinės Drabužių 
Darbininkų Unijos. Kiti du 
komisijos nariai yra Fede- 

i racijos vice-prezidentas M.
Woll ir H. G. Bates.

CIO derybų komisijon 
j įeina John L. Lewis, Ph. 
Murray ir Sidney Hillman.

Tos taikymosi komisijos 
paskirtos pagal prezidento 
Roosevelto raginimą apsi- 
vienyt Darbo Federacijai 
su CIO “garbingai ir tei
singai.”

Per Viešbučio Gaisrą Sude
gė apie 40 Žmonių

Halifax, Nova Scotia. — 
Gaisras sunaikino Queen 
viešbutį, kuriame tuo laiku 
buvo 117 žmonių. Iš degė
sių kol kas išimta 4 lavonai, 
bet dar “nežinia kur dingo” 
35 kiti jo įnamiai. Viešbu
tis buvo šimto metų senu
mo.

Sudegė ir jo knyga su 
vardais įnamių.

Nusmerkti 3 Ispanijos Ofi- 
cieriai, Fašistų Agentai

Burgos, Ispanija. — Trys 
k o m a n d ieriai respublikos 
k a r i n ių laivų-naikintuvų, 
H. Frances, J. Rufino ir M. 
Garcia, iš pasalų veikė nau
dai generolo Franco. Už tai 
dabar tapo nusmerkti su
šaudyt, kaip praneša fašis
tai.

Murcijoj r e s publikiečiai 
sušaudę tris politikierius 
kaip fašistų agentus; Mad
ride suėmę 229 asmenis, ku
rie agitavo pasiduot gene
rolui Franco’ui.
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“Priešinkitės!”
Nenuilstančioj i kovotoja, pilna entu

ziazmo ir pasitikėjimo Ispanijos demo
kratijos liaudimi, La Pasionaria, šaukia 
Ispanijos žmones, kurie dar nėra fašiz
mo pavergti, tęsti kovą prieš juodąjį fa
šizmą.

Priešinkimės fašizmui, sako ji. Mes 
galime savo gyvybes aukoti civilizacijos 
ir žmonijos neprieteliams, bet neturime 
teisės aukoti jiems ateitį mūsų krašto, 
mūsų vaikų.

La Pasionaria ir kiti Negrino valdžios 
žmonės mano, kad Madridas gali dar

. gintis. O jeigu jis gali, tai ir turi gintis. ! 
Niekas nežino, kas rytoj pasauly apsi
reikš. Visko galima tikėtis. O tai reikš
tų, kad Ispanijos respublika, kurioj dar 
gyvena apie 8,000,000 gyventojų, pasirį- 
žusių žmonių, fašizmo neapkenčiančių i 
kovotojų, gali ir turi gintis, sako jie.

Prez. Azanai pasitraukus, jo vietą lai- i 
kinai užėmė Diego Martinez Barrio. Vy
riausybė, matyt, yra pasirįžusi eiti drau
ge su liaudimi ir gintis iki paskutiniųjų. 
Gintis nuo budelių, kuriuos remia Lon- i 
donas ir Paryžius. Gintis nuo budelių, 
kuriuos fiziniai ginkluoja Roma,ir Ber
lynas, o moraliai—Londonas ir Paryžius.

Stebėdami Ispanijos respublikos kovo
tojų pastangas, stebėdami tą plieninį pa- 
sirįžimą, kuriuo jie yra apsišarvoję, mes, 
Amerikos žmonės, kuriems rūpi demo
kratijos išlaikymas, privalome dar ener
gingiau darbuotis ir padėti Madrido vy
riausybei jos pastangose atsilaikyti 
prieš juodąjį fašizmą.

Prisimenant C. E. Ruthenbergą
Prieš 12-ką metų (kovo 2 d., 1927) 

Chicagoje staigia mirtimi numirė tų 
laikų Amerikos Komunistų Partijos va
das, darbininkų klasės veikėjas, Charles 
E. Ruthenbergas.

Tai buvo stambi figūra Amerikos dar
bininkų judėjime, didelė asmenybė. Visą 
savo amžių jis veikė Amerikos Socialistų 
Partijoj, o paskui, kai dešinėji socialis
tų vadovybė tą partiją suskaldė, Ruthen- , 
bergas patapo vadu komunistinio judė- | 
jimo.

Drąsiai jis dirbo karo metu. Paskui i 
dar drąsiau veikė, kai komunistinis ju
dėjimas patapo organizuota jėga. Keletą 
kartų buvo teistas ir įkalintas. Bet tas 
nepalaužė jo stiprios valios, jo revoliu
cinio pasirįžimo.

Kai Ruthenbergas mirė, USA Komu
nistų Partija buvo nedidukė, neišsilaisvi
nusi iš frakcinio vėžio, kuris ją tuomet

smaugė. Šiandien, po 12-kos metų nuo jo 
mirties, komunistinis judėjimas Ameri
koje sustiprėjo keliolika kartų, tiek or
ganizaciniai, tiek savo įtaka. Tai vis dė
ka tokiems veikėjams, kaip Ruthenber
gas, tai dėka jo pastangoms.

Dėlto Ruthenbergo vardas Amerikos 
darbo žmonių istorijoj niekad nebus pa
mirštas.

Antrasis Munichas
Maskvos spauda primena pasauliui, 

kad Londono ir Paryžiaus valdžių pri
pažinimas gen. Franko valdžios Ispani
joj yra antrasis Munichas, antroji išda
vystė.

Pirmuoju atveju Chamberlain ir' Dala- 
dier išdavė Čechoslovakiją, padėdami 
Hitleriui ją sumėsinėti. Šiuo atveju tie 
ponai atvirai ir begėdiškai išdavė Ispa
nijos respubliką, padėdami Mussoliniui 
ją sumėsinėti.

Teisingai “Pravda” pastebi, jog ši 
antroji didžioji išdavystė vyriausiai at
sirūgs pačiai Francijai ir Anglijai.

Argi?
“Keleivis” praneša:
“Karas Ispanijoj pabaigtas; Franko 

valdžia pripažinta.”
Kad Londonas ir Paryžius pripažino 

Franko valdžią, tai tiesa, bet tai dar ne 
viskas. Tokia valstybė, kaip Amerika, 
Franko valdžios dar nepripažino. Nepri
pažino jos nei Sovietų Sąjunga.

Karas Ispanijoj taip jau dar nėra pa- i 
baigtas. Negrino vyriausybė yra pasi rį- 
žusi karą tęsti. Kaip ilgai ji karą tęs, | 
yra kitas dalykas. Tai priklausys ne tik 
nuo vidujinės, bet ir nuo tarptautinės 
situacijos. Bet visvien karas Ispanijoj 
dar nėra baigtas!

Sako, Vysią Poną Viniką
Fašistų “Vienybė” rašo:
“Artimas kun. M. Valadkos prietelis iš 

Scranton, Pa., praneša ‘Vienybes’ redak
cijai, kad save pasiskyrusiam SLĄ dik
tatoriui vadovaujant socialistų, viršūnės 
bandys pravesti per kontrolės komisiją 
savo intrygas pripš SLA sekretorių D r. 
M. J. Viniką, kad jį kaip nors išstūmus 
iš SLA sekretoriaus vietos, kurią užimti 
labai norįs pats SLA diktatorius. Sako
ma, kun. Valadka šiuo reikalu vedęs pla
čius susirašinėjimus su prezidentu p. Ba- 
gočium, bet negavęs p. Bagočiaus prita
rimo tam socialistų skymui.”

Mums gi atrodo, kad čia yra eilinis 
“Vienybės” prasimanymas, neš kiek 
mes žinome, niekas nesiruošia p. Viniką 
iš SLA sekretoriaus mesti. Kas tas “SLA 
diktatorius,” mums taipgi nesupranta
ma.

T eisingai!
“Tėvynė” rašo:
“Klaipėdoj tuo tarpu nevaržomas te

beina ‘Bendras Žygis,’ kurs jau daugiau 
pasisakė, ką jo šalininkai norėtų pada
ryti Lietuvoj. Kiek dabar išrodo, tai jų 
tikslas nėra tikrai demokratinę valdžią ; 
Lietuvoj atsteigti, bet vietoj Smetonos 
valdžios turėti kitą ‘tvirtą’ valdžią. Ma
tyt, jie vis tebenori gaudyti tas ’žuve
les drumstąme vandenyje.”

Tai teisybė. Žodį “demokratija” vol- 
demarininkai naudoja tik kaipo maską 
paslėpimui savo tikrojo fašistinio veido.

Certifikatai Dėl Nepilnamečių
Jungt. Valstijų Vaikų Biu

ras ką tik išleido reikalavimus 
. kaslink gimimo metų certifika- 
tų lirbantiems nepilnamečiams, 
pagal vaikų-darbo aprūpinimų, 
po “Fair Labor Standards” Įs
tatymu iš 1938 m., kuris įstaty
mas pradėjo veikti spalio 2 1-tą 
dieną.

Federalė valdžia išleis tuos 
metų certifikatus ant šešių mė-Į
nėšių laiko. Tikima, kad į tą! vj, kuris 
laiką, nuolatiniai planai dėl ko- gia šitą įstatymą, 
operacijos su valstijoms kas- darbdavys gali 
link išdavimo metų certifikatų jis turi darbininko metų certi-j'Jįs dėl to tarėsi ir su atsi- 
išsivystys. I fikatą,

Po vaikų darbo aprūpinimui Biuro

iš “Fair Labor Standards” Įs
tatymo, nei vienas produkuo- 
tojas, išdirbėjas arba pardavė
jas negalės siuntinėt ta vorų už 
valstijos linijos, kurie ta vora i 
yra gaminami įstaigoje, kurio
je, į 30 dienų laiką prieš iš
siuntimą tavorų, vaikai neturin
tieji 16 metų amžiaus buvo 
samdomi.

nametis yra virš 16 m. amžiaus.
Darbdaviai raginami gauti 

metų certifikatus dėl kiekvieno 
nepilnamečio 16 arba 17 metų, 
kuriuos jis samdo.

Pavoj inguose užsieni imuoše 
reik turėti certifikatus (metų) 
dėl kiekvieno nepilnamečio 18 
ar 19 metų. F.L.I.S.

LENKIJA REIKALAUJA
AFRIKOS KOLONIJŲ

Varšava. — Lenkijos val
džia reikalauja sau kolonį- 

tokslJU Afrikoj (kurias dabar 
kad| valdo Anglija ir Franci ja).

išleistą pagal Vaikų| lankiusiu Italijos užsieniniu 
reikalavimų, kad nepil-ministeriu Ciano.

Įstatymas apsaugoja darbda- 
neži nodamas peržen- 

jeigu 
parodyti,

Mažiau Ultimatumų, o Daugiau Darbo,
Draugai Socialistai

kalingi. Priešingai, prie da- 
bartinės situacijos ALK savo 

,veiklą turėtų ne siaurinti, bet 
dar plėsti. Tik tokiu keliu ei
dami įgysime didesnį lietuvių 
masinį pasitikėjimą ir para-

Nekartą teko pastebėti lie
tuvių socialistų spaudoj ulti- 
matyviškus pareiškimus ko
munistų adresu sąryšyj su 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyrių veikla.

Ypatingai “Naujienos” pa
sižymi panašiais išsireiški
mais: “...vargiai begalėsime 
bendrai veikti su komunis
tais. . . ’ “Jei komunistai ne
pakeis savo taktikos, prisieis 
su jais persiskirti” ir tt.

Pagaliau ir “Keleivis” ko
munistų adresu pasiunčia ul
timatumą :

“. . .Toliau mes šito netole
ruosime. (Kel. num. 8, 
vas. 22 ^d.). Kame dalykas? 
Ką tokio draugai koleiviečiai 
“netoleruos”? 1 šiuos klausi- i

mus matau būtiną reikalą at
sakyti.

