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tuviams gerai žinomas muzi
kos srity j veikėjas Vincas Re
tikevičius. Kol daugelį mūsų 
skaitytojų šie žodžiai pasieks, 
tai velionis jau ilsėsis kape, 
nes bus palaidotas antradienį.

Velionis Retikevičius mums 
geriausiai buvo žinomas kaipo 
muzikantas, orkestrų vedėjas. 
Per ilgus, ilgus metus jo or
kestrai 
lietuvių 
baliuos.
sakyti,
nių linksmai pasišoko Retikė- 
vičiui

linksmino Brooklyno 
publiką koncertuos ir 
Kas šiandien gali pa- 
kiek tūkstančių žmo-

grajinant!. . .

Bet 
liuose 
kartą ir ne du griežė Čopino 
gedulos maršą mirusiesiems. 
Daugiau: jis ne kartą darbi- 

. ninku demonstracijose traukė 
ir “Internacionalą” ir “Mar- 
salietę” ir lietuviškus muzikos 
šmotus.

Kiek daug sykių New Yor- 
ko gatvėse lietuviškų liaudiš
kų dainų melodijos liejosi iš 
Retikevičiaus vadovaujamo 
triubų orkestro, atsimušdamos 
į milžiniškų dangorėžių sie
nas!. . .

jis ne tik’mokėjo ba- 
grajyti. Retikevičius ne

Bet būtų permaža sakyti, 
kad velionis Retikevičius buvo 
tik muzikantas. Jis buvo susi
pratęs, sąmoningas darbo 
žmogus (iš amato kriaučius). 
Jis nuolatos skaitė dienraštį 
“Laisvę,” jis buvo Lietuvių Li
teratūros Draugijos narys; jis 
buvo unijistas — Amalgamei- 
tų unijos narys; jis priklausė 
ir Brooklyno Lietuvių Piliečių 
Kliubui, ir Jurginei.

Asmenini Vincas Retikevi
čius buvo draugiškas, malonus 
žmogus. Dėl to brooklyniė- 
čiams jo labai gaila. Tebūva 
man leista palinkėti velioniui 
draūgui Retikevičiui ramiai il
sėtis Washington© žemėje.

O jo žmonai, dukrelei, sū- 
nams ir giminėms, varde lais- 
viečių, reiškiu nuoširdžią už
uojautą.

♦

Ameriką pasiekė sekama iš 
Paryžiaus žinia:

Karalaitis Rene, brolis bu
vusios Austrijos imperatorie- 
nės Zitos, savanoriškai išvyko 
į Suomiją kariauti. Supranta
ma, jis gins tą demokratiją, 
kurią atstovauja Helsinkio 
vyriausybė.

Tą pačią demokratiją gina 
ir Mussolinis ir gen. Franko, 
kuris yra palaidojęs Ispanijoj 
šimtus tūkstančių respublikos 
gynėjų!

Franko, beje, siunčia Hel
sinkio vyriausybei ginklų, ku
riuos jam buvo prisiuntęs 
Mussolinis ir Hitleris Ispani
jos respublikai triuškinti.

Ar dar ir- dabar tūliems ne
bus aišku, kokią demokratiją 
atstovauja Helsinkio vyriau
sybė? Paaiškinsim: ji atsto
vauja tokią demokratiją, ko
kią atstovauja gen. Franko Is
panijoj.

Homer Martinas, pasirodo, 
gaudavęs tiesioginiai pinigų iš 
Fordo “komunistams mušti.” 
Martinas daužė automobilistų 
darbininkų 
darė viską, 
to išvyti.

Martiną
Brooklyno trockistų laikraštis. 
Kyla klausimas: kiek šis gavo 
pinigų iš Martino?

uniją (CIO), jis 
kad CIO iš Detroi-

karštai rėmė ir

i

Per virš dvejus metus Sovie
tų laivas “Siedov” buvo įšalęs 
šiaurės jūros leduose, netoli 
Šiaurės Ašigalio. Daugelis ma
nė/ kad tam laivui, kuris buvo 
išplaukęs moksliniais tyrinėji
mais, gręsia pražūtis.

Bet štai SSSR pasiunčia sa
vo didžiulį ledlaužį “Juozą 
Staliną.” Po sunkios ir baisios 
kelionės, “Stalinas” pasiekė le-
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Francūžai Spėja, kad 
Naziai Žygiuosią per

i

Belgija Beveik Sumobilizuota prieš Vokiečius; Holan- 
dija Ruošiasi Atremt Užpuolimą iš Nazių Pusės

Paryžius. — Kariniai 
francūzų “žinovai” rašo lai
kraščiuose apie pavojų, kad 
naziai “gal jau ateinantį 
šeštadienį” mėginsią laužtis 
į bepusiškas šalis Belgiją, 
Holandiją ir Šveicariją, ir 
per jas maršuot prieš ang
lus ir francūzus. Bet, girdi, 
talkininkai yra sutraukę 
ganėtinas spėkas palei Bel
gijos ir Šveicarijos rubežius 
atremt nazius.

-------- Berlin. — Naziai sako, kymą: 
London. — Anglija panai- kad jie nekliudysią Belgijos) Pb-™ 

ir Holandijos.kino leidimus savo karei
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Saukia Unijistus Priverst A. Darbo Federaciją 
Apsivienyt su CIO; Federacinių Vežiką Vadas 
Reikalauja Vienybės prieš Reakcijos Pavoją

, Washington. — CIO ir 
Darbo Federacijos nariai, 
jų unijos, suvažiavimai ir 
tarybos turi verst aukštuo
sius Federacijos ir CIO va
dus apvienyt šias dvi orga
nizacijas, — rašo Daniel J. 
Tobin, pirmininkas Tarp
tautinės Vežikų Brolijos, jo
sios laikraštyje. O ši Broli
ja yra didžiausia unija 
Amerikos Darbo Federaci
joj.

Tobin taip pat ragina 
CIO ir D. Federacijos uni
jistus visur rengt masinius 
susirinkimus ir priimt rezo
liucijas reikalaujančias, kad 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas priverstų Darbo Fe
deraciją apsivienyt su CIO. 
Jis sako, jog 8 milionai dar
bininkų tose dviejose di
džiose unijų organizacijose 
trokšta vienybės.

Vežikų Unijos galva To
bin persergėja darbininkus, 
kad reakcija Amerikoj au
ga, ir jeigu unijiniai darbi
ninkai bus susiskaldę, jeigu 
viena jų stovykla ves “pi- 

bus panaikintos teisės, ku
rias Darbo Santikių Įstaty
mas suteikė darbininkams.

“Vienybė būtinai reika
linga šiuom kritišku laiku 
pasaulinės istorijos, 
pačiai civilizacijai

kada 
gręsia

Bergždžios Paskolos Helsin
kio Suomiams, Sako 

Senatorius

Washington.— Demokra
tas senatorius Adams sako, 
kad Amerika jokiomis pas
kolomis “neišgelbės” Hel
sinkio Suomijos; esą, gal 
tik karu Amerika galėtų ta
tai padaryt. Bet sen. Adams 
priešingas karui.

dais sukaustytą “Siedovą” ir 
viską gražiai išgelbėjo,— žmo
nes ir laivą ir viską.

Akiregyj to, mes tuoj ir vėl 
girdėsime iŠ Helsinkio žinias: 
rusai nepratę būti šaltuose 
kraštuos ir todėl jiems nepa
vyks Suomijoj!. . .

viams parvažiuot namo pa- 
sisvečiuot.

Belgija beveik pilnai mo
bilizuoja visas savo karo 
jėgas ir pradeda iškrausti- 
nėt gyventojus iš viehi 
esančių arti Vokietijos ru- 
bežių.

Holandų valdžia • taipgi 
panaikino visus leidimus 
savo kareiviam' pasisve
čiuok 

pavojus ir kada žmogaus 
antlaisvė yra dedama 

svarstyklių,” pareiškia To
bin.

NAUJAS JAPONIJOS MI- 
NISTER1Ų KABINETAS

Tokio. — Nauju Japoni
jos ministeriu pirmininku 
tapo admirolas Mitsumasa 
Yonai.

(Amerikonų spauda rašo, 
kad jis esąs liberalas, ir 
spėja, kad Yonai pasirink
siąs daugiau ministeriu, 
pritariančių geriem santi- 
kiam su Amerika.)

Japonijos valdžia ■ perei
nanti is armijos į karo lai
vyno rankas. Ji stengsis pa- 
naujint prekybos sutartį su 
Amerika.

Didžios Švedų Kanuoles • 
Helsinkiui prieš SSRS

Copenhagen, Danija, sau
sio 15. — Pranešama, kad 
Švedija siunčia didžiąsias 
kanuoles ir abelnai vis dau
giau amunicijos ir ginklų 
senajai Suomijos valdžiai 
prieš Sovietus. Auga skai
čius švedų važiuojančių į 
Suomiją kariaut prieš So
vietus.

Žydam Vokietijoj Nepar
duos Mėsos, Pupų ir kt.

Berlin. — Naziai išbrau
kė iš maisto kortelių žydam 
mėsą, žirnius, pupas, tūlas 
kitas daržoves ir Uždraudė 
jiem saldainius nuo sausio 
15 iki vasario 11 d.

Visai uždrausta žydam 
pasirodyt valgių krautuvėse 
prieš 12 vaįandą dieną ir 
pp 2 vai. po pietų.

Copenhagen. — Sakoma, 
jog Švedija užprotestavo 
Sovietam dėl to, kad Sovie
tų orlaiviai numetę ‘ bombų Lietuvai. Statomas trečias 
ant Švedijos salos Kallaks. cukraus fabrikas.

Maskva. — Sovietų darbo 
unijų laikraštis “Trud” ra
šo, kad jau praeitą vasarą 
Anglija atsiuntė savo gene
rolą Waiterį Kirką tartis 
su Helsinkio i Finliandija 
apie karą prieš Sovietus.

Anglija stengiasi įtraukt 
Švediją į karą prieš Sovietų 
Sąjungą,” sako “Trud.”

Anglų valdžia reikalauja,

Tik Arklienos 
Duoda Franciioi 
Gana Pavalgyti

Paryžius; — Franci jos 
valdžia išleido tokį patvar-

avieną, 
ar bet

Pirmadieniais ir antradie
niais kas savaitė uždrausta 
pardavinėti ar krautuvių 
languose rodyt jautieną, 
veršieną ar avieną.

Penktadieniais uždrausta 
pardavinėti ar rodyti jau
tieną, veršieną, 
kiaulieną, ožkieną 
kokią kitą mėsą.

Pirmadieniais ir 
dieniais teleidžiama 
vinėti tik arklieną ir paukš
tieną.

Viešbučiuose ir valgyklo
se uždrausta bent kam duot 
valgyt daugiau kaip 5 un
cijas mėsos su kaulu ar 
apie 4 uncijas be kaulo.

antra- 
parda-

Kaip Švedija ir Norvegija 
Atsakė Sovietam

Maskva, saus 15. — So
vietai nepasitenkinę Švedi
jos ir Norvegijos atsaky
mais į Sovietų protestą.

Norvegija savo atsakyme 
pareiškia, kad jinai, “ne- 
siunčianti” liuosnorių ka
riautojų į Helsinkio Suomi
ją prieš Sovietus, bet, girdi, 
Norvegija “nelaužo bepusiš- 
kumo,” kada> jinai pralei
džia žmones, vykstančius 
kariaut už Suomi ją-Finlian- 
diją.

Švedija, atsakydama į 
Sovietų protestą, išreiškia 
karštą pritarimą senajai 
Suomijos valdžiai, ir sako, 
kad jinai “turinti teisę*’ 
siųst Helsinkio Suomijai 
įvairius reikmenis. Pasak 
švedų valdžios, tatai “nelau
žą” Švedijos bepusiškumo.
/

Žinios iš Lietuvos
Vilnius, saus. 11. — Su

sekta ir panaikinta nauja 
lenkų peoviakų organizaci
ja, veikusi prieš Lietuvą. 
Dauguma jos narių buvo 
atėjūnai.

Sausio 15 d. pradeda 
veikti Vilniaus Universite
tas.,

- Lie-Kaunas, saus. 13.
tuvoj šiemet (?) pagamin
ta 24 tūkstančiai tonų cuk
raus To kiekio nepakanka

kad Švedija sustabdytų par
davinėjimą savo geležies rū
dos Vokietijai ir kad abel
nai nustotų Vedus prekybą 
su Vokietija.

Švedijos spauda abelnai 
palaiko Anglijos politiką, 
peršančią, kad Švedija iš
stotų karan išvien su talki
ninkais prieš Sovietus ir 
Vokietiją.

Francija Ragina 
Pasaulį Padėti 

Helsinkiui
Paryžius. — Franci jos 

seimo užsienių reikalų ko
misija atsišaukė į “visas 
pasaulio tautas” padėt Fin- 
liandijai “sumušt” Rusiją.
Reikalauja Su trauky t San- 

tikius su Sovietais
Dešinieji Franci jos seimo 

atstovai pagamino rezoliu
ciją, reikalaujančią sutrau- 
kyt diplomatinius Franci jos 
ryšius su Sovietais; ir 110 
atstovų tuoj aus padėjo sa
vo parašus po ta rezoliuci
ja.

IŠTEISINO POLICISTA
ŽMOGŽUDĮ MERGAITES
Mauch Chunk. Pa. — Pa

rinktas prisiekdintųjų teis
mas išteisino valstijos poli
cijos kapralą Ben. Frankli
ną, kuris nušovė automobi
lyje Joaną Stevens, 14 metų 
mergaitę, nlainierio duktė-, 
rį. Policininkas pasakojo, 
kad mergaitė grūmojus jį 
nušaut. Bet pas jo nužudy
tą mergaitę buvo rastas tik 
žaislinis revolveriukas, visai 
nepavojingas.

Lyginant Talkininkų Jėgas 
su Nazių Jėgomis

Geneva. — Vokietija su 
savo užimtais kraštais turi 
dabar 347,500 ketvirtainių 
mylių plotą ir 109 milionus 
gyventojų.

Anglija ir Francija val
do 18,425,800 ketvirtainių 
mylių plotus su 653 milio- 
nais gyventojų.

Šalys, atstovaujančios 
apie 70 procentų visos že
mės gyventojų, dalyvauja 
dabartiniuose karuose.

Gyvenimas Anglams Pa
brango 25 Procentais

London. — Neužilgo bus 
įvesta Anglijoj kortelės, pa
gal kurias galima bus pirk- 
tik aprėžtą kiekį mėsos per 
savaitę.

Nuo karo pradžios gyve
nimas pabrango 25 procen
tais. Bet Anglijos valdžia 
uždraudžia d a r b i n inkam 
streikuot ir reikalaut dau
giau algos.

Vilnijoje Lietuvos valdžia 
nusavino 37 dvarus, žemės 
reformos reikalams.

■■

SSRS Protestuoja, 
Kad Švedija, Norve
gija Remia Helsinkį

Švedų ir Norvegų Valdovai Padeda Helsinkio Finam Kariaut 
ir Elgiasi Kaip Sovietijos Priešai, Sako Sovietai

Maskva, saus. 15. — So
vietai užprotestavo Švedijai 
ir Norvegijai, kad jos elgia
si kaip kariniai priešai So
vietų Sąjungos.

