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Tarybinė Lietuva labai gra
žiai susikalbėjo šu Tarybine 
Baltgudija. Visos lietuviais 
tirštai apgyventos sritys per
vestos Lietuvai. O tose srity
se gyvena 82,110 žmonių. Ant 
tiek paaugo Lietuva.

Pagaliau lietuvių tauta su
vienyta. Tai buvo galima pa
siekti tiktai didžiojoje socia
listinių tautų šeimoje.

Oro Bombos Kirto Skaudy 
Smūgį Angly Audyklom

Vokietija pasižadėjo išsives
ti iš Lietuvos visus vokiečius. 
Jų būsią iki 45 tūkstančių.

O tas reiškia, kad tie lie
tuviai, kurie buvo patekę po 
Vokietija, galės taipgi persi
kelti gyventi laisvon Lietuvon. 
Jų turto klausimas bus nesun-. 
ku išrišti. Lietuvos vyriausy
bė juos tinkamai aprūpins.

London, saus. 16. — An
glų audimų fabrikantai pa
skelbė, jog vokiečių oro 
bombos padarė didelių nuo-' 
stolių audykloms ir ver- 
pykloms Manchesteryj, di
džiausiame centre Anglijos 
audimų pramonės.

Unijistai, Švietėjai 
ir Kt. Prieš Roo

sevelto Bilių
Ragina Kongresą Visai Atmest Prezidento Sumanymą An

glijai Remti; Sako, tai Reikštą Karą ir Diktatūrą

Numesta 25 Tūkstančiai 
Bombą į Plymouthą

London, saus. 16. — An
glai skaičiuoja, kad vokie
čių orlaiviai praeitų pir
madienį numetė 25 tūkstan
čius padegančių ir tūkstan
čius sprogdinančių bombų į 
Plymouthų, “p r a ž ū t ingai 
naikindami” tų miestų.

Ministeris Hull Už 
Karą iki Vokie
čių Sumušimo

Amerikos Iždo Ministeris Morgenthau Sako, Galima Duot 
Ir Karo Laivus Anglijai; Hull Bijąs Naziy Užpuolimo

O prieš metus kitus tokia 
beviltė atrodė Lietuvos padė
tis. Iš vienos pusės grūmojo 
Lenkija, iš kitos Vokietija. O 
Lietuvos viduje siautė žiaurus 
fašistinis režimas.

Visos tos bėdos, kaip koks 
baisus juodas debesis, tapo iš
blaškytos.

Nepamirškite, draugai, kad 
sausio 26 dieną įvyks ‘Lais
vės“ Bendrovės šėrininkų me
tinis suvažiavimas. Tai bus 
pirmas suvažiavimas po per
versmo Lietuvoje.

Visi šėrininkai 
dalyvauti. Sausio 
padėkite į šalį visus
kalus ir būkite suvažiavime.

ruoškitės 
26 dieną 
kitus rei-

Bankierių neapgausi. Jie ži
no, ko jie nori ir ką gaus. Ve 
ką pasakė ponas Virgil Jor
dan bankierių suvažiavime:

“Kokios šio karo pasėkos 
nebūtų, Amerika pradėjo im
perializmo karjerą, kaip pa
sauliniuose reikaluose, taip vi
sose gyvenimo srityse čia na
mie... Geriausiam atsitikime. 
Anglija bus tiktai jaunuoju 
partneriu naujajam Anglo- 
Saxon imperializme, kuriame 
Jungtinės Valstijos bus sva
rumo centru.“

Bankieriai šitai naujai kar
jerai yra pasiruošę. Jie to 
nori. Jų naudai vairuojamas 
Amerikos laivas po apsigyni
mo vėliava.

Renegatas Jay Lovestonas 
baigė savo karjerą kaipo pri
siplakėlis prie darbininkų. Li
kvidavo savo “Lygą,“ išsišė- 
rė iš visokio apmaskuoto kai
rumo ir viešai pasisakė dirb
siąs sušilęs Roosevelto globo
je.

Taip bus daug geriau. Vie
šas apgavikas daug mažiau 
pavojingas, negu apsimaska- 
vęs kairumu ir darbininkišku- 
mu.

Pabaltijos Kultūrinė Taryba 
nutarė suruošti balandžio mė
nesį tapybos parodą. Tai bus 
proga ir lietuviams meninin
kams gražiai pasirodyti su sa
vo kūriniais.

Šią Tarybą sudaro lietuvių, 
latvių, estų ir suomių pa
žangios organizacijos. Jos 
tikslas yra šių tautų išeiviją 
suvesti į platesnes kultūrines 
pažintis.

Boston, Mass. — “Jeigu |zidento reikalavimų pasi ra
ju ngtinių Valstijų kongre- še Amerikos Laikraštininkų 
sas priimtų prezidento rei-.Gildijos atstovas George 
kalavimų visais būdais rem- Markham; 
ti Angliju, tatai įtrauktų Profesorių Sąjungos atsto
siu šalį į karų, nors milži- vas Russ A. Nixon; Jungti- 
niška Amerikos piliečių nes Raštinių ir Profesijų 
dauguma yra tam priešin- Darbininkų ;Unijos atsto- 
ga,” kaip pareiškė susirin- vas James Durkin; Jungti- 
ikimas įvairių unijų vadų, nes Elektrinipkų, Radio ir 

kiečių orlaiviai dviem atve- mokytojų, kunigai ir visuo- Mašinistų Unijos darbuoto- 
... menės darbuotojų saus. 15 jas John Schubert; Žibalo, * - «• - .

Darbininkų Tarpt autinės |Tobruko, italų prieplaukos 
iv/mumv ©u- Unijos veikėjas John Friel; miesto Libijoj. JĮtalai^dabar 

lakūnai manYmas būtų priimtas, tai Jungtinės Gumos Darbinin- 
bombo- Prezidentas taptų diktato- Unijos darbuotojas Sal- 

rium, ir jis gautų galių slo-i 
pint darbininkų organizaci
jas ir naikint žmonių tei
ses.” i

Vokiečių Lakūnai Bom 
bardavo Londoną ir K? 

tus Angly Miestus
Anglai Praneša: 

London, saus. 16. — Vo-

jais primėtė gaisrinių bom-!. 
bų į vienų Londono sritį 
bet anglai greit užgesino' 
daugumų gaisrų.

Dienų vokiečių 
pusėtinai apdaužė 
mis kelis miestus vidurinėje, 
Anglijoje ir vienų Škotijo
je. Sakoma, kad anglai nu
kirto viena vokiečių orlaivį.
Anglų Orlaiviai Atakavo 

Tris Vokiečių Punktus
Anglų lakūnai bombar

davo dvi vokiečių orlaivių 
stovyklas Norvegijoj ir 
Wilhelmshavenu Vokietijoj.

VOKIEČIAI SĖKMINGAI 
BOMBARDAVĘ ANGLUS

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Vokiečių orlai

viai, nežiūrint blogo oro, 
sėkmingai bombardavo ka
riniai svarbius pastatus 
Plymouthe ir Portsmouthe, 
Anglijoj. •

Anglų orlaiviai numetė 
kelias bombas į šiaurinį Vo
kietijos pajūrį ir mažais 
gaisrais padegė kelis apart- 
mentinius namus,

HOOVER PRIEŠ ROOSE- 
VELTO SUMANYMĄ

New York, saus. 16.—Bu
vęs prezidentas Hoover ra
gino kongresų suvaržyt 
Roosevelto sumanymų dėlei 
Anglijos rėmimo. Sako, kad 
Roosevelto planas gręsia 
įvilkt Ameriką į karų.

ANGLAI NAIKINO VOKIE
ČIU PRIEPLAUKAS

Anglų Pranešimas: 
London, saus. 16. — An

glijos orlaiviai visu įtūžimu

“Jeigu šis prezidento su-

atstovas
Cambridge’iaus

Italai Ruošia Kitą At
spirties Punktą Prieš 

Anglus Libijoj
Anglai Praneša:

Cairo, Egiptas. — Dalis 
anglų kariuomenės yra nu
ėjus 15 mylių į vakarus nuo

dalis tų turtų priklauso Ka
nadai ir kitoms Anglijos 
pusiau - kolonijoms.

Kongresmanas Bartel J. 
Jonkman užklausė: Ar da
bartinis prezidento Roose- 
velto reikalavimas skirt virš 
17 bilionų dolerių kariniams 
tikslams ir duot prezidentui

vatore Camelįo; Visuome- 
niškų Patarnautojų Unijos 
veikėja Margaret McNeely; 
katalikų kunigas J. Hast
ings Smyth, Commonwealth 

Susirinkimo tarimas buvo Draugijos darbuotojas; pro-

Washington. — Amerikos'genthau atsakė, kad žymi 
valstybės ministeris Cordell 
Hull saus. 15 d. ragino kon
gresų nepaisyt tarptautinių 
įstatymų smulkmenų, bet 
visais galimais būdais padėt 
Anglijai sumušt Vokietijų 
ir Italija, idant tokiu būdu 
“išlaikyt ir apgint” Jungti
nes Valstijas. Kalbėdamas
kongreso komisijoj užsieni- teisę visais būdais remt An- 
niais reikalais, ministeris glijų, ar tai reiškia, jog pre* f 
Hull smerkė pasiūlymus tai- zidentas, pagal savo nuožiū- 
kos derybų tarp Anglijos ir rų, galėtų “parduot ar ki- 
Vokietijos - Italijos; sakė, taip perleist” Anglijai ir ki- 
kad per derybas padaryta toms “kovojančioms demo- 
taika būtų “ne tik savižv- kratijoms” visus karo pa- 
diška, bet pragaištinga.” 

I Anot Hull’o, “ 
glija būtų sumušta, tai vo- gus?
kiečiai galėtų lengvai per- i “Taip,” atsakė ministeris 
sikelt per Atlanto Vandeny- Morgenthau.
nų, ypač į Pietų Amerika,! “Ar tai reiškia, kad pre- 
jeigu mes nebūtume pasi- zidentas galėtų Anglijai 
ruošę daryt tų, kų Anglija duot Amerikos karo laivus,” 

vėl klausė kongresmanas 
Amerikos iždo ministeris Jonkman.

Henry Morgenthau tvirtino, ■ 
kad Anglija jau 
sianti pinigų . apmokėt už 

kilus, buvo prinešama smė-'karo pabūklus užsakytus iš 
Amerikos 1941 metais.

Republikonas kongresma
nas Hamilton Fish nurodė, 
jog Anglija pačiose Jungti
nėse Valstijose dar turi 7 
bilionus dolerių turto—auk
so ir įvesdinimų šios šalies 
pramonėje. Ministeris Mor-

skubiai aptvirtina Dernų, 
pajūrio miestų, 90 mylių į 
vakarus nuo Tobruko. Ma
tyt,, italai rengiasi iš Tobru
ko pasitraukt į Dernų.

Anglų kanuolės, sustaty
tos už ketverto mylių nuo 
Tobruko priemiesčių, smar
kiai bombarduoja šį miestų. 
Į jį pila šovinius ir anglų 
karo laivai.

Per kelias paskutines die-

buklus, kurie bus Ameriko 
jeigu An- je gaminami už tuos pini

telegrafuotas W a s h i ngto- fesoriai F. O. Matthewson 
nan visiem kongresmanam jr Kirby Mather iš Harvar- 
ir senatoriam iš Massachu- Jo Universiteto, taipgi ku- 
setts valstijos. Jis ragina1 nigai W. E. Davis, Lester, 
juos kovot, kad visiškai at-.Hankins, Nepartijinės Dar- nas siautė smarki smėlių 
mest tų prezidento Roose- bo Lygos atstovas Clive audra; tai labai trukdė an- 
velto sumanymų, nežiūrint, Knowles, G. Lyman Paine orlaivių veikimų prieš
kokie pataisymai būtų siu- įr tuzinai įvairių kitų uni
lomi šiam sumanymui.

Tų paraginimų prieš pre-'švietėjų.
jistų, visuomenininkų ir

Graikai vėl Laimėję Vokiečiai Paskandino
Prieš Italus 4-ris Priešų Laivus

Graikai Sako:
Athenai. — Graiku radio ___„_________  ____V Jk v V 7 v I

pranešė, kad jų kariuomenė vokiečių submarinai nese- 
laimėjo didžiulę pergalę niai nuskandino graikų pre- 
prieš italus viduriniame Al
banijos fronte.

Graikų komanda sako, 
kad jie atmušė italų kontr
atakas, užėmė vienų aukštu
mų ir laimėjo vietinius su
sikirtimus, ypač į šiaurius 
nuo Pogradeco. Italų artile
rija bombardavo graikus 
Khimaroj; graikai atsakė 
kanuolėmis iš savo pusės.

Graikai vėl paėmė p ne
laisvę kiek italų ir phgrobė 
ginklų ir amunicijos.

New York. — Laivų kom
panijos čia gavo žinių, jog

kinį laivų “Nikos,” 5,175 to
nų, ir norvegų prekinius lai
vus “Brandanger,” 4,624 
tonų, ir “Marstenen,” 1,832 
tonų. Šiedu laivai tarnavo 
anglam.