šį “Keleivio” “ultimatumą” 
iššaukė tame pat numeryje 
talpinama rezoliucija, priimta 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
New Jersey apskričio konfe
rencijoj.

Necituosiu ištisos rezoliuci
jos, nes perdaug užimtų vie
tos, o be to, kiti jos punk
tai, matyti, ir “Keleivio” re
daktoriui neginčytini. Paimsi
me patį “baisiausią” rezoliu
cijos punktą, dėl kurio drg. 
Michelsonas taip labai susi
jaudino. štai jis:

“3) kad Lietuvos valdžia, j 
išlaikymui Lietuvos nepriklau
somybės, dėtųsi su tom vals
tybėm, kurios bendrai kovoja 
prieš agresorius, mažųjų tau
tų smaugikus—neprietelius.”

Tai ir visa “strošnybė”!
Tačiau dėlei šito rezoliuci

jos punkto drg. “Keleivio” re
daktorius matė reikalo pri
dėti savo pastabą (ilgesnę ne
gu ištisa rezoliucija), kurio
je įterpia viršuje cituotą “ul
timatumą” ir prieina išvados, 
jog “. . .ALK negalės toliau 
veikti.”

Kad nebūtų užmetimų, jog 
iš “Keleivio” redakcijos pa
stabų ‘ išpešiojau” tik man 
patinkamas vietas, pacituosiu 
ištisai :

Redakcijos (‘K‘.” — L. J.) 
pastaba: Čia aplinkiniu keliu 
pasakyta, kad Lietuva dėtųsi 
prie Sovietų Sąjungos. Tai 
jau yra kišimas komunistų 
politikos į Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Dėl šitokios propa
gandos skilo konferencija 
Brooklyne, o dabar jau ir 
New Jersey valstijoj tas ardy
mo darbas vedamas. Toliau 
mes šito netoleruosime. Jei 
komunistai nori agituoti už 
Sovietų Rusiją, tegul jie daro 
tai savo partijos mitinguose, 
bet ne Amerikos Lietuvių 
Kongreso konferen cijose. 
Kongresas yra įsteigtas ne 
komunistų propagandai pla
tinti, bef padėti Lietuvos žmo
nėms demokratinę tvarką at
steigti. Šituo klausimu mes

prie Sovietų Sąjungos?”
Rezoliucijoj nei Sovietų Są

junga, nei jokio kita valstybė 
neįvardinta. Jei “K.” redak
torius mano, jog prieš agre
sorius ir mažųjų tautų smo
gikus kovą teveda tik So
vietų Sąjunga, tai jis būtų dar 
‘ kairesnis” ir už komunistus. 
Komunistai niekados netvirti
no, jog gynimas demokratinių 
mažųjų valstybių yra išimti
nai Sovietų Sąjungos monopo
lyje. .

Antra. Draugai socialistai 
labai atkakliai laikosi teori
jos, jog Amerikos Lietuvių 
Kongresas esąs įsteigtas vien 
tik pagelbėjimui Lietuvos 
liaudžiai atsteigti demokrati
nę santvarką Lietuvoj ir nie
ko daugiau.

Tiesa, šis mūsų programos 
punktas įrašytas pačioje pir
moje vietoje veikimo progra
moj Clevelando suvažiavime 
1936 metais. Bet reikia nepa
miršti, jog po to situacija yra 
daug pasikeitusi. Kada tvėrė
si ALK, dar nebuvo tokių pa
vojų iš agresorių pusės nei 
Lietuvai, nei kuriai kitai ma
žai valstybei, kokie yra šian
dien.

Juk tik teisingai įvertinda
ma susidėjusią situaciją ALK 
nacionalė konferencija, per
eitą vasarą Scrantono, praplė
tė mūsų veikimo programą. 
Jei dabar skyriai, laikyda
miesi Scrantono konferencijoj 
priimtų rezoliucijų dvasios, 
praplečia savo veiklą tąja 
kryptim, tai kodėl reikėtų 
sielotis ir gaudytis ‘ultimatu
mais ?”

Dabar kas liečia “svetimų 
klausimų” įnešimą į ALK. 
Draugai socialistai gal mano, 
jog ir pasisakymas už gynimą 
Lietuvos n e p r i k lausomybės 
yra Kongresui “svetimas” 
klausimas, jei tą klausimą iš
kelia skyriai savo konferenci
jose. Tuom tarpu nacionalė 
Kongreso konferencija Scran
tone nemanė, jog nepriklauso
mybės gynimas yra “sveti
mas klausimas.” Konfe
rencijoj priimtoj rezoliucijoj 
šiuo klausimu Kongresas se
kamai pareiškė:

“Amerikos Lietuvių Kon
gresas griežtai pasisako už 
gynimą Lietuvos nepriklauso
mybės, už teikimą visoke
riopos pagelbos Lietuvos žmo
nėms nepriklausomybę gin
ti. . . ”

Pagaliaus ir tas punktas 
New Jersey skyriaus priimtoj 
rezoliucijoj, dėl kurio “Kelei
vio” redaktorius taip labai su
sirūpino, veik žodis žodin ko
pijuotas iš Scrantono konfe
rencijoj priimtos rezoliucijos. 
Scrantono rezoliucijoj šiuo 
klausimu sekamai pasisakyta:

“. . .Todėl savo nepriklau
somybės apsaugojimui Lietu

va privalo kooperuoti su tomis 
tautomis, kurios gina taiką 
nuo fašistinių ir militaristinių 
agresorių.”

Kiek skirtumo surasime tar
pe vienos ir kitos rezoliucijų? 
Aš nematau jokio. Vienoj re
zoliucijoj pasakyta, jog išlai
kymui Lietuvos nepriklauso
mybės dabartinė vyriausybė 
privalo “dėtis su tom valsty
bėm, kurios bendrai kovoja 
prieš agresorius,” o kitoj, jog 
“kooperuotų su tomis tauto
mis, kurios gina taiką.”

Skirtumą gal įmato tik drg. 
“Keleivio” redaktorius, nes 
Scrantono konferencijoj jis 
pats buvo rezoliucijų komisi
joj, o New Jersey skyriaus 
konferencijoj rezoliucijas pri
ėmė tame skyriuje priklau
sančių organizacijų atstovai.

Taigi, pasirodo, jog tie vi
si užmetinėjimai ir grūmoji
mai “nebegalėjimu toliau ben
drai veikti,” yra visai berei-

mą.
Tokie šaudymais! “ultima

tumais,” kokius daro draugai 
socialistai, gali patikti tik fa
šistų agentam Amerikoj. Man 
vienas brooklyniškis draugas 
rašo, jog Smetonos agentai 
jau giriasi, kad netrukus jie 
“užvaldysią” SLA, nes, girdi, 
socialistai “jau baigia griau
ti” Amerikos Lietuvių Kon
gresą.

žinoma, tokis smetonininkų 
pasigyrimas dar toli nuo tie
sos. Bet kad Amerikos Lietu
vių Kongrese dalykai galėtų 
ir turėtų eiti daug sklandžiau, 
tai neginčytina. Ir tas priklau
so netik nuo komunistų ir so
cialistų, kurios sriovės sudaro 
vadovybę, bet taip jau nuo 
daug didesnės masės žmonių, 
kurie nepriklauso nei jokiai 
partijai, bet visa širdžia re
mia Amerikos Lietuvių Kon
greso programą.

L. Jonikas.

Kaip Leninas Ruošė 
Revoliuciją

(Ištrauka iš Lenino našlės1 
Krupskos atsiminimų)

Spalių 7 dieną Leninas 
persikėlė iš Finlandijos gy
venti Petrograde. Nuspręs
ta buvo ypatingai užlaikyti 

į didelę konspiraciją, nes Le
nino visur j ieškojo ir už jį 
Kerenskio valdžia skyrė di
delius pinigus, nesakyti ant
rašo, kur jis slėpėsi, net gi 
nariams Bolševikų Centro 
Komiteto. Apgyvendinome 
mes jį Viborgo daly, ant 
Lineino prospekto, didelia
me name, kur gyveno veik 
išimtinai darbininkai, kam
bariuose Margaretos Vasi- 
levnos Fofanovos. Kamba
rys buvo labai patogus, o 
pati Fofanova karšta bolše
vike, kuri nuoširdžiai atli
ko jai skiriamus darbus. 
Už trijų dienų, spalių 10, 
Leninas dalyvavo partijos 
Centro Komiteto posėdyj, 
kuris įvyko Suchanovo kam
baryj, ten buvo priimta re-! 
zoliucija, kad pradėti revo
liuciją. Dešimts Centro Ko
miteto narių (Leninas, Sta
linas, Sverdlovas, Dzerdžin- 
skis, Urickis, Kolontai, Bu
bnovas, Lomovas, Sokolni
kovas ir Trockis) balsavo 
už ginkluotą sukilimą. Zi- 
novjevas ir • Kamenevas 
prieš revoliuciją.

Spalių 15 dieną įvyko Pe
trograde bolševikų organi
zacijos susirinkimas. Jis bu
vo Smolname, (jau vien tas 
faktas parodo galią) ; buvo

delegatai nuo Viborgo rajo
no (astuoni žmonės). Pame
nu, kalbėjo už ginkluotą su
kilimą Dzerdžinskis, prieš 
— Čudnovskis. Čudnovskis 
buvo sužeistas fronte, jis 
turėjo pasirišęs ranką. Di
džiai sujudęs įrodinėjo, kad 
mes negalėsime laimėti re
voliuciją. Jis sakė: “Nieko 
nėra lengvesnio, kaip už re
voliuciją numirti, bet mes 
pakenksime revoliucijos rei
kalams, jeigu leisime save 
priešui sušaudyti.” Čudnov
skis, teisybė, mirė kovose už 
revoliuciją laike piliečių ka-* 
ro. Reiškia, jis nebuvo tuš
čių žodžių mėtytojas, jis pa
sidavė nutarimui ir nuošir
džiai vykino jį gyveniman, 
-bet diskusijose jo pažvalgos 
absoliučiai buvo klaidingos. 
Aš nepamenu, ką kiti kal
bėjo. Balsuojant milžiniška 
didžiuma pasisakė už gink
luota sukilimą. Visas Vibor
go rajonas balsavo už revo
liuciją.

Sekančią dieną, spalių 16, 
įvyko praplėstas Centro 
Komiteto posėdis Lesname, 
tai yra, Lesno parajenio 
Durnoj, kur apart C. K. 
narių dalyvavo Petrogrado 
Komiteto, karo organizaci
jų, Petrogrado Sovieto, nuo 
darbo unijų, fabrikų komi
tetų ir gelžkeliečių ir Pet
rogrado apylinkių (okrugo) 
komitetų nariai. Čia buvo 
svarstoma pasiūlymai tų,

(Tąsa ant 4-to pusi.)

visi sutinkam ir galim veikti 
be ginčų. Bet tarptautinės po
litikos klausimais mūsų nuo
monės skiriasi ir čia bendro 
darbo negali būti. Austrijos 
ir Čechoslovakijos istorijos 
parodė visam pasauliui, kad J 

sutartys su didesnėmis valsty- į 
bėmis nėra jokia mažoms val
stybėms apsauga nuo agre
sorių.” Todėl tik politiški an
alfabetai gali pasakot, kad 
susidėjus Lietuvai su Sovie
tais ar Rumunija bus apsau
gota jos nepriklausomybė. So
vietai yra garantavę Lietuvai 
ir Vilnių, o kur Vilnius da
bar? Ir’.ko verta toji garan
tija? Taigi, susimildami, ne- 
neškit šitų klausimų į Ameri
kos Lietuvių Kongresą, nes 
mes jais negalėsime susitarti 
ir ALK negalės toliau veikti.