Sovietų protestas Švedi
jai nurodo į šitokius - jos 
veiksmus: Švedų socialde
mokratų laikraštis “Social 
Demokraten,” artimas savo 
valdžiai, ir kiti švedų laik
raščiai atvirai šaukia Švedi
ją eit karan išvien su Hel
sinkio Finliandija prieš So
vietus. Švedijos valdžia, ku-

Kaip Painiojasi Pra
nešimai Helsinkio 

Finą Korespondentą
Helsinki. — Čionaitiniai 

korespondentai jau sausio 5 
d. pranešė pasauliui, kad 
finai “atėmę” iš Sovietų ka
riuomenės miestą Salią, 
Finliandijoj, apie 200 mylių 
į pietus nuo Petsamo prie
plaukos. Paskui sekė tų ko- 
respond entų pranešimai, 
kad finai “mušą raudonuo
sius” toliau atgal toje sri
tyje.

Bet sausio 14 d. švedų 
laikraštis “Berlingske Afte- 
naviss” gavo žinią nuo sa
vo korespondento iš Fin
liandijos, jog Sovietų ka
riuomenė kovoja su finais 
“už 35 mylių į vakarus nuo 
Salios ir tik už 12 mylių 
nuo svarbaus miestelio Ke- 
mijaervio, kuris stovi be
veik viduryj Finliandijos, 
pusiaukelėje tarp Sovietų ir 
Švedijos rubežių.

(Vadinasi, per tas devy
nias dienas Sovietų raudon
armiečiai nužengė iki 35 
mylių nuo Salios linkui 
Švedijos.)

Prancūzai Praleido Hitle
rio Dovaną Gen. Franco’ui

Paryžius. — Franci jos 
karo laivai buvo sustabdę 
Ispanijos laivą su prekėmis 
iš Vokietijos, bet paskui 
praleido tą laivą todėl, kad 
jis vežė Hitlerio padovano
tą automobilį generolui' 
Franco’ui, Ispanijos dikta
toriui.

Tokio, saus. 15. — Gais
ras sudegino 300 žmonių ir 
2,000 namų Japonijos mies
te Shizoukoj. '

London. — Anglų vyriau
sybė praneša, kad “nežinia” 
kodėl nuskendo jų prekinis 
laivas “Atlantic Scout,” 4,- 
575 tonų. ,

Mina sunaikino Norvegi
jos prekinį laivą “Fred- 
ville,” 1,150 tonų.

ORAS. — Bus šalčiau.

. t

rioj dalyvauja socialistai, 
padeda organizuotis bū
riams liuosnorių kariautojų 
prieš Sovietų Sąjungą. Šve
dų valdžia tiesioginiai duo
da ginklų ir amunicijos se
najai Finliandijos valdžiai 
ir praleidžia per savo žemę 
iš svetur siunčiamus liuos- 
norius ir karo reikmenis 
Helsinkio Finliandijai prieš 
Sovietus.

Panašiai elgiasi ir Nor
vegijos valdžia.

Sovietinių Orlaivių Pa 
daryti Žygiai Helsin

kio Suomijoj

•1

Helsinki. — Finų senoji 
valdžia skelbia, kad Sovietų 
lėktuvai bombardavę “Han- 
goe, Tammisaari, Riihima- 
eki, Karjaa, Lohja, Lappvik 
ir tuzinus kitų” miestų ir 
miestelių.

.(Raudonarmiečių koman
da praneša, kad sovietiniai 
lėktuvai bombardavo Fin
liandijos geležinkelių maz
gus ir kitus karinius punk
tus, o ne pačius miestus.)

Kai kur Sovietų lakūnai, 
nusileisdami iš už debesų, 
sustabdė savo orlaivių mo
torus, idant priešas negir
dėtų, ir tik sklandydami 
mėtė bombas 
taikiklius.

Jau praeitą 
Helsinkio finai 
kius Sovietų lakūnų žygius; 
Jie bombardavo Finliandi
jos prieplauką Abo; bom
bomis nukirto Helsinkio te
lefonų susisiekimus su Šve
dija ir Vakarų Europa; ap
daužė Finliandijos geležin
kelių mazgą Riihimaki ir 
suardė didelę radio stotį 
Lahti.

Helsinkio finų komandie- 
riai sako, kad jie nukirtę 
žemyn kelis Sovietų lėktu
vus.

į karinius

šeštadienį 
pranešė to-

Kiek Ateivių per Metus 
Įvažiavo į Ameriką

Washington. — Praeitais 
valdiškais metais, tai yra, 
per 12 mėnesių iki liepos 1 
d., j Jungtines Valstijas at
vyko 82,998 ateiviai; vien 
iš Vokietijos atvažiavo 33,- 
515, o 30,096 iš šio skai
čiaus buvo vokiški-austriški 
žydai.

Kiek Apleido Ameriką
Tuo pačiu laiku 26,651 

ateivis išvažiavo iš Ameri
kos.

90 “anarchistų” ir žmonių 
iš “panašių grupių” buvo 
deportuota iš Jungtinių
per tuos dvyliką mėnesių, 
kaip raportuoja valdiškas 
Ateivybės Biuras.

-Ui—



Antras puslapis
.........cju<2'jw.gg:axaM»g~w—, _ . ..............

Antradienis, Sausio 16, 194'*

(atsv®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
•very day, except Sunday

Wi LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. Stagg 2-8878

President - - - - . Jos Kairys 
Vice - President - - - K. Petrik 
Secretary-Treasurer > J. Gaslunas 
Editor ...... Roy Mizara

aunts?. ,  ........... —," '-rrTTra.-j-.TSs&a

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year________$5.50
Brooklyn, N. Y., per year_______$6.00
Foreign countries, per year _____$6.50
Canada and Brazil, per year__ $5.50
United States, six months ______ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ____$3.25
Foreign countries, six months__ $4.00

Canada and Brazil, six month* — $3 00

miją, prieš Sovietų Sąjungą. Ir sakyti, 
kad “maža Suomija” kariauja prieš So
vietų Rusiją, tai sakyti didelę netiesą. 
Finliandijos dvarponiai ir kapitalistai, 
savo šalį, nepaisydami liaudį s, pavertė į 
pasaulinio imperializmo kanrbazę prieš 
Sovietus.
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Įdomus Prezidento Cardenaso 
. Pareiškimas

Aną dieną Meksikos prezidentas Car
denas padarė įdomų pareiškimą. Jis sa
kė, nei Meksika nei kiti ispaniškai kalbą 
kraštai Monroe Doktrinos niekad nėra 
pripažinę. Tai esą grynai Jungtinių Val
stijų padaras savo interesams ginti. 
Monroe Doktrina, sako prez. Cardenas, 
buvo pagaminta vyriausiai tam, kad ne- 
prileidus kitiems kraštams kištis į ame
rikinius reikalus ir kad ispaniškai kalbą 
kraštai būtų tiesioginėj ar netiesioginėj 
Jungt. Valstijų žinioj.

Toliau, nurodo prez. Cardenas: kai 
1939 metais Buenos Aires mieste buvo 
pasirašyta visų amerikinių respublikų 
dokumentas, draudžiąs vienai šaliai jėga 
kištis į kitą, tai ir Monroe Doktrina nu
stojo savo reikšmės. Ji liovėsi galiojusi.

Jeigu šitokį požiūrį į Monroe Doktri
ną paims ir kiti ispaniškai kalbą ameri
kiniai kraštai, tai dėl to gali kilti nema
žas skandalas, nes Jungt. Valstijos iki 
šiol skaitėsi globotojomis visų ameriki
nių respublikų.

Pamatysime, kaip ten dalykai toliau 
bus.

Nepamirškime Kovo 2 ir 3 dd.
Žymusis Amerikos rašytojas Ernest 

Hemmingway išleido organizacijoms 
laiškus, primindamas, kad kovo mėn. 2 
ir 3 dd., 1940, Washingtone įvyks svarbi 
konferencija ateivių teisėms ginti. Kon
ferenciją šaukia Amerikos Komitetas 
Sveturgimiams Ginti. Jam pagelbsti dau
gybė individualų, sutikusių dalyvauti ta
me darbe. Vienu tokių intelektualų ir 
yra rašytojas Ernest Hemmingway.

Manoma, konferencijoj dalyvaus apie 
500 delegatų, atstovaujančių viso krašto 
o rganizaci j as — svetur girnių, bažnytines, 
darbininkų, jaunimo, fraternales ir kt. 
Konferencija svarstys klausimus, kaip 
padėti sveturgimiams, kaip pasekmin- 
giau kovoti prieš tuos bilius, kurie šiuo 
metu yra įnešti Jungtinių Valstijų kon
grese prieš sveturgimius.

Nereikia nei aiškinti, kad konferencija 
bus labai svarbi visiems, ypačiai svetur
gimiams. Todėl ir lietuvių organizacijos 
turėtų dėti pastangų dalyvauti paminė
to j konferencijoj.

Kas jau kas, bet tokios organizacijos, 
kaip SLRKA, SLA ir LDS turėtų ten bū
tinai pasiųsti savo atstovus.

LAISVI

Vaizdas iš Franci jos karią gyvenimo Maginot tvirtumose, kurios yra po žeme.

Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai

Laisvoji Sakykla
Pittstono LDS Kuopai
“Kunigo Giminė” sausio 

12 dieną š. m., rašo “Lais
vėje,” kad LDS 78 kuopa 
nutarė duoti patarimų LDS 
Centro Valdybai, kad atei
tyje ji neaukautų pinigų 
neatsiklausus kuopų ir na
rių nuomonės. Kritikuoja
ma, kam LDS Centras pa
aukojo $50 palaikyti Lietu
vos Pavilijonui Pasaulinėj 
Parodoj. Ko r e s p ondentas 
sako, kad tai “Smetonos 
Pavilijonas.” Be to, .tas 
“Kunigo Giminė” dar pasa
ko:

“Diskusuota gana rimtai 
ir prieita prie to, kad atei
tyje nei cento nebūtų duo
dama Lietuvos valdovams.

Ką Rašo Amerikos Karinis 
Žurnalas?

Kada antisovietinė spauda springo me
lais apie suomių “pergales,” apgavinėjo 
mases, tai tuo pat kartu Jungtinių Vals
tijų karinis žurnalas “Army and Navy 
Journal” redakciniame straipsnyj, be kit
ko, štai ką rašė apie Suomijos-Sovietų 
karą: ‘

“Aišku, kad nėra pagrindo tikėti di
džiumai pranešimų, pasiekiančių šią šalį, 
būk rusai yra prastai apsirengę ir ne
tinkamai maitinami, dideliais kiekiais 
užšąlą iki mirties, iš priežasties stokos 
tinkamų drabužių ir pastogių. Kiek žino
mi faktai, tai nuostoliai yra daug ma
žesni, negu juos paduoda pranešimai. 
Kas liečia faktus, tai visos rusų jėgos 
puolančios Suomiją neviršija 200,000 
skaičiaus.”

Suomija ir Kas Už Jos?
Sovietų priešai myli pasaką: “Mažytė 

Suomija muša didelę Rusiją.” Bet kiek
vienas, kas nenori nuo tiesos užsimerkti, 
tai matę, kad užnugaryj “mažytės Fin
liandijos” stovi visas kapitalistinis pa
saulis. Kas to nemato, tai nieko nemato.

Prieš Sovietų Sąjungą be karo paskel
bimo kariauja Anglija, Francija, visos 
Amerikos šalys, Skandinavija, Italija, Is
panija... Italijos fašistai siunčia iš Is
panijos savo karo orlaivius, kanuoles, 
amuniciją, kuri buvo naudojama Ispani
jos liaudies pavergimui. Francija siunčia 
savo ginklų, bet ir atiduoda visus liau- 
diečių ginklus, kuriuos ji pačiupo, kada 
apie 200,000 liaudiečių buvo suvaryti į 
Franciją. Anglija ir jos kolonijos viso
mis jėgomis remia Finliandijos dvarpo
nius ir kapitalistus. Amerikos imperialis
tai ne vien skolina pinigus, bet ir Skan
dinavijos karaliams apmoka už jų tei
kiamą pagalbą Suomijai. Ginklai, amu
nicija, liuosnoriai, armijų pulkai, lėktu
vai, visokia karinė jėga plaukia į Suo

Per 30 Metų Nesąs Matęs 
Tiek Melų!

Žymus Amerikos žurnalistas ir rašyto
jas George Seldes -rašo savaitraštyj 
“New Masses” (sausio 16 d. laidoj):

“Per 30 metų mano žurnalistinio dar
bo aš neesu matęs tokios visuotinos, su
koncentruotos ir tendencingos melų kam
panijos, kokia buvo vedama gruodžio 
mėnesį, 1939, prieš Sovietų Sąjungą, jo
sios kariuomenę, ir josios žmones.

“Visi mes, laikraštininkai, būdami su 
Jungt. Valstijų kariuomene Francijoj 
pasaulinio karo metu melavome—tūli 
mūsų buvome pašaukti namon tik dėl to, 
kad pasakėme tiesą,—taip buvo pasielg
ta su Heywood Brounu. Visi' mes mela
vome, kai kada dėl nežinystės, tačiau kai
po taisyklė, tiksliai. Nes tai buvo mūsų 
karas ir mes buvome patriotiški.

Be šis kara negi yra mūsų. O gal taip? 
Argi Amerikos laikraščiai meluoja dėlto, 
kad jie iš anksto žino, jog mes būsime 
įtraukti į karą? Argi jie žino, kad yra 
patriotiška meluoti dabar ir tuo būdu 
paruošti Amerikos žmones įstoti į karą, 
sudarant masinės isterijos aplinką, ku
rioj toks savižudiškas žygis galėtų būti 
įvykintas ?

“Kiek tiek objektyviškiau protaująs 
asmuo pasaulyj tegali tik padaryti išva
das, jog klastavimas žinių, iškraipymai, 
sensacionalizmo metodai, visiškas sulau
žymas amerikinio žurnalizmo etikos įsta
tymo yra daromi tiksliai, kad įvėlus 
Jungtines Valstijas į karą...”

George Seldes—liberalas žurnalistas. 
Jis į dalykus žiūri plačiau. Jis paminė
tame savo straipsnyj, todėl, plačiai fak
tais sumuša tuos melus, kurie buvo pa
skleisti amerikinėj spaudoj prieš Sovietų 
Sąjungą.

Nereikia nei aiškinti, kad mes pilnai 
su p. Seldes sutinkame šiuo klausimu. 
Sutiks su tuo kiekvienas žmogus, kuris 
yra priešingas karui. Nes juk ši propa
ganda yra vedama ne tam, kad Sovietų 
Sąjungą tamsioj padėtyj pastatyti. Jei 
būtų tik tas, tai nebūtų reikalo daug kal
bėti ir rašyti,—Sovietai patys save apsi
gins. Bet čia, kaip minėjome, yra kitas 
tikslas: paskleisti juo daugiau melų prieš 
Sovietus ir tuo pačiu kartu įtraukti mū
sų kraštą į karą. Tai pakartojimas to, 
kas buvo 1917-1918 metais. Štai kodėl 
mes esame /griežtai nusistatę prieš tą 
politiką, kurią šiandien veda amerikinė 
spauda, radijo ir kitos įstaigos, neva in* 
formuojančios savo klausytojus ir skai
tytojus apie pasaulinę padėtį.