Vokiečių šarvuotas laivas 
torpedavo ir nuskandino 
prekinį'Anglijos laivų “Em
pire Jaguar,” 5,057 tonų, 
ties Vakarų Afrika.

dabar daro.”

Tobruką. Vos orlaiviui pa-

lių į jo inžinus, o lakūnams 
į nosis, akis ir ausis.

Italų kanuolės iš Tobru
ko atsišaudo prieš anglus, 
bet negana veikliai.

Anglams jau gana sunku 
pristatyt reikmenų per 200 
mylių dykumų iš Matruh, 
Egipte, nors jie vartoja tūk
stančius trokų ir automobi
lių, savų ir pagrobtų nuo

ĮVEDA 48 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĘ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno ministerija 
įsakė darbininkam visose 
laivastatyklose dirbt po 48 
valandas per savaitę. Tuom 
apeina darbo valandų įsta
tymų.

TAIKO AUTO. STREIKĄ

“Taip,” atsakė Morgen- 
neturė-'thau, bet apsimųstęs pri

dūrė: “Kitos ministerijos 
gal turės skirtingų nuomo
nę.”

AMERIKA UŽMIRŠTANTI 
• SOVIETŲ GALYBĘ

Berlin, saus. 16.'— Vokie
čių spauda klausia: ? 
Amerika galėtų atsteigt vi
sų buvusių Lenki jų, nors 
apie tai kalba Amerikos 
valdininkai? Ar jie įsivaiz
duoja, kad Sovietai atiduotų 
lenkam ukrainiškas - gudiš
kas žemes, kurias pirmiau 
Varšava vųldė?

PRAGARAS, KURĮ VOKIEČIU ORLAIVIAI UŽKŪRĖ DIDŽIAM 
ANGLŲ KARO LAIVUI “ILLUSTRIOUS”

Italy Lakūnai Išvaikę 
Šarvuotas Augly Jėgas

Italų Pranešimas:
Roma. — Italų artilerija 

veda dvikova su anglų arti
lerija ties Tobruku, Libijoj, 
Italų orlaiviai bombomis 
sėkmingai išblaškė anglų 

. trokus ir šarvuotus automo- 
bilius Libijoj; jie taipgi 
(bombardavo anglų kanuolių 
ba tarėjas.

Anglų orlaiviai šiek tiek 
žalos padarė pastatams Li
bijoje.

Sudano fronte italai at
mušė užpuolimus, kuriuos 
anglai darė šarvuotais auto
mobiliais ir tankais.

GĄSDINA AMERIKIEČIUS
Washington, saus. 16. — 

Amerikos karo ministerįų 
H. L. Stimson, remdamas 
Roosevelto reikalavimų “pil
niausiai” gelbėti Angliją, 
užreiškė, kad Amerika da
bar esanti “didesniame pa
vojuje negu 1917 metais.”

Detroit, Mich. — Federą-
: lės valdžio atsiųstas taiky-

veikė CIO streikierius>prieš.------------- ---------- c   — -c, ---------
Eaton kompaniją penkiuose1 Paneša nuo anglų karo lai-bei užmušė nemažą skaičių 
miestuose tuoj grįžt darban, vo “Illustrious,” lėktuvų iš- anglų jūreivių — anglai ne- 
o .tada derėtis kas liečia gin- vežiotojo, kaip 40 ar 50 vo- 1--1-

degino ir ardė vokiečių prie- tojas james F.‘Dewey pa-
plaukas šiaurinėje Franci- 
joje ir Vokietijoje. .

Vokiečiai Sako:

Anglų Viduržeminis Uos
tas.

Vokiečių' lakūnai tuo pa- 
Amerikonų Associ- čiu laiku pylė kulkasvaidžių 

ated Press korespondentas ugnį į laivo denį; sužeidė

“Illustrious,” gindamasis, 
kiek galėdamas bėgo į an
glų prieplauka. Su juom 
bėgo ir kiti* kariniai anglų 
laivai. Be “Illustrious,” vo
kiečių ir italų bombininkai 
dar sužeidė vienų anglų | 
šarvuotlaivį ir viena naikin
tuvų; bet visi sužeistieji 
laivai, galų gale, pasiekė 
prieplaukų. Susikirtime bu
vo nuskandintas italų nai
kintuvas “Vega,” 642 tonų.

skelbia, kiek.
Iš šalių krisdamos bom

bos, baisiai siūbavo laivų, 
kad rodėsi, jog jis galės ap- 
sivožti.

“Tai buvo baisiausias da
lykas, kokį aš iki šiol ma
čiau,” sako vienas to ang
lų laivo oficierius: “Rodėsi, 
kad pragaras paleido visas 
savo ugnis.”

Nuo laivo denio paspėjo 
pakilt keli greitieji anglų 
orlaiviai į mūšį. Anglų jū
reiviai, ^ęrė nuolatinę ugnį 
iš priešlėktuvinių kanuolių 
ir kulka^vaįdžių į vokiečių 
orlaivius šijilgikus, ir sako
ma, kad ri’Ukfrto dvylikų vo-

Berlin, šaus. 16. — Anglų čus tarp jungtinės Auto, kiečių orlaivių pragariškai 
orlaiviai savo paskutiniu Darbininkų Unijos ir kom- bombardavo tų laivų per 

’ ................................. Streikas palieteseptyniasvalandas,Vidur-
vokieciu^Wilhelmshavene ir!apie 4,000 darbininkų. Kom- žemio Jūroj. Žemai smig- 

panija turi karinių valdžios darni, vokiečių lakūnai nu- 
užsakymų. Šis streikas kilo, metė 100 tūkstančių svarų 
todėl, kad kompanija pava-1 bombų ir eilę torpedų, tai- 
rė kai kuriuos darbininkus kydami į “111 u s t r i o u s.” 
dalyvavusius pirmesniame 
streike.

orlaiviai savo paskutiniu1 _
žygiu .užmušė 20 nekariškių ipanijps’. Streikas

Ta pati Taryba, kaip jau ži- sužeidė 35, bet taip
note, rengia didelį koncertą ir 
balių vasario 8 dieną. Įvyks 
Finu Svetainėje, 15 West 126- 
th St., New Yorke.

Jau galutinai sutvarkyta ir 
koncertinė programa. Lietu
vius atstovaus Aido Choras, 
profesorius Vytautas Bacevi
čius ir Biruta Ramoškaitė.

Tai tikrai pirmas tokios rū
šies keturių tautų parengimas 
visoje Amerikos istorijoje^

Lietuviai, Brooklyno ir apy
linkės, ruoškitės dalyvauti. 
Jžanga tiktai 50 ir 75 centai;

» mažai1 
padarė karinių nuostolių,1 
kad neverta net minėti.

Leicester, Mass. — Pavo
jingai apdegė Arthur Lar
son, begelbėdamas 4 savo 
vaikus iš gaisro. Vaikai su-

New York, saus. 16.—Per 
radio girdėta, kad vokiečių 
orlaiviai ir italų submari- 
nai nuskandinę vienų anglų 
karo laivų.

Illustrious 
Bombos buvo iki pusės to
no svorio.

Tuzinai vokiečių bombų 
tiesiog pataikė į ‘Illustrious’ 
viršų, pramušė jame daug 
skylių, sugadino įvairius 
viršinius įrengimus, o kitos 

ateivių, kuiį^ aĮgal, ųeprn- pusįų praardė skyles šo- 
ma tos šalys, jie at- nuošė to karinio Anglijos 
vykę į Ameriką.

Washington. — Planuoja
ma įsteigt koncentracijos 
stovyklas poiai tūkstančių

didlaivio.
ma, 
kiečių orlaivių į jūrų.

SUGADINTA “ILLUST
RIOUS” MAŠINERIJA

Vokiečiai Teigia:
Berlin, saus. 16. — Vo

kiečių orlaiviai bombomis 
labai sužeidė anglų karo 
laivų “Illustrious” viršuj ir 
šonuose ir pažeidė jo maši
nerijų. Tam laivui pataisyt 
reikės ilgo laiko.

TŪKSTANČIAI SERGA IN 
FLUENZA HARTFORDE

Hartford, Conn. — Sirg
dami influenza, neateina 

11,300 darbininkų United Or
laivių korporacijos. Jinai 

I čia viso turi 15,000 darbi- 
| ninku.

Keli tūkstančiai kitu 
kompanijų darbininkų taip
gi serga influenza.

6,198 mokinių dėl influen- 
zos negali lankyti mokyklų.

ORAS, — Bus lietaus ir 
šilčiau.
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Čikagos Draugai Rūpinasi 
“Laisve”

“Vilnyj” skaitome:
“Chicagiečiai, L. Pruseika ir kiti pra

dėjo rinkti pasveikinimus dėlei pažan
gaus liaudies dienraščio “Laisvės”. “Lais
vės” suvažiavimas įvyks sausio 26 d. Ta 
proga chicagiečiai rengiasi pasveikinti 
rytinių valstijų lietuvių dienraštį su šim
tu dolerių.

“Kurie norėtumėt pasveikinti “Lais
vę”, o atskirai siųsti nenorite, tai at
siųskite į “Vilnies” administraciją, jūsų 
auka bus pridėta bendron sumon ir prieš 
“Laisvės” suvažiavimą pasiųsta.

“Veikime greit, aukų rinkimą neati
dėliokime, nes faktinai liko tik viena sa
vaitė visą darbą atlikti.”

Džiaugsmingai laisviečiai skaitys šias 
eilutes. Jie džiaugsis, kad čikagiečiai, ku
riems tenka išlaikyti dienraštis “Vilnis” 
nepamiršta ir mūsų dienraščio “Lais
vės”.

Kitų kolonijų lietuviai darbo žmonės 
turėtų paimti pavyzdį iš čikagiečių ir 
parinkti dolerį-kitą “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimui prisiųsti podraug su pa
sveikinimu.

Sovietinis Pavilijonas Jau
Maskvoje

Puošnusis, žavįs Sovietų Sąjungos pa- 
vilijonas, kuris metus (1939) laiko sto
vėjo New Yorko Pasaulio Parodoje, da
bar jau yra pargabentas į Maskvą. Jis 
yra statomas Gorkio vardo Kultūros ir 
Poilsio Parke, Maskvoje. Ten šis gražu
sis pastatas stovės ir juo džiaugsis So
vietų Sąjungos gyventojai, kurie nematė 
jo New Yorke.

Mums čia svarbu priminti sekamas: 
Kai šis pastatas buvo New Yorko Pasau
lio Parodoje, tai buvo tokių žmonių, ku
rie sakė: “Sovietuose yra skurdas ir var
gas, o čia jie atgabeno tokį puošnų pa
statą komunistinei propagandai varyti. 
Namiejie, SSSR, jie tokio pastato statyti 
nedrįsta...”

Betgi šiandien Pavilijonas jau parga
bentas. Šiandien juo džiaugiasi ir di
džiuojasi Sovietų Sąjungos piliečiai. Jie 
jį matys, jie jį lankys; jį lankys ir 
džiaugsis ir kitų kraštų žmonės, atvykę 
j Maskva. —Vadinasi, dar kartą visos 
tos kalbos, kokias dėl Pavilijono leido 
?anti-sovietiškai nusiteikę žmonės, pasi
lieka nesąmone!

Istorikai Pripažins Jam Svarbą
Aną dieną skaitėm spaudojp; Kad New 

Yorke įvyko didelis angliškojo dienraščio 
“Daily Workerio” platintojų susirinki
mas. Jiems, be kitų, kalbėjo USA Ko
munistų Partijos pirmininkas, Wm. Z. 
Foster. Jis kalbėjo jiems apie šito an
gliškojo dienraščio vaidmenį mūsų kraš
to žmonių gyvenime.

“Daily Worker”, sakė kalbėtojas, at
lieka istorinį uždavinį Amerikos darbi
ninkų klasei. Po dešimties metų istorikai 
pasakys, kokį svarbų vaidmenį Ameri
kos žmonių gyvenime “Daily Workeris” 
suvaidino šiais laikais.

Ką Wm. Z. Fosteris pasakė—tiesa. 
“Daily Workeris” šiandien yra vieninte
lis angliškas dienraštis Amerikoje, kuris 
taip sistematiškai, kuris taip ryškiai ko
voja prieš Amerikos įtraukimą į imperia
listinį karą. Jei ne kas kitas, tai jau šis 
vienas faktas pasako labai daug apie 
“Daily Workerio” svarbą mūsų gyveni
me.

Angliškai kalbantiesiems darbinin
kams “D. W.” pasilieka nepavaduoja
mas laikraštis!

‘Koks Karo Tikslas Link Rusijos?’
Kada komercinė spauda puola Vokie

tiją (ne fašizmą, bet visą šalį), tai su
prantama, nes Jungtinės Valstijos pil
niausiai remia Angliją.

Bet kada ta spauda puola neutrališką 
Sovietų šalį, tai negalima jos suprasti. 
“Daily Mirror” atakuoja Sovietus, kam 
jie daro biznį su abiejomis kariaujančio
mis pusėmis. Jis norėtų, kad SSSR? eitų 
Anglijai į talką.