Pirmiausia, iš to “Keleivio” 
redaktorius suprato, jog re
zoliucijoj “aplinkin/u keliu 
pasakyta, kad Lietuva dėtųsi ;

J|i»—-«w

Žmogus išlenda iš namo griuvėsių, pada rytų orlaivio bombų, bet jis neužgau
tas, kadangi buvo įtaisytas geležinis saugotuvas, apsaugojęs jį nuo bombų. 
Tai įvyko Essex, Anglijoj.
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Tėvelis Miega
*

Kam žvakės dega nesutemus?
Kodėl taip širdį gelia?
Kam budi baltos chrizantemos 
Prie miegančio tėvelio.
Įšliaužia žmonės, galais pirštų, 
Lyg nebyliai klausimai— 
Iš didžio sielvarto aš mirštu— 
Tokia tyla baisi man!
Vai, gauskite, varpai, sirenos, 
Raudokit mano skundą!
Tyliars šešėliais dreba sienos— 
Tėvelis nenubunda.
Tėvelis miega. Nepažadins
Varpų kraupus gaudimas— 
Suspaustos lūpos jo—bežadės— 
Jautri širdis nurimus.
Jau niekad nepramerks blakstienų 
Tos akys rūpestingos—

* Jau nebeglostys mus nė vieno— 
Balta ranka sustingus.
Tikrai. Tikrai tėvelis mirė!

* Vargai langan sužiuro—
Ir dienos rūškanos pasviro
Prie našlaitėlių (Įurų.

(Iš "Diemedžiu Žydėsiu”).

Dar Tais Pačiais 
Reikalais

Brangūs Draugai Menininkai!
L.M.S. vajus už gavimą naujų narių jau ar

tinasi prie galo. Pradėjome jį su pereito meto 
gruodžio 15 diena ir nutarėm tęsti iki kovo 
15 d., 1939 m.

Pilnai išsijudinusiu į vajų galima priskaityt 
tik IV-tąjį Apskritį, kuris ribojasi Conn. val-

* stijoje. Ten mūsų menininkai yra suorgani- 
4. zavę naujų chorų ir gavę gražų skaičių naujų

narių savo chorams. Bet tokio tempo nematyt 
pas kitus apskričius. Apie tai kiti apskričiai 
turėtų pagalvoti...

I- mo ir IlI-čio Apskr. ribose atskiri chorai 
vajuje darbuojasi neblogai, bet galėtų ten būti 
ir geriau. Visi mūsų chorai turėtų pasmarkin
ti vajaus veiklą, nes laiko liko jau nedaug.

II- me Apskr. ('Mass.) dalykai šiuom tarpu 
ne taip, kaip turėtų būt. Chorai nusiskundžia 
dėl stokos mokytojų. Iš visų 2-ro Apskr. chorų 
gyviausi yra Lowell’io ir Bridgewater’io cho
rai. Manome, kad greitoj ateityje dalykai ten 
pagerės.

Ragindami visus ir visas stoti į aktualį dar- 
A bą padidinimui mūsų organizacijos, mes dar 

sykį primename, kokiems ir kokios dovanos
* bus duodamos mūsų kontestantams šiame va

juje.
Trys dovanos vienetams.

J Trys vienetai, gavusieji daugiausia naujų
narių, nemažiau penkiolikos, gaus šias dova
nas:

I- ji dovana—gaidoms įklijuoti viršeliai, su 
išlaimėjusio choro auksuotu vardu, vertės 
apie $30. \

II- ji dovana—naujausios mados gaidų pas
totas (Pneumatic stand), taipgi su choro var
du.

III- ji dovana—choro dirigentui lazdelė, irgi 
su choro vardu.

Trys dovanos pavieniams darbuotojams.
Trys, gavusieji daugiausia pavienių' narių į 

LMS, nemažiau septynių, gaus: 1-mas $5; 2- 
ras $3; 3-čias $2.

* Ryšyje su gavimu pavienių narių, norime 
priminti, kad tokie pavieniai moka LMS Cen-

’ tran metinės duoklės $1.50; taipgi jie turi pri
vilegiją gauti dykai vieną iš sekamų dalykų:

1. Gražią ir naują dainą “Neverkie, matu- 
še.” žodžiai mūsų jauno poeto Pranulio; mu
zika lietuvių žymaus kompozitoriaus J. Žile
vičiaus.

2. Gali turėti pasirinkimą iš šių dalykų: a) 
* už dolerį vertės bile LMS leidinių; b) vienam

* metui anglų kalboj meno žurnalą T A C; c) 
metams lietuvių jaunuolių anglišką žurnalą 
VOICE.

.Žymėtina, kad pavieniai nariai, pirkdami 
bile LMS leidinius, gauna 25 nuoš. nuolaidos.

Mūsų supratimu, pavieniai nariai gauna 
šiek-tiek materialės naudos, o sykiu, žinoma, 
jie remia ir gelbsti Liet. Meno Sąjungą.

f LMS Centro Valdyba:
P. Balsys, pirm. 

B B. šalinaitė, sek r.
A. Rainienė, ižd.
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Kairėje matome Fay Bainter ir Priscilla Lane. Jiedvi vaidina filmoje “Yes, My 
Darling Daughter” (Taip, mano Brangioji Dukrele). Kairėje Warnerio studijos 
direktoriai traukia jų vaidinimą. Daugiau aktorių veikale įeina: Jeffrey Lynn, Ge
nevieve Tobin, Roland Young ir May Robson.

Prof. Krėvė-Mickevičius 
Apie Save

Laimėjęs literatūros premiją už savo sce
nos veikalą “Skirgaila,” prof. Krėvė-Mickevi
čius Lietuvos spaudos atstovams šitiek . papa
sakojo apie save:

—Buvau sunkiai susirgęs, — pradeda prof. 
Krėvė. — Kai važiavau užsienin gydytis, daug 
kas manė, kad jau nebegrįšiu.

Toliau mes išsikalbame apie Krėvės litera
tūros darbus. Pats pirmasis V. Krėvės-Micke
vičiaus veikalas lietuvių kalba buvo atspaus
dintas prieškariniais laikais. Tai “Bobulės 
vargai.” Jis buvo parašytas dzūkų tarme ir 
spausdinamas seiniškiame “šaltinyje.”

Gyvendamas Baku V. Krėvė sukūrė visą 
“Šarūną” ir “Dainavos šalies senų žmonių pa
davimus,” kurie dviem naujais padavimais bu
vo papildyti Kaune leidžiant III-jį leidimą.

Prof. Krėvė paklaustas, kas paskatino kurti 
“Dainavos šalies senų žmonių padavimus,” pa
reiškė :

—Norėjau lietuviams parodyti, kad jų pra
eitis didinga. Daugiausia tų padavimų girdė
jau pasakojant mano senelius Kindarius. Pas
kiau tuos padavimus atkūriau. Pirmasis para
šytų padavimų klausytojas Baku buvo Marija 
Karakaitė, dabartinė mano žmona.

Iki šio laiko Vinco Krėvės raštai yra išėję 
dešimtyje tomų. Be to, visa eilė kūrinių, ne
įeinančių į raštų tomus, o išleistų atskiromis 
knygomis: dramatinis veikalas “Mindaugo 
mirtis,” “Dzūkų poringės” (dzūkų legendos), 
“Sparnuočiai liaudies padavimuose,” “Aitva
ras liaudies padavimuose” ir t. t.

Įdomiomis aplinkybėmis V. Krėvė sukūrė 
“Skirgailą,” kuris vakar premijuotas.

Prieš .karą M. Gorkis ėmėsi leisti Rusijos 
pakraščiuose gyvenančių tautų literatūros al
manachus. Berods jau buvo išleisti latvių ir 
estų literatūros almanachai. Buvo ruošiamas 
ir lietuvių literatūros almanachas. Gorkis 
kreipėsi į V. Krėvę, prašydamas rusų kalba 
parašyti originalų grožinės literatūros kūrinį. 
Minėtajam almanachui V. Krėvė pradėjo ra
šyti senovės lietuvių istorinę dramą “Skirgai
lą.” Tačiau ją baigė jau karui prasidėjus. 
1918 m. “Skirgailą” Vilniuje rusų kalboje iš
leido Rucevičips. Šią dramą norėjo pastatyti 
Petrapilio rusų teatras. 1919 m. pro Vilnių 
važiuodamas Petrapilio dramos teatro režisie
rius Vilniaus stotyje nusipirko “Skirgailą” ir 
vėliau kreipėsi į Krėvę, kad jis sutiktų leisti 
pastatyti. Bet ar ji buvo pastatyta, autorius 
nežino. 1920 m. Krėvė “Skirgailą” perkūrė 
lietuviškai ir ši drama buvo spausdinama da
bartinio Valstybės Prezidento tuo metu reda
guotame “Vaire.”

Praėjusiais metais išleidžiant “Skirgailą” 
trečiuoju leidiniu, jis vėl buvo iš naujo per
dirbtas.
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—Kol galutinai parašiau, — pasakoja V. 
Krėvė, — aš kiekvieną veikalą perrašau tris 
keturis kartus.

šiuo metu Vytauto Didžiojo Un-to humani
tarinių mokslų fakultetas leidžia naujai papil
dytą V. Krėvės “Šarūną.” Jis bus išleistas ke
turiuose tomuose. Pirmoji dalis jau spausdi
nama. Be to, V. Krėvė, spaudai paruošęs ke
letą naujų veikalų. Apysakų rinkinys “Raga
nės” netrukus bus atiduotas “Spaudos Fon
dui” išleisti, šiose apysakose vaizduojamas 
prieškarinis sodžius. Baigia V. Krėvė rašyti 
didesnę apysaką, “Miglose,” iš okupacijos lai
kų ir nepriklausomybės gyvenimo. Be to, nori 
šiais metais spaudai atiduoti apysakų rinkinį 
iš mūsų valdininkų buities. Taip pat profe
sorius nori artimiausju laiku baigti spaudai 
paruošti apysakas iš Kristaus gyvenimo “Dan
gaus ir žemės sūnūs,” kurių dalis jau buvo 
spausdinta atskiruose žurnaluose.

LMS IlI-čio Apskričio 
Pastogėje

Pereita LMS IlI-čio Apskričio konferencija 
išrinko šiam metui komitetą iš sekamų dar
buotojų: N. Pakalniškį, J. Klimą, Aldoną Ži
linskaitę, M. Brauniūtę, D. Krūtį, F. Klastoną 
ir A. Kvederą. čion išvardinti asmenys rašan
čiam šiuos žodžius yra gerai pažįstami ir ži
nomi kaip darbštūs žmonės.

Savo pirmame posėdyje komitetas išsirinko 
sau valdybą. Pirmininku išrinktas d. J. Kli
mas, nut. rast. — N. Pakalniškis, finan. rast. 
— Al. Žilinskaitė, iždininku — A. Kvederas. 
Dd. J. Klimas ir A. Kvederas yra senesni mū
sų veteranai, o Al. Žilinskaitė, N. Pakalniškis 
ir Marytė Brauniūtė — jaunuoliai.

* * *
Draugas Klimas x man nusiskundė, kad aps

kričio iždas veik tuščias; iš tos priežasties, 
komitetas negali vykdinti gyveniman užbrėž
tus konferencijos planus. Jis sako, kad chorai 
turėtų Apskričiui ateit su finansine parama.

Apskritys nori palaikyt mokyklą, kurioje 
prirengiami nauji mūsų chorų mokytojai; ža
dama apskričio ribose suorganizuot stygų or
kestrą; norima atskirose .kolonijose sudaryt 
šokėjų grupės. Bet tas neįmanoma, kuomet 
apskričio iždas visai tuščias.