Podraug su milijonais Amerikos žmo
nių mes sakome: neleiskime įtraukti mū
sų šalies į karą!

John L Lewis Reikalauja, 
Kad Amerika Vengtų Karo

Washington. — CIO uni
jų pirmininkas John L. Le

wis išsiuntinėjo laiškus vi
siems kongresmanam ir se
natoriam, ragindamas, kad 
jie pasižadėtų išlaikyti Am
eriką nuo karo, o rūpintis 
naminiais reikalais, ypač

bedarbius šelpti. Lewis rei
kalavo skirt daugiau pinigų 
pašalpiniams WPA dar
bams. . ,

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaityto}?.

Ką tik pabaigiau skaity
ti Dr. A. Petrikus paruoštą 
knygą “Lietuvių Tautinio 
Atbudimo Pionieriai” ir iš
leistą Amerik. Liet. Darb. 
Literatūros Draugijos, kai
po leidinį 1939 metų. Ma
čiau “Laisvėj” parašytų iš
sireiškimų apie tą knygą, 
net iš Lietuvos laikraščių 
pacituota, kaip jie žiūri į tą 
knygą', kaipo nepaprastai 
naudingą ir istorinį veikalą.

Man, kaipo nariui Litera
tūros Draugijos, gavus kny
gą naują šiltutėlę, nebuvo 
laiko bei progos ją visą per
skaityti. Todėl tolokai nu
sitraukė. Bet dabar pabai
gus skaityti, norisi pareik
šti didelį dėkingumą knygos 
autoriui Dr. Antanui Petri
kai, už tą1 stebėtinai gabų 
rinkinį literatūros dėl mi
nėtos knygos iš tų septynių 
Lietuvos rašytojų raštų, tų 
plačių ištraukų iš jų raštų 
davimą ir suderinimą. To- 
kis aiškus Vaizdas, taip pa
traukiantis, gyvas reikalas 
buvo žinoti senai, nes buvo 
girdima apie juos, bet tik 
kaip per sapną. O čia Petri- 
kos paruoštą knygą per
skaitęs, aiškiai matai, kas 
tie Lietuvos Tautinio Atbu
dimo Pionieriai buvo, su 
kokiomis idėjomis, kokiuo 
atsidavimu ir pasišventimu 
dirbo literatinį ir kultūros 
darbą. O knygos autorius 
beribę jų kūrinių peržiūrė
jęs ir padaręs ištraukas, su
žymėjo vardus veikalų, tai 
ilgo laiko ir didelio pasi
šventimo darbas. Puiku, ro
dos, būtų, kad tokių P. Vi
šinskiu daugiau Lietuvoje 
būtų buvę ar dar būtų, £r- 
ba kodėl gi taip jauniem 
reikėjo mirti? P. Višinskis 
vos sulaukęs 31 metų mirė, 
arba J. Biliūnas vos 28 me
tų mirė. Ten pat yra ir tos 
priežastys jų ankstyvos 
mirties.

Jeigu yrą ųiūsų narių tar
pe tokių draugų, kurie kny
gas gavę padeda ant lenty
nos ar. į knygynėlį neper
skaitę ir laukia kitos, bet 
jau šio leidinio jie neturėtų 
praleisti nei vienas neskai
tęs ir jau jei pradės skai
tyti tai nebus galimybės 
pamesti, nes tai gyvai inte
resingas skaitymas. Sunku
mo suprasti irgi nebus, nes 
autoriaus raštas didesnėmis 
raidėmis, o rašytojų ištrau
kos mažesnėmis raidėmis, 
apie sunkesnius žodžius pa
galvojęs, gali pilnai dasi- 
protėti.

Teisingai ir vietoje ALD 
LD. Centro Komiteto pa
reiškimas į visus narius 
“Laisvės” 8 num. š. m., kad 
sukanka šiemet 25 metai 
nuo įsikūrimo Literatūros 
Draugijos. Tiesa, -ir s man 
buvo laimės 1915 m. rude
niop sutvėrus 29 kuopą būti

pirmutiniu jos sekretorium. 
Per visus 25 metus buvau 
jos nariu ir visus jos 44 lei
dinius gavau ir su labai ma
ža išimtimi, visus perskai
čiau, kai kurias knygas ir 
atkarto tinai teko skaityti. 
Pirmas leidinyk “Karė: Ko- 
dėlei?” nors 1917 metais iš
ėjo, bet tai buvo veikalas, 
kurį daugiau kai du sykiu 
visą perskaičiau. Mat, tada 
pasaulinis karas ėjo, tai lyg 
toji vaikystės maldaknygė 
norėjosi skaityti. Mat, auto
rius G. R. Kirkpatrick kny
gą parašė labai populiariai, 
smerkdamas visokius karus

ir begailestingai juos pra
keikdamas. Šiandien tokia 
ideologija bei obalsis gal ir 
netinka, bet tada imperia
listinių karų sūkuryje labai 
tiko ir ją draudė skaityti.

Daug yra kas prisiminti 
ir pasakyti apie ALDLD, 
jai atgyvenus jau vieną 
ketvirtadalį šimtmečio. Pro
ga sidabrinio jubiliejaus ne
abejotinai galima padvigu
binti Literatūros Draugijos 
šeimyną.

Tuo tarpu tiek užteks. 
Lai kiekvienas rašantis kiek 
prašneka apie ALDLD!

.ALDLD 11 Kp. Narys.

Vilnius Nori Pasidaryti Tikru 
Lietuvišku Miestu

(Laiškas iš Vilniaus)

Diena po dienos Vilniaus 
gyvenimas grįžta į normales 
vėžes. Tvarkosi prekyba, sten
giamasi visiems1,surasti darbo, 
pašalpų reikalingųjų skaičius 
mažėja. Judėjimas mieste 
taip pat nusistovi. Anksčiau 
Vilniuje, kai tik zlotai iš apy
vartos buvo išimti, autobusais 
maža tesimatė važinėjant dar
bininkus. Tai buvo aiškinama 
litų stoka. Dabar gi greta in
teligentų autobuse sutiksi ir 
paprašei ausią darbininką, 
ypač vakarais, kai darbininkai 
grįžta iš savo darbaviečių.

Anksčiau, dar prieš karą, 
kaip daugelyje Lenkijos vietų, 
taip ir Vilniuje buvo labai pa
plitę elgetavimas. Lietuviam 
įžengus į Vilnių, elgetavimas 
buvo net padidėjęs. Gatvėse 
matėsi luošų, senų, vaikų ir 
net sveikų jaunų žmonių beel- 
getaujant. Buvo nemaža to- 
•kių, kuriuos tikrai vertė skur
das elgetauti, bet buvo nema
ža ir tokių, kurie elgetavo 
kaip profesionalai. Tad mūsų 
administracijos par eigūnams 
teko padarytu atrankas— luo
šiesiems ir seneliams įkasti vie
tos prieglaudose, vaikus, ypač 
nusikaltėlius, atiduoti teisin
gumo organams ir išsiųsti į 
auklėjimo įstaigas, o sveikie
siems parūpinti darbo. Nors 
elgetavimo klausimas galuti
nai ir nesutvarkytas, bet jau 
daug kas padaryta.

Šiuo metu vilniečiams labai 
aktualus prekių kainų klausi
mas. Maisto produktams kai
nos jau veik nusisto'vėjusios 
ir daugumoje lygios kauniš
kėms kainoms. Tai yra nuo
pelnas “Maisto? ir “Pieno
centro.” ‘Lietūkis’ kol kas ten
kinasi urmo prekyba. Senieji 
Vilniaus prekybininkai kol 
kas dar negali susigaudyti su 
kainomis. Vienoje krautuvėje 
tų pačių prekių kainos vieno
kios, o kitoje kitokios. Taip 
pat Vilniaus prekybininkai dar 
labai mėgsta flerybas. Galima 
nusiderėti iki 20—30 nūoš. 
Šiuo metu Vilniuje prekyba 
atrodo maždaug taip, kaip 
Kaune buvo prieš 15 metų. 
Vitrinose dar ne maža matosi 
užsilikusių įvairių kailių, ku
rių kainos vietoįnįs maždaug

žemesnės už kauniškes, med
vilninių medžiagų nedaug, ku
rios netrukus gali pasibaigti. 
Šilko taip pat nedaug tesima
to. Nemaža matyti stiklo ga
minių.

Vilniaus prekybininkai, ne
turėdami didesnių atliekamų 
kapitalų, be to, nepažindami 
lietuviškos rinkos, dar negali 
įsitraukti į prekybą. Tačiau 
šiandien dar ir už grynus pi
nigus daugelio prekių neleng
va gauti. Antras nelengvas 
klausimas prekybininkams, tai 
lietuvių kalbos nemokėjimas. 
Taip pat ir prekių kainų nu- 
statinėjimas litais. Tokiai pa
dėčiai esant, bando įsikurti 
Vilniuje vienas • kitas kaunie
tis prekybininkas. Štai nese
niai vienoje gatvėje atidarė 
galanterijos krautuvę vienas 
kaunietis. Jis languose įstatė 
ir prekių pavyzdžius bei kai
nas. Keletą dienų iš eilės veik 
gulte buvo apgulti to prekybi
ninko langai ir ne tiek varto
tojų, kiek kitų Vilniaus preky
bininkų. Jie ne tik žiūrėjo pre
kes ir jų kainas, bet ir disku- 
savo tarp savęs.

Iš Vilniuje esančių senųjų 
prekybininkų lietuviškai kal
bėti nedidelis procentas te
moka, nors suprasti labai 
daug supranta. Jie teisinasi, 
kad per 20 lietuvių kalbos 
vartojimo draudimo metų ga
lima ir pamiršti kalbėti. Bet 
visi pareiškia, kad jie nori kuo 
greičiausiai išmokti lietuviškai 
kalbėti. Jie norėtų, kad būtų 
daugiau vakarinių kursų, nors 
ir apmokamų, kuriuose po 
darbo valandų galėtų mokytis 
lietuvių kalbos, šioje vietoje 
prisimena prieš porą dienų 
buvęs toks atsitikimas. ' •

Įeinu į </ieną kraut.uvę. Už 
bufeto stovi senyva prekybi
ninkė. Paklausiu reikiamų 
prekių lietuviškai. Papurto 
galvą ir rusiškai atsako, kad 
nesuprantanti. Ir pradeda ji 
porinti, kad mokanti lenkiš
kai, rusiškai, vokiškai ir pran
cūziškai ir dabar dar norinti 
mokintis lietuviškai. Ji prašė 
rekomenduoti lietuvių kalbos 
mokytoją ir žadėjo jam nepi
giai mokėti. Ji tuojau vietoje 
iš manęs užsirašė keletą lie
tuviškų reikalingiausių žodžių.

Jeigu jie turi pinigų užlai
kymui tūkstančių įvairių 
šnipų-šriipelių ir kita tiek 
storpilvių vyskupų, kunigų, 
bambizų bei kitokių “mon- 
kų,” tai šios kuopos nuo
monė, kad jie gali savo kaš
tais demonstruoti ir savo 
senoviškas vyžas!”

Mums rodos, kad Lietu
vos Pavilijonas buvo visų 
lietuvių bendras kultūrinis 
reikalas. Jei visi, kurie tiek 
daug išmano kaip “Kunigo 
Giminė,” “taip revoliucijo
niškai” teveiktų, kaip ko
respondencijoj skamba, tai 
kažin kur atsidurtume. Pa
imkim ir Pittstono koloniją, 
kur “Kunigo Giminė” ma
tyt priklauso LDS kuopai. 
Iki šiol dar nei vieno naujo 
nario negavo Susivieniji- 
man, laike šio vajaus. Ko
lonija turi kelis tūkstančius 
lietuvių, o mūsų LDS kuopa 
kažin ar sudarytų bent 20 
narių, įskaitant tėvus ir 
vaikus. —LDS Narys.

■ ■ !■■■,■<............. —

Klausimai ir Atsakymai
Netinkamas Išpildymas Už

registravimo Blankos
Klausimas: Sekdamas nu

rodymus, kaip aš juos su
prantu, aš pasiunčiau užsi
registravimo aplikaciją, kai
po nelegaliai atvykęs ateivis 
prieš liepos 1 d., 1924 m., 
ant form A-2213, ir pasiun
čiau $12.50 natūralizacijos 
ofisui Washingtone—$10 už 
užregistravimą, ir $2.50 už 
atvykimo certifikatą. Mano 
aplikacija, kaip ir piniglaiš- 
kis, buvo man sugrąžinta. 
Ką patariate daryti?

Atsakymas: Tamsta var
tojai klaidingas blankas, 
ir pasiuntei piniglaiškį ne
tikroj sumoj į netinkamą 
vietą. Gaukie dvi kopijas 
form 659 (ne A-2214), at
sargiai išpildyk ir pasiųsk 
su dviem fotografijom (su 
parašu) ir piniglaiškiu ant 
$10 arčiausiam natūraliza
cijos ir imgracijos ofisui. 
Kada gausi užregistravimo 
certifikatą, tada galėsi pra
šyti “antrų popierų.”

FLIS.
Ottawa. — Kanados val- 

žia skiria $373,000,000 pir
miem karo metam. Jinai, be 
kitko, žada 48 milionus do
lerių lavint Anglijai karo 
lakūnus Kanadoj per metus.

Atrodo, kad Vilnius nori 
juo greičiau pasidaryti tikrai 
lietuvišku miestu, tikrąja lie
tuviška sostine. Tačiau iš kitos 
pusės mes turime žiūrėti, kad 
kuo daugiausia lietuviškos vi
suomenės kuo greičiausiai įsi
lietų į Vilniaus gyvenimą. Ir 
juo greičiau tas įsiliejimas 
įvyks, tuo greičiau Vilniaus 
miestas ir kraštas įgys tikrąjį 
lietuvišką veidą.

J. Mžk.
Vilnius, 1939.XII.2.
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FEATHERS BLOWING
TWICE A WEEK ENGLISH PART

by Hamlen Hunt
(continued from last week)

Po-again.
had black

Helen glanced at her 
mona’s pale yellow face 
patches of fatigue under her eyes, 
and her mouth looked swollen, as if 
she had bitten or bumped it. There 
were tiny marks under her lower 
lip and every few minutes a tear 
would fall down each cheek,, slow
ly, as if it were the last of 
and had no need to hurry.

"Why, Pomona!’’ Helen 
“Somethin’ is wrong!”

Pomona answered, "I got to
table by

many

cried.

hurry
to get breakfas’ on the 
eight.”

“I’m sorry,” Helen said. 
She could not remember 
ever crying before, not even when 
she lost ’ four 
for the whole 
hand kindly 
shoulder, but 
off, pretending she must move the 
coffee that very minute.

“Well, anyway, Pomona,” Helen 
said, a little sharply. "I wish 
you’d get at the pantry floor first 
thing. It’s all 
stuff.”

Pomona wiped 
sides as she walked 
pantry.

"See those streaks?”
Pomona’s bones seemed to,stick 

out through the skin of her face 
and body, as if all the soft flesh 
were drawn inward in disgust, 
stood looking down, licking 
bloody places under her lip. 
tears stopped.

"I see ’em
“You’ll 

len said, 
whatever

“Take
clean up that,” Pomona said. “That’s 
tar, Miz Reynolds.”