“Daily News” užima kitokią poziciją. 
. šis sutinka, kad labai gerai būtų gauti 
Sovietus į Anglijos pusę kare, bet jeigu 
to negalima padaryti, tai, jo nuomone, 
gerai, kada SSSR būtų ir ateityje neut- 
rališka. Bet jis stato klausimą: Ką da
rys Anglija ir Jungtinės Valstijos tada, 
jeigu joms pavyks sumušti Vokietiją, 
Italiją ir Japoniją? Juk Roose velto ad
ministracija nepripažino Lietuvai atimtą 
nuo Lenkijos Vilnių ir Vilniją; juk ji 

’nepripažino prijungimą Vakarinės Uk
rainos ir Baltarusijos prie savų tarybi
nių kraštų; juk ji nepripažino Bessara- 
bijos išsilaisvinimo iš po Rumunijos po
nų ir kapitalistų; juk ji dar nepripažino 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos liaudies va
lios, kurios išvijo iš savo kraštų fašistų 
valdžias,. Hitlerio pusbrolius Smetonas, o 
susijungė su Sovietų Sąjunga. “Daily 
News” ir stato klausimą: Tai ką tada 
Anglija ir Amerika turės daryti: ar eiti 
karan ir prieš Sovietų Sąjungą? Ir rašo: 
Jung. Valstijos tą nepripažįsta todėl, kad 
Anglija nepripažįsta. Tai ką, ar paskui 
mes turėsime būti Anglijos įrankis, kad 
Anglijos ginklais laisvinti Europą?... 
Ar ir tada turėsime Anglijai siųsti ka- 
nuoles, ginklus, tankus, orlaivius, karo 
laivus, žodžiu, jungtis su Anglija karan 
prieš Sovietų Sąjungą? Ir laikraštis nu
mato, kad dabartinė politika gali mūsų 
kraštą įvelti į visą eilę ilgų karų ir labąi 
jį nuvarginti.

-Teisingai vienas senatorius, išklausęs 
prezidento kalbą, kurioj jis išdėstė, kaip 
pasaulis turi būti sutvarkytas, pareiškė: 
“Prezidentas uždeda persunkų mums 
darbą tvarkyti visą svietą pagal jo 
planą!”

Kaip Kaune Buvo Minėta Didžiosios Spalio 
RevoliucijoS'Švente

Valstybiniame Teatre Dalyvavo Darbininkai, Valstiečiai, Visuomenininkai, Artistai, 
Kompozitoriai ir Kitoki Darbo žmones

KAUNAS, ELTA. Didžio
sios Spalio Socijalistinės 
Revoliucijos sukaktuvėms 
paminėti spaįio 6 d. 20 vai. 
Valstybiniame Kauno teat
re įvyko didžiulis Kauno 
miesto darbo žmonių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
Lietuvos Komunistų Parti
jos (bolševikų) CK, LTSR 
Laikinosios Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo bei 
Liaudies Komisarų Tarybos 
nariai ir šventės dienoms į 
Krauną atvykusios broliškų
jų tarybų respublikų—Gu

dijos, Latvijos ir Estijos— 
darbo žmonių delegacijos.

Teatro scena buvo meniš
kai papuošta Lenino ir Sta
lino biustais, LTSR herbu, 
transparentais, didžiulėmis 
vėliavomis ir žalumynais. 
Visoje salėje viešpatavo pa
kilusi šventiška nuotaika. 
Geriausi Kauno darbininkų 
atstovai — stachanoviečiai, 
partijos, komjaunimo ir 
profsąjungų d a r b u o tojai, 
darbo inteligentijos atsto
vai su entuziazmu atvyko 
pirmą kartą Lietuvos liau-

|dies istorijoje laisvai švęsti 
didžiosios proletarinės revo
liucijos sukaktuvių, atvyko 
padėkoti didžiajam revoliu
cijos strategui draugui Sta
linui už laisvę ir naują gy
venimą.
Susirinkimą Atidarė Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidi- 
jumo Pirmininkas Draugas 

Justas Paleckis
. / . i ■' J .>1 j

—Pirmiausia noriu pa
reikšti—tarė jis—karščiau
sią sveikinimą:Lietuvos Ta
rybų Socijalistinės Respub

likos darbo žmonėms, pirmą 
kartą laisvai švenčiantiems 
didžiąją darbo? žmonių lai
mėjimo švęjitę., šiandien 
mes visi, kartu su dviem 
šimtais milijonų laisvųjų 
Tarybų Sąjungos piliečių, iš 
visos krūtinės galime tarti: 
Tegyvuoja bidžiosios Spa
lio Socijalistinės Revoliuci
jos ‘23-sios sukaktuvės! Ta
me šūkyje skamba mūsų 
džiaugsmas ir entuziazmas, 
kurį visi jaučiame išsivada
vę iš kapitalistinio pasaulio, 
iš darbo žmones slėgusios 
buržuazinės santvarkos ir 
įėję lygiateisįais nariais į 
didžiąją broliškųjų Tarybų 
Sąjungos tautų šeimą.

Didžioji Spalio Revoliuci
ja—tęsė drg. Paleckis—lyg 
aukščiausias Everesto kal
nas ryškiai iškyla viršum 
visų žmonijos istorijos įvy
kių. Markso ir Engelso 
mokslu ir darbo žmonių ko
vos patyrimais pasiremian- 
čios bolševikų partijos or
ganizuojama, genijaliojo Le
nino ir jo artimiausio ben
dradarbio Stalino vadovau
jama, Socijalistinė Spalio 
Revoliucija suteikė nematy
tą laimėjimą darbininkų 
klasei, pastatė ją į valdan
čios klasės padėtį, sudarė 
tvirtą pagrindą socijalizmui 
sukurti galingoje darbo 
žmonių Tėvynėje — Tarybų 
Socijalistinių R e s p u b likų 
Sąjungoje. Šias 23-sias su
kaktuves švęsdami socijaliz- 
mo laimėjimo sąlygose, po 
Stalino Konstitucijos saule, 
mes galime Visu pilnumu 
įvertinti tpsJreyoliucijos ir 
jos pasekmii^ reikšmę. Ir ne 
tik turime stebėti ir vertin
ti, bet galime ir privalome 
dalyvauti didžiojoje Socia
listinėje kūryboje, prisidėti 
savo jėgomis prie to, kad 
raudonoji vėliava, viso pa
saulio darbo žmonių kovos 
ir vilties vėliava, dar aukš
čiau ir galingiau iškiltų pa
saulyje. Mūsų darbas, ku
ris seniau buvo beviltiškas 
triūsas savo gyvybei palai
kyti, dabar yra įgijęs milži
niškos prasmės, mūsų kova 
turi šviesiausią tikslą, mūsų 
mintys veržiasi į skaisčią 
naujojo pasaulio ateitį.

Spalio Revoliucijos idėjų 
sargyboje ištikimai stovi 
laimėjusio socijalizmo ga
linga ginkluotoji jėga—dar
bininkų—valstiečių Raudo
noji Armija. Spalio Revoliu
cijos laimėjimams gilinti ir 
užtikrinti nematytu atsidė
jimu dirba visi Tarybų Są
jungos darbo žmonės, suda
rą vieningą visuomenę. Spa
lio Revoliucijos spindu
liuose darniai ir draugiškai 
gyvena, savo jėgas ir gabu
mus darbo • žmonių toles
niems laimėjimams skiria 
16 broliškųjų sąjunginių re
spublikų ir daugybė laisvų
jų Tarybų Sąjungos tautų. 
Spalio Revoliucijos dvasia 
kelia viso pasaulio darbo 
žmonių pasiryžimą kovoti 
už galutinį proletarijato lai
mėjimą visame pasaulyje. 
Spalio Revoliucijos laimėji
mų nuolatinę pažangą ir 
naujus tolimesnius pasiseki
mus užtikrina tai, kad bud
riausiu jų saugotoju ir so
či j alistinio gyvenimo vairi
ninku yra genijalusis revo
liucijos strategas, didysis 
mūsų mokytojas ir vadas 
draugas Stalinas. (Ovaci
jos).

Kauno miesto partinių, 
tarybinių, prof sąjunginių, 
komjaunimo organizacijų ir 
Darbininkų-Valstiečių Rau
donosios Armijos atstovų

Harry L. Hopkins, 
prezidento pasiuntinys 

į Angliją

Viskas Demokratiškai
Mūsų šalis demokratiš

kiausia. Čia be demokrati
jos nei per slenkstį neper
žengsi.

Teisdarystėje irgi viešpa
tauja tikriausia demokrati
ja. Visados atsižvelgiama į 
prasikaltėlio gabumus. Ne
tikite? Štai faktai.

Newyorkietis John S. 
Dunham, nusikraustęs į 
Miami, Fla., pradėjo per
laiškus šėrus pardavinėti. 
Nors jo šėrai neatstovavo
jokios gyvuojančios firmos, 
vienok jis išviliojo iš žmo-
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iškilmingą posėdį, skirtą 
Didžiosios Spalio Revoliuci
jos 23 metų sukaktuvėms 
paminėti, šiuo leiskit skelb
ti atidarytą.

Po drg. Paleckio kalbos, 
visai salei audringai plo
jant, buvo išrinktas iškil
mingo akto prezidiumas, į 
kurį įėjo TSRS Liaudies 
Komisarų Tarybos įgalioti
nis drg. Pozdniakovas, Lie
tuvos Komunistų Partijos 
(bolševikų) Centro Komite
to sekretorius drg. Snieč
kus, LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas drg. Paleckis, LKP 
(b) CK sekretorius drg. 
Meskupas (Adomas), LTSR 
Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininkas drg. Gedvilas, 
LKP (b) CK sekretorius 
drg. Preikšas, LTSR vidaus 
reikalų liaudies komisaras 
drg. Guzevičius, LKP (b) 
CK biuro narys drg. Šupi- 
kovas, rLTSR Liaudies Ko
misarų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas drg. Brašiš- 
kis, Liaudies Komisarų Ta
rybos pirmininko pavaduo
tojas ir finansų liaudies ko
misaras drg. Vaišnora, Au
kščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo sekretorius drg. 
Pupeikis, vidaus reikalų ko
misaro pavaduotojas drg. 
Gladkovas, T. S. didvyris d. 
Šuchovas, fabriko “Kauno 
Audiniai” stachanovietė d. 
Vislavičiūtė Izabela, Prof • 
sąjungų Centro Biuro na
rys drg. Šimonas, Lietuvos 
Komjaunimo CK sekreto
rius drg. Bieliauskas, LKP 
(b) Kauno miesto komiteto 
sekretorius drg. Petraus
kas Antanas, LKP (b) Kau
no miesto komiteto sek
retorius draugas Paraščen- 
ko, .“Tiesos” redaktorius d. 
Zimonas, “Litekso” darbi
ninkas stachanovietis drg. 
Gedrimas Vladas, Kauno 
Universiteto rektorius drg. 
Purenąs, “Drobės” darbi
ninkas stachanovietis drg. 
Kailis Julius, gydytojas drg. 
Dr. Kuzma, profesorius ra
šytojas drg. Krėve-Mickevi- 
čius, valstybės operos teatro 
solistas drg. Kipras Petrau
skas, fabriko “Kauno Audi
niai” stachanovietė Akmen- 
skienė Julija, LKP (b) Kau
no apskrities komiteto sek
retorius drg. Petraitis, ra
šytojas drg. Cvirka, “Litek
so” stachanovietis darbinin
kas drg.‘ čestis Jonas, kom
pozitorius drg. Šimkus St., 
Kauno burmistras drg. Gar
mus, rašytoja Salomėja Ne
ris, “Maisto” darbininkas 
stachanovietis Riblatas M., 
“Maisto” darbininkė drg. 
Orlauskienė, “Livelos” fab
riko darbininkas stachano- 
vietiš RaškeviČius Jokūbas.

' (Pabaiga rytoj)

nių nei mažiau, nei daugiau, 
kaip 165,000 dolerių. Paga- 
liaus, buvo patrauktas atsa
komybėn. Teisme pasirodė 
ponas Dunhąm gabus žuli- 
kas, todėl tapo nuteistas iki 
dviejų metų kalėti. Ar tai 
ne demokratiškai pasielg
ta?!

Kitas New Yorko valsti
jos pilietis, 15 metų am
žiaus, nuvyksta į pietines 
valstijas ir netekęs pinigų, 
verčiamas bado, pavogė 
obuolį.- Jis tapo suareštuotas 
ir nuteistas nei mažiau, nei 
daugiau—trejus metus ka
lėti: Na, ar čia ne demokra
tiškai pasielgta?

Norit daugiau? Tai klau
sykite.

New Yorke gyvena “no- 
bažnas” senelis, Joseph Le
vy, 77 metų amžiaus. Jis 
kasdien eina į sinagęgą pa
simelsti. O melstis jis turi. 
Mat, jis turi žmoną 80 me
tų amžiaus'ir dar neregę. 
Gyvena pas žentą. Ir visų 
nuostabai — uošvė sugyve
na su žentu. O gal ir sugy
vena todėl, kad ji neregė? 
Bet kaip ten nebūtų, jis tu
ri melstis, kad jo žmona su
gyvena su žentu.?.