Atskirų miestų chorai turėtų surengt kokias 
pramogėles sudrūtinimui Apskričio iždo. Ypač 
palaikymui chorvedystės mokyklos. Turime 
prisiminti, kaip blogai dabar yra Il-me LMS 
Apskr. (Mass, valst.), kuomet ten stokuoja- 
ma chorams mokytojų. Tokios bėdos neturi 
šis apskritys tik todėl, kad jis rūpinosi įtrauk
ti ir priruošti naujas jėgas chorų vadovavi
mui. Dabar mes džiaugiamės turį A. Klimai- 
tę (Bangos Ch. mok.), A. Žilinskaitę (Aido 
Ch. mok.) ir Geo. Kazakevičių (Great Necko 
/Ch. Pirmyn mok.). Proncė.

Griova.

Šienpjūvio Rytas
Diena švinta. Anksti rytą, 
Miegas lipina akis.
Daržinė atidaryta,
Buožė lenda pro duris.
—Kelkis, Jonai,—jis sušuko,— 
Reikia dalgiai sutvarkyti 
Toks šiandieną tirštas rūkas, 
Kad net saulės nematyt.

Aš iš nuovargio sustingęs, 
Skauda kūno sąnariai.
Buožė sako, kad aš tingiu 
Ir keliuosi nenoriai.

Išsiplakęs naują dalgį, 
Išsipustęs jį aštriai, 
Užu prastą juodą valgį 
Suku lankoje skubiai.
Skamba, čerška kietas plienas, 
Krinta rytmečio rasa, 
Aš sušilęs pjaunu vienas, 
Pradalgis tartum kasa.

žiogas čirškia priešpietinę,
Girdis visokie balsai,
Pilvą traukia po krūtinę, 
Silpna darosi visai.

Saulė kaitina, džiovina, 
Nesigaili spindulių,
Alkis taip baisiai kankina

Tiek išvarius pradalgių.

Kas gi Tie Laimėjusieji 
Literatūros Premijas

Lietuvoj?
Jonas Šimkus “Liet, žiniose” duoda trum

pus bruožus apie tuos septynis literatus, kurie 
už savo kūrinius gavo literatūros premijas.

Jis rašo:
Salomėja Nėris, laimėjusi valstybinę premi

ją, yra viena iš stipriausių mūsų jaunosios 
kartos lyrikių, paperkanti savo nuoširdumu, 
savo gerai apgalvota, giliai atjausta ir neiš- 
pūsta fraze. Jos lyrika visiems suprantama ir 
tai yra didelio talento požymis.

V. Krėvė-Mickevičius, Spaudos Fondo lau
reatas — vadinamas mūsų literatūros klasiku, 
suprantama, vertas, gal būt, net dvigubos val
stybinės premijos (jei tokia būtų). Jo kūryba 
jau vadovėliuose nagrinėjama ir čia mes nieko 
nauja keliais žodžiais apie ją nebepasakytume. 
“Skirgaila,” nors ir seniai parašytas, ir ne 
kartą jau išleistas veikalas, pereitais metais 
autoriaus iš naujo buvo atkurtas ii- pataisytas. 
Kadangi “Sp! Fondo” premijos taisyklės lei
džia premijuoti ir he visiškai naujai parašytą 
veikalą, tad suprantama, kad “Skirgaila” ne
galėjo turėti sau konkurentų.

Petras Cvirka, Sakalo laureatas — puikus 
prozinio žodžio meisteris, kuris šį kartą iš tik
rai kasdieniškų įvykėlių, daugelio dargi nepa
stebimų, sukūrė pavyzdingas savo forma no
veles. Jo pastabumas, žodžių ir frazių svetin
gumas, pagaliau, šį kartą, ir mokėjimas “sta
tyti namą labai nedideliame plote,” pagal vi
sas to statymo taisykles, drauge nenuskriau- 
džiant tūrinio ir intrigos, rodo, kad Cvirka 
kasmet vis labiau kopia į literatūros meno 
aukštumas.

Antanas Miškinis, Spindulio laureatas — 
širdingai ir jautrus lyrikas, šį kartą išėjęs su 
poemomis, kurių pagrinde, vis dėlto, yra lyri
ka. Jis daug jaučia, ne maža pasako, bet atro
do, kad ne viską pasako. Jis giliai pergyvena 
savo krašto laimes ir nelaimes ir dainuoja, ne
norėdamas sukelti didelio šumo. Atrodo, kad 
Miškinis kada nors dar turi kaž ką nepaprasta 
pasakyti.

Jonas Marcinkevičius, KVC premijos laure
atas, — produktingiausias šio meto Lietuvos 
rašytojas, realistas. Visi žino, kad literatūros 
kūriniai negreit gimsta, reikalauja daug stro
paus darbo, taisymų, perrašymų ir pagaliau 
“susitupėjimo.” Literatūra, kaip ir vynas, rei
kalauja drumzlių nusėdimo. Marcinkevičius 
skuba. — Jis neturi taiko, nes jis neturi iš ko 
gyventi. Jį aplinkybės verčia. Ir vis dėlto jis 
sugeba, nepaprastai skubėdamas, sukurti vei
kalus, kurie verti premijos. Tai labai daug 
pasako apie jo kūrybinius sugebėjimus. Mūsų 
visuomenė, įstaigos ir dargi intelektualai visa 
tai pamiršta. Ima nuogą faktą, o nežiūri aplin
kybių, kaip tas faktas atsirado. Jei atsakingie
ji vadovai apie tai pagalvotų, gal būt mene 
mes žengtume sieksniniais žingsniais.

' (Tąsa ant 4-to pusi.)
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Trečias puslapis

Prabėgomis
LMS Centre randasi eilė rū

pestingai paruoštų paskaitų 
apie lietuvių rašytojus - visuo
menininkus ir jų darbus. Turi
me ir apie kitų tautų rašy- 
tojus-klasikus, kaip tai: Šeks
pyrą, Puškiną ir kitus. Mūsų 
vienetai tuom lengvai gali pa
sinaudoti su labai mažai išlai
dų. Vienetai galėtų suruošti 
apšvietos-kultūros vakarėlius, 
duodant paskaitą ir trumpą 
koncertinę programą. Pavyz
džiui, galima duot paskaitą 
apie Miką Petrauską ir kele
tą jo kūrybos dainelių; gali
ma būtų referuoti-skaityti 
apie Vincą Kudirką, Povilą 
Višinską, žemaitę ar kitą kokį 
lietuvių literatą-visuomeninin- 
ką, o kartu duoti neilgą pri
taikintą programėlę dainų ir 
kitokių margumynų. Tai būtų 
įdomu ir naudinga. Galima 
būt skaityti ir apie Šekspyrą, 

į Puškiną ir kitus. Ypač tas 
lengva padaryti LMS IlI-čio 
apskričio ribose, nes Brookly- 
ne ir jo apylinkėje yra jėgų, 
kurios mūsų vienetams leng
vai gali ateiti į talką su pa
skaitomis. Kalbėjau su dd. V. 
Bovinu, A. Jeskevičiute, V. 
Tauru, Pr. Pakalniškiu, dr. A, 
Petriką ir eile kitų veikėjų, 
kurie neatsisakytų pribūti.

Pagalvokite apie tai, 3-čio 
apskričio veikėjai-menininkai.

Kiti apskričiai bei jų vie
netai tą patį galėtų padary
ti, tik, suprantama, turėtų su
sirasti asmenis, kurie gali gra
žiai skaityti. O tokių, manau, 
galima susirasti.

Paskaitos yra išrendavoja- 
mos bile mūsų vienetui, užsi- 
mokant $2.

Montreal’o (Kanadoj) Aido 
Choras įstojo į LMS. Tame 
pačiame mieste randasi Jau
nimo Choras, kuris jau nuo 
seniau priklauso Sąjungai. 
Abu chorai gražiai gyvuoja 
ir broliškai sugyvena. Tai gra
žus pavyzdis kitų miestų cho
rams, kurie kartais... “neiš
sitenka” vienas kitu.

Lewiston, Me., choro moky
tojas gerb. Ignas Chuzas pri
siuntė Meno Sąjungai tris 
naujas gražias daineles. 
Greit jas išleisime ir pasida
linsime.

Brolis Chuzas praneša, kad 
lewistonieciai ruošiasi suvai
dinti LMS išleista scenos vei
kalą “Pusseserė Salomėja.”' 
Sako, jie veikalu labai paten
kinti. Patenkinti ir mes jų 
gražia veikla! Pasitenkinimą 
turime dar ir iš to, kad LMS 
nėra pasipelnijimo organiza
cija ir neapdeda savo leidinius 
“royaltėmis.” Bet už tai no
rime priminti, kad mūsų bro
liški chorai įstotų į Lietuvių 
Meno Sąjungą ir tuomi prisi
dėtų prie išleidimo scenos vei
kalų, dainų ir kitokios reika
lingos meno veikloje medžia
gos!

Waukegan, 111., Liuosybės 
Choras užsimokėjo į LMS sa
vo metinę duoklę ($5) už 
1939 m.\O yra chorų, kurie 
dar skolingi už 1938 metus.

Kai kurie mūsų chorai tei
raujasi, kaip yra su sugrįžtan
čiais į chorus nariais—ar jie 
vajuje skaitosi kaip naujai 
gauti nariai? — TAIP.
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Atsiminimai iš Veikimo Lietuvoj, 
Argentinoj ir Amerikoj

==========■■ Ant. Šmulkštys (A. J. Smitas) -----

JJ (Tąsa)

Koks didelis skirtumas, maniau sau, 
;; tarp jo ir Kapsuko. Apie Grigaičio “di

denybę” mes negalėjom išsiaiškinti, net 
;; kalėjimo sargai mums pasakydavo, kad 
“ Grigaičiui, Pietariui ir Paršaičiui neš- 
;• davo iš miesto po gerus pietus. Vėliau 

mes persitikrinom, kad jie gaudavo pa- 
" šalpos nuo socialdemokratų partijos. 
I’ Tuo syk kalėjimo valgis buvo labai pra- 
•• stas. • »

Mes, vietoj kalėjimo valgio, imdavom 
;; 7 kapeikas-karmavų į dieną ir maitinda- 
“ vomės: duona, silkėmis ir šiltu vande- 
” niu. Kai kas atvešdavo iš tėviškių mais- 
” to, tai visi gerai pavalgydavom, o netekę 
” —vėl badaudavom. »»

Dalį Kalinių Paliuosavo, Grigaitis 
Pabėgo t1

Išleido iš kalėjimo: Pietarį, Paršaitį, 
ii Rimšą, Česną ir ir kitus. Pasilikom mes: 
” Grigaitis, mudu su Kasakaičiu, Vanka ir 
” kiti. Vėliaus ir Vanka paliuosavo. Vie- 
2 ną dieną patėmijom, kad Grigaitis, išėjęs 
” sykiu su mumis pasivaikščioti, labai 
įkeistai buvo apsirengęs: rusiškais marš- 

kiniais, persirišęs su rundina raudona 
juosta, su kutais. Po pietų, klausomės, 

r ko tie sargai laksto po koridorių. Prie 
*,* mūsų kameros buvo užeinama vieta, o 

x “ tuom syk mūsų kameros durys buvo at- 
daros ir mes pastebėjom per langą ka- 

2 bančią virvę, suraišiotą iš virvių ir 
’’ rankšluočių, kabojo tarp kalėjimo sie- 
;• nos ir aukštos tvoros. Tuoj sužinojom,

• ” kad Grigaitis pabėgo. Už keletos minu- 
;* tų pribuvo kariuomenės ir visus mus 

iškrėtė, j ieškodami raktų. Kareiviai iš- 
" lauko išlandžiojo apie kalėjimą aukštas 
;; išaugusias bulves, bet Grigaitis jau bu- 
;; vo už miesto. Kas Grigaitį paliuosavo?