“Oh, I suppose Mr. Reynolds must 
have carried it in from 
or somewhere,” Helen said, 
it wasn’t there yesterday.”

"It wa’n’t there when

She was.
Pomona

dollars, her salary 
week. She laid her 
on Pomona’s thin 
Pomona twitched it

over some black

her hands on her 
toward the

She 
the 

Her

she said.
have to scrub hard,”

“It’s awful thick stuff, 
it is.”
more than scrubbin’ to

He-

the car 
“Maybe

I went 
home las’ night,” Pomona said. She 
looked at Helei^ with a queer 
brightness in her eyes that was al
most like rage. Then she turned 
and slammed the skillet for the 
bacon.

Breakfast was perfect, as usual 
—the melon cold and 
coffee dark and hot, 
brittle and melting.

“I don’ know what’s
with Pomona this mornin’,”

pink, 
the

the 
bacon

the matter
Helen

Philly’s
Choral News

and

Sorry you
Al-

’ PHILADELPHIA, Pa.—Hiya, eve
rybody! There seems to be word 
going around that the. article writ
ten by "Yours Truly” has some 
connection, directly or indirectly, 
with me. Imagine! Tillie Gegnes, 
goodness, you may even be right at 
that, “Doc.” Oh, well!

Dance Trio—Who said that our 
amateur dancing trio is shy? Why, 
they even accepted to dance when 
the girls asked ■ them to. Gosh, 
even Johnnie Alekna wanted to join 
their group. Come now, stop blush
ing now, you know it’s true.

Lee Statkus — Good work, Lee. 
Do you think he’ll come regularly? 
By the way, I heard him sing to 
you while dancing. We sure could 
use him. Not bad—tall, blonde, 
wavy hair—ah!

Freddy Grlciunas
can’t come to the chorus now. 
though we all wish you the best of 
luck on your new job. What’s that 
you said, Casie, he’ll be able to fill 
that heart of yours with more glad 
tidings and probably the heart that 
you wear around your throat. 
Picture and maybe that hard Ibck- 
et.

Helen Raynls—The chorus in ge
neral sends you their warmest and 
sincerest blessing to your family 
and may your mother recover as 
quickly as is humanly possible. So 
keep your chin up, Helen, and I’m 
sure she will be 
soon.

“Doc Lesciaus” 
talk last Friday 
that you are theatrically 
Am I right? All right! 
You are, so don’t crowd me.

Anna Vikonis — Just heard that 
you were bed-stricken last week 
with the grippe. That nasty old 
germ. ‘ Did you get him down ? 
That’s swell. We missed you Fri
day. Hope you can be with us 
this Friday.

Three Chumps—S&y, what’s this 
I hear about you three? Imagine 
drinking coffee and cokes and then 
trying to 
fence on 
Certainly 
condition.

What’s
Joe and Johnnie Alekna?
the sugar in the beverages made 
you sick in the tummy.

Absentees—All those who haven’t 
come to chorus last Friday please 
attend the next rehearsal. It’s 
very important.

—Tillie Gegnas, Sect’y.

with us

— From 
evening

all again

our little 
I gather 
inplined. 

All right!

told Ellery. “She came to work 
cryin’ an’ she seems all out of 
sorts.”

“She ain’t sassy, Ls she?” Ellery 
demanded. “ 5o ”

“Ell’ry!”
“You talk
handy.”

Ellery’s • 
and his lean face seemed carved of 
distaste. "Her brother Henry got 
dragged out of jail las’ night,” he 
said. “Maybe

He laid his 
scarred melon 
per so Helen

“NEW KU

“ ’Cause if she is—“ 
Helen said, scandalized, 
like you had a whip

mouth straigtened out

so bad?” 
it was jus’

fight,” El-

that’s on her mind.” 
spoon beside his un- 
and unfolded the pa- 
saw the headlines.

KLUX DEFENDS
LAW AND ORDER,” said the head
line. In smaller type it added, 
“Henry Jackson, Negro, Taken from 
Jail Last Night.. .”

“What did Henry do 
Helen cried. “I thought 
some fight.”

“More than jus’ plain
lery explained. “He was mixed up 
in all that strike business. Plenty 
of people are pretty sore, and las’ 
night Henry got himself run out 
of town. Lucky. He might 
got worse.”

He passed his cup, his lean 
ers flat across the delicate 
handle. “Coffee, honey,” he

have

said. "Pomona’s com-

fing- 
gold 
said. 

“Don’ you worry none—Henry got 
a little tar an’ feathers, an’ kep’ 
makin’ so much noise they had to 
beat him up a little. He won’t be 
’round here for a while.”

“Sh,” Helen 
in’ out.”

Ellery left the table before hot 
bacon arrived.
to eat,” he said. “Got some business 
in Centerville — want to come 
along?”

“No, honey, thanks,” Helen said. 
“Too hot.”

After he had gone, she picked 
up the paper and folded the head
lines out of sight. When she went 
indoors, the kitchen was very quiet. 
Butterflies slept on the air over 
the garden; little Janey lay and 
sucked her thumb in the shade. 
When Pomona came in from the 
porch with the dishes, Helen de
cided it would be better to say 
something right off and have it 
out of the way.

“I’m sorry about Henry,” Helen 
said. “You mus’ be feelin’ real bad.”

“Henry was my oldes’ brother,” 
Pomona said. "It don’ look like he’s 
gonna live rquch longer—maybe not 
even today.”

She looked 
her eyes had 
rage, though 1 
enough.

“Guess some 
proud of they 
she said.

She squatted 
on the pantry 
at them with turpentine on a rag.

“No law-abidin’, no decent folks,” 
Helen said, “hold with doin’ like 
las’ night—some no-account fellers 
maybe got mad at Henry—”

Pomona stood up. “Yeah,” she 
said, but the agreement had all the

“Don’ wan’ no more
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American Youth Find Jobs, Public 
Welfare More Important Than War

NEW YORK, N. Y.—Calling at
tention to the fact that the Presi
dent spoke of one thing but did 
another in regards to the youth 
problem of America, the American 
Youth Congress wrote the following 
letter to the President:

January 5, 1940 
The Honorable Franklin

D. Roosevelt
The White House 
Washington, D. C.
Dear Mr. President:

"The Cabinet of the American 
Youth Congress, meeting last night, 
discussed your Annual Message to 
Congress and your Budget Message.

“Although gratified that in your 
Annual Message you drew attention 
to the ‘army of unused youth’ and 
declared that ‘they must be an 
especial concern of democratic gov
ernment,’ we felt that the Budget 
submitted to Congress is out of 
keeping with this sentiment.

“Conservative estimates indicate 
that there are at least 4,000,000 
young people between the ages of 
16 and 25 unemployed and out of 
school. During the current fiscal

year less than 1,000,000 of them are 
receiving hid through the National 
Youth Administration, the Civilian 
Conservation Corps,-and WPA.

“Despite the glaring inadequacy 
of this program of youth aid, you 
have suggested to Congress that the 
budgets of these agencies be re
duced for the next fiscal year. This 
will drastically increase the already 
severe youth problem, create addi
tional distress and demoralization 
among our generation.

“We feel that increased expendit
ures for war materials are unneces
sary and that, coming along with 
reduction of relief and public works, 
health, and other essential social 
services, our National Defense is 
weakened, and the Constitutional 
concern ‘to promote the general 
welfare’ becomes a mockery.

“We shall therefore ask our re
presentatives in Congress to vote 
for adequate appropriations for the 
agencies mentioned above in addi
tion to the passage of the Ameri
can Youth Act.

Respectfully yours, 
Joseph Cadden, 

Executive Secretary.”

“Poor Must Pay 
For War,” Says 
Chamberlain

by the 
policy, 
in the 
stand

have to face a phase of 
more grim than anything 
yet seen,” he said, call- 
fiercer totalitarian war.

War and Prices
THE most encouraging aspect of 

retail prices is that the costs 
of staple foods continues to decline. 

But they still stand from 4% to 6% 
higher than in the middle of August.

In the clothing field, contrary to 
previous announcements in business 
circles, reports are that Spring coat 
and suit lines will be maintained at 
their established price ranges, al
though quality will undoubtedly suf
fer in some cases as the result.

In contrast, retail prices for some 
types of člothing are being inched 
up, especially in the low - priced 
brackets.

Thom McAnn shoes, for example, 
have been increased 15c a pair and 
advances by other chain stores 
handling men’s shoes are expected 
soon. Woolworth has followed the 
example of the manufacturers of 

folks is feelin’ right high-priced silk stockings! and upped 
work

at Helen and again 
that brightness like 

her voice was quiet

this mornin’,” two of its brands long sold at an 
’established price; other 
chains have also made 

For several reasons, 
will be unwise if they 
selves to be lulled into 
false security insofar as prices are 
concerned. To mention one, the 
cost of raw materials continues to 
fluctuate. Wheat and cotton, for 

mmv v..^. ..v.v. v... ..... example, recently reached a new
quality of an .insult. Helen thought high for the past two-year period.' 
Ellery had better speak to Porno- Rayon yarn has also been boosted.

When the girl closed the ice- | And predictions which come from 
Various sources give food for 
thought. Statistics, testified before 
the Temporary National Economic 
Committee at the opening of its. 
hearing .on prices that there was 
no assurance that the commodity 
cost increases which have already 
begun would not continue and in
clude a constantly wider group of 
materials. t -

The Committee itself has announced

by the streaksdown 
floor, and scrubbed

variety 
increases.

consumers 
allow them- 
a feeling of

MR. YOUTH GOES
TO WASHINGTON
The title of this article may have a Hollywood tang to it, but 

we can say this: "Hollywood. doesn't need you—but your country 
does!" This is your chance to ACT—in a real life drama which 
will be enacted by America’s youth, when the American Youth 
Congress sponsors its Citizenship Institute in the Capitol on 
February 9-12.

This is the “Moving Picture” of Youth:
Critics say you don’t use your ballot—you 

don’t know even a handful of your Government’s 
functions.

Then they accuse you of more neglect. You 
don’t let your Congressmen and Administrators 
know what’s going on back home—how gov
ernment is working—what youth needs exist.

Now you go into action. To write a new chap
ter in this story — MR. YOUTH GOES TO 
WASHINGTON!

THE
STORY

na.
box with a familiar click, Helen sud
denly found herself thinking about 
the night, with Ellery gone so long 
getting her a drink of cold water. 
She remembered 
looked outdoors 
then, curiously, 
streaks on the 
feathers blowing

She lifted the 
basket, pushing 
into water. She 

feed-bowl back 
the flowers in it for a 
it was way down by the 
The tool shed that was

his saying he had 
for a1 minute, and 
remembered black 
floor and1 chicken 
over the lawn.
flowers out of the 
their stems down 
wished she had the 

so she

and chicken fea- 
not Ellery! It

cried suddenly.

aluminum 
could set 
while, but 
tool shed, 
locked to keep anyone from disturb
ing tools only half covered with 
bunched-up sheets.

Pomona banged something else in
to the ice-box, and at the click 
of the door, Helen • dropped her 
shears onto the floor with a clatter 
loud enough to kill the first sound. 
She didn’t want to hear it again. It 
kept reminding her of Ellery and 
something wrong about' last night 
that she didn’t want to understand. 
There were half a dozen thingš 
whirling in her mind and she must 
keep them from touching, whirling 
into a pattern she could understand. 
Cars in the night, 
thers and — but 
couldn't be Ellery!

“Pomona!” she
“You mus’ be wanted home today. 
Why don’ you leave right after 
lunch/ or as soon as your ironin’s 
done. I can manage . supper and 
putting the baby to bed this once, 
I guess.”

Pomona looked, at her so queerly, 
Helen wished she would get out of 
the house, get out of her sight be
fore something about Pomona’s 
smile made her understand some
thing she must not know.

"Thank you, Miz Reynolds,” Po
mona said, still smiling. Helen had 
the feeling that she must do more 
to bribe understanding away from 
her mind. Pomona wouldn’t accept 
the day off, her understanding 
wouldn’t let that be enough to make 
her forget about the feathers blow
ing over the lawn. Something 'else 
must be done! Something for Hen
ry.

“An’ take some flowers home 
with you,” Helen said, wildly, al
most pleadingly, 
want, Pomona.”

“Thanks,” Pomona said, not 
The sense of taste is obtained by ing. “I guess we don’ need 

the spider through its legs. of your flowers, Miz Reynolds.

drive the car over the 
the 

the
side of the road, 

lights are in good

the excuse now, Larry, 
Maybe

A “kimono jacket” for poorly 
feathered chicks is now on the mar
ket.

Ballerina
Narrow waisted 

her body
Sings
And . 

magic
Brings
Her muscled 

long legs 
are

Wings
Neath white 

ruffled short skirt 
flounced

Whirl
Of -a motioned 

perfect
Girl
And light 

her
Flight

Natl Income 
Falling Down

D. K

Washington is telling the needy, 
“Don’t worry, boys, you’ll all get 
jobs in the ‘business upturn’.”

The latest report of the Alexander 
Hamilton Institute reveals that the 
national income of the U. S. fell 
$500,000,000 in November, kept on 
falling in December and will con
tinue to fall until March, at least, 
when a “moderate rally” may be 
hoped for.

In the face of a falling "national 
income, to tell America’s 10,000,000 
jobless to look to private industry

Take all you for work argues something worse 
than stupidity, 

mov- 
none The accordion was first .used by 

Damian in 1820 in Vienna.

that although the skyrocketing of 
prices which occurred just after the 
outbreak of the war (due largely to 
speculation) has come to a halt, 
later evidence indicates that prices 
are entering a second upward phase. 
And business advisers, such as 
Bobson’s Reports, predict higher 
commodity prices by the end of the 
first three months of 1940 or even 
earlier.

NE event in the merchandising 
field supports CU’s advice, giv

en in the November Reports, that 
consumers should complain about 
price rises to retailers who are in 
a position to put pressure on ma
nufacturers and wholesalers. At 
the New York trade shows held 
by shoe manufacturers recently, re
tailers put up so much resistance 
to higher prices that some manu
facturers cut their proposed increas
es in half and a few abandoned the 
contemplated advances entirely.

Consumers should also, whenever 
possible, refuse to buy commodities 
which have risen sharply, or at least 
keep their purchases to a minimum. 
Sales of women’s silk hosiery, one 
of the first products to rise marked
ly at retail after the outbreak of 
the war, have dropped. And me
rchandisers in other commodity 
fields, according to the New York 
Times, are pondering that fact.

As a case in point, furniture man
ufacturers, who had planned to ad
vance quotations on Spring goods 
about 10%, are considering holding 
prices at the Fall level or limit
ing increases to 5% because furnit
ure buying has lagged noticeably in 
the past month.

Spring prices for many products 
have not as yet been set with cer
tainty. Manufacturers and whole
salers want to put them as high as 
the traffic will bear, but at the 
same time they realize that de
creased consumption doesn’t spell 
profits.

If within the couple of months 
just ahead, products which have 
been boosted sharply don’t move 
off the shelves, manufacturers may 
pause t® think twice about con
sumer reaction to higher prices.

LONDON.—The poor must pay 
for this war. .^That’s what Neville 
Chamberlain told the country in the 
first of a series of speeches 
Ministers, explaining the war 
The speech was a new stage 
campaign to put the living
ard of the entire working and lower 
middle class on a reduced level. The 
essence of the Prime Ministers re
marks was: keep wages down even if 
prices rise; reduce expenditure on 
consumption of food, clothing and 
other goods and divert it to the 
expenditure of armaments.