Aną dieną beeidamas pa
simelsti, pailso ir parkutyje 
atsisėdo truputį atsikvėpti. 
Tuojaus priėjo demokrati
jos sargas, pagriebė senelį 
už pakarpos ir pas teisėją.

Kadangi senelis nemokėjo 
angliškai kalbėti, nors Am
erikoj labai senai gyvena, ir 
dar pas jį rado 18 dolerių 
pinigų, tai Essex Market 
teismo teisėjas pripažino jį 
valkata ir nuteisė dešimčiai 
dienų kalėti.

Namiškiai subruzdo: se
nis išėjo melstis ir negrįžta. 
Duota policijai žinia, kad 
jis be žinios dingo. Subruz
do ir policija j ieškoti. Pras
linkus porai dienų namiš
kiai gavo žinią, kad senis 
patupdytas, kaipo valkata. 
Mat, valkiojosi sinagogon, 
juk galėjo ir namie pasi
melsti.

N u s a m d yta advokatas. 
Juk demokratiška šalis ir 
pas teisėją be advokato ne
prieisi. Advokatas įrodo 
teisėjui, kad jis nekaltą

žmogų nuteisė. Teisėjas, 
remdamasis d e m o k ratija, 
sumažina bausmę iki dviejų 
dienų, nes jau senis buvo 
tiek išsėdėjęs ir siunčia laiš
ką kalėjimo viršininkui, 
kad jį paliuosuotų.

Kalėjimo viršininkas irgi 
be demokratijos nei žings
nį! Jis perskaitė teisėjo 
nuosprendį, atsivertė savo 
“leistrus”, peržiūrėjo ir pa
reiškė :

“Teisėjas turi teisę nu
teisti. Bet jeigu kalinys 
randasi mano rankose, tai 
jį gali pirma laiko paleisti 
tik apeliacijos teismas, o ne 
pats teisėjas, kuris nutei
sė”.

Ir kalėjimo viršininkas 
demokratiškai pasielgė. O 
pakol pasieksi apeliacijų 
teismą, tai jau senis demo
kratiškiausiai ištupės de
šimtį dienų.

Pagaliau po ilgų bėgioji
mų senis tapo paleistas. Ar 
jis dabar lankys sinagogą— 
nežinau. Bet šios šalies de
mokratiją jis. iki mirties 
prisimins.

Dar daugiau norit?
Farmingdale, N. Y., or

laivių išdirbystės darbinin
kai pradėjo rengtis pfie 
streiko. Nors jie dar nebuvo 
streiką paskelbę, bet demo- 
kratingoji valdžia uždarė 
visus kelius, vedančius į 
Farmingdale. Visi automo
bilistai, privažiavę prie 
Farmingdale, turėjo grįžti 
atgal ir j ieškoti kitų kelių, 
kad aplenkus Farmingdale. 
Ar tai čia ne demokratiš
kai pasielgta?

Dar vienas mažmožis. Jei
gu policistai užpuola strei- 
kierius ir pradeda buožėmis 
galvas daužyti, ir jeigu pa
sitaiko streikierio galva kie
tesnė, negu policisto buožė, 
tai valdžia pasielgia demo
kratiškai — nereikalauja, 
kad darbininkas atlygintų 
už policisto sulaužytą buo
žę.

žodžiu, viskas atliekama 
neprasižengiant “demokra
tijos principams,” viskas 
“demokratiškai!”

V. Paukštys.

Thai'Armija Laimi prieš 
Prancūzus Indo-Chinoj

Bangkok, Thai. — Siau
čia žiaurūs mūšiai tarp 
Thai (Siamo) ir francūzų 
armijų Indo-Chinoje, fran
cūzų kolonijoje. Thai’ieČiai 
jau užėmė stambią dalį In- 
do-Chinos provincijos Cam- 
bodios. Thai per radio grū
moja plačiau bombarduot 
francūzų Indo-Chinos mies
tus, atkeršyt už tai, kad 
francūzų orlaiviai vėl bom
bardavo kelis Thai miestus.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Iš visų Ame
rikos kampų girdisi balsai, 
kad vėl pradeda švaistytis 
garsioji influenza. Susidarė 
žmonėms didelis pavojus, 
nes nežinai, kada tave už
klups ir pasiguldys. Štai ką 
aš norėčiau žinoti: Argi iki 
šiol mokslas dar nėra išty
ręs ir suradęs būdų šitai 
piktai ligai užkirsti kelią ir 
padaryti galą? O gal gydy
tojai tik slepia, idant dau
giau biznio jie pasidarytų iš 
žmonių nelaimės? Graboriai 
ir kunigai irgi gal prie to 
suokalbio prisideda?

Lauksiu paaiškinimo.
Ligos Išsigandęs.

Atsakymas
Kaip atrodo, tai mokslas 

dar nėra išradęs būdų vi
siškam prašalinimui influ- 
ienzos. Tik šiek tiek jai 
sparnai pakarpyti.. Atsime
nate, anais metais ši liga 
tūkstančiais žmones varė į 
kapus. Gi dabar pasmau
gia tik labai retą kurį. Tas 
reiškia, kad progreso pada
ryta nemažai. Su laiku gal 
ir visai apie “flu” nebeteks 
kalbėti.

Nemanome, kad būtų kur 
nors padarytas suokalbis 
paslėpti influenzos nugalė
jimui būdus.
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Saying...
J. Stenot.

There can be no doubt about 
the fact that we are entering 
pretty exciting times.

It’s interesting, during elect
ion time, to stand on street cor
ners and listen to political can
didates call each other dogs, 
vermin, traitors, incompetents, 
dopes and so forth.

Vilification becomes even 
more interesting when it in
cludes the President of the 
United States.
We have in mind the recent 

bout between the President 
and’ Senator Wheeler.

Senator Wheeler, as you will i

STOCKHOLM. -±- The signal for 
retreat which resounded on the 
fronts of France last June brought 
her out of the war without bring
ing her peace. Its date and terms 
are still unknown. The occupied, 
namely, the greater part of French 
territory, still remains the imme
diate theater of military operations.

In search of German bases, air
dromes and other military object
ives, the British air force are bomb
ing not only French ports and mi
litary fortresses but also points far 
in the rear.

The second consequence of conti
nuing the war is the isolation of 
the unoccupied zone over which, 

recall, characterized Roosevelt’s strictly speaking, extends the rule 
by Mar-

Lively business has been done in 
real estate, the big bourgeoisie is 
hastening to insure itself against 
the dropping of the franc and is in
vesting its available capital in buil
dings and estates.

fi- 
be 

the

plan to Bri- 
foreign poli- 
every fourth

of the government headed 
shall Petain.

colonial

Lifts Involved 
In Exchange 
Of Citizens

weeks

BEHIND THE 
TENPINS

by A. Pinsmith

Elections and 
Plans of the 
W’cester Chorus

lease-lend-give all 
tain as a triple A 
cy to plow under 
American boy.

Those are strong words but, 
as Wheeler probably believes, 
in critical times as these 
strong words are needed.

Roosevelt was quick to an
swer Wheeler’s statement by 
saying that it was the most 
unpatriotic thing he heard in 
his generation.

Wheeler’s answer was that 
he could think “of nothing 
more unpatriotic than to try to 
fan the passions of the Ameri
can people of this country to 
the point that they will accept 
a program that sends Ameri
can boys to be killed on foreign 
battlefields.”

This recent tiff between 
Wheeler and Roosevelt is of 
great importance. One reason 
being that it is helping to show 
that the present steam-roller 
to war is meeting with the 
strong resistance .of the Ameri
can people. Mr/Roose velt was 
re-elected to the’ Presidency af
ter promising not to send Ame
rican boys to die on foreign 
battlefields. It is well' that <the 
American people remember 
this.

The argument is interesting 
for another reason. It 
first heavy gun-fire in 
rage of vilification that 
to come.

It was during the
World’War to Make the World 

fSafe for Democracy” that Wil
son struck against the men who 
were fighting his pro-war po
licies.

It is during this “Second 
World War—etc.” that Roose
velt is and will be striking 
against i those who oppose the 
administration’s war program.

We will see, in the next few 
months, quite a bit of mud
flinging and personal attacks. 
Every possible insult will be 
use to discredit and demoralize 
those men and women who love 
America more than they do the 
profits that some seek in this 
bloody war.

As regards the French 
empire — a number pf African pos
sessions have passed under the con
trol of General De Gaulle. French 
Indo-China is partly occupied by 
the Japanese and its western fron
tier is the scene of clashes with the 
troops of Thailand which lays claim 
to certain districts of Indo-China. 
The authorities in most of the colo
nies have declared their loyalty to 
the Petain government.

Has Vichy at disposal
ficient means and possibilities to in
sure the stability of its influence in 
the colonial empire with its mate
rial resources 
strategically 
points in the 
west 
car? 
more 
with
of the war.

According to some data, from 
J938 to 1940 inclusive, the French 
national debt increased from 430,- 
000,000,000, to 700,000,000,000 
francs, mainly on account of inter
nal loans. The destruction was est
imated at 100,000,000,000 francs 
(round figure).

The French treasury is also bear
ing expenditures connected with the 
maintenance of an occupation army. 
Besides the Vichy authorities have

suf

coast of
This question is 
urgent interest 
the sharpening

and manpower 
important 
Mediterranean,

Africa

is the 
a bar
is soon

“First

and 
support 
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and Madagas-
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and extension

Behind the Scenes in France
_______  E--------------- ------------------------------------ 

to find the means for current exp
enditures. The budget for the first 
quarter of 1941 comprises 39,700,- 
000,000 francs. Moreover this sum 
does not include expenditures on the 
occupation army.

The extent to which French 
nances have been strained can 
pictured if it is considered that
taxation system is disorganized and 
trade turnover drastically curtailed.

Industry, agriculture and trans
port are in a state of complete col
lapse. By the force of circumstan
ces a peculiar autocracy has been 
introduced in the territory under 
the jurisdiction of the Vichy gov
ernment. 38 unoccupied departments 
and adjacent parts of several others, 
experience a sabotage of raw mate
rials and fuel for the comparatively 
small number of large scale indus
trial enterprises.

Agriculture is disorganized due to 
the shortage of labor power—dur
ing the autumn season throe million 
soldiers were still scattered through
out the zone and two million cap
tured war prisoners—requisitions 
and lack of fertilizers. It carinot 
feed the population of the territory 
of Vichy which has been swelled by 
the influx of refugees. This has 
ben aggravated by a crop failure 
— the worst in 40 years owing to 
unfavorable meteorogical conditoins.

The supply of stocks has been 
rapidly nearing exhaustion. Sugar and 
dairy products and other consum
er’s goods have almost vanished 
from the markets and can only be 
obtained from speculators at ex
horbitant prices.

i In striking contrast with the data 
on the difficult position of the po
pular masses are the exchange 
and the information on the 
perity of the French joint 
companies. Thus the Renault
mobile company announced that it- 
is doubling its capital from 
million to 
Schneider 
lated that 
of 1940 it 
20,660,000 
vidends of eighty francs per share.

rates 
pros- 
stock 
auto

120 
240 million francs. The 
concern recently calen
daring the first quarter 
netted a clear profit of 

francs and is paying di-

To Know How Government
Works, Read Its Reports

as a 
skil- 
plan 

the

report, which uses it in the lead 
paragraph and refers to it liberally 
throughout the text. Defense prob
lems are taking and will take an 
increasing share of the Department’s 
time, the report notes, adding that 
they must be solved within the 
framework of, civil rights. However, 
though civil rights must be observ
ed, their “due observance does not 
detract from the efficacy of our 
work.”

How far ‘‘due observance” goes can 
perhaps be gauged from the relative 
amount of space given in the report 
to the ’civil liberties section of the 
Department, compared to that given 
to J. Edgar Hoover’s FBI and other 
divisions. Civil liberties gets exactly 
one half page; the FBI 26; and 
wiretapping, which the Attorney-Ge
neral favors, two.

welfare and labor standards 
the defense program.”
report is emphatic on the 
of the working week, point-

some

Liberties unit handled 
during the year, the 
on national defense 
“regular” appropriation 
for the year was $7,-

,While the war time economy has 
a different effect on the position of 
the French bourgeosie and the 
working people, the ruling circles 
continue to “develop” the “national 

therevolution” accomplished in 
Vichy Casino on July 10th.

The corporative system and hier
archy rule—such are the mainstays 
of the projected constitution.

The “superclass“: policy of the 
Vichy government is strikingly il
lustrated by the decree on Novem
ber 12th on the dissolution of the 
General Confederation of Labor and 
the Association of ; Christian Trade 
Unions on the one hand and the 
manufacturers associations—Comite 
des Forges and Comite D’Houlleres 
on the other. However, by the same 
decree, the Association of Magnates 
of the heavy aqd coal industries are 
being restored in the form of five 
provisional committees vested with 
still greater rights and powers.

The composition of the persons 
appointed at the head of every pro
visional committee is sufficient 
shatter any illusions: these are 
big businessmen whose names 
found in the Who’s Who in 
French financial world and heavy 
industry.