Suvalkų miesto darbininkai bundistai su 
;• vienu kriminalistu žyduku, kurjs baigė
• sėdėti savo bausmės terminą, ir kalėji- 
£ mo administracija jo nesaugojo. Jis ati- 
£ darė Grigaičiui paskutinio aukšto duris, 
2 kurios buvo prie užsuktų laiptų. Dėka 
2 tam, jis laimingai paspruko.II 
u Pasilikę mudu su Vincu Kasakaičiu 
2 kalėjime ir laukėm, kas reikės daryti. 
2 Neužilgo kalėjimo viršininkas pranešė, 
2 kad mudu ant rytojaus gabens į Kal- 
2 varijos kalėjimą. Mudviem pagelbėjo tos 
2 kameros draugai, kurie susinešė su lais- 
y vės draugais ir pristatė mudviems pjūk- 

lukų štangoms nupjauti. Išplėšėm batų 
vidurinius padus, susidėjom pjūklukus ir

• apsiavėm prieš etapą. Pirm to kareiviai 
“iškrėtė mudu, bet nieko nerado.

Eidami nuo Suvalkų miesto į Kalva
rijos miestą plentu, visą kelią, kur tik 
priėjom smukles, girdėm savo kareivius, 
kurių iš 15, tik 3 negėrė ir tėmijo mudu 
visą kelionę. Eidami plentu, dainavom 
mudu tų laikų revoliucines dainas sykiu 
su kareiviais, nes didžiuma kareivių bu
vo tiek nusigėrę mudviejų kaštais, kad 
šautuvus nešėsi lig kokias kačergas. 
Daug šių kareivių gailėjos mudviejų ir 
dejavo, kad pinigų neturime, kitaip bėg
tume į Ameriką.

‘ Bandėm Pabėgti
Tarp Suvalkų ir Cipliškių buvom pla

nus pasidarę pabėgti dviejuos miškuos. 
Artinantis prie nedidelių dviejų miškų, 
mudu susitarėm vienam bėgti į vieną, 
kitam į kitą pusę. V. Kasakaitis buvo, 

' nuo pietų pusės. Jau priėjom pradžią* 
į miško, ir kaip tyčia tuo laiku užėjo ma

žas, bet smarkus lietus, o plentas iškas
tas per mišką, pasidarė slidus. Mudu 
ėjom priešakinėse eilėse ir laipsniškai 
pradėjom tolintis vienas nuo kito. Šir
dis pradėjo smarkiai tvaksėt. Einam ir 
tėmijam. Tuosyk vyresnysis su 3 karei
viais’ užbėgo į priešakį, toliau pasitrau
kė nuo mudviejų. Mes supratom. Perė-

• jom tą mišką. Atėjom antrą ir vienoj
• vietoj jau ant žūt bėgsim, bet tie 4 ka- 
į reiviai -dar labiau mudu apsupo. Mudvie-

Į * * jų planas nepavyko, nes permatėm, kad
• jie tokioj retoj girioj mudu lengvai būt 

JB* nušovę, jei būt šovę. Jei ne lietus, mudu
būtume bandę pirmajame miške pabėgti.

. Raminomės, kai pavyks Cipliškiuos pa- 
. bėgti. Atėję į Cipliškius, čia reikėjo nak

vot. Uždarė jie mudu į kambarį ir prie 
durų pastatė 3 kareivius, kurie per lan
gelį dažnai tėmijo. Na, ir negavom pro
gos savo įrankius išbandyti... Mūsų 
planas neišdegė.

Ant rytojaus vykom į Kalvariją. Mu- . 
du tiksliai neužsisakėm vežimo, ėjom 
nuo Suvalkų iki Kalvarijai 40 verstų pės
ti. Beeinant iš Cipliškių, buvo gražus 
vasaros laikas—rugiapjūtė. Matėm vyrų, 
merginų bekertant rugius, kviečius. Mu
du buvom baisiai pavargę ir alkani. Po 
keletą sykių eidami džiaugėmės gamta 
ir laisve, tik ant syk pradėdavo suktis 
laukai ir sykiu dirbanti žmonės. Pasi
juntam, kad kareiviai jau kelia mudu ir 
veda į pagrabį ilsėtis. Ilsėdavomės 15 mi- 
nutų ir vėl eidavom. Vos pasiekėm Kal
varijos kalėjimą. Įėjus į kalėjimą ir ka
merą, greit atsiskubino J. Kačergius, 
kuris atnešė mudviem duonos ir lašinu
kų, ‘bet mudu negalėjom kalbėt iš nuo
vargio. Čia atradom jau kitokią situaci
ją. Jau mažai politinių kalinių sėdėjo.
V. Kasakaitis Bandė Pabėgt; Aš Buvau 

Išleistas iš Kalėjimo
Už keletos dienų mano drg. Kasakai

tis persikėlė į kitą kamerą, pasakyda
mas man į ausį, kad jis mėgins su kitu 
svarbiu kaliniu pabėgt, pas kurį jis da
bar einąs. O apie tą kitą politinį kalinį 
sužinojau ant rytojaus, kad jis yra kal
tinamas už surastas pas jį kėlės dėžes 
brauningų ir nelegalės literatūros. Išgir
dom vieną rytą, kad mano Vincas bandė 
pabėgt, bet nepavyko. Jis viską visada 
darė karštai, skubiai, be platesnio apsi
žiurę j imo. Iš tos pusės kiemo sargas bu
vo papirktas ir, jei V. Kasakaitis būtų 
laukęs paskirto laiko, jiedu abudu būt 
laimingai pabėgę. Štangas pradėjo pjau
ti per anksti, ir kada jas laužė, pasidarė 
didelis trenksmas. Išgirdo iš kito kiemo 
kitas sargas, kuris, atbėgęs pas papirk
tą sargą, aną išbudino iš miego, perser
gėjo. Iš lauko draugai jau buvo permetę 
surištų virvių laiptus, kurie būt pagel
bėję peršokt per didelę aukštą sieną. 
Vincas Kasakaitis jau buvo iššokęs iš 
kameros ir pradėjęs bėgt, bet buvo nu
tvertas. Apie V. Kasakaitį galima tiek 
pasakyti: jis buvo baigęs Marijampolės 
gimnazijos 6 ar 7 klases. Turėjo gabumų 
išsivystyti į poetą ir politinį veikėją.

Už keletos dienų aš buvau paliuošuo- 
tas po 3000 rublių parankos. Tą dieną 
buvo atgabentas į Kalvarijos kalėjimą 
senai gaudomas Pavadis, nuo Keturvala
kių. Jis buvo gaudomas už 3-jų šnipų 
nudėjimą, apie kuriuos d. Kapsukas sa
vo knygoj plačiai aprašo. Tie šnipai buvo 
netoli Kalvarijos ūkininkai. Už tą kal
tinimą jam gręsė karo lauko teismas. 
Kad išsigelbėti nuo mirties bausmės, jis 
išdavė visą eilę draugų, iš Marijampolės 
gimnazijos ir kitur. Pirm to jis dangi- 
davosi Keturvalakių apielinkėj su brau
ningu ir visiems girdavosi, kad jis esąs 
didelis “cicilistas.” Tai buvo padauža. 
Jis nušovė gerą kriaučių Luišį už tai, 
kad jis pastebėjo, kodėl jis neinąs dirbt, 
o tik užsiima įvairiais zbitkais. Jis už tai 
užpyko ir, išsitraukęs brauningą, ant 
vietos nušovė tą plačiai žmonių mylimą 
kriaučių.

(Bus daugiau)

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

Kazys Boruta — visuomenes laureatas, ma
terialiai nedaug laimįs, bet moraliai gal būt 
daugiau, už visus kitus laureatus.’ Jį išsirinko 
skaitančioji visuomenė, kuriai juk visos kny
gos ir rašomos. Boruta stiprus ir vietomis ne
palyginamas Lietuvoj nė su kuo kitu lyrikas. 
Bet Boruta ne menkesnis ir romanistas. Jo 
premijuoti romano daviniai rodo, kad šioje 
srityje jis dar toli eis ir aukštai žengs. Este
tas savo stiliumi, simbolikas savo forma ir 
revoliucijonierius savo dvasia. Toks Boruta 
yra “Mediniuose stebukluose.” Pagaliau

Pranas Mašiotas — Liet. Raudonojo Kry
žiaus laureatas—senas, žilagalvis mūsų peda
gogas, kurio knygutėmis džiaugėmės būdami 
maži. Jis mūsų vaikų—jaunuomenės literatū
ros pijonierius ir todėl nusipelnęs toje srityje 
keleriopai.

Taigi šie žmonės yra šių metų Literatūros 
šventes kaltininkai.

H
i1

Kaip Leninas Ruošė 
Revoliuciją

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kurie stojo už būtiną gink
luotą sukilimą, ir mažumos 
— kurie buvo prieš ginkluo
tą sukilimą. Lenino rezoliu
cija už sukilimą gavo mil
žinišką didžiumą — 19 bal
sų ; 2 buvo prieš ir 4 susilai
kė. Klausimas buvo išspręs
tas. Tada Centro Komitetas 
išrinko Karinį Revoliucinį 
Centrą.

Pas Leniną, kur jis slap
tai gyveno, leisdavo labai 
mažai žmonių. Nueidavau 
aš, jo sesuo — Marija Hie
na ir Rachija. Atmenu tokį 
atsitikimą. Leninas kur tai 
pasiuntė Fofanovą su reika
lais. Susitarta, kad jis neat
sakys į varpelį ir niekam 
durų neatidarys. Pas Fofa
novą buvo pusbrolis, kuris 
mokėsi kokioj ten karo mo
kykloj. Atėjus vakare žiū
riu, kad tas vyras su kokiu 
tai kitu elementu stovi prie 
durų. Pamatęs mane ir sa
ko:

—Ar žinote, į Margare- 
tos kambarį, kas tai įlindęs.

— Kaip, tai “įlindęs?”
— Na, paprastai. Atėjau, 

skambinau, kokis tai vyriš
kas balsas atsiliepė, o pas
kui nutilo ir neatsiliepia, 
nepaisant kiek daug kartų 
skambinau.

Aš ką tai jam pamela
vau, įkalbėjau, kad tik taip 
jau pasigirdo, kad Marga- 
reta yra išėjus į susirinki
mą. Ir tik tada nusirami
nau, kada jis išėjo, atsisėdo 
į gatvekarį, ir nuvažiavo. *

Sugrįžau prie durų, pa
beldžiau sutartinu baldesiu 
ir kada Leninas atidarė du
ris, tai ant jo užsipuoliau. 
Sakiau, kad tas vyras galė
jo pakelti skandalą ir su
šaukti žmones. 1

Leninas sąkė, kad išpra- 
džios jis manė, jog kas nors 
iš draugų su labai greitu 
reikalu ir atsiliepė.

Aš daug bėgiojau' Lenino

siunčiama. Spalių 24 dieną 
jis parašė laišką Centro Ko
mitetui reikalaujant šian
dien imti galią į savo ran
kas. Pasiuntė Margaretą su 
tuo laišku, bet nesulaukda
mas jos grįžtant, jis užsidėjo 
parūką ir nuėjo į Smolny j, 
nes jau negalima buvo vil
kinti nei minutės laiko. Ke
lyj sutiko Margaretą, pasa
kė, kad eina į Smolny j, kad 
jo pareinant nelauktų.

Viborgo rajonas ruošėsi 
prie sukilimo. Viborgo val
dybos name buvo 50 žmo
nių, kuriuos moteris-dakta- 
rė mokino, kaip aprišti žai
zdas, o rajono komiteto 
kambariuose ėjo prisirengi-1 
m as prie ginkluoto sukili
mo: ginklavosi darbininkai, 
grupė po grupei ėjo prie ko
miteto, gavo ginklus ir stojo 
į eilę. Bet Viborgo saloj 
kautis nebuvo prieš ką, čia 
buržuazijos valdininkai iš
bėgiojo, areštavome tik kokį 
tai pulkininką ir kelis jun
kerius, kurie atėjo arbatą 
gerti į darbininkų kliūbą. 
Naktį mes su Zene Jagoro- 
va važinėjome automobi- 
liaus sunkvežimiu į Smol- 
nyj, kad sužinojus, kaip ei
na sukilimo reikalas.