“Guns before butter,” used as a 
taunt against Germany a few weeks 
ago was the bitter central slogan 
of this speach. And the logical 
implication was “if you don’t get 
shot in "the army, you’ll starve at 
home.”

“We’ll 
this war 
we have 
ing for
“We’ve got to do without a lot of 
things we’ll miss very much. We 
are devoting more and more man
power to the production of arma
ments and less and less man-power 
is available to produce civilian 
goods.”

Chamberlain said that the rich 
have already made big sacrifices 
and couldn’t make much more, 
adding “two-thirds of consumption 
goods used by the people of this 
country are consumed by those who 
have only small incomes. It is 
necessary that they too should make 
sacrifices, as is done not only in 
totalitarian Germany, but in the 
great democracy, France.” It should 
be a mistake to tie wages to the 
cost of living, he said, also de- 
laring that we must save, must con
trol imports, must do without com
modities and must ration.

“Get Members!” 
Becomes Byword 
After Conference

BALTIMORE, Md.—The B’more 
Lithuanian LeaDerS were repre
sented at the Eastern Seaboard 
Conference on December 30 and 31 
as practically everyone knows.

All may know that the LeaDerS 
were represented at the conference, 
but what they don’t know is what 
the LeaDerS gained or how they 
enjoyed it. Since I was a delegate 
to the conference from the B’more 
LeaDerS, I will try to tell you 
we gained by attending this 
ference in New York.

The most important thing 
noticed 
with 
loyal

what
con-

that 
was 

whom 
theto

atseen 
inspiring

the 
to

CAST

SCENE

THE 
DATES

Movies

the LeaDerS’ delegates 
that nearly everyone 
they spoke was 100% 
LDS.

Such loyalty as was 
conference was very
the delegates. It put us right into 
the LDS spirit. Although we had 
LDS spirit, it was not as active as 
the spirit of the other delegates 
to whom we spoke. As we gradual
ly met more of the delegates and 
discused each other’s LDS activities, 
the B’more LDS spirit kept contin
ually kindling into a large flame.

To quote an LDSer from Massa
chusetts, and a very prominent one 
at that, we heard the following: 
“Ever since I attended that large 
convention in Pittsburgh (1988) I 
eat, sleep, drink and talk LDS.”

While this was being said to 
us, I wondered if such a thing was 
possible. Well, now since we have 
come back from the Eastern Sea
board Conferencee, I know it is a 
possibility. The reason is because 
the B’more LeaDerS’ main sub
ject is 
LDS.

B’more LeaDerS’
LDS. In

Federal Administrators—to explain what 
your Government is equipped to do.

Congressmen:—to listen to your problems.
YOU—MR. YOUTH—to tell Government 

what it can do to meet the needs. •

AMERICAN YOUTH CONGRESS 
CITIZENSHIP INSTITUTE 

WASHINGTON, D. C.

Feb. 9—Morning and Afternoon—Registration 
—Visit to Congress.

. Evening—Lincoln Memorial Meeting.
Feb. 10—Morning—Visit to Congress.

Afternoon—“JOBS AND TRAINING.” 
Evening—Entertainment.

Feb. 11—Morning—Religious Services — “Inter
faith and Interracial Understanding.”” 

Afternoon—“CIVIL LIBERTIES AND 
CITIZENSHIP.”
Evening — “HOW THE WAR AF
FECTS US.” - S

Feb. 12—NATIONAL ASSEMBLY MEETING, 
A.M.—Business Session.
P.M.-i—Citizenship Campaign.

Millionaires and Bullfrogs

Now that Warners and Bette Da
vis are all hotsy-totsy again, after 
she revolted over the studio’s speed
up system, she’s slated to do three 
films in a row: The Woman Brown, 
No Time for Comedy, and All This 
and Heaven Too :..

Harvey Stephens, top Hollywood 
exponent of glider-flying, will try 
next May to better the world re
cord, currently held by Russians .. . 
See What the Boys in the Back 
Room Will Have, sung by Marlene 
Dietrich in Destry Rides Again, is 
being taken on by Australian troops 
as their .newest war song, and some 
say it will become more famous than 
Tiperary .. . Hollywood’s male stars, 
many of whom have sparse herb
age atop the cranium, are reported 
worried over the fact that natural 
hair for wigs used to cbme from 
Central Europe, and hairlace for 
mounting the stuff came from 
France, Germany, Czechoslovakia 
and Belgium, all those sources now 
being cut off by the war. Maybe 
they’ll be seen soon in their full 
balding reality... Otherwise known 
as the bald and bitter truth... 

~.“ “

fact, everything's

Getting 
illustrate, 

most of the LeaDerS 
isn’t an affair) go

Members 
Sunday is a day 

(when 
to the

To 
when 
there 
movies. Anyone able to talk any of 
the LeaDerS from going to movies 
is a genius.

Well, this' past Sunday early in 
the afternoon—Wham! The front 
door opened and in came a fellow
member with the greeting, “Hi, 
Charlie, let’s go hunting for new 
LDS members instead of going to 
the movie today.”

I readily agreed, much to my 
own surprise, 
later—Wham! 
again and in 
member, this 
sex, greeting
coinciding with the one 
member.

Well, when things 
that, I either look for a snow storm 
or just take it easy; knowing it is 
only a fever. Again, to my aston
ishment, but hearty approval, there 
,is no snow storm and no fever. 
If it’s a fever it looks permanent 
because E V E’R Y BODY’S talking

/ About ten minutes
The door opened 

came another fellow
time of 

me with
the female 

a statement 
bf the other

happen like

When I read of a millionaire 
jumping from a high window to 
his death, it reminds me of how 
bullfrogs leap from the bank into 
the water. The frog leaps with a 
loud, brief bellow and makes the 
sound of “punk” as he enters the 
water. When I see or remember 
how the frog leaps, it reminds me 
of how millionaires leap.

One fellow wrote: “A nation is 
prosperous only to the extent that 
it is blessed with millionaires.” If 
one wanted to meet nonsense with 
nonsense, one might say: A coun
try is great only to the extent 
that it is blessed with bullfrogs.

Really, there is one strong quality 
common to millionaires and bull
frogs. “A frog would starve to 
death with hundreds of dead worms 
and insects all about him, because 
his eating movements can be start
ed only by the sight of moving 
objects, 
a bit < 
front 
value

On 
after losing his 
part of it, will 
of future happiness, even though 
a vast number of possible pursuits 
of happiness are all about him. He 
feels there is nothing to live for; 
that he just can’t go on; therefore 
some of them leap to death. This 
is because their happiness-pursuing 
moverftents, for the greater part, 
dan be started only by a vision of 
increased wealth and power, which 
n eans more exploitation, robbery, 
and oppression. After the loss of

Or the frog will swallow 
of cloth that is dangled in 

of him, and that has no food 
whatever, 
the other hand, a millionaire, 

money or a large 
see no possibility

Moonlight turned starch into 
crystals of sugar in an experiment 
performed recently.

Precautions 
“moonstroke” 
atmosphere is

are taken against 
in places where the 
extremely clear.

Some of the craters on the moon 
are one hundred miles wide.

The lung consists of a very thin 
membrane with air on one side and 
blood on the other.

LDS.
Instead of being greeted as usual 

by a hearty “Hi-ya?” now it’s 
“How many members did you get?” 

It looks as though the B’more 
Lithuanian LeaDerS are heading for 
something BIG. Don’t look now, 
but I think it’s an LDS Youth 
Branch. So you see, the confer
ence put some life into Baltimore.

—Charlie JuSkauskas, 
^“Tr^sident’ 'df B. L. L.

their money, they cannot be moved 
to pursue harmless and honorable 
ways to pleasure and happiness, but 
they will go after more wealth and 
power no matter how destructive 
the means they must employ to ac
quire them.

There may be some laws of life 
that can properly be called laws of 
human life, but this does not alter 
the laws and properties that are 
common to all life. Millionaires 
have shown that certain laws and 
properties are common to frogs and 
people. The frog had depended on 
the stimuli of moving objects to 
start his eating movements so long 
that hunger makes the activity of 
looking for moving insects or worms 
so strong in tys life that other sti
muli are shut out and do not di
rect him to eat dead organisms.

Likewise, under the very power
ful stimuli of great wealth and po
wer, the millionaire’s ability to en
joy wealth and power has developed 
to such extremes that the lust for 
his lost wealth and power is so 
strong that other stimuli are shut 
out or suppressed and cannot direct 
him to. pursue other ways of pleas
ure and happiness after the loss of 
his wealth and power.
' Friends might remind him that 
poor people find happiness; that he 
could cultivate new interests and 
be happy, but greed and lust are 
so strong in his life that he can
not give in intelligent considera
tion to such facts. Certain laws are 
operating alike in the frog and in 
the millionaire. The same laws and 
properties of life cause the frog to 
ignore food in dead organisms that 
cause the millionaire to commit sui
cide or to live in misery after los
ing his money, being unable to turn 
to other pursuits of pleasure and 
happiness.

The reflex of greed may be so 
frustrated that it will destroy the 
organism in order to ‘escape the 
agony; it may do this against the 
week protests of other reflexes 
within his organism. Each reflex 
proceeds with infinite selfishness to 
attain all the power and control it 
can. An extremely predominant re
flex is willing to save itself at any 
cost to the other reflexes within 
the saihe organism or at any cost 
to anything outside the organism.

Promoting the welfare of the 
whole organism is not always the 
strongest reflex within an organism. 
People subject their bodies to perils, 
tortures, and abuse in order to at
tain or acquire what is desired by 
a predominating reflex. Self pre
servation may be the first law of 
reflexes, but not always of living 
organisms.

’ Jess M. Umile*
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D M. šolomskas

(Tąsa)
—Galima gyventi ir be Štekelio. Ar jūs 

. matėte mūsų tankus ir galingus lėktu
vus? Ar manote, kad juos pas mus pa
gamino. koki štekeliai? Juos pagamino 
toki žmonės, kaip ir jūs. O pas jus, kur 
viešpatavo ponai Štekeliai, tokios karo 
technikos nėra.

Toliaus laikinosios valdžios pirminin
kas nurodo delegacijai, kaip viešpatavo 
ponai ir kapitalistai Tarnopolio mieste 
ir apylinkėj.

—Tarnopolio vojevodstvoj (apskrityj) 
du nuošimčiai gyventojų, tai yra dvar
poniai, valdė pusę visos dirbamos žemės, 
o 98 nuošimčiai kitų gyventojų turėjo ki
tą pusę. Čia buvo 17 apskričio policijos 
centrų su 219 policijos stočių ir 2,719 po
licininkų. Visa tai buvo prieš jus.

—Klausykite, broliai ir sesės,— sako 
pirmininkas. —Ponas Štekelis jums ne
reikalingas. Jūs patys dabar šeimininkai 

’ ir leiskite, darban malūną. Jūs išmoksite 
ne vien malūną tvarkyti, bet ir milžiniš
kus fabrikus. Atminkite mano žodį, aš 
patsai šaltkalvis, kaip ir jūs, darbo žmo
gus.

—Šaltkalvis? O kada darbo žmogus 
l taip kalba, tai reiškia, kad mūsų gyve

nimas bus geresnis, — sako sujudęs at
sistojęs vyras iš delegacijos. Atsistoja ir 
kiti delegacijos nariai, padėkavoja pirmi
ninkui ir su džiaugsmu apleidžia jo kam
barį.

Raudonoji Armija su mūšiais maršavo 
pirmyn. Ji pliekė lenkų armijos dalis, ap
supdavo dideles rezervistų jėgas, atim
davo nuo jų ginklus, o rezervistams lie- 

'Pė grįžti namo ir gyventi.
Raudonosios Armijos kiekviena dides

nė dalis turėjo savo laikraščius, bet viso 
fronto buvo dienraštis vardu “Krasnaja 
Armija.” Jis talpino diena iš dienos iš 
karo fronto sutraukas. Sekančią dieną, 
po to, kaip Raudonoji Armija perėjo sie

ti priešą. Pirmu šūviu iš kanuolės jis 
padegė namą ir paskui trimis ypais ug
nies iš kulkasvaidžio išvaikė lenkus.

Rugsėjo 21 dieną komandierius įsakė 
mano tankų skyriui palaikyt pėstininkus 
kryptyj linkui Lwowo. Mes tankų pagel- 
ba griovėme lenkų užtvarus ir barika
das. Raudonarmiečiai pėstininkai žygia
vo pirmyn per tankų pralaužtas spra
gas.

—Tra-ta-ta!—sutauškėjo baisi kulka- 
svaidžių ugnis iš pastogių.

—Bum!... Tra-ta-ta!— iš kanuolių ir 
kulkasvaidžių naikinome lenkų snaiperių 
lizdus. Tankas, kurį vedė Lavrinenko, 
sunaikino septynis lenkų slapukų lizdus. 
Kiti Sovietų tankai veik tą pat padarė. 
Lenkai sumušti ir mūsų pėstininkams 
atidarytas kelias. Lenkų kareivių ir ofi- 
cierių būriai iškėlę rankas pasidavė. Taip 
buvo smarki ir taikli mūsų\tankų ugnis.

Sovietų pėstininkai užėmė naujas vie
tas, apvalė nuo lenkų slapukų in susi- 
eiliavę traukė keliu linkui Lwowo gar
siai dainuodami:

“Baltosios gaujos plėšrių vanagų 
Laiko sukaustę šimtus mūs draugų. 
Bet nuo Sibiro lig Anglų šalies, 
Raudonarmiečiai sau kelią nuties.

Raudonarmieti, 
Durtuvą kietą 
Suspausk pūslėtais delnais.
Visi mes eisim, 
Nenusileisim 
Kovoj su priešais kruvinais.”

Kovon Už Vilnių!
I

Vilnius, tai sena Lietuvos sostinė. Vil
nius yra tarp kalnų, prie Vileikos ir Vi
lijos upių. Vilniuje sueina net šešios gelž- 
kelių linijos. Jau 1860 metais per Vilnių 
buvo pravesta nuo Peterburgo į Varša- 
vą gelžkelis. Vėliau karo strateginiais ir 
ekonominiais sumetimais Rusijos valdžia 
pravedė iš Romnų per Vilnių į Libavos 
prieplauką kitą gelžkelio liniją. Greitai

WILKES BARRE, PA.
Visko po biskį iš m'ūsą miesto

Jau gana ilgas laikas kaip 
atsakantis šaltis laikosi ir 
daug žmonių gana nukenčia 
nuo tokio oro, o daugiausia 
bedarbiai.. Bet kasyklų darbi
ninkai tokio oro pageidauja ir 
ant toliau. Nes jie šiuom lai
ku dirba daugiau, nes visur 
anglių daugiau reikia.

Čia bus atskaita kasyklose 
žuvusių darbininkų pereito 
meto bėgyje 11 mėnesių kie
tųjų anglių apylinkėje, žuvu
sių buvo viso 191, arba vie
nas ant 240,493 tonų iškastos 
anglies. O sužeistų darbininkų 
taipgi milžiniškas skaičius.