MOSCOW.—During recent 
negotiations were conducted in Riga 
and Kaunas between the German 
and Soviet delegations on the trans
fer of German citizens and persons 
of German nationality from the 
Lithuanian, Latvian and Estonian 
SSR‘ to Germany and on the trans
fer of Lithuanian citizens and per
sons of Lithuanian, Russian, Byelo- 
Russian nationality from Germany 
—the former Memel and Suvalki 
regions—to the USSR.

On January 10, 1941 tnese nego
tiations were culminated in the sig
nature of agreements in Riga and 
Kaunas settling all the problems 
connected with the transfer.

Under these agreements 
above-mentioned persons who 
clare their desire to transfer 
realize this transfer during two 
a half months from the date of 
signing of the agreements and 
accordance with the procedure 
pulated in these agreements.

Simultaneously an agreement 
signed in Moscow between the
SR and Germany on the settling of 
mutual claims connected with this 
transfer.

The agreement was signed by As
sistant Chairman of the Council of 
People’s Commissars, Vyshinsky on 
behalf of 
USSR and 
on behalf 
ment.

Well, folks, it seems the Jersey 
marshes have taken their toll again. 
This time it happens to be the 
Bayonne Shields trying to get to j

to 
the 
are 
the

“LOOKING
AHEAD”

THE FABLE about the dog in 
the manger has been told many 

urnes. But no effort has been made 
to do justice to the dog’s point ol 
view, which is here recorded for the 
first time.

When interviewed by your report
er, the dog was reclining as usual in 
the horse’s manger. He was licking 
his chops after an excellent meal į 
and inclined to be philosophical.

“Tell your readers,” he . said, 
“that the root' of all this trouble 
between the horse and myself is 
greed and selfishness and lack of 
consideration for the 
others.”

“But that’s just’ whqt 
already,” your reporter

rights of

they think 
interjected.

The dog in then manger ignored 
the interruption and proceeded:

“I refer of course to property 
rights, such as I enjoy in this man
ger. Now I have nothing against 
good hard-working horses, ,so long 
as they stick to their work.

“But this particular horse has 
come under the influence of subver
sive union elements, which have 
played upon his equine greed and 
selfishness.

“I have told him that the times

the 
de
can 
and 
the 

in 
sti-

was
US-

the Government of the 
by Ambassador Schnurre 
of the German govern-

French
in the 

air base 
face of

WASHINGTON, Jan. — U. S. Na
vy chiefs want to use the 
held island of Martinique 
West Indies as a sea and 
and are insisting in the
French refusals, on efforts to ob
tain base rights there, well quali
fied sources disclosed this week.

It was revealed that informed 
conversations seeking a lease-hold 
or other rights on the island have 
been held intermittently, but French 
officials have politely but determi
nedly rebuffed all advances.

This news item might be of 
particular interest to those who 
claim to see a great difference 
between the “democracy” that! 
Rooseevlt wants to “defend” and 
the fascism of Germany.

It is a United Press dispatch 
from Berlin, Germany:

BERLIN, Tuesday, Jan. 14 
(UP). — President Roosevelt 
‘‘speaksalong the lines of Na- 

"tional Socialist thought” in the 
economic and social parts of

WASHINGTON.—Two U. S. gov
ernment reports came' off the press 
this week -one from the U.S. Dept, 
of Justice and the other from the 
Labor Dept.

The Labor Department’s report is 
the shorter of the two, and is put 
out in simple mineographed form. 
It records, among other things, the 
fact that industrial accidents cause 
16,000 deaths a year, described 
“labor wastage, particularly of 
led workers,” and outlines a 
for cutting it down through
work of a 24-man “National Com
mittee for the Conservation of Man
power in Defense Industries.”

On labor relations, the report 
notes that seven conciliators are at 
work, commenting: “American la
bor is cooperating with employers 
and will cooperate with all respon
sible groups to avoid delays and 
interruptions, to increase produc
tion and efficiency, and to preserve 
human 
during

The 
subject
ing out that there has been 
uninformed comment” to the effect 
that the work week should be leng
thened for 'defense, and nailing once 
again the fable thąt the 40-hour 
week caused the downfall of Frappe.

On employment ,the report finds 
the outlook “bright,” making the 
flat assertion that the defense pro
gram “should break the back of 
unemployment before the end of 
1941,” since it will create five or 
six million jobs.

(The current issue of the CIO’s 
Economic Outlook, released 
week, states that an increase 
three million jobs in 1941 is “a 
nerous estimate.”)

Strikes have declined almost 
per cent between 1933 and 1939,
report notes, citing 565 per million 
organized workers in 1933 and 290

last 
of 

re

50 
the

his message to Congress, the per million last year.
newspaper Boersen Zeitung 
sajd editorially today.

folks! 
Long 

axion, 
grow 

fonder,” is true because I know a 
lot of folks who will be glad to 
hear from their old friends again.

After a long time of hibernation 
we again emerge to show our face. 
A few weeks 
nuol election 
suits:

Mrs. Helen 
termite)

Ruth Dauderis—rec. secretary 
Zanaida Antanayicka—fin. secre

tary
J. J. Bakšys—treasurer
Rita Baguskas and Albert Dupsha 

—English correspondents.
F. Repšys—Lithuanian correspon

dent.
J. Karsok (teacher), J. Sabaliau

skas, Albert Dupsha, Sylvia Antana- 
vicka, Alphonse Pachesis — Music 
committee.

William Dupsha — Sergeant-at- 
arms.

And that’s 
year!

The chorus 
quite hard to 
that will be ; 
tation of the 

This year 
“Grigutis”, a 
nian villages 
and sorrows of the people.

We have a very able cast and 
they are working hard to learn 
their parts:

“Grigutis”—V. Tumanis; “Mariu
te”—M. Sukaskas; “Darata", V. 
Misco; “Elena”—A. Žitkus; “Mit
rus”— J. Sabaliauskas; “Potapas" 
—A. Dupshas; “Stepone”—H. Gusk; 
“Juste”—D. Machulis;
J. Bakšys.

And chorus of men 
girls.

Come one and all 
promise to give you 
your mopey.

Seats are 
ed seats.

Date for 
January 26, 

Can we 
Montello—Stoughton—Norwood and 
our other pals?

One of our chorus members has 
left for his year’s training. You all 
know Franny Auseius, one of our 
eligible young bachelors. Can you 
imagine the tears that have fallen 
since he’s gone?

Well, dry your tears, girls, he’ll 
be back soon. (We hope).

Out*; “bąsso profundo“ certainly 
has a hard time catching his tunes. 
Poor guy, can’t someone help him ’ 
out? Please, it’s for a good cause.

' Hey folks!, let’s cooperate with 
“Josie” and keep quiet when the 
other parts struggle thru. Il’s little 
things like that that are are ap
preciated.

A. Z. is sporting a “sparkler" and 
a cute conquest. Are there any more 
at home, A?, or is he the last? 
Lucky lass.

Anita H. has joined the ranks of 
matrimony, and has “bagged” her 
“game.” Nice going, kid.

Well, I’m going now—
So Long,

—The Bard.

WORCESTER, Mass.— Hi 
t’s Worcester back again. 

_____ _ ---- -ime no see! Maybe the old 
Brooklyn. If that isn’t what actually Į “Absence makes the heart 
happened it could be used as the ’ 
best excuse for not showing up 
because that’s one 
you can’t make a 
Schumacher’s allays 
klyn.

C’mon, Bayonne, 
nizpd!

spot in Jersey 
phone call to 

to notify Broo-

let’s get orga-

--------0--------
I’ve often wondered what the 

word Gaboon meant.
It’S 

words 
many 
most 
usually find in an old fashioned 
cafe. It’s made of brass and sur
rounded by sawdust. Evidently one 
of the fellows, while picking up his 
change must have dropped a dime. 
In the process of picking.it up the 
gaboon jumped up and hit 
squarely between the 
therefore not able to 
following day to play 
peth. Right?

Whenever a bowler 
pear at a game he is 
given 120 pins and not his average. 

——o-----
Some of the Maspeth Cavalcades 

were seen recently at a dance with 
their new bowling shirts. 

----—Q-----
Brooklyn Builders will also be 

sporting around with bowling 
shirts very soon. 

----- o—
This coming Sunday Newark will 

make its first appearance this year 
in Brooklyn at Schumacher's 
against the Builders.

Game starts at 2:30 p.
—o-----

standing:
W 
10

6 
1 
1

one of the most common 
ųsed in Newark. There are 

versions of the word but the 
prominent is the thing you

him 
eyes. He was 
show up the 
against Mas-

does not ap- 
automatically

alleys

m.

The league

Brooklyrf 
Newark 
Bayonne 
Maspcth

Vilnius Rapidly Becoming
A Thriving Capital

VILNIUS, Lithuania, T.S.R.—An
cient Vilnius (Vilna) is now covered 
with a blanket of snow and is dot
ted with the bare trunks of mighty 
oaks, with its one and only wide 
thoroughfare and hundreds of nar
row, medieval streets, has grown 
younger. The capital of Soviet Lith
uania presents an unusual scene of 
animation. The election of deputies 
of the Supreme Soviet of the U.S.S. 
R. here coincided with the moving 
over of government institutions from 
Kaunas to the liberated capital of 
Lithuania, with the big work of 
reorganizing a hundred and fifty 
nationalized industrial enterprises 
into real Soviet plants and factories.

Dozens of plants wheih had stood 
idle for many years are already 
operating. Every now and then out 
of date trucks ana modern Soviet 
five top trucks are seen racing 
the streets carrying lathes, machines

electoral wards, 
in the evening 
the center of 
workers’ settle

scores of

ago we held our an- 
and here are the re

Gusk—president (3rd

the line-up for the

working 
operetta

has been 
) produce an 
a credit to the repu- 
Aido Chorus.
the chorus will give 
drama of the Ukrai- 
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see it. We 
show worth
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our “opening nite” is
1941 at 4 p. m.
expect you—Gardner—

call for sacrifices and uninterrupted an<^ equipment from one part of the 
production. But he insists on quitting C1^ I-° tlae other People here are 
work every evening and disturbing already accustomed to seeing new 
the peace of this stable by demand- Powerful enterprises equipped with 
ing what he calls his share of these modern technique making then ap- 

nf mino pearance every week in place ofoats of mine.
“He has even threatened to 

me with his nose, saying he is 
ry and can’t work unless 
properly fed. His attitude is 
triotic, to say the least, and 
demanding that he be 
haltered away front my manger, in 
the interests of national defense.”

strike 
hung- 
he is 
unpa
id am

securely

ONLY THREE CASES
The Civil 

three cases 
FBI 16,885 
alone. The 
of the FBI
300,000. The appropriation for the 
Civil Liberties unit is not given.

An important part of the FBI’s 
report concerns activity against es
pionage, sabotage probes of alleged 
violations qf the antitrust laws, 
chiefly by unions, and “subversive 
activities.’’ Close to 300 surveys of ( arqassed huge fortunes by follow- 
factories have ben made and “re-1 |ng his example, 
commendations made to the plant1 ™- 
officials designed to maintain a ma
ximum

NO COINCIDENCE
If the original dog in the manger 

has not received a good press here
tofore, the same cannot be said for 
those American employers who have

former two or three small handi
craft factories.

of protection ”
MUCH OMITTED 

head G man’s section of 
says nothing about the 

Division

the
Ge-

JUSTICE
National defense is also the key

note of the Justice Department’s lar activities.

The 
report 
neral Intelligence Division whose 
functions Hoover described in Con- 
gresional testimony last year as in
cluding an alphabetical and geogra
phical index of “subversive indivi
duals,” finger printing industrial 
workers and reporting of their em- 

‘ ployęrs, inciting reports from em- 
1 ployers and Others on alleged “sub
versive individuals’’ and other simi-

They even have a press of their 
own which gives little else but their 
point of view. It specializes in think
ing up arguments why labor is al
ways “unreasonable,” “ill-advised”, 
“radical", “unpatriotic” or worse, 
when it demands wage increases 
which may infringe on their profits. 

(From C.I.O. Nows).

WASHINGTON, Jan. — American 
defense expenditures for the first 
half of the fiscal year totaled $1,- 
550,000,000, almost one-third of to
tal expenditures from the general 
fund, Treasury figures showed this 
week.

EMPLOYMENT DOUBLES
The pumbei' of persons engaged 

ip the city’s industry has practically 
doubled. During the past six months 
over 22,000 persons received work. 
Every day 150-200 former unem
ployed persons join in creative labor. 
Then certainty of the tomorrow no 
longer haunts th< people who are 
growing confident of the near fu
ture. Yourecorrespondcnt visited one 
of the recently opened secondary 
schools for adults. It is regularly 
attended by several hundred work
ers, office omPf^ca and handicrafts
men. Among therp many who have 
been promoted to various posts— 
directors of enterprises, foremen, 
managers, etc.

When the opening of the People’s 
University 
nius, 4,300 
students.

FREE
It seems 

paign fo the Supreme Soviet of the 
U.S.S.R. has accumulated all the 
fresh- and yet untouched energy of 
the liberated peoples Approximately 
800 representatives of the working 
people of Vilnius are working in

Lowell Chorus 
Barn Dance

♦‘Britain will return everything she borrows from t|ie V. S. Atwj item
j

was announced in Vil- 
persons signed up as

ELECTIONS NOW 
as if the election cam-

Before the people, 
distant past under 
monotonous dreary 
now stretches the

118 ward election commissions. The 
army of teachers and political work
ers counts over two thousand per
sons.