Ryte spalių 25 dieną, 
(pagal naują kalendorių 
lapkričio 7 d.) 1917 metais, 
Laikinoji Rusijos Valdžia 
buvo nuversta. Valstybės 
galia perėjo į rankas Kari- 
nio-Revoliucinio Komiteto, 
kuris buvo išrinktas Petro
grado Sovieto ir pastatytas 
priešakyj Petrogrado armi
jos ir proletariato. Tą pat 
dieną Kariniai-Revoliucinis 
Komitetas' perdavė visą ga
lią Antrajam Sovietų Suva
žiavimui, tai yra atstovams 
nuo darbininkų, valstiečių 
ir kareivių. Sudaryta darbi- 
ninkų-valstiečių valdžia, 
Liaudies Sovietai, išrinkta 
Liaudies Komisarai, kurių 
pirmininku išrinktas Vladi
miras Leninas.

Chicagos Žinios
Atlankius Draugą 
Juozą Nedvarą

Jau antra savaitė, kaip 
draugas Juozas Nedvaras, Is
panijos liuosnoris, kuris virš 
du metus išbuvo Ispanijoj ko
vodamas už respubliką ir de
mokratiją buvo sužeistas, ran- 

z dasi Mount Sinai ligoninėje, 
2800 West 15th Pl a. , room 
203.

Jam Jaramos fronte sužei
dė ranką. Ranka buvo apgy
dyta, tačiau?. ją tegalėjo var- 
tot tik nuo alkūnės. Kaulų 
chirurgų w patartas, pasidavė 
ant operacijos, kad pridėtų 
daugiau kaulo prie rankos, 
kur buvo sužeista, tai tuomet 
galės ranką vartoti ir iš pe
ties.

Jam operaciją padarė, pa
imant iš kairės kojos kaulo ir 
pridedant prie kairės rankos 
palei petį.

Dabar ligonis randasi įdė
tas gipse. Jaučiasi -gerai, pil
nas energijos, pilnas smagaus 
ūpo, tik, žinoma, teks jam pa
būti ligoninėje ir paskui po to 
namie kaipo ligoniui iki visai 
pagerės kairioji 'ranka.

Pereitą subatą aplankiau 
Juozą. Jis gerame ūpe. Pasi
kalbėjęs sužinojau, kad ma
žai lankytojų būna. Čia jau 
dalykas sveikųjų. Mes supran
tame, kaip moraliai veikia Į 
sirgusius žmones simpatija 
jiem draugų sunkesnė j gyve
nimo valandoj. Tą visą turė

kime omenyj, kada prisimena
me Juozą Ne d vara, v

—Draugas.

Kieno Pinigais J. Tysliava 
Zuja Kanadoj ?

Mūs apylinkėj, Marquette 
Parke plačiai lietuviai kalba, 
kad šiuo laiku Juozas Tyslia
va zuja po Kanadą, čia žmo
nės šneka, kad jis ten tauti
ninkus organizuoja. Kada sa
kau tautininkus, tai ne seno
viško tipo tautininkus, bet 
smetoninius.

Kaip kas iš mūsiškių pilie
čių vienas kito klausinėja, kur 
Juozas gauna pinigų? Visi ži
nome, kad jis be jokių parei
gų jau gyvena nuo tada, kaip 
jį išdulkino laukan iš “Vieny- 
bos.” Čia bendra nuomonė, 
kad jis yra finansuojamas 
Lietuvos tautininkų partijos ir 
jų direktyvom vaduodamasis 
Kanadoj organizuoja tauti- 
nįnkus. Klausutis.

Ima Nagan Hearsto Mušeikas

Miesto teisėjas Oscar Cap
lan davė šešis naujus varan- 
tus areštuoti Hearsto mušei
kas. Juos kaltina puldinėjime 
ir mušime streikuojančių Lai
kraštininkų Gildijos narių.

Daugiau savaitė atgal buvo 
atvaizdai nutraukti, kur paro
do Hearsto mušeikas su gink
lu rankoj puolančius pikieti- 
ninkus.

Iš kitos pusės, Hearsto laik-

sakomybėn 14 Laikraštinįnkų 
Gildijos narių už teismo pa
niekinimą ir išstojimą pikie- 
tuoti prieš Courtney šalininko 
teisėjo Niemeyer duotą in- 
džionkšiną.

tvirtėjęs pasiryžo dapildyti tą 
ligoj praleistą laiką. Stojo į 
Liaudies Teatro Ratelį. Bet, 
deja, jam neteko daug čia 
nuveikti, žiaurioji mirtis iš
plėšė jį iš gyvųjų tarpo.

Statoma Menininkui Jonui 
Buragui Paminklas

Nėra nieko svarbesnio žmo
gui palikti, kaip puikius vi
suomeniškus darbus.

Draugas Jonas B u ragas vi
są savo gyvenimą praleido 
veikdamas meno srityje.

Pastaruoju laiku jis buvo 
susirgęs, tačiau šiek tiek su- 
raščių viršininkai traukia at-

Kada žmogus gyveno del 
visuomenės ir visą savo laiką 
jai aukavo, tad jis negali būti 
Jos užmirštas.

Chicagos menininkai nusi
tarė pastatyti drg. J. Buragui 
paminklą.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

"RAISTAS"
Nepaprastai {domi Apysaka

Parašyta Upton Sinclair’io
•

Tai apysaka, kur kalbama apie Chicagos lietuvius.
Ji kaip žaibas nublizgėjo per visą civilizuotą 

pasaulį ir iš karto padarė Upton Sinclair 
pasauliniai garsiu rašytoju.

! •“RAISTAS” yra išverstas į 28 kalbas ir pla
tinasi dideliu pasisekimu. Jis senai buvo išleistas 
ir lietuvių kalboje, bet tai buvo netobulas ir nepilnas 
vertimas. Dabar “Raistą” išleis dienraštis “Laisvė.” 
Tai bus sutobulintas ir papildytas vertimas.

• “RAISTAS” bus išleistas šį (kovo) mėnesį. Bus 
didelė knyga, kaina $1.00. Kas užsisakys “Raistą“ 
išanksto, gaus už 75c. Tai didelė nuolaida. Užsi
sakykite tuojaus ir kartu su užsakymu prisiųskite ii’ 
mokestį 75c. Persiuntimo kaštus apmokės “Laisvė.”
Nupiginta kaina už 75c “Raistą” galite gauti tik 

iki 15 d. kovo. Vėliau jo kaina bus $1.00.

Užsakymus prašome siųsti antrašuojant:

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

•••••••••••• ••••••••••••••••••••••• • •
1 Lietuviui Kuro Kompanija J
• ĮDEDAME J
Z MASTER-KRAFT OIL BURNERS •
J Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ Z
• (Steam Boiler) e

e Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą e
• “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. •
• Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio. J
• TRU-EMBER FUEL CO., INC. ‘
J 485 Grand Street Brooklyn, N. Y. Z
2 Telefonas EVergreen 7-1661 2
••••••••••••••••••*••••••••••••••••

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street

RHEA

Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

A

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, frem 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night
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Scranton, Pa.
Vasari ol6-tą Dieną Tapo 

Apvaikščiota 21 Metų 
Lietuvos Nepriklau

somybės Sukaktis

Kaip Scrantonas gyvuoja, 
nebuvo tokio bendrumo, kaip 
šiais metais.

16-kos įvairių organizacijų 
—tautiškų, katalikiškų ir ko
munistinių — žmonės suėjo į 
bendra susirinkimą North 
Scranton Junior High School, 
16 d. vasario, kad paminėt 
21 metų sukaktį nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo.

Nors oras buvo labai bjau
rus, didelis šaltis ir sniegas, 
bet publikos prisirinko arti 
tūkstančio.

Visų organizacijų pirminin
kas, kuris jau tarnauja du 
metai, Petras Pėstininkas, 8 
vai. vakare atidarė susirinki
mą su Amerikos himnu. Po 
to perstatė Edvardą Yawa- 
rauską vakaro pirmininku.

Miesto majoras Fred J. 
Huester atsiuntė sekretorių 
Chas. Omaley, kad išreikšt 
linkėjimus, kaip dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, taip ir dėl 
Scrantono lietuvių.

Po to kalbėjo Antanas Ya- 
nushat, buvęs legislatures na
rys. Kalbėjo daugiausia apie 
Vilnių, kaip lenkai begėdiš
kai pasielgė išplėšdami mums 
Vilnių; taip pat smerkė šalis, 
kurios mindžioja civilizaciją 
ir Dievo prisakymus. Bet nė 
vieno neįvardijo. Toliau šau
kė, kad tik protestuodami 
galim tikėtis, kad atvaduosim 
Vilnių, nes amžinybei šimt- 
čiai mažai reiškia. Kalbėjo 
trumpai, bet gana įspūdingai.

Sudainavo panelės Bub- 
niūtės duetą “Tu Lietuva, Tu 
Brangioji“ ir “Aušta Jau 
Nauja Gadynė,.“ Panelės Bub- 
niūtės dar nesenai” iš Lietuvos 
ir turi malonų balsą.

Po to suteikė širdingus lin
kėjimus svetainės direktorius 
John F. Padden.

Po to pasakė gerą kalbą 
lietuvių tautiškos parapijos 
klebonas M. Valatka. Jo te
ma buvo, kaip lenkai ir vo
kiečiai kėsinosi ir visados grū
mojo pavergt Lietuvą. Primi
nė pereitų metų Lenkijos ul
timatumą Lietuvai, kuris mus 
taip sujudino, jog mes ver
kėm, protestavom, ir meldė
mės. Bet kadangi Lenkų spė
ka didesnė, Vokiečių karo 
mašinerija baisi, turėjo Lietu
va nusileisti, ir mes pamažu 
aprimome.

Reikia pasakyti, kad kun. 
M. Valatka yra gana iškal
bus ir visados dalyvauja di
deliuose parengimuose. Kal
bėjo 25 minutas.

Birūta Indriuliukė, akompa
nuojant R. Mordosukei, sugra- 
jino smuiką solo. Tai talen
tinga smuikininkė.

Reikia pasakyti, kad į šias 
prakalbas atsilankė ir F. 
Clair Ross, Penn pavieto iž
dininkas, kuris pasakė labai 
įdomią kalbą. Kalbėtojas nu
rodė pasaulinio karo pavojų 
iš fašistų pusės, ir kaip Hitle
ris kiša 'savo purviną snukį 
net į popiežiaus rinkimus, pri
sidengdamas neva žmonišku
mo skraiste, o pats baisiausia 
persekioja katalikus, protes- 
tonus ir žydus Vokietijoj. Tai 
gabus kalbėtojas. Gerai ko
mitetas padarė, kad jį užsi- 
kvietė.

Pasakė gerą prakalbą S. L. 
R. K. buvęs centro sekreto
rius Juoz. šaliūnas. Jis nu
rodė, kad tai yra geras daik
tas pagerbt kitų nuomones, ir 
nurodė, kad tik tokiu būdu 
mes sueisim į vienybę, o bū
dami vienybėj, greičiau atva
duosim ir Vilnių.

Po jo kalbos V. Valukas 
sudainavo “Vilniaus Kalne
liai, Sveikiname Jus” ir “Bo

bai Einant per Rugieną.“ Pa
staroji labai prajuokino publi
ką. V. Valukas yra geras 
dainininkas.