Anglies kompanijos prisi
grobė milijonus dolerių pel
no, o 191 darbininkas neteko 
gyvybės ir daugybės kitų ken
čia su sulaužytais kaulais. 
Jie jau netinkami daugiau 
dirbt. Tai vis kaltė to nesvie
tiško skubumo mamose ir ne- 
pristatymo reikalingos me
džiagos darbininkams, idant 
jie galėtų apsaugot savo gyvy
bę.

Pagal vietos laikraščių pra
nešimą, tai mūsų mieste dau
giau darbų atsiras. The Gort 
Girls Frock Corporation, pra
dėjo nors su nedideliu skai
čium darbininkių dirbt, kur, 
sakoma, su laiku bus paimta į 
darbą apie 300 darbininkių- 
kų.

Kita nauja išdirbystė, tai 
Universal Alarm Corporation, 
kur, sakoma, jau ir mašinos 
sustatoma, ir kada viskas susi
tvarkys, tai čia turės progą 
darbus gaut apie 100 darbi
ninkų. Jeigu viskas taip bus, 
kaip yra rašoma, tai visgi 
nors kiek tų darbų čia pasi
daugins.

Luzerne apskrityj daugybės 
namų ir tuščių sklypų žemės 
yra ant pardavimo už taksas. 
Labai daugelio žmonių sun

kiai uždirbti pinigai prapuola, 
kurie buvo išmokėti už tokias 
nuosavybes, žmonės darbų ne
tekę negali daugiau mokėt. 
Dabar jų sunkiai uždirbtais 
pinigais bankai pasinaudoja.

Pereitą metą vietos policijos 
buvo areštuota už visokius 
prasikaltimus 2,701 ypata. 
Vyrų buvo 2,495, moterų 206. 
Pagal tautybes, buvo taip: 
amerikonų 2,410, lenkų 126, 
lietuvių 42, rusų 27, austri- 
jokų 26, slovakų 20, ibalijonų 
15 ir po keletą kitokių tauty
bių. Bausmių už tai buvo su
rinkta $5,595.50.

šiuom laiku čia daug lietu
vių numirė. Tik visas trūku
mas, kad iš mūsų miesto nie
kas neparašo į spaudą ir lai
ku. Tarpe mirusių yra pa
prastų žmonelių, taipogi ir 
biznierių.

Viską Sužinojęs.

BAR ir GRILL

Lietuviy Restaurantas
CcltllCG' Gaminam valgius ir 

jV t u r im e Amerikos 
ISdirbimo ir impor- 
luotų degtinių, vl- 

įi / * " aokių vynų ir gero 
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
..................... ...... ............

Sveikatajjgoniams
Knygele, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina 85c, 3 setai už .$1.00.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.
ną, jis rašė:

“Raudonosios Armijos Generalis Šta
bas praneša, kad nuo ryto, rugsėjo 17 
dienos, Raudonoji Armija perėjus sieną 
į buvusios Lenkijos plotus, išilgai visą 
frontą nuo Vakarinės Dauguvos, Latvi-

Vilnius buvo sujungtas gelžkelio linijo
mis su Dvinsku, Minsku, Lyda, Gardinu, 
Kaunu .ir kitais miestais. 1880 metais 
Vilnius buvo didelis gelžkelių centras ir 
ten išsivystė medžio, kailių, maisto, au
dimo ir net metalo fabrikai.

Phila. Telegrafistu Streikas 
Prieš Algų Taksus

Philadelphia, Pa. — Pen
ktadienį vakare sustreikavo 
170 tarnautojų Postai Tele- 
grapho Kompanijos, kad 
kompanija ištraukė pusant
ro procento iš jų algos, kai
po taksus į miesto iždą. Nes 
naujas Philadelphijos vieti
nis įstatymas tiek aptaksuo- 
ja visų philadelphiečių al
gas.

Dėl streiko pakriko vei
kimas ir 54-rių mažesnių 
kompanijos raštinių įvairio
se miesto dalyse, taip pat 
daugelyje kompanijų sky
rių kituose miestuose Penn- 
sylvanijoj, New Jersey ir 
Marylande.

Kompanija tuojau pradė
jo derybas su vadais CIO 
unijos, kuriai priklauso 
streikuojantieji telegrafis
tai.

jos sienos, iki Dniestro upės, Rumunijos 
sienos.

“Raudonoji Armija varo lenkų armijos 
jėgas ir rezervus. Mūsų karo jėgos tos 
pat dienos vakare pasiekė: miestelį Glu- 
bokoje, Vakarinėj Baltrusijoj, taipgi Pa- 
rafinovo ir užėmė gelžkelių centrus — 
Molodečno ir Voložyn.

“Baranovičių srityj Raudonoji Ar
mija perėjo Nemuno upę ir užėmė mies
telius Korelicus, Mir, Polonečką ir gelž- 
kelio centrus — Baranovičius ir Snov.

“Ukrainos Fronte, mūsų karo jėgos 
užėmė miestus Rovno, Dubno, Zbarač, 
Tarnopolį ir Kolomėją.

Mūsų aviacija numušė septynis lenkų 
mūšio lėktuvus ir privertė nusileisti tris 
didelius bombnešius, kurių įgula suimta 
į nelaisvę. Vietos gyventojai visur Rau
donąją Armiją pasitinka gražiai su 
džiaugsmu.”

Sekamą dieną antras Raudonosios Ar
mijos pranešimas sakė:

“Rugsėjo 18 dieną mūsų karo jėgos 
užėmė Vakarų Baltrusijos fronte: Šven
čionis, gelžkelių centrą — Lydą, Novo- 
grudko miestą, Orlia miestelį ant Ne
muno kranto ir gelžkelių centrus i-f-Slo- 
nimą, Volkovyską, Jarlevičius. t

“Pietų fronte — Ukrainos srityj už
ėmėme Čarnus, Lucką, Stanislavovą, Ga- 
ličių, Krasnoje ir Bučač.

“Pirmosios eilės Raudonosios Armijos

Vilnius buvo ir centras revoliucinio 
judėjimo Lietuvoj. Jau 1880 m. Vilniuje 
prasidėjo smarkus darbininkų judėjimas 
vadovystėje nenuilstančio darbininkų va
do Felikso Dzeržinskio. 1905 metais Vil
niuje įvyko pirmas lietuvių tautos sei
mas.

Vilnius po savo sienomis matė aštuo
nioliktame šimtmetyj švedus, vedamus 
jų garsaus karaliaus Karolio XII. 1812 
metais į Vilnių išdidžiai įžengė Napoleo
nas, maršuodamas linkui Maskvos. 1915 
metais Vilnių paėmė vokiečiai, nustum
dami į rytus rusų caro armiją.

Gruodžio mėnesį, 1918 metais, kada 
vokiečiai okupantai susilpnėjo, tai Vil
niuje darbininkai paskelbė Pirmą Lietu
vos ir Baltrusijos Sovietų Respubliką. 
Ten pat ir lietuvių buržuazijos Lietuvių 
Taryba įsikūrė ir paskelbė buržuazinės- 
dvarponiškos Lietuvos nepriklausomybę. 
Prasidėjo kova. Lietuvos-Baltrusijos So
vietinė valdžia išleido sekamą atsišauki
mą:

“Sukilusiųjų Lietuvos darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių vardu, Lietuvos 
raudonarmiečių vardu, skelbiame kari
nės Vokietijos okupacijos, Lietuvos Ta
rybos ir visų kitų buržuazinių tautinių 
tarybų ir komitetų valdžią nuversta. Vi
sa valdžia pereina į Lietuvos darbininkų, 
bežemių ir mažažemių atstovų sovietų 
rankas.”

' ___ \

Baltimore, Md.
Linksma Pranešti! Trijų Aktų Operete

"Nebaigta KovaH

artinasi prie Lwowo ir Vilniaus.”
Vienur lenkai imperialistai daugiau 

priešinosi, kitur mažiau. Šiuo kartu mes 
neturėsime galimybės kiekvieną iš kovų 
peržvelgti, o visgi mums labai norėtųsi.

IX
—Mūsų tankas atliko 350 kilometrų 
lionę Vakarų Ukrainoj, — sako Sovie

tų leitenantas P. Tulunin.—Ties sodžium 
Savita, netoli Tarnopolio prie mus dar 
buvo prijungta keturi sovietiniai tankai.

—Čia šaudo! —mums pranešė sodžiu- 
pėstininkai raudonarmiečiai.

Pastebėjęs, iš kurio namo šaudo, aš 
Įsakiau leitenantui Akimovui sunaikin-

Gruodžio 15 dieną iškilmingai atsida
rė pirmas posėdis Vilniaus Darbininkų 
Sovieto. Sekančią dieną darbininkai pa
skelbė streiką prieš buržuaziją ir suren
gė demonstracijas, kurias Lietuvos ko
munistų organas “Komunistas” sekamai 
aprašė:

“Visi darbininkai, kaip vienas, paklau
sė savo klesos vadovaujamų įstaigų 
(kompartijos CK ir Vilniaus komiteto, 
taip-pat Vilniaus darbininkų sovieto pa
kvietimo, ir Vilnius pamatė darbininkų 
šventę po kelių sunkių okupacijos metų.

(Bus daugiau)...

PERSTATYS BALTIMORES LYROS CHORAS
VADOVYSTĖJE CHORO KOMITETO IR DAINŲ MOKYTOJO CHARLES GRANOFSJCY

Baltimorės Lytos Choras

Sekmadieni, Sausio 21 January
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 853 Hollins Street PRADŽIA 8 VAL. VAK.

Narys National Symphony, Charles Granofsky duos smuiko solo
Bilieto kaina: 50c suaugusiems, 25c vaikams. Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. komitetas.

. .. •___________
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Antradienis, Sausio 16, 1940
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A. L Kongreso Rezoliucijos

Wilkes-Barre, Pa., 
užginame Lietuvos 
Sąjungos padarytą 
ir apsigynimo su-

žemiau telpa rezoliucijos, 
kurios buvo priimtos Ameri
kos Lietuvių Kongreso Wilkes- 
Barre ir Apylinkės Skyriaus 
gruodžio 31, 1939 m.
Rezoliucija užgyrimui Lietu
ves ir Sovietų Sąjungos nepuo
limo ir apsigynimo sutarties

Amerikos Lietuvių Kongre
so Wyoming 1 Klonio, Skyrius 
laikytam susirinkime gruodžio 
31, 1939 m., po num. 69 Han
cock St., 
vienbalsiai 
ir Sovietų 
nepuolimo
tartį ir tikime, kad tas viskas 
išeis Lietuvos liaudžiai ant 
naudos.
Rezoliucija Lietuvos valdžiai

Mes vienbalsiai nutarėme 
reikalauti:

1. Kad Lietuvos vyriausybė 
tuojau paskelbtų rinkimus į 
visuotina Lietuvos seimą ir 
kad rinkimai būtų pravesti 
slaptu balsavimu.

2. Kad Lietuvos vyriausybė 
suteiktų Lietuvos darbinin
kams ir valstiečiams teisę or
ganizuotis į ekonomines, kul
tūrines ir politines organizaci
jas.

3. ' Kad Lietuvos vyriausybė 
sugrąžintų žmonėms žodžio ir

susirinkimų laisvę.
4. Kad Lietuvos vyriausybė 

paskelbtų amnestiją visiems 
politiniams kaliniams.

šios rezoliucijos pasiųstos 
Lietuvos pasiuntiniui Washi 
ingtone, ponui P. Žadeikiai.

Pirm. P. Šlekaitis.
Sekr. M. Kalauskas.

Rezoliucija Amerikos valdžiai

Sekama rezoliucija priimta 
ir pasiųsta prezidentui Roose- 
veltui, senatoriams Guffy ir 
Davis iš Pennsylvanijos ir po
nui J. H. Flanuerup:

Mes protestuojame prieš 
Jungtinių Valstijų valdžios su
teikimą 10 m i 1 i o n ų dolerių 
paskolos Finllandijai ir prieš 
rinkimą aukų 
nių už jūrų, 
šaltis ir alkis 
ninku difrų.

Jungtinių Valstijų valdžia 
sumažino bedarbiams pašalpą 
ir sumažino darbininkų skai
čių iki žemiausio laipsnio prie 
WPA projektų. Todėl mes 
protestuojame prieš tokį val
džios nežmoniška atsinešimą 
linkui šios šalies badaujančių 
piliečių.

Ši rezoliucija 
lų kalbą.

Pirm. P.
Sekr. M.

gelbėjimui žmo- 
kuomet čia pat 
stovi prie darbi-

pasiųsta ang-

Šlekaitis.
Kalauskas.

Pittsburgh, Pa.
-----------

LDS 142-os Kuopos Veiki
mo ir Kitos Žinios

Binghamton, N. Y

savo rimtu žodžiu nedrumsti 
“nusistatymo” tų, kurie di
džiausiame įkarštyje triumfa
vo prieš savo reikalus.

šiuo įvykiu apsidžiaugė vi
si kapitalo ramsčiai. Endicott- 
Johnson kompanija buvo pa
rodyta visai šaliai kaipo pa- 
vyzdis, mokanti taikiai sugy
venti su savo darbininkais, 
mokanti patenkinti juos, kad 
jiems nė unijos nereikalingos. 
Iš kitos pusės, organizuotiems 
darbininkams šis įvykis pakar
tojo, kad darbininkų organi
zavimo darbas dar intensyviau 
turi būti vedamas, kad kom
panijos gudrybė darbininkus 
mulkinti dar aiškiau turi būti 
jiems nušviesta ir parodyta. 
Juk ir nė vienas geras'dalykas 
nesusikūrė, neišaugo į vieną 
dieną, ar į mėnesį, metus. Tam 
reikėjo ilgesnio laiko. Reikės 
darbo ir čia. Tas laikinas svai
gulys išsigaruos iš darbininkų 
supratimo. Gyvenimo eiga at
neš jierųs dar ne vieną pamo
ką, pamoką sakančią, kad sa
vo reikalus reikia ginti orga
nizuotai !

Teko girdėti, kad demon
strantai vienur kitur gaude 
“unijines raganas,” kad vieną 
kitą asmenį, viešiau pasiro
džiusį už unijas, atakavo ir 
net skaudžiai sužalojo, šie 
faktai ne vieną ir sąmoningą, 
darbininką baido nuo tolesnio 
pasiryžimo. Bet reikia prisi
minti, kad be kovų ir be aukų 
laimėjimai neateina!

E-J Darbininkas.

riai sparčiai kuriasi visame 
Vilniaus krašte.

len
inio 
pri- 
ku-

die- 
turi

dir

Vilnius. — Po Vilniaus 
kų gimnazistų “streiko,” 
gruodžio 10 d. pradedami 
iminėti prašymai tų tėvų,
rie nori, kad jų vaikai galė
tų netrukdomai mokytis. Visi 
mokiniai, kurie, nustatytu lai
ku neatėjo į pamokas, iš
braukti iš gimnazistų skai
čiaus.

Žodžiai ar Laimėjimai Ore?
Berlin, — Naziai tvirtina, 

kad jie sunaikinę vieną iš 
tų Anglijos orlaivių, kurie 
buvo atskridę bombarduot 
vokiečių vanden-lėktuvų ir 
laivų stovyklas.

Anglai sako, kad visi jų 
lėktuvai perskridę iš ten be 
nuostorių.

ja apie 150,000 pėdų lentų ir 
6,000 svarų vinių į vieną 
ną. Tai čia darbininkai 
sunkiai dirbti.