Harmonious preparations for free, 
nationwide elections are now under 
way whore only recently “elections” 
to the. Polish Sejm and Senate were 
accompanied by police terror, by 
petty squabbles in the bourgeois 
parties and groups, where the “el
ected” were two generals, two land
ladies, two big capitalists and one 
rabbi.

The Lithuanians, Poles, Jews and 
Russians arc working shoulder to 
shouder in the electoral wards. We 
visited a number of 
It was already late 
but everywhere—in 
the city; and in the
ment, Novaya Vilnyą, 
people were decorating the premises 
fpr voting. In the city’s big buildings 
discussions were taking place between 
the voters and their candidates for 
deputies. On the premises recently 
established for the State Philharmo
nic Society, approximately 2,000 vo
ters attentively listened to the 
speech of their candidate for deputy, 
Paul Boltrushek. 
who in the not 
capitalism led a 
existence, there
shining, bright path of the Soviet 
map. With closest attention they 
listen to the story how the son of 
a poor peasant became a member 
of the Red Guards in the days of 
the Great October Revolution, after
wards military commissar in units 
of the Red Army and today he 
guides the work of the Vilnius party 
organization.

The candidate for deputy, Mamert 
Gųstcho enjoys great popularity 
among the voters. This ordinary 
metal workers rose to the post of 
director of the biggest enterprise in 
Vilnius. The son of a worker has 
become one of the most talented or
ganizer of socialist enterprise in the 
Republic.

The capital of Soviet Lithuania 
energetically and joyously prepared 
for the election of January 12. The 
population of the ancient Lithua
nian capital, though unofficially, ze
alously vied with Kaunas for the 
best organization of the elections.

\ -—

Change of 
Lift. Frontier

WE LEND
reprinted from

I I

.THEY RETURN
FRIDAY Magazine

MOSCOW.— On January 10,1941 
a treaty was signed in Moscow be
tween the USSR and Germany on 
the Soviet-German frontier from 
the Igorka River to the Baltic Sea. 
This agreement established that the 
state boundary between the USSR 

. and Germany In the above-men
tioned sector pass along the line of 
the former actual state boundary 
between Lithuania .and Poland and 
further along the line of the for
mer Lithuąnlan-German frontier 
fixed by agreements- between Ger-

LOWELL, MASS.— On December 
28, the Lowell Balso Chorus held 
its first dance of the winter season. 
A gala affair it was, in a room 
tastefully decorated by Frank K., 
Eddie P., Milly C., and Al P. The 
newly refinished hall was filled 
with gay music, a capacity crowd, 
and a good time was had by all.

Our able and untiring members 
held the' following jobs—ticket tak
ers: Mrs. Ch. and Eddie P.; kitchen 
superintendents: Mr. Ch. and Mr. 
K., refreshment supervisor: Stanley 
P.—and our General Committee: Al. 
P., Stanley P. and Eddie P. (not 
3 brothers at all) worked with fer
vor to make the affair the success 
it was. Ernest C. collected pros
pects from far sections of the city. 
All members were very willing and 
did everything in their power to 
make the dance interesting and en
joyable for newcomers.

The following Sunday the Chorus 
held a short meeting. Of interest 
to all will be news of another fun 
fete. On January 18, 1941 at the 
club rooms—338 Central Street, 
Lowell, the Chorus will havę a Barn 
Dapce. It’s having all the fixings 
that it will be possible to collect. 
There’ll be hay and cornstalks 
less the cows have drafted 
above)—rural atmosphere and 
dern polka music. Back to 
country and for only a 15c admi
ssion . Ęy the way that’s this Sat
urday and we sure would like to see 
some of our fellow young people 
from far-off cities like Lawrence, 
Bostdh, Nashua, Brockton, Wor
cester, et all.

After thi^ affair we are plapnjng 
to stą^t chorus practices in earnest. 
Thus, keep tuned to the 
Youth Section for ’further 
ments.

— Now it’s
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many and Lithuania an Jan. 29, 
1928 and March 22, |939.
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» MAKSIM GORKYJ.

SAUSIO DEVINTOJI
(Tąsa)

Kareivis greit sugriebė iš už pečių 
šautuvą ir iššovė į jį iš rankos, nesu
laikydamas arklio. Žmogus vėl parpuo
lė. Kareivis nusijuokė.

-—Ką daro?—išgąstingai šaukė garbin
gas, gerai apsirėdęs ponas, sukiodamas 
į visas puses iššieptą veidą.—Gerbiamie
ji! Jūs matot?

Nepaliaujama srove liejosi duslus, kar
štas šnekesys; išgąsčio kančiose, sąmi- 
šio nerime gimė kas tai pamažu ir ne
žymiai vienijančio kylančią iš mirusių, 
nepratusią dirbti, nemokią mintį.

Bet buvo taikos žmonių.
—Meldžiamieji, kam jis iškoliojo ka

reivį ?
—Kareivis sumušė!
—Jis turėjo pasitraukt!
Prievartės gilmoj dvi moterys ir stu

dentas rišo peršautą darbininko ranką. 
Jis raukės, paniurusiai dairydamasis ap
link, ir kalbėjo aplinkiniams:

—Jokių slaptų tikslų mes neturėjom 
apie tai kalba tiktai niekšai ir šnipai. 
Mes ėjom atvrai. Ministerial žinojo, ko 
einam, jie turėjo mūsų peticijos kopijas. 
Būtų pasakę, nenaudėliai, kad esą, nega
lima, neikit. Turėjo laiko pasakyti 
mums šitai, mes ne šiandien susiruo
šėm... Visi žinojo—ir policija, ir mi
nisterial, kad mes eisim. Razbaininkai...

—Ko jūs prašėt?—rimtai, išmintingai 
pasiteiravo žilas sulysęs senukas.

—Prašėm, kad caras sušauktų žmonių 
rinktinius ir su jais vestų dalykus, o ne 
su činauninkais. Nuplikdė Rusiją, bjau
rybės, apiplėšė visus!

—Tikrai... kontrolė reikalinga!—ta
rė senukas.

—Darbininkui perrišę žaizdą, atsar
giai nuleido drabužių rankovę.

—Ačiū! Aš sakiau draugams—veltui 
mes einam! Nieko gera nebus... Dabar 
prirodyta šitai.

Jis atsargiai užkišo ranką tarp palto 
guzikų ir, neskubiai nuėjo sau šalin.

—Jūs girdėjot kaip jie šneka? Tatai, 
broleli mano...

—N-ta-aip! Nors vis tik tokią skerdy- 
nę suruošt...

Šiandien jį, ryt mane gali...
—N-ta-aip...

Kitoj vietoj karštai ginčijos:
—Jis galėjo nežinot!
—Tad—kam jis?
Bet žmonės, kurie bandė atgaivinti nu

mirėlį, buvo jau reti, nepastebimi. Jie 
pykino savo mėginimais atgaivinti mi
rusią šmėklą. Ant jų užpuldinėjo, kaip 
ant priešų, ir jie su baime slėpės.

Gatvėn įvažiavo, spausdama žmones, 
batarėja artilerijos. Kareiviai jojo raiti 
ant arklių ir sėdėjo ant dviračių, užsi
mąstę žiūrėdami į priekį, per žmonių 
galvas. Minia brukęs, duodama kelią, pa
niurusiai tilo. Skambėjo pakinkiai, trin
ksėjo dėžės, armotos, lingudamos sna
pais, atidžiai žiūrėjo į žemę, tarytum 
uostydamos ją. Šita važiuotė buvo pana
ši į laidotuves.

Kur tai sutraškėjo šūviai. Žmonės už
mirė, ėmė klausytis. Kas tai tylomis ta
rė:

—Dar!...
Ir staiga gatvė subruzdo.
—Kur, kur?
—Saloj... Vosyliaus...
—Girdit?
—Ar iš tiesų?
—Tikrai! Ginklų magaziną užgriebė,..
—Oho!
—Nupjovė telegrafų stulpus, pastatė 

barikadą...
—N-ta-aip... Štai kokie dalykai?
—Daug jų?
—Daug!
—Ech, nors atmokėtų už nekaltą krau- 

ją!...
—Dime ten!
—Ivan Ivanovičiau, eime, a?
—N-ta-aip... Štai, žinot...
Virš minios iškilo žmogaus figūra, ir 

prietemyj skardžiai suskambėjo šauks
mas :

—Kas nori kautis dėf laisvės? Dėl 
žmonių, dėl žmogaus teisės gyventi, dirb
ti? Kas nori mirt kovoj dėl ateities— 
eikšiakit pagelbon!

Vieni ėjo į jį, ir gatvės viduryj susi
darė kietas žmonių būrys, kiti skubiai 
ėjo kur tai šalin.

—Jūs matot, kaip suerzinti žmonės?
—Visiškai teisėtai, visiškai.
—Baisybių bus... Ai-ai-ai!

(Bus daugiau)

čia programą pildyti. Vyrai 
apsiėmė važiuoti, jei tik Vili
jos Choras sutiks su mūsų iš
laidomis. Dabar Vyrų Choras 
pradėjo-mokintis operetę “Ku
protas Oželis,” yra gražių dai
nų ir pati operetę yra labai 
juokinga.

Jonas šestavickąs, pirmas 
Vyrų Choro tenoras, jau 
sveiksta ir tuoj aus žada atei
ti dainuoti. Dabar labai rei
kalingas, visi choristai labai 
laukiame.

šį sekmadienį, sausio 19 d., 
Norwoodo Vyrų Choras va
žiuoja į Hudson, Mass. Lietu
vių Piliečių KJiubo Svetainėje 
dainuos ir loš operetę ir ko
mediją.

Visi hudsonieČiai ir apielin- 
kės lietuviai susirinkit skait
lingai. Pradžia 2-rą valandą 
po pietų.

Norwoodo Vyrąi yra pilnai 
pasirengę gražią programą 
duoti. žvalgas.

Scranton. Pa.
LLD 12 Apskričio Reikalai
Sausio 5 d. buvo sušauktas 

susirinkimas 12 Apskričio se
nos ir naujos valdybų. Susi
rinkimą atidarė org. M. Navic
kienė ir pranešė susirinkimui, 
kad šis susirinkimas šauktas 
dėl to, kad naują valdyba pri
imtų iš senos valdybos, kas 
priklauso 12 Apskr. reikalam. 
Kada likosi viskas sutvarkyta 
ir nauja valdyba perėmė visus 
Apskričio reikalus, senoji val
dybą apleido posėdį.

tiirn■»>>>IjfJI."r■T- w‘"

Nauja valdybą tuojau susi
tvarkė ir išsippko 12 Apskr. 
valdybą 1941 m. I valdybą 
įeina šie draugės ir draugai: 
organizatorium — R. Janušai- 
tis (scrantonietis), užrašų raš- 
tin. — D. Praleika (scranto
nietis), iždininkė — P. Radi- 
šauskienė (Wyomingo), finan
sų raštin. — M- Pącenkienė 
(Wyomingo), iždo globėjai— 
V. Valiukas, B. Žilinskas ir 
M. Norbutienė. Alternatai šie 
draugai: M. Navickienė, J. 
Visockis ir M- Bagužinskas.

Nauja valdyba paėmė iš se
nos valdybos štai ką: pini
gais $26.16, tikietų dėl pa
rengimų ir piknikų, “Laisvės” 
spaudos darbo, $275 vertės. 
Taip pat ir knygas, kaip fi
nansų, tąip užrašų sekreto
riaus ir viskas tvarkoje rasta.

Naujos Valdybos Nutarimai
1. Kąd būtų ateinanti pus

metinė konferencija šaukiama 
4 d. gegužės ir kad tą dieną 
įvykdyt parengimą dėl 12-to 
Apskr. naudos. Kaip jau yra 
žinoma, kąd pusmetinė kon- , 
ferencija atsibus Scrantone. 
Taigi, tikimės, kad draugai 
scrantoniečiai gerai pasidar
buosite dėl minėto parengimo. 
Turiu iš kalno, pranešti, kad 
tame parengime 
Wilkes Barre 
ręs choras.

2. Nutarta, 
želio (June)
didelės iškilmes Valley View 
Parke paminėjimui Lietuvos 
išsimušimo iš po fašistų jungo. 
Taigi, 12 Apskr, valdyba atsi-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

PASKAITA SU MUZIKA
RENGIA LAISVĖS CHORAS

HARTFORD, CONN

Įvyks Sekmadienį

Sausio 19 Jau

HARTFORD, CONN.

Pradžia 2 vai. po pietų
įžanga 25 centai

SKELBK1TES "LAISVĖJE

Svarbus Pranešimas

kad 15 d. bir- 
būtų surengtos

dalyvaus ir 
naujai susitvė-

P.
kretoriąus antrašas: 401 Elec
tric St., Scranton, Pa.

šaukia į visas progresyviškas 
organizacijas, kad ant minėtos 
dienos nieko nerengtų, o visi 
iš vieno kooperuotų dėl ap- 
vaikščiojimo minėto įvykio.