Vėliaus perstatytas kalbėt 
“Laisvės“ redaktorius drg. D. 
M. šolomskas. Nurodė, kaip 
12-tam ir 13-tam šimtmečiuos 
užplūdo mongolai, totoriai iš 
Azijos ir teriojo Lietuvą, o 
iš vakarų pulė kardininkai 
apiplėšimo tikslais. Nurodė, 
kaip totoriai buvo nugalėti 
ant Kulikovo lauko, o kardi
ninkai 1410 metais likosi- ga
lutinai sukriušinti ties Žalgi
riu. Apgailavo, kad Lietuva 
dar nėra pilnai nepriklauso
ma, nes 500,000 lietuvių pa
vergta Vilnijoj ir daug gerų 
pavyzdžių nurodė, neužgau- 
damas kitų įsitikinimų žmo
nių.

Jam pabaigus, panelė F. 
šeporaičiūtė iš Pittstono su
dainavo solo. Po to pakvies
tas kalbėt Penu, aukščiausi 
teismo teisėjas Hon. Justice 
George W. Makey. Pradžioje 
savo kalbos pasakė, kad ge
rai žino Lietuvos Istoriją ir 
kad Rusijos caras brutališkai 
elgėsi su lietuviais. Girdi, jei 
jis būtų turėjęs tokią širdį, 
kaip Abraomas Lincolnas, tai 
nebūtų kankinęs lietuvių. Iš
gyrė nabašninką John Miche- 
lį, kad buvo j labai gudrus ir 
mokėjo suderint darbą su ka
pitalu. Nurodė, kad teisin
giausi teismai yra Suvienyto
se Valstijose, nes kartais kad 
ir prasižengėlį išteisina, ir 
nurodė, kad išteisino jauną 
vaikiną lietuvį, sušukdamas, 
“not guilty.” O Rusijoj ar 
Vokietijoj tai būtų sušaudytas 
be teismo (rodos, ponas sli
džia turi žinoti, kad šios ša
lies teismai tik kriminalistams 
parodo gerą širdį, o darbinin
ku vadai tai ir nekalti išsė
di kalėjime ilgus metus. Visi 
žinom, kaip buvo su Tomu 
Mooney. B. S.). Jis nematė 
skirtumo tarp Hitlerio ir Sta
lino. Girdi, tegul tik jie pra
deda, mes turim gerą armiją 
ir laivyną (gaila, kad žmogus 
neatskyrė užpuoliko nuo ap
sigynėjo).

Pasakė gerą prakalbėlę 
aviatorius Stasys Šaltenis, nu
rodydamas, kaip persekioja
ma lietuvių kalba Vilnijoje 
ir kad .ateis laikas, kada Lie
tuvos jaunimas ant Gedimino 
kalno vėl sudainuos Lietuvos 
himną.

Jam pabaigus jau buvo 10 
minutų po 11-tai nakties, o 
dar nebuvo kalbėjęs adv. C. 
Jurgėla, kuris per visas ce
remonijas sėdėjo uniformuo
tas ir apsisagstęs medaliais, 
ir kada kiti kalbėtojai reiškė, 
kad lietuviams reikia daugiau 
vieningumo, kad atmušti nuo 
Lietuvos priešą, tai ponas 
Jurgėla labai nerimavo. Ma
tyt, jam tas nepatiko.

Pirm, advokatas E. Ya- 
wars paprašė p. Jurgėlos, kad 
nors trumpai kalbėtų, nes po 
prakallbų dar turi bankietą 
dėl priėmimo svečių. Pirmiau
sia Jurgėla pradėjo girt Lie
tuvos armiją, kaip nugalėjo 
vokiečius ir tie demoralizato- 
riai bėgo, (palikdami amuni
ciją ir ginklus. Pabaigus su 
vokiečiais, girdi, atėjo raudo
nieji, tarpe kurių buvę ir lie
tuvių, ir jam pačiam prisiėję 
kariaut prieš bolševikų fron
tą.

Jam pabaigus, pirm, pra
nešė, kad yra rezoliucija, bet 
kad vėlus laikas, tai prašė, 
kad rezoliuciją priimt neskai
tytą. Taip ir padaryta.

Užbaigiant, sudainuota Lie
tuvos himnas. Ir tuom viskas 
užsibaigė. B. š.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų.

Pittston, Pa.
Iš Prakalbų Apie Ispaniją
Vasario 27 d. ALDLD *7 

kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėtojas buvo drg. V. Za- 
blackas iš Brooklyn, N. Y. 
Trumpai pabrėžiu, jog drg. 
V. Z. labai nuosakiai nurodė 
Ispanijos fašistų, priešakyje 
su Franco, žiaurų barbariz
mą. O liaudiečių kovingumą, 
pasiryžimą kovoti prieš žiau
ru fašizmą. c *•

Kuomet kalbėtojas pradėjo 
nurodinėti Ispanijos karo bai
senybes ir fašistų nesvietiš
kus žiaurumus, kaip jie visai 
nekaltai žudo kūdikius ir mo
teris, degina miestus, griauna 
bažnyčias, tai nevienam su
drebėjo kūnas ir ašaros išsi
veržė iš akių. Aš pats tą pa- 
tėmijau.

Suprantama, drg. V. Z. nu
rodė, ka matė savo akimis, 
nes jisai kovojo Ispanijoj su 
fašistais.

Kaip paprastai Pittstone, 
nedaug publikos susirenka 
ant progresyvių prakalbų, 
taip ir šiuom kartu. O ypatin
gai ant šių prakalbų, nes visi 
žinojo, kad bus kalbama apie 
Ispanijos darbininkų liaudie
čių reikalus. Kaip žinoma, 
Amerikos dvasiškija remia fa
šizmą, o smerkia liaudiečius, 
būk pastarieji šaudą kunigus, 
davatkas, griauna tikėjimą ir 
lt. Tokius žodžius girdi ir 
lietuviai parapijonai iš savo 
klebono lūpų,. Na, ir kur tau 
tie žmonės eis ant prakalbų, 
kur bus kalbama apie fašizmo 
žiaurumus! »

Bet turiu pažymėti, kad 
prakalbos pavyko puikiai. Tų 
prakalbų pirmininkas A. Va- 
linčius pranešė publikai, kad 
aukų surinkta Ispanijos kovo
tojams su fašizmu $12.85.

Pi-no Žvalgas.

Frank Hague Jr., Jersey 
City majoro (Hitleriuko) 
sūnus, kuris, per tėvo pro
tekciją, tapo paskirtas 
N. J. valstijos teisėju!

nariai dalyvaukite susirinkime, nes 
turime svarbių reikalų aptarti, taip
gi nepamirškite ir duokles užsimokė
ti, nes Centrui reikalinga pinigų lei
dimui žurnalo ir knygų.
. Toj pačioj vietoj, kovo 7 d. įvyks 
prakalbos. Kalbės drg. Jonikienė iš 
Chicagos. Vietiniai ir iš apylinkės 
lietuviai skaitlingai dalyvaukite šio
se prakalbose. Skaitlingo atsilanky
mo nuoširdžiai priimsime viešnią, 1 
kuri pirmu syk atvyksta mūsų apy
linkėj. — G. Šimaitis, F. Sekr.

(52-54)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbūs Pranešimai

3 d. kovo įvyks svarbūs debatai 
Kom. Partijos 3-čio Distr., 2-rosl 
Sek., 8 v. v., 735 Fairmount Avė. 
Tema debatų bus kaip miesto pini
gai yra eikvojami politikierių. Lie
tuviams patartina dalyvauti ir išgir
sti daug naujo. (51-52)

6 d. kovo, pirmadienį įvyks ALD 
LD 10 kp. susirinkimas 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Draugai kviečiami j 
skaitlingai dalyvaut ir atsiveskite 
naujų narių įrašyti."— Sekr. J. B.

(51-53)

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
1107479 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the AlcoHblic Leverage Con
trol Law at 3'110-12 Tilden Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES McDADE, Inc.
3110-12 Tilden Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11627 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section
75 of the Alcoholic Bevdrage Control Law 
at 4'110—18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MUSIAL
4410—J 8th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3604 has been issued to the under
signed Io sell beer al retail under Section
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 303 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

YETTA DUBINSKY
303 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

i---------------------------------- -----------------  -

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Literatūros Draugijos 6 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 6 d. ko
vo, Liet. Taut. Name, 7 v. v. Visi

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

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

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties
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' • ... j
Telefonas: Humboldt 2-7964 J

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US !
1

H 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. į 
, NEWARK, N. J. !
1 1 
,, VALANDOS: 2—4 ir 6—8. . |

Nėra valandų sekmadieniais. į
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HARTFORD, CONN.
TDA. 200 kp. antras susirinkimas 

įvyks pirmadienį, kovo 6 d., 57 Park 
St., 7:30 v. v. Prašome visų būti-šia
me susirinkime, kad galėtume pa
baigt diskusijas. — A. Rudžinskiene.

(53-54)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedelidmis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

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. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. ~

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

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.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-61*1

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
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Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepilieČiu vyru.
•

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

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

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c ai ju 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

“LAISVE”, 427 LORIMER ST, BROOKLYN, N. Yr

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

yra

Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI-TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

HENRY NARINS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
irainnniminiiAnAnnnniiAivvMviAivMiAiinmwMvwvvwMvuvwiAi J

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, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skar 
iniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake. Cheese 
i Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolta.

Siunčiame duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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



Šeštas puslapis
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Sužeistieji Veteranai Prie 

Italijos Konsulato 
Veda Pikietą

Grupė sužeistų Ispanijos karo 
veteranų, su akluoju Robertu 
Raven priešakyje, pikietavo 
Italijos konsulatą pereitą ket
virtadienį.

Lincolno Brigados veteranai 
pikietą prie konsulo veda jau 
visas mėnuo ir atsisako pasi
traukti iki Italijos kariuomene 
ir amunicija nebus ištraukta iš 
Ispanijos.

Veteranai taip pat yra karš
čiausi kovotojai už nuėmimą 
embargo ir visose kitose Ispa
nijos gelbėjimo srityse. Ispani
jos gynime nuo fašistų paauko
ję savo jauno gyvenimo po me
tus ir po du, netekę rankų, ko
jų, regėjimo, jie dar nesirokuo- 
ja save perdaug pasiaukoju
siais, persidirbusiais, bet savo 
veikla akstiną ir kitus darbuo
tis gynime demokratijos namie 
ir užrubežiubse.

Ankstybieji Lietuviai
Mus Apleidžia

vėl

Paskutinis Pakvietimas
Tarptautinei Moterų Dienai 

minėti bankietas įvyks jau ry
toj, sekmadienį, kovo 5-tą, 
naujai išpuoštoj “Laisvės” sa
lėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Kviečiame brook lynie- 
čius ir apylinkių lietuvius atsi
lankyti. Moterys, eidamos mi
nėt savo dieną, prašomos ne
palikt namie ir savo šeimynas 
bei draugus.

Durys atdaros 5 vai.; leng
vų, namie gamintų valgių va
karienė nuo 6 vai. vakaro. 
Įžanga nemokama. Kas išsi-

Whalenui Siūlo Samdyt 
Per Civilę Tarnybą

gali ir norės, galės paaukoti 
Ispanijos našlaičiams.

Bankiete dalyvaus 
bės M. Ražanskienė, 
arko, kurios sūnus
gyvastį Ispanijoj, gindamas 
liaudies valdžią nuo Mussoli- 
nio fašistų ir hitlerininkų, 
norinčių pagrobt ir mūs Lietu
vą. L. Milčiutė skambins pia
nu; programoj bus ir dau
giau jaunuolių ir suaugusių.

Kunigas L. Lobo Kalbės 
Uniją Konferencijoj

Šią savaitę lietuviai ir 
išlydėjo vieną iš ankstybesnių
jų brooklyniečių lietuvių. Tu
riu mintyje Antaną Pinkų, 
mirusį vasario 23-čią, palai
dotą 27-tą.