O kiti 1,700 darbininkų
ba kitoj dirbtuvėj prie diržo,’ 
kur jie sustato vieną auto-i 
mobilį į vieną minutą, arba 
480 automobilių į vai. lai-: 
ko. Čia kiekvienas darbininkas 
turi atlikti savo užduotį, nes į 
kiekvieną automobilių turi su- ® 
dėti ir prišrubuoti apie 15,000 
slankų. Jei katras darbininkas!, 
negali suspėti dirbti, tai tuoj, 
bosas pastato prie kito dar-l 
bo, arba atleidžia visai nuo! 
darbo, o jo vieton pastato ki
tą. Tai taip darbininkus ir ka-< 
muoja, nes čia darbininkų 
nervai ant tiek yra įtempti, 
kad parėjęs nuo darbo esti- 
pusiau ligonis. Mat, čia dar
bininkai nėra organizuoti į* 
unijas. Todėl bosai juos išnau
doja, kaip jiems patinka.

Buvęs Fordo Vergas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
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Chester, Pa PRANEŠIMAI IŠ KITUR

pagelbėjimui padengt 
org. J. Sakalausko, 
nupirkti d. J. Saka- 
$10 vertės plunksną 
raidėmis. Girdėjome,

Nedėldienį, sausio 7-tą die
ną, LDS 142-os kuopos nariai 
laikė susirinkimą. Iš turto 
kontrolierių raporto pasirodė, 
kad pereito mėnesio įplaukos 
buvo didžiausios. Visi esame 
geram ’ūpe, nes jau galėsime 
LDS Centrui atlyginti skolą, o 
dar ir mum liks keli doleriai.

Nutarta pasveikint dienraš
tį “Vilnį”—kuopa aukauja iš 
iždo $3.

Nutarta pasiųsti į LDS Cen-' 
trą $15 
išlaidas 
Nutarta 
lauskui 
su LDS
kad d. J. Sakalauskas greitai 
apleis Pittsburghą, tai jei su
spėsim, sudarysim draugišką 
vakarėlį. Drg. Aleksandras 
Gunas su savo orkestrą žadėjo 
pagriežti išleistuvių maršą. A. 
Gunas su savo šeima priklau
so prie LDS 142 kuopos.

Naujų narių prie kuopos 
prisirašė 4. North Side ir Es- 
plen LDS jaunuoliai nutarė su
rengti vakarienę vasario 10, 
LDS 142-os kuopos name, po 
num. 3351 W. Carson St., 
Pittsburgh, Pa.

Triumfas prieš sdvo reikalus

Sausio 9 dieną įvykęs En- 
dicott-Johnson batų darbinin
kų balsavimas už uniją ar 
prieš uniją, parodė, kad dar
bininkai dar nenori savo rei
kalų ginti, kad jie dar tebėra 
linkę laukti fabrikanto “gera
darysčių.” Už CIO paduota 
balsų 1,079, už AF of L— 
1,612, gi prieš uniją—12,693.

žvelgiant į šį įvykį plačio
mis stebėtojo akimis, susidaro 
išvada, kad stebėtis dėlei ši
tokio darbininkų nuospren
džio — nėra ko. Jie šitokiam 
pasisakymui buvo prirengti 
per metų eilę. Kompanijos 
skleidžiama “apšvieta,” ro
danti savo “geradarystes” ir 
pasiryžimą taikiai sugyventi 
su naudojamais darbininkais, 
palenkė pastaruosius protauti 
pagal kompanijos norą. Pasi
tvirtino senas Abrahomo Lin- 
kolno posakis, kad tūli žmo
nės duodasi 
laiką, bet. . . 
suomet.

Kai šalies

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

mulkinami tūlą
ne visi ir ne vi-

Kaunas. — Prekybos, Pra
monės ir Amatų rūmų surink
tais duomenimis Lietuvoje yra 
iki 48,000 amatininkų, iš ku
rių apie 30 nuoš. amatu te
siverčia kaip pašaliniu verslu, 
atliekamu laiku. Tokiu būdu 
savarankių amato įmonių Lie
tuvoje esama apie 34,000, iš 
kurių 14,000 įmonių miestuo
se (įskaitant ir Vilniaus mies
tą) ir 20,000 kaime. Didžiau
sia amatininkų šaka yra siu
vėjai, kurių skaičius Lietuvo
je siekia 12,496, tai yra 26 
Puoš. Po siuvėjų eina kalviai 
—11.4 nuoš., toliau batsiuviai 
—8.2 nųoš. Tos trys šakos 
sudaro beveik pusę visų ama
tų įmonių. Tautybių atžvilgiu 
kaimo amatininkų tarpe lietu
vių nuošimtis siekia iki 94. 
Miestuose lietuvių ir nelietu
vių nuošimtis yra beveik ly
gus. Bendrai lietuvių ama
tininkų nuošimtis sudaro dau
giau nei 80 nuošimčių.

Henry Fordas ir jo vergai

Jau yra 10 metų, kaip čia 
Fordo kompanija įsisteigė au
tomobilių dirbtuvę prie Dela
ware upės kranto, ant 13 akrų 
ploto, čia dabartiniu laiku 
darbininkų dirba 2,500. Auto
mobilių pagamintus slankus 
atveža traukiniais iš Detroito 
ir kitų miestų.

čia randas dvi skirtingos 
rūšies dirbtuvės. Vienoj dirb
tuvėj sustato automobilius, o 
kitoj dirbtuvėj pakuoja į bak- 
sus ir laivais transpotruoja į 
visas pasaulio šalis. Prie šio 
darbo dirba 800 darbininkų. 
Jie sudeda į baksus automobi
lių slankus ir prikrauna aj)ie 
50 laivų į vieną mėnesį laiko. 
Tie patys darbininkai turi pa
daryti baksus, kame suvarto-

SCRANTON, PA.
LDS 82 kuopos susirinkimas įvyks, 

antradienį, 16 sausio, pas draugą F. 
M. Indriulj, po num. 129 W. Mar-i 
ket St., 8-tą valandą vakare. Visi 
nariai atsilankykite į susirinkimą.
— Sekr. J. Norkus (13-15) j

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 

t n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 

Į) dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line* 

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

Koncertas ir Šokiai
RENGIA SIETYNO CHORAS

Pittsburgh’o Lietuvių Mo
terų Kliubas laikytame susi
rinkime 8-tą dieną gruodžio, 
1939 metais, nutarė surengti 
puikiu vakarienę (diena ne
paskirta, nes nežinojo, kur 
gaus svetainę.) Visas pelnas 
paskirtas Vilniaus nukentėju- 
siems. Išrinko komisiją dėl 
gavimo svetainės. Kaip girdė
jau, tai Amerikos Lietuvių 
Pašalpinė Draugija, McKees 
Rocks, Pa., davė svetainę u& 
dyką. Tai labai pagirtinas ta
rimas. Dabar P. L. M. K. 
kuogreičiausiai sukviesti 
tra susirinkimą, paskirti 
ną ir varyti gerą darbą 
myn.

turi 
eks- 
die- 
pir-

Artinantis balsavi- 
“sunkiai susirgo” 

tėvas 
ku- 
di- 
tik 
fi
ly-

Penktas puskpii

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

680 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai. 

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

RUDENS MADOS 
JAUNŲ VYRŲ 
OVERKOTAI 
madų ir dėl kokybės drabužio,

NAUJAUSIOS 
VYRŲ IR

SIŪTAI ir
Jei jūs esate patiklus dėl

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
ir pritaikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugiino žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės

Jūsų atsilankymas j mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

$30.00 uz

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn. N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies.

Šeštadienį>

f"*' JANUARY
1 9 4 0

Pradžia 7:30 vai. vakaro

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams [staiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Įžanga 75c ir 50c
Vilnius. — Gruodžio 10 d. 

čia įvyko didelės šaulių iškil
mės — Liet, šaulių'Sąjungos 
būrių, kuopų, batalionų ir 
rinktinių vadų suvažiavimas, 
dalyvaujant apie 1,000 atsto
vų, daugiausiai atsargos kari
ninkų. Po pamaldų Aušros 
Vartuose, iškilmių Gedimino 
kalne ir vainiko uždėjimo ant 
dr. Basanavičiaus kapo, įvyko 
iškilmingas posėdis, į kurį at
vyko apie 1,500 žmonių, Sse- 
nųjų partizanų veikėjų, šau
lių iš tolimiausių provincijos 
kampų vyrų ii’ moterų, ir visa 
Vilniaus karinė ir civile vy
riausybė. šaulių Sąjungos va
das pulk. Saladžius be kt. pa
reiškė, kad reikia nuo Vil
niaus nuvalyti visokios kerpės 
ir. užnašos, kad čia būtų mie
la ir jauku kiekvienam lietu
vių žemės sūnui ir dukrai. 
Kas mėgintų drumsti vidaus 
rimtį, tokį reikia, be jokių 
glostymų išvaryti iš Gedimino 
sostinės. iš Vilniaus turės 
klestėti tolesnis .Lietuvos gy
venimas tautos garbei ir jos 
šviesesnei ateičiai. Su sostine 
Vilniumi prasideda naujas 
gyvenimas.
įgaliotinio, 
miesto burmistro prakalbų ir 
Taųtos-himno, pasiųsta sveiki
nimai Respublikos prezidentui 
ir vyriausybei. Nutarta steigti 
Vilniuj šaulių rėmėjų būrį, 
šaulių ąporto kliubą ir Vil
niaus radiofone suorganizuoti 

šaulių bū-

BIRCTA RAMOŠKAITE

LIETUVIŲ
180 NEW YORK AVĖ.

SVETAINĖJE
NEWARK, N. J.

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn
Rieštiniai laikrodėliai
Rožančiai

$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

i

§

I
VIRGINIA 

$29.75

vu pjrruwwwwpj

Gerbiama Publika! Nereikia daug aiškinti Sietyno 
Choro parengimų. Jis visuomet duoda daugiau negu 
garsina.

nuo $1.50 augštyn

Darbo Santykių 
įstatymas sudraudė kompani
ją viešai veikti prieš darbinin
kų organizavimąsi, ji rado ki
tus kelius, 
mo dienai,
vyriausias kompanijos 
Jurgis (Geo. F. Johnson), 
ris visuomet dėjosi esąs 
džiausiąs geraširdis, vien 
gero linkįs darbininkams, ' 
lantropas neturįs sau 
gaus.. . žmogus jau senas
einąs bene 83-čius metus. Ata
tinkamais keliais buvo suorga
nizuota darbininkų simpatija 
dėl jo padėties į vienur dirbtu
vėse buvo suruoštas mėldima- 
sis už jo sveikatą, kitur—or
ganizuotu kūnu eita iš dirbtu
vių bažnyčiosna melstis. Po- 

^pietyje prieš pat balsavimo 
dieną, kompanijos pataikūnai 
suruošė demonstraciją tikslu 
sukelti darbininkuose reikia
mą ' kompanijai sentimentą. 
Demonstrantai ėjo per dirbtu
ves, Uždarinėjo elektros jėgą 
ir šaukė dirbusius darbininkus 
lauk, pareikšti priėš-unijinį 
nusistatymą, pareikšti sutiki
mą su kompanijos patvarky
mais.

Aišku, šitokis aktas pavei
kė. -Rytdienos balsavimas pa
rodė ir patvirtino tatai. O 
po balsavimo dienai reikštas 
kuodidžiausias triumfas už 
kompanijos reikalus. Darbi
ninkai suėję dirbtuvėsna nebe
galėjo dirbti, nes vėl ki|o de
monstracijos, vėl uždarinėta 
elektros jėga, vėl žmonės tu
rėjo išeiti lauk. O išėję—vie
ni demonstravo ir uliojo visą 
dieną, kiti nuėjo namon, kad

Programoj dalyvaus šios meno spėkos: Paskilbus lie
tuvių dainininke Biruta Ramoškaitė; piano duetas brolio 
ir sesers Walter ir Lillian šimalevičiai; Brooklyno 
“AidbalsiaiBangos Choras iš Elizabetho; Rusų Dar
bininkų Choras iš Newarko ir pats Sietyno Choras.

Po programo įvyks šokiai prie puikios orkestros.
LVisi Laikrodžiai Garantuoti

Širdingai kviečia SIETYNO CHORAS. < Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

NOTARY 
PUBLIC

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos 

garantuoti.

nuolaidą

į

Karvelių Tėvas.

Priminkite šį skelbimą ir gausite

į

701
Įsteigta 1892

šaulių pusvalandį. *—-r-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje

• Telephone
STagg 2-5043

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

prasideda
Po ’ vyriausybės 
rinktinės vado,

Colorado Universiteto Stu
dentai prieš Helsinkio Finų 

Rėmimą

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

' LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kalną.

Boulder, Colorado. Vieti
nio universiteto Studentų 
Taryba nusprendė, kad Am
erika neturi remt senosios 
finų valdžios. Nes tokia pa
rama veda šią šalįz linkui 
Įsivėlimo į Europos karus, 
kaip sako tie studentai.

ROBERT LIPTON
JEWELER

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
Bet. Graham & Manliattan Aves.

Tel. Stagg 2-2173
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Sulaikyta 18 Vyry 
“Frontininkų”

Našlė Žinanti Vyro 
Žudeikas

Darbo Partija Rengiasi 
Nominacijoms

Aido Choras Gražiai 
Pasižymėjo

Federalis Investigacijų Biu
ras pereitą sekmadienį paskel
bė pravedęs 18-ką kratų ir 
sulaikęs 18 asmenų. Pas juos, 
kaip skelbia tasai biuras, ras
ta 15-ka nepilnai baigtų bom
bų, gana parako ir amunicijos, 
desėtkai šautuvų, tame skai
čiuje 30.06 Springfieldų, kele
tą automatiškų šautuvų, 3,500 
“roundų” amunicijos Spring- 
fieldams, eksplozijoms me
džiagų ir buožių.

Areštuotieji buvę nariais 
vienos iš “Krikščionių Fronti
ninkų” vadinamų vidujinių or 
ganizacijų, žinomų po vardais 
“Sporto Kliubų” ar “Country 
Gentlemen. “Krikščionių 
Frontininkai” yra Coughlino 
pasėkėjai.

Areštuotieji kaltinami maiš- 
tiškame suokalbyje ir sulaužy
me J. V. Kodekso šeštos Sek
cijos, Punkto 18-to. Dėl to 
juos gali nubaust užsimokėt 
po $5,000 arba 6 metus kalė
ti, arba abiem bausmėmis.

Jie specialiai kaltinami 
“suokalbiavę nuverst ir jėga 
sunaikint J. V. valdžią, suo
kalbiavę jėga priešintis virši
ninkams ir suokalbyje už
griebi ir pasilaikyt J. V. val
džios nuosavybes.”

William Gerald Bishop, 39 
metų, sakoma, 
“Sporto Kliubo 
Cassidy, 30 m.,
“Krikščionių Fronto.”

Bent pusė areštantų esą ar 
buvę nariais Nacionalėj Gvar
dijoj, kaip skelbia Fed. Inves
tigacijų Biuras.’ Anot to biu> 
ro, pas juos rasta planai sunai
kint “Daily 
meo Teatrą, 
vifetų ir kiti 
džiai, taipgi 
“Forward.”

tyh’s. S. Norman Redwood 
sakiusi, kad ji tikrai galėtų 
parodyti vyro mirties kaltinin
kus. Jos vyras, buvęs tunelių 
kasėjų unijos viršininkas bu
vo nušautas Teaneck, N. J., 
vasario 17-tą, 1937. Jinai da
bar New Yorke užvedusi bylą 
gaut kompensaciją.