12 Apskr. Užr. Sekr.
D. P-raleika.

S. Naujo 12 Apskr. se-

Penktas puslapis

Buvusiam Valdyboje, Wilkes* 
Barre, Pa. — Apie įvykusią 
L.L.D. 12-to Apskričio konfe
renciją buvom gavę anksčiau 
nuo kito korespondento. Todėl 
jūsų korespondencijos nebega
lėsime sunaudoti. Vis tiek ačiū 
už rašinėjimą.

Amerikos Piliečių Svetainėj
227 LAWRENCE STR.

Prof. Vytautas Bacevičius

Išgirskite Prof. Bacevičiaus Paskaitą “Lietuvos 
Muzika ir Jos Kūrėjai”.

KVIEČIA LAISVES CHORAS

Springfield, UI.

įvairios Žinios
Sausio 2 d. mirė Antanas 

Ūselis, paliko nuliūdime mote
rį ir tris sūnus. Velionis sun
kų darbą dirbo per daug me
tų, anglis kasė. Amžium nebu
vo dar senas, tik 55 metų, bet 
kaip velioniui Antanui, taip ir 
kitiems angliakasiams sveika
tą pakerta po žemės urvus gi
liai landžiojant, negeras oras 
ir visokie gasai suėda plau
čius ir kitą visą organizmą. 
Daug numiršta angliakasių 
lietuvių, ale mes kitus ir ne
paminime spaudoj. Manom, 
gal tas ar tas aprašys, o kaip 
reikia, tai ir pasilieka nepa
rašyta bei pervėlu aprašyti.

Gruodžio 20, 1940 metų, 
mirė Antanas Marcinkus, 58 
metų. Velionis paliko moterį, 
dvi dukteris ir sūnų, liūdinčius 
tėvelio. Taipgi buvo anglies 
kasėjas.

Mirusieji tapo palaidoti su 
katalikų bažnyčios patarnavi
mais. Kad ir velionys nebuvo 
dideli maldininkai, bet gyvie
ji mirusių nepaiso, taip laido
ja, kaip kam patinka. O ne
gyvieji jau negali duoti sa
vo pasipriešinimo.

Aš sakau, ilsėkitės ramiai, 
abu Antanai, Amerikos žemės 
šaltuose kapuose.

Apskrities raštininkas pa
duoda skaitlinę 1940 metų. 
Susituokimų buvo 558, o 1939 
metais buvo 663. Gimimų 1940 
m. buvo 3,468, o 1939 metąis 
buvo 2,061. Mirimų 1940 m. 
buvo 1,763 ir 1939 metais bu
vo 1,590. Mat, po biskį gyven
tojai auga.

Žįiema iki šiol dar nėra šal
ta. Zero nėra buvę, kaip kitas 
žiemas šiuom laiku būdavo 
dideli šalčiai. Ot, pašala gero
kai kartais. Sniego veik dar 
nėra buvę iki sausio 12 d. 
Kaip kada lietus palyja, ale ir 
tai ne daug, ūkininkai van

dens dar vis neturi kiek reik
tų ir tiek.

Anglies kasyklos kaip kat
ros dirba pilną laiką, 5 die
nas į savaitę ir 7 valandas į 
dieną. Kas turi gerą darbą ir 
gerą sveikatą, uždirba ir šim
tinę į pusę mėnesio. Ale tokių 
laimingų labai mažai tesiran- 
da. O po mažai uždirbančių 
angliakasių tiek ir tiek ran
dasi. O gyvent visiems lygiai 
reikia.

Yra viena angliakasyklą, 
vadinama B mine, kur ran
dasi dvi unijos, vieni priklau
so progresyvių unijai, o kiti U. 
Mine Workers. Atsitinka ir 
muštynių vienų su kitais, ne 
tik jau ant viršaus, ale ir po 
gilia žeme kasykloj. Labai ne
gerai, kad vieni kitų turi bi
jotis net žemės urvuose!

A. Čekanąuskąs.

Keno Vaikui Tie 
Kriminalistai?

(Tąsa nuo 3-čio puslp.) 
lei naujo teismo du jauni 
žmogžudžiai, kurių pavar
dės — W. Panaro ir Giro 
Liguoro.

Praeitą antradienį, sausio 
14, New Yorke ant 5th 
Ave., dienos laiku, du jau
ni vyrukai laike apiplėšimo 
nušovė savo auką (kurį api
plėšinėjo) Alfredą Klaus- 
maną, policistą Maherį ir 
mirtinai pašovė taksi-kiabo 
šoferį L. Weisbergą. žmog
žudžiai yra du broliai — 
William ir Anthony Esposi
to.

Galite įspėti, keno tai vai
kai—vaikai labiausiai tikin
čių žmonių. Sing Sing ir ki
tų kalėjimų rekordai Ame
rikoj taipgi rodo, kad did
žiausias procentas bažnytL 
niai išauklėtų bei religinių 
žmonių baudžiami už riim 
tus prasikaltimus. —P. š.

Worcester, Mass.
Pažangių Lietuvių Tarybos 

Worcesterio skyriaus praplės
tas posėdis įvyks sausio (Ja
nuary) 20 d., tai yra, pirma
dienį, 7:30 vai. vakaro, 29 
Endicott St, Svetainėj. Čia da
lyvaus ir apskričio valdyba. 
Kadangi ši organizacija yra 
inkorporuota Mass, valstijoj, 
tai mes matom reikalą supa
žindinti Worcesterio pažan
gius lietuvius su šios organi
zacijos įstatais ir užsibrėžta 
veikla.

Prašau visų bendrai, kaip 
darbininkų, taip biznierių ir 
profesionalų, atkreipti atydą. 
Jūsų visų dalyvavimas šiame 
susirinkime yra pageidauja
mas. Kadangi Pažangių Liet, 
Taryba atidarys savo radio 
pusvalandį, tai ir šiuo klausi
mu mes norime su jumis pa
sikalbėti ir girdėti jūsų pa
geidavimus.

Pažangių Lietuvių Taryr 
bos Worcesterio Skyriaus 
Pirm. J. M. Lukas,.

Norwood, Mass.
Iš Vyrų Choro Veiklos.

Norwoodo Vyrų Choras va
dovybėj M. K. Bolio puikiai 
dainuoja ir vaidina veikalus- 
operetes. 1940 metų pabaigoj 
pasekmingai pildė programas 
šiose kolonijose: Nashua, 
Worcester, Stoughton, So. Bos
ton, ir pačiame Norwoode. Vi
sur publika buvo patenkinta ir 
Choras gavo gausių aplodis
mentų.

šiemet Vyrų Choras jau va
žiuos į Hudson, pildys ‘ visą 
programą, sulos,operetę “Kau
no Ponai,” komediją “Į Ame
riką” ir daug dainuos liaudies 
ir darbininkiškų dainų. Taipgi 
gautas kvietimas iš Waterbu
ry, Conn. Vilijos Choras kvię-

WATCH MAKER LAIKRODININKAS |

Jau 25 metai tirisąu laikrodėlius ir kąs tik 
priklauso prie auksoriaus. Mūsų ilgų metų 
patyrimas {rodo, kad atliekame gerą, darbą. 

Parduodu visokių išdirbysčių laikro
džius ir žiedus už žemą kainą.»

Draugijom bei organizacijom, kaip tai baza- 
ram ir tt., duodame specialę nuolaidą. Kam 
neparanku pas mus atvažiuoti, irribūnam j 
namus ant pašaukimo j bile vietą Broofciyne 

ir Queens..
Kreipkitės pas jnus, o būsit pilnąi patenkinti, nes pas mus. gausit j;

pigiau, negu bile kur kitur. Persltlkrinkit.' J
V. KAZEL-KAZLAUSKAS |

221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE, L. 1. ?

Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike iki Springfield ’ 
Blvd.; Jamaica Ave. iki 221st St. Eleveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bld. J 
Queens Village bus, '8 Ave. Subway iš Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutinės 1 
stoties—169th St. Paimt Queens Village buą ir išlipt ant 221 St. į

M

Keliaujantiems į Floridą
Keliaudami j saulėtą Floridą, visada sustokit pas

WALTER MARINĄ
Pas jį būsite maloniai priimti, gausite gerą maistą, 

visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

[fSgr3 Puikios Jūrų Maudynes
Patogi vietą žuvavimpi, medžioklei ir ramu pasilsėt.

Mūsų kainos daug žemesnės negu kitur. Mūsų vieta yra 
žinoma kaipo

Marin’s Inn, Route No. 1
4 MILES NORTH OF EAL GALLIE, FLORIDA

LAISVES’ BANKIETAS
laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, 26 d. sausio 

Po šėrininkų suvažiavimo vakare

SAUSIO 26 JANUARY M
I* , . +j

—Įvyks—

BANKIETAS IR ŠOKIAI
TRUMPA IR GRAŽI DAILĖS PROGRAMA

STASYS KUZMICKAS
Baritonas iš Shenandoah, Pa. 

Dainuos Solus

K. B, KRIAUČIŪNAS
Baritonas Padainuos Komiškų 

Dainelių

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Sopranas iš Harford, Conn. 

Dainuos Solus

M

H 43

Vakarienė bus duodama 6:30 vai. vakare, šokiai prasidės nuo 7 vai

PRAŠOME IŠANKSTO ĮSIGYTI BANKIETO. BILIETUS

BROOKLYN CENTRAL PALACE SALĖSE
18 MANHATTAN AVE., v™.. w.k„ B„.dw.y BROOKLYN, N. YVienaę blokas nuo Broadway

PASAMDYTA DVI SAUeS, VIENA ŠOKIAMS, O KITA VAKARIENEI

Kaip visuomet, taip ir šiuom, kartu, “Laisvės” bankiete dalyvaus daug svečių iš kitų miestų. 
Pasimatykite su senai matytais didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuviais ir įsigykite naujų pažin
čių su svečiais iš kitų miestų, dalyvaukite šiame savo dienraščio bankiete.

VAKARIENEI ĮŽANGA $1.50, ŠOKIAMS 40 CENTŲ

5:1

4



Šeštas puslapis

Mūsų Gabiosios Vajininkės Balsas

kurie davė

■ v LAISV®

Portland, Oregon

SO. BOSTON. MASS.

WORL,

K. Žukauskienė.

Paterson. N. J.
du

tai

jau

“Buvai

J. Matačiūnas.

NEWARK, N. J.

(JANUARY)

Į

Sutaisė DR. D. PILKA

i

atsinaujini, 
karštis, tai

Šausio 19 dieną, tai yra at
einantį sekmadienį, pas mus 
įvyks svarbios prakalbos, ku
rias rengia Lietuvių Literatū-

-i-
V

f

Susirgo Franas Yonika, Jr., 
nuvežtas į ligoninę Terrytown, 
N. Y. Ten padaryta operacija 
sausio 10 dieną.

pa-
Vo-

tu- 
tu-' 
tai1

(Tasa nuo 3-čin pusi.) 
kapinynas! Viskas buvo

Idabelle Firestone, widow of Har
vey S. Firestone, whose new com
position, “If I Could Tell You”, 
will become the theme of The 

Voice of Firestone on Jan. 6.

čio-
lie-

ir
ku-

iš-

agaliau tokių,

rėmimą liaudies

iš Montello.
3—Prakalba.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

rinkimo prasidėjo 
Pirmiausiai buvo 
A. Petrašiūnas, ku-

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apn 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.00 su prisiuntlmu

o

i ■■

MMia

lĮfrili.t.u.Čį

Prisiunčiu money orderį už 
vieną atnaujintą prenumeratą. 
Gaila, kad negalėjau baigt 
darbą taip, kaip buvau pasi- 
brėžus. Bet atsižvelgiant, ko
kiose sąlygose turėjau dirbti, 
tai aš manau, kad imant pa
vieniai, tai gal neapsiriksiu 
sakydama, kad aš subytinau 
visus, neišskiriant • draugų 
Čiurlio ir Stripeikos. Jie 
rėjo daug pagelbininkų ir 
rėjo paėmę daug kolonijų, 
jiem buvo daug lengviau, 
aš tik vien'1 savo koloniją 
turėjau, kuri nėra didesnė 
Elizabethą. Bet jiems irgi

ganėdinti jos turiniu. Tik ke
letas suklaidintų smetonininkų 
melais atsisakė 
bet kaip pereis jų 
ir vėl skaitys.

Ačiū draugams,
po keletą skaitytojų, kaip Dr. 
J. J. Karkiančius, draugė 
Skestaitienė, J. M. Stanelis ir 
Palubinskas, taipgi ir kitiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 

! to taip svarbaus darbo. Ačiū 
J. Paukštaičiui ir A. Dulskiui 

i už pasidarbavimą baigiant 
vdjų. Ačiū draugui Geo. Sta- 
siukaičiui iš Cliffsidės, kuris 
pasidarbavo savo kolonijoj ir 
davė keliolika prenumeratų.

Aš, kaip greit susveiksiu, ir 
vėl tęsiu savo darbą ir toliau, 

tarp lie- 
” atsako 

darbininkų

te- 
ii ž 

pri
klauso didelė garbė už tu .: 
jn pasišventimą dėl di nmščio 
“Laisvės.”