Pinkus Amerikon atvyko, 
regis, pradžioj 20-to šimtme
čio, iš Plynių kaimo, Lukšių 
valsčiaus ir parapijos, šakių 
apskričio. Brook lyne išgyveno 
daug metų ir tupėjo įsigijęs 
plačių pažinčių ir nemažai 
draugų. Buvo “Laisvės” skai
tytojas. Mirė sulaukęs 67 me
tų. Paliko liūdėsyj žmoną 
Agnę ir du.sūnus; vienas iš jų 
yra kunigu. Palaidotas šv. 
Jono kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinosi grab. Aromiskis.

Miesto Reikalų Komitetas pa
siuntė Grover A. Whalenui, Pa
saulinės Parodos prezidentui, 
laišką, raginantį Pasaulinei Pa
rodai darbininkus samdyt iš ci
vile! tarnybai paruošto kandi
datų listo.

Komiteto direktorius Gug- 
genheimer nurodo, kad Paroda 
dar nepaskelbė, kaip bus sam
domi darbininkai ir dėlto yra 
“nerimastį .keliančių girdų,” 
kad darbai būsią padalinami 
“po įvairius politinius kliubus, 
kurie pamaži eina prie bado 
mirties nuo stokos globėjų prie 
dabartinės bepartinės adminis
tracijos.”

Šiandien įvyksiančioj darbo 
.unijų konferencijoj, sušauk
to j svarstyt Ispanijai greitos 
pagelbos reikalus, kalbės Ro
mos katalikų kunigks Leoca- 
dio Lobo, kuris čion atvyko iš 
Madrido, /Ispanijos, pagelbėt 
pravest rinkimą pagelbos Is
panijos vaikams.

Konferencija bus šeštadie
nį, kovo 4, 1 vai. dieną, Hotel 
Center, N. Y.

Lankėsi 52 Majorai

Pagražino Dexter Parko 
Valgyklą-Aludę

Mr. Frank Fischetti ką tik 
atidarė naujai išdekoruotą Dex
ter Parke restauraną ir barrui- 
mį, tad norėtų savo draugus pa
vaišinti parinktiniais gėrimais 
ir valgiais, populiarėmis kaino
mis.

Šiomis dienomis New Yor
ke buvo majorų sąskridis. Da
lyvavo 52 majorai iš įvairių 
šalies miestų ir miestelių. Gre
ta reikalų, turėjo ir bankietą 
Waldorf - Astoria viešbutyj.

Sveikindamas svečius majo
rus La Guardia pasakė, kad 
jie yra “dalimi Pasaulinės 
Parodos,” nes toji paroda yra 
ne vien šio miesto ar valstijos, 
bet visos šalies, nes visai ša
liai bus iš jos naudos. Tad ir 
jie atvykę parodon ne būsią 
laikomi svečiais, bet namiš
kiais. Jis kvietė majorus eiti 
parodoj jam įsteigton raštinėn 
ir ten jaustis, kaip namie.

Savaitraščio “Amerika 
porteris P. T. rašo, kad 
munistinio choro” dainuojami 
Lietuvos himno žodžiai “keis
tai atrodę publikai” kongreso 
suruoštame Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime.

Kažin ar kunigai ir medali- 
kuoti tautininkai negalėtų 
monopolizuot Lietuvos Nepri
klausomybę ir himną, 
anais laikais caras Mikė 
monopolizavęs vodką?

Jis dabar priruošia parką pi
knikams ir įvairioms “parems” 
organizacijų ir pavienių. R.

George Sklar, iš Bronx, nu
šoko ar nukrito po ekspresi
niu traukiniu IRT Subvės 
Grand Central stotyje. Už-, 
muštas.

Ketvirtadienio vakarą 
kėši užeit Pil. Kliuban ir 
dėt didesnę dalį daktaro A. 
Petrikos paskaitos apie mir
ties bausmę. Labai įdomi, 
skirtinga, taipgi turinti socia
liai geras išvadas.

J < r*

BAN KI ETAS
Sekmadienį, 16 d. Balandžio

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Yra paimtos dvi didelės salės. Viršutinė salė, kur 
buvo “Laisvės” bazaras—bus naudojama šokiams, o 
apatinė salė, kuri yra tokio, pat dydžio, kaip viršutinė, 
bus naudojama vakarienei.

Dienraščio “Laisves”

Šauni Dailės Programa
Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi
me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. 
Juos galima gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus

BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16 Manhattan Ave., arti Broadway, Brooklyn
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Šokiams įžanga 40c. IČADT1I Cl
Vakarienei 85c. LAKIU «pLZj

Dienraščio “Laisves” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Pagaliau, Petras Vaznis ir 
dvi jaunutės dukterys sugrį
žo iš ligoninės, kur jie išbuvo, 
berods, apie mėnesį laiko 
Skarlatinos užklupti. Mergai
tės sveikos ir stiprios, tėvas 
dar ne pilnai atgavęs spėkas, 
nors irgi jau pasveikęs.

Lietuvių Am. Piliečių Kliu
bas energingai ruošiasi savo 
bazarui, kuris prasidės už po
ros savaičių, savam name 280 
Union Avė. Geros kloties ge
ram kaimynui.

Brooklyniečiai turi labai 
laukiamą “deitą” su myli
miausiu iš mylimų—Aidu. Jo 
metinis bankietas įvyks šio 
mėnesio U-tos vakarą, Pil. 
Kliubo salėje, kur visi, kam 
graži daina ir brangi jaunimo 
veikla, turėtų būti.

Ž. R.

P a s i 1 i n k s m inkit! Nepaprastas Pasiūlymas

Pilna Kaina $24.75

ir ap-

Aid.

Kliubas.

K

Lietuviams Komunistams

BROOKLYN, N. Y.

Tarp Lietuvių

buvo
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Manhattan

Davis, 
Hineso 
o pas-

re-
ko-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

tai- 
gir-

ir kal
is New-

patri- 
va ka

ki-

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarD»vj. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

tačiau 
jo bausmė ne- 

dėl to fakto, 
prieš savo bu-

Tik Apribotam 
Laikui

Maspethietis kriaučius Vai
čaitis sunkokai sirgo, dabar 
eina geryn.

Lietuvių kuopos susirinkimas 
įvyks šio pirmadienio vakarą, 
kovo 6-tą, “Laisvės” salėj. Visi 
dalyvaukite. Valdyba.

jais
pranešt

savo draugams ir gimi-
apie šią puikią pramo-

Ateinančią savaitę New Yor- 
| ke paskirs kelias iš būsimų 30 
moterų policisčių. Jas parinks 

.š seniau sudaryto tinkamų ap- 
likančių sąrašo.

La Guardia sušaukė Miesto 
Tarybą specialėn sesijon nu
statyt taksus laikotarpiui tarp 
sausio 1-anos ir birželio 30-tos, 
šių metų.

Susirgo A. B. Mūras, neto
limas ‘‘Laisvės” kaimynas, 
gyvenąs ant Ten Eyck St. Lin
kiu greit pasveikti.

5th Avė., 
mitingu-de-

Palace,

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Te!.: STagg 2-3842

LAIŠKAI—
"Laisvės” Administracijoj yra lai

škas Jurgiui Balevičiu iš’ Lenkijos. 
Prašome atsišaukti. (52-53)

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pa1 
galima gauti Amerikos išdirblmo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

264 Grand St.
(Kampas

Tel. EVergreen 7-1645

ROBERT LIPTON
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND STarti Graham Ave. BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET

Miestas Pašaukė Naziu Šulą 
Kuhn Pasiaiškini Dėl 

Nemokėjimo Taksy
New York© miesto policija, 

majoro La Guardijos patvar
kymu, pašaukė poną Fritz 
Kuhn, nazių German-Ameri
can Bundo vadą, atvykt spe
cialių tyrinėjimų komisionie- 
riaus Herlands raštinėn, kur 
jis reikalaujamas atsakyt į 
kaltinimus dėl išsisukinėjimo 
nuo mokėjimo taksų.

Astuonių Kuhn’o leitenan
tų tebejieškoma tuo pačiu 
tikslu, kad įteikti šaukimus 
pas komisionierių.

Kovo 4-tą Harleme ruošia
ma paradas prieš embargo. 
Maršavimą pradės per pietus 
nuo lllth St. ir 
baigsis masiniu 
monstracija Park 
W. noth St.

Pardavė Draugus ir Savo 
Laisvę už $180

Ne taip norėjo, bet taip iš
ėjo Charles M itch ei i u i, Katzų 
vaiko pagrobikui. Katz, bu
vęs Mitchelio draugas, buvu
sio pagrobto kūdikio tėvas, 
pasimatęs su Mitcheliu polici
jos stotyje, apsiverkęs ir pa
sakęs: “Durneli, ko nesakei, 
kad tau reikia pinigų. Daviau 
pirmiau, būčiau davęs ir vėl.” 
Mitchell pagrobimu Katzo 
vaiko norėjo iš jo gaut gana 
pinigų, bet gavo tik $180 ir 
už tai pakliuvo. Dabar padė
tas po $50,000 kaucija. Jam 
gręsia nuo 20 metų iki gyvos 
galvos kalėjimas. Sykiu sulai
kyti jo sėbrai, Sol Schwartz 
ir Mrs. Nellie Resnick.

Dixie Apsivesiąs 
Prieš Teismą

J. Richard (Dixie) 
prisipažinęs padėjęs 
ryšiams su raketieriais, 
kiau liudijęs prieš Hinesą, sa
komą ruošiąsis apsivest su 
Hope Dare, buvusia aktore 
su kuria jox romansas buvo 
išvilktas aikštėn laike Hineso 
bylos prirengimo ir eigos. Da
vis neužilgo turės stot teis
man dėl savo sandarbininka- 
vimo su raketieriais, 
spėjama, kad 
būsianti sunki 
kad jis liūdi jo 
vusius sėbrus.

šeštadienis, Kovo 4, 1939

Kas ateis į Brooklyno Aido 
Choro vakarienę, 11 kovo, 
Am. Piliečių Kliube, ne vien 
tik gardžiai pasivalgys ir išsi- 
gers, bet tuo pačiu kartu pasi
linksmins ir prie to dar pa
rems nepavaduojamai svarbią 
organizaciją, kuri jau suvirš 
25 metus gyvuoja ir auklėja 
naujus talentus . meno 
š vi etos srityje.

Aidiečiai prašo savo 
jotų rengtis su 
rieniauti, taipgi 
tiems 
nėms 
gą.

Paskyrė Pinigą Porini 
Gerinti

Sąmatų Taryba nutarė skirt 
$389,500 pagerinimui taip va
dinamo laisvojo porto zonos, 
Stapelton, S. 1. Virš minėta 
suma yra miesto dalis pirki
mui medžiagų. Arti tris syk 
tiek gaus iš WPA. Viso page
rinimams išleistą $1,638,500.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Groscrnč ir pieninių 

produktų krautuvė. Įsteigta su virš 
10 metų,, lietuvių Sekcijoj. Gera pro
ga padaryt pragyvenimų. Priežastis. 
pardavimo yra ta, kad savininkas! 
nesveikuoju. Kaina prieinama. Pra
šome rašyti arba telefonuoti. Nuo 
9:30 vai. ryto iki 5:30 v. vak. Key
stone Business Exchange, 614 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 
7-3095. Vakarais šaukite President 
2-1530. (53-55)

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Estate of Slialin’s Funeral Home

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker

Vestie E. Davis, Mgr.
Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Kurie nenorite šermenis laikyt 

namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenimis parūpiname Wil- 
liamsburghe arba bile dalyje New 
Yorko ir Brooklyno apylinkėje. 
Mūsų patarnavimais šermenim ir 
laidotuvėm yra patenkinti visi, 
kurie tik davė mums progos pa
tarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

Liquor Store
Brooklyn, N. Y

Roebling St.) 
License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] Krautuvėj

Perkant Sau Vynus ir

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokiu Rūsių Gėrimų

ELGIN 75-ta SUKAKTIS
DABAR

$19—

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės** Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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