Mrs. Redwood sako, kad jos 
vyras “Norman buvo užmuš
tas. prašalint iš kelio, kada jis 
buvo įsitraukęs kovon darbi
ninkų gerovei. Jeigu jis tuo
met būtų dirbęs kontraktorių 
naudai, aš būčiau gavus kom
pensaciją.”

Great Neck, N. Y

buvęs vadu 
ir John E. 
buvęs vadu

Svarbus Masinis Susirinkimas- 
Prakalbos

Įvyks trečiadienį, sausio 17 
d., A. J. Kasmočių svetainėje. 
Tikslas šių prakalbų, kad iš
aiškinti kaip geriau kovoti 
prieš aukštas taksas ir suorga
nizavimo namų savininkų ir 
takspejerių organizacijos. 
Kalbės liet, advokatas J: W. 
Andžiulaitis iš New Yorko, ir 
D. M. šolomskas iš Broo,klyno. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prakalbas rengia Liet. Organi
zacijų Bendras Komitetas. To
dėl mes kviečiame visus daly
vauti ir prisidėti prie šio svar
baus darbo.

Užkviečia Organ.
Bendras Komitetas.

Progresyvių Komitetas At- 
budavot Am. Darbo Partijai 
buvo sušaukęs lokalų atstovų 
konferenciją, kurioj dalyvavo 
per 300 delegatų, daugelis jų 
iš valstijos aukštutinės dalies 
lokalų. Konferencija priėmė 
17-kos punktų programą ir 
darbuosis išrinkt progresyvius 
valstijos komiteto narius būsi
mose nominacijose, balandžio 
2-ra. € *

Konferencija atsišaukė į 
Am. Darbo Partijos narius at
mest David Dubinsky-Alex 
Rose kliką ir atsteigt partiją 
buvusion svarbion pozicijon.

Darbiečiai taip pat pasisakė 
už “palaikymą ir atsiekimą 
originalių Naujosios Dalybos 
tikslų,” taipgi stovėt “aiškiai 
ir nedvejojančiai už taiką ir 
nedaleist partijai jokios veik
los, kuri vestų prie rėmimo 
karo.” Pasisakė už pagerin?-. 
mą sąlygų jaunimui, už para
mą seneliams ir ligoniams; už 
taksavimą galinčių išsimokėt.

Aido Choras savo metinia
me koncerte pereitą sekma
dienį, Labor Lyceum, tikrai 
gražiai atsirekomendavo. Rū
pestingai, gerai prisirengęs- 
susimokinęs, dainininkų daug, 
tad gražiai dainavo ir drąsiai 
atrodė. Jo grupės taip pat pa
girtinai ir artistiškai savo pa
reigas atliko.

Vyrų kvartetą sudarė teno
rai — Pranas Pakalniškis ir 
Antanas Navikas, ir basai — 
Vytautas Brunza ir Jonas 
Grybas.

^Merginų kvartetą sudarė 
Aktona Bernotaitė, Lilija Lie
paitė (sopranai), Biruta Ka- 
lakauskaitė ir Elena Zablac- 
Jdenė (altai).

Aidbalsiai visada puikiai 
dainuoja, bet šį kartą tartum 
dar geriau jiems vyko ir puoš
niai atrodė. Aidbalsiams va
dovauja kompozitorė B. L. 
Šalinaitė.

Pirmadienį, saušio 15-tą, iš
važiavo Uloridon trys brook- 
lyniečiai: Uršule Bagdonienė, 
slaugė; Edw. Karpavičius ir 
Iz. čelkis. Ketina ten pabūti 
tūlą lail^ą — pasidžiaugti ten 
viešpataujančia vasara ir susi
pažint su šios šalies pietiniu 
kraštu. Laimingos kloties!

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinki
mas bus trečiadieni, sausio 17-tą, 
7:30 vai. vak. P. Burneikio kamba
riuose, 76 Hudson Ave. Visi nariai 
būkite, nes reikės valdybą išrinkti ir 
kiti svarbesni reikalai atlikti. ■— 
Vhldyba. (13-15)

ALDLD 185 KP. NARIAMS
Trečiadieni, 17 d. sausio, 8 vai. 

vakare,, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
kuopos susirinkimas. Kurie nariai 
ir narės galite, malonėkite atsilan
kyti, nes • turime svarbių dalykų, 
kuriuos reikės svarstyti.

V. Paukštys.
(12-14)

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Ave., tarpę,: 12 ir 13 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Nedčlioj: 11-1
New York City

Staixioa ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimu
Tel. Algonquin 4-8294

Lietuviy Kuro Kompanija
EDAME

MASTER-KUAFT OIL BURNERS 

 

| JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefoną* E V er green 7-1661

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6488

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Alliance Pasisakė 
Remi Taiką

Worker” ir Ca- 
kur rodomi So- 
progresyviški ju- 

žydų laikraštį

Gausa Lietaus

V. Retikevičiu Laidos 
Šiandien

Vincas Retikevičius pašar
votas pas graborių Bieliauską, 
660, Grand St., Brooklyne. Bus 
laidojamas antradienį, sausio 
16 ‘d., 9-tą valandą 
Trejybės Kapinėse. 

. Vincas Retikevičius 
męs gruodžio 20-tą,
Bartnikų par., Vilkaviškio 
skrityje, Suvalkų gub. Mirė 
laukęs 69 m., sausio 13-tos 
tą, Kings County ligoninėj, ten
išgulėjęs 7 dienas. Gyveno 157 
Moffat St

kurie pasižadės 
plėšt programą 
gerovės įstaty

ti krą neutralumą

iš ryto,

buvo
1871

Pereitą sekmadienį newyor- 
kiečiams lietaus tikrai nepa- 
skūpėta. Dėl lietaus ir miglo
tumo. 120 orlaivių nesijudino 
iš savo vietų LaGuardia Or 
porte, viso per dieną išleista 
16, o nuo 5 po piet visai su
laikyta iŠskrydimai.

Daugelio kiemuose pasirodė 
geroki prūdai, bet ne visur 
skiepus pasiekė. Teko matyt 
pro langą, kaip vienas senu
kas rūpestingai sėmė vandenį 
į kibirus iš savojo kiemo ir 
•apsidairydamas, ar kas nema
to, pylė jį kaimyno kieman, 
galbūt manydamas, 
mynas galįs pakelt 
dožą drėgmės.

Šiaip sau piliečiai 
si, manydami, kad
gelbėsiąs nuo proponuojamų 
vandens mieruotuvų apart- 
mentuose.

kad kai- 
dvigubą

džiaugė- 
lietus iš%

Baltrus Anuškevičius, 
metų amžiaus, gyvenęs 52 
St., Brooklyn, N. Y. Mirė ;

gi
ni., 
ap- 
su- 
ry-

Brooklyne. 
buvo organizuotasVelionis

lietuvis. Prigulėjo Liet. Ameri
kos Piliečių Kliube, Šv. Vincen
to Draugystėj, ir Lietuvių Li
teratūros Draugijos Maspetho 
kuopoj, kurios nariai atsisvei
kinimui su velioniu atsiuntė 
raudonų gėlių ir skaitlingai at
silankė į šermenis. Per ilgus 
metus buvo “Laisvės” skaityto
jas. ir juomi pasiliko iki mir
ties.

74 
: 1st 
sau

sio 13 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos šermeni
nėje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Bus laidoja
mas antradienį, Kalvarijos 
pinėse.

ka-

Pasakys, Ką Mano
kas

pietus
Cava-

būsianti

Miesto Salės reporteriai 
metai turi pietus, kuriuosna 
būna pakviesti ir miesto virši
ninkai. Juose būdavo duoda
ma meniška programa.

Šiemet per tuos 
(įvyks sausio 25-tą, 
naugh patalpose)
įdomi naujanybė. Vieton pro
fesionalės programos, patys 
reporteriai suruošią dainų, sa
tyros ir braižinių programą, 
kurioj perstatysią viršininkus 
tokiais, kokiais tie viršininkai 
jiems atrodo kasdieniniame 
kontakte miesto salėj.

i

' Workers Alliance savo an
troj valstijinėj konvencijoj, 
įvykusioj Manhattan Indust
rial High School patalpose, 
New; Yorke, sausio 12, 13 ir 
14-tą, pasisakė remti tik tuos 
kandidatus, 
palaikyt \ ir 
už “socialės 
mus, taiką,
ir gynimą civilių teisių.”

Alliance atžymėjo, kad “į- 
takingi Naujosios Dalybos va
dai Demokratų. Partijoj atro
do apleidę Naujos Dalybos 
programą.” Jų rezoliucijos 
“pasmerkė” prezidento nuka- 
pojimą paskyrų pašalpoms 
vardan “nacionalės vienybės 
ir apsigynimo” ir reikalavo 
geriau paskirt $5,000,000,000 
namų statybai ir nacionalei 
sveikatos sistemai.

t
Už vis mylimiausiu velionio 

Retikevičiaus užsiėmimu buvo 
muzika — orkestros, benai, su 
kuriais jis daugiausia pasižy
mėjo ir buvo žinomas lietuviuo
se, taipgi patarnaudavo visuo
menei. Apart grojimo pramo
gose šokiams, jo benas yra grie
žęs ir darbininkų gegužinės 
maršavimuose,. taipgi įvairiuose 
lietuvių svarbesniuose apvaikš- 
čiojimuose. Vienu paskiausių jo 
pasirodymų buvo Kongreso su
rengtame Vilniaus 
minėjime spalių 
metų, kur senelis 
muzika pasveikino 
vusią Lietuvą.

Liko didžiai nuliūdę jo žmo
na Ona, duktė Elena, sūnūs 
Petras ir Juozas, taipgi sesuo 
Ona Sembreckienė ir brolduktė 
Ona Stakovienė.

Mūs širdinga užuojauta 
dėsio ištiktai šeimynai ir 
minėms.

atgavimo 
11-tą, 1939 
Retikevičius 
Vilnių atga-

liū- 
gi-

G. Throckmorton, 22 metų, 
N. Y. teisme nuteistas 5 die
nas kalėti už vairavimą ma
šinos įsigėrus.

Viešbučių ir Restaurantų 
Darbininkų Unija, AF of L, 
pradėsianti neorganizuotų ra
šymo unijon vajų. W. Mese- 
vich paskirtas vedėju.

Svečiai Konsulate
Lietuvos Gener. Konsulatą 

New Yorke sausio 13 d. aplan
kė Jonas Bieška (233 Second 
St., Elizabethport, New Jer
sey) ir įteikė 550 dolerių. 
“Du šimtu dol. persiuskite ka
beliu manei giminiečiui Vil
niaus studentui Jonui Biekšai; 
nupirkite už 2025 litus Vil
niaus paskolos bonus, iš jų po 
1,000 litu įteikite kaip mano 
dovaną jau minėtam studen
tui ir giminaitei Birutei Lat- 
viutei, šaltiškiu kaime, Valki
ninkų apskr. (Vilniaus kraš
te), o už 25 litus duokite man 
—noriu pažiūrėti kaip-jic at
rodo. . . o kas liks irgi Biru
tei.”

Per Naktj Uliojimo > 
Pasekmės

______ t
Frank Pittaro, per naktį 

uliojęs Greenwich Village 
smagumuose, važiavo pary
čiais namo, bet pirm pasiek
siant namus jo mašina pasisu
ko į subvės atvarą ir nuo 
trenksmo jis pats buvo ištvo- 
tas pro langą. Jauna moteriš
kė, Jeanette Ryder, užmušta, 
kiti 3 kartu su juo važiavę ^su- 
žeisti.

Mrs. Florence Schorr, 35 
m., radio • programų vedėjo 
žmona, iššokusi pro langą 
15-ką aukštų iš Dr. H. Kel- 
man’o ofiso, 1230 Park Ave., 
N. Y. Nusiminimas buvęs prie
žastimi. '

Stygų orkestrą, vadovauja
ma G. Lisitsky’o, harmoningai 
sugriežė keletą gabalų. Orkes
trą dar jauna ir nelabai skait
linga, tačiau jau pajėgia įnešti 
labai pageidaujamą įvairumą 
mūs programoms.

Labai sėkmingai išėjo ir 
solistai: Pranas Pakalniškis, 
tenoras, rinkyje lietuviškų, 
žinomų dainų; Aldona Klimai- 
tė, sopranas, su operų daino
mis ir artimiau visiems pažį
stamu “Karvelėliu”; Aido 
Choro mokytoją, Aldona Ži
linskaitė, skambinus piano so
lo. i

Patsai Aido Choras dainavo 
dviem atvejais: trečiame nu
meryje ir paskutiniu. Pasku
tiniame išėjirtie jis sudainavo 
tarnų dainą iš operetės “Kor- 
nevilio Varpai,” kurioj Sepo- 
lette dainavo Melvina Sukos- 
kaitė, taipgi vieną 
“Kavos Kantatos,” 
“Grigučio,” vięną iš

dainą iš 
porą iš 
“Išeivio.” 

šioje pastarojoje dainoje, at
sisveikinime su tėvyne, dueto 
ir trijeto dalį išpildė A. Kli- 
maitė, A. Jeskevičiūtė ir P. 
Pakalniškis. Kaip atskirosios 
dalys, taip viso choro išėjo 
nepaprastai įspūdingai. Choras 
palydėta audringa ovacija ir 
gėlių bukietu jo vedėjai Aldo
nai Žilinskaitei. Abiem atve
jais chorui akompanavo kom
pozitorė B. L. šalinaitė. Ji 
akompanavo ir Aidbalsiams. 
Visiems kitiems dainininkams 
akompanavo Aldona Žilins
kaitė.

Publikos buvo neperdau- 
giausia. Oras, tarsi koks kerš- 
tinčius, pasitaikė cjiorui toks, 
kokio jau per kelis mėnesius 
nebuvo — visu rinkimosi laiku 
lietus pylė, vėjai trankėsi. Aiš
ku, kad tokiame ore susirinko 
tik patys didieji choro ir abel- 
nai‘ meno patrijotai, tad fi
nansiškoji kdhcerto pusė bus 
išėjus silpniau už meniškąją.

Rep.

IŠRANDAVOJIMAI
Du kambariai ant rendosfx67 

Scholes St. (rear house). Klausk 
Mr. Mathew Coreį_________(13-f5)

Telephone* EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja Ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patryę Barberini

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

*
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

iMCMviai Otlhuiat W

Special

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber

Shop, Sleeping Accomodations.

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

LADIES’ DAYS
Mon. and Tnes. from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

įQj VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levaridauskal)

UNDERTAKER

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį i
Degtinės, Konjakai’, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

i

I

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvj 
čiam duona, balta duona,, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
pama-roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausio 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Roll*

Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svori Ir kalnas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N V

SKELBKITES “LAISVĖJE

Iš skerdyklos paspruko. Lė
liukas ir leidosi gatvėmis^gel
bėt savo gyvybę. Prie 1st Avė. 
ir 37th St., N. Y., nabagutį su
gavo ir sugrąžino skerdyklon.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ ROSIU GARIMŲ

M