Kas link gavimo naui 
tytojų ir senų atnaujinimo. tai k platindama “Laisvę” 
turiu pasakyti, kad šiemet bu- tuvių, nes tik “Laisvė 
vo daug lengviau, kaip kitais (teisingai į visus 
metais, žinoma, katrie skaito ■ reikalus. 
“Laisvę,” visi myli ir yra už- j

ĮVAIRUMAI
*

(Tąsa nuo 3-eio pusi.) lir kai kurie vėžliai (pasie
lki ą 300 metų).

Iš žinduolių trumpiausiai 
gyvena įvairūs graužikai 
(pelė, žiurkė, voverė, triu
šis — mažiau 10 metų). 
Daugumas gi žinduolių 
(kiaulės, ožkos, elniai, jau
čiai, kupranugariai, arkliai, 
delfinai, katės, meškos, 
smulkiosios beždžionės) gy
vena iki kelių (keturių-pen
kių) dešimčių metų.

Ilgiausiu amžiumi pasižy
mi drambliai, galį sulaukti 
net 200 metų.

Ar galima nustatyti ko
kią nors taisyklę margame 
gyvių amžiaus ilgumo lape?

Pirma, kas krinta į akis, 
tai gyvių amžiaus ilgumo 
ryšys su jų didumu: gimi
ningų formų stambesnieji 
gyviai gyvena žymiai ilgiau. 
Antai, žvirbliai paukščiai,

žiaus ligi, palyginti, gana . vidutiniškai pasiekią dviejų 
ilgo. Antai, muselė gyvena 
apie 10! dienų, duonvabalis 
ir dilgyninis drugys —apie 
vienerius metus, didieji va
balai (pavyzdžiui, klevinis 
vabalas, ūsorius ir kt.) — 
4-5 metus, pagaliau kai ku
rios cikados gali išgyventi 
17 metų.

Smulkiųjų vėžių pader
mės gyvulėlių gyvenimas 
matuojamas mėnesiais, tuo 
tarpu upinis vėžys išgyvena 
ligi 25 metų.

Pieviniai gyviai gyvena, 
tiktai keletą mėnesių.

Įvairių Gyvių Amžiaus 
Ilgumas

moliuskų gyvena, palyginti, 
neilgai — nuo vienerių iki 
penkerių metų, ir tik turk
lys išgyvena 9 metus, o Lit- 
torina — iki 20 metų.

Aštuoniakojis gyvena ligi 
10 metų, o kalmarai iš viso 
tik vienerius metus.

Pas mus sutinkamų vorų 
amžius — 1—2 metai, bet 
žinomas voras - paukštinin- 
kas gali kartais išgyventi li-

Pereidami prie vabzdžių, 
turime pažymėti, kad dau
gelio jų gyvenimas vabzdžio 
formoje yra trumpesnis už 
lėliukės būsenos periodą. O 
išsivysčiusių vabzdžių tarpe 
galima rasti ištisą eilę per
ėjimų nuo gana trumpo am-

Penktadienis. Sausio 17, 1941

kantoje kėlė trūkšmą ir 
skandalą. “Big Joe” pavie
šėjo New Yorke, nuvažiavo 
ten, kur jis buvo suplanuo
tas, pagamintas; Kultūros 
ir Poilsio Parke atsistojo, 
kur ir stovės amžinai.

Lietuvių Radio Korp.
Programos:

Šeštadienio, Jan. 18, radio 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryto liūs sekanti:
1— Kalbės Dr. Emilija Rudo- 

kiūtė iš So. Bostono, tema, 
“Ar Akiniai Reikalingi?”

2— Dainos ir Muzika.
3— žinios.

Sekmadienio, Jan. 19, radio 
programa per stotį
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:
1— Ben Simmons orkestrą iš 

Paquonock, Conn.
2— Dainininkės Zose Vaitkiū-

Visko Po Biskį
Nesenai ir mus aplankė 

“Vilnies” redaktorius II. Jag
minas. Linksma buvo mums 
susipažinti su savo darbo žmo
nių vadu. Prakalbas surengė 
bendrai ALDLD 4 kp., Port
land©, ALDLD 223 kp., Ore
gon City ir LDS 106 kp., Ore
gon City.

Prakalbos su maža progra
mėle įvyko gruodžio 3 d. Va
karas pasitaikė labai miglotas, 
ir tas daug žmonių sulaikė 
nuo atėjimo į prakalbas. Pra
kalbos įvyko Portlands. Pir
mininkavo d. P. Atko.

Pirmiausiai kalbėjo mūsų 
svečias II. Jagminas. Jis kal
bėjo apie Lietuvą. Aiškiai iš
dėstė Lietuvos naują gyveni
mą ir nurodė, kad mums 
nai ar kitur gyvenantiems 
tuviams nereikia bijotis 
klausyti tų visų šmeižimų,
rie šiandien priešų leidžiami 
apie naująją darbo Lietuvą.

Toliau kalbėtojas aiškino, 
kad lietuvių kalba niekados 
nebus panaikinta, bet bus 
daugiau išplatinta prie Sovie
tų tvarkos. Toliau aiškino, kad 
Lietuvos darbo liaudies val
džia jau daug ką gero paro
dė Lietuvos darbininkams per 
tą trumpą laiką, kas prie su
puvusios Smetonos valdžios nė 
sapnuoti nebuvo galima, šian
dien Lietuvos liaudis, nusikra
čius nuo fašizmo, linksmai ir 
gražiai kuria sau darbininkiš
ką gyvenimą ir džiaugiasi, 
kad turi savo priešakyje ga
lingą šalį, Sovietų Sąjungą, jų

Įvairumai
Pasimirė Vladas Bubelevi- 

čius. Mirė netikėtai širdies li
ga. Naktį išdirbęs audinyčioj 
Passaic, N. J., sausio 11 dieną, 
Bubelevičius parėjo namo 7 
vai. ryte. Bet nusiskundė sa
vo žmonai, kad jam krūtinę 
skaudą ir nesijaučia gerai. At
sigulė lovon atsilsėti, bet už 
kelių minučių pasimirė. Mirė 
sulaukęs 54 metus amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo nuo Varėnos.

užtarėją. Tai' šiandien Lietu
vos liaudis nuoširdžiai dėka- 
voja Sovietų Sąjungai už lais
vės atgavimą.

Pertraukoj kalbėtojas prisi
minė apie auką liaudies laik
raščiui. Kad ir nedaug buvo 
žmonių, ale aukų ant vietos 
tapo surinkta 24 doleriai ir 65 
centai. Tai iš tokio mažo bū
relio žmonių gera auka.

Aukavo šie :
J. S. Stupurai 6 dolerius; 

po 2 dolerius A. Raskoski, W. 
A. Mūriai, ir F. V. Ulskiai. 
Po 1 dolerį J. Urbonas, J. Sli- 
žis, D. Karbanskienė, A. Urbo
nienė, S. Danill, M. Jonikaitis, 
S. Umbrasas, A. Petrašūnas, 
S. Palinauskas; po 50 centų: 
L. Jozel, K. Marges, P. Atko, 
J. Žukas.

Adella Savicky ir Stella Uls- 
ky po 40 centų; Nina Jonai
tis, E. Korsak, G. Urbon po 
25 centus.

Tai matote, kaip mūsų drau
gai atjaučia savo laikraščius.

Visiems sakome ačiū už to
kį širdingą 
dienraščių.

Po aukų 
programa, 
perstatytas
ris gražiai padeklamavo. Po jo 
jaunuolė Nina Jonaitis gražiai 
lietuviškai padeklamavo, o an
glų kalboj deklamavo G. Ur
bon. Paskui Leona Korsak
ėjus daug juokų pridarė su 
savo “buble gum.”

Ant pabaigos pasirodė 
berniukai, 11 metų, su savo 
gražiomis armonikomis,
Bill Korsak ir Danny Stupur. 
Šiedu berniukai gražiai pri- 
linksmino publiką. Net kelis 
kartus buvo iššaukti ant es
trados. Tai galima sakyti, kad

rojs Draugijos 84 kuopa. Kal
bėtojas bus Rojus Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, ir žur
nalistas Robertas Matusevi
čius, kuris dar ne per seniai 
atvykęs iš Lietuvos. Prakal
bos bus apie įvykius Lietuvoje 
ir apie europinį karą.

Prakalbos įvyks ..Bakanaus- 
ko svetainėję, .62 Lafayette St. 
ir prasidės 3 vai. po pietų. 
Visus lietuvius kviečiame da
lyvauti.

decimetrų ilgumo,- gyvena 
apie 20 metų, kai tuo tarpu 
žymiai didesni grobuonys 
pasiekia net 100 metų am
žiaus. Kai kurie mokslinin
kai tai pastebėjo labai dau
gelyje atvejų.

Paskutiniu metu iškeltas 
ir antras gyvių amžiaus il
gumo nustatymo būdas. So
vietų zoologas Severcevas 
pamėgino sujungti į vieną 
matematinę lygtį gyvio am
žiaus ilgumą, veisimosi 
greitį ir mirtingumą. Jo 
manymu, bet kurios gyvių

Žuvų tarpe matome didelį rūšies amžiaus ilgumas yra 
amžiaus įvairumą: yra vi-1 atvirkščiai p r o p o r c ingas 
sai t r u m p a a m ž ių gyvių1 dauginimosi rodikliui, ši 
(Aphia — Išmėtai); viduti- taisyklė jau pritaikyta kai 
nio amžiau^ (ungurys 15- 
20 metų) ir 
kurie gerosi sąlygose gali 
sulaukti vi$ąi garbingo am
žiaus. Yra1 žinomi atvejai, 
kai lašiša pasiekia 100 me
tų, karpis —i 150 metų, o ly
deka—250. Tačiau šie išim
tini atvejai šiais laikais yra 
abejotini.

Iš amfibijų daugumas te
gyvena apie 10-20 metų (sa
lamandra, tritonas ir kt.).

Atmetę pasakišką ele
mentą, ilgiausį varlių am
žių galime laikyti 36 metus, 
o japoniškos varlės išgyve
na ligi 57 metų.

Šliužiai, panašiai kaip* ir 
žuvys, gali būti skirstomi į 
.tris grupes. Yra driežų, ku
rių gyvenimas trunka tik kad jis tik laikinai stovės 
metus arba dvejus. Viduti-; Pasaulinėj Parodoj; kad Ve
nio amžiaus ilgumo atsto- liau bus pergabentas į Mas- 
vais gali būti laikomi: gel- kvą. Ir tas planas įvykin- 
tonpilvis (10 metų), dyglia- tas gyveniman, nepaisant, 
uodegis (Uromastix—9 me- kad tarptautinė padėtis la- 
tus) ir barškuolė gyvatė bai pasikeitė, kad karas su- 
(33 metus). Krokodilai iš- darė keblumo susisiekime.! 
gyvena ligi 60 metų. Ilgiau-1 ■ Mums atrodo, kad be 
siu amžiumi pasižymi pito-l galvos pasiliko ne “Big 
nai (gyvena ligi 100 metų)'joe,” bet tie, kurie neapy--.

kuriems paukščiams ir žin
duoliams. Artimiausios atei
ties reikalas — patikrinti ją 
kitu gyvių atžvilgiu.

—L. M.

Sovietų Pavilijonas Jau 
Stovi Maskvoje

mų 
pastatyta iš medžio, popie- 
ros, tik griaučiai geležiniai. 
Viskas buvo padaryta tik 
laikinai, be rimto apgalvo
jimo, be ateities plano. Ir 
ta “Ateities Paroda” virto 
jau praeitimi.

Kitaip buvo su Sovietų 
Sąjungos pavilionu. Iš pat 

' pradžios buvo suplanuota,

Koncertas ir Šokiai
RENGIA SIETYNO CHORAS

šeštadienį

25 "ausio

&

180 NEW YORK AVĖ.
Newark, N. J.

Pradžia 7:30 v. vakare

Geo. Kazakevičiaus
Orkestrą Gros Šokiams
PROGRAMA
Brooklyn; Bangos Choras is

Aldona Klimaitė

PUIKI DAILĖS
Programa: Ensemble Aidbalsiai iš
Elizabeth; vietinis Sietyno Choras; Rusų Choro šokikų grupe ir 
solistė Aldona Klimaitė, koloratūra sopranas ir bus daugiau talentų. 
Įžanga 50 centų. • Tik šokiam 25* centai.

kviečiame skaitlingai susirinkti išgirsti gražią programą ir 
pasilinksmint. RENGĖJAI.

Lietuviai Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida Reikalaukite pas

DR D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass

buvo graži meninė programė
lė. Visiems programos daly
viams tariame labai ačiū.

Po programos Jagminas vėl 
kalbėjo, šį kartą kalbėjo apie 
karą, pasmerkdamas pasaulio 
buržuaziją, kaipo kaltininkę 
to karo. Kalbėtojas nurodė, 
kad Anglija su savo lordais ir 
Francijos buržuazija tai yra 
kalčiausi už šį karą ir milio- 
nai darbininkų vargsta ir ken
čia dėlei kelių dykaduonių. 
Bet ateina laikas, kada su jais 
taip gali atsitikti, kaip atsiti
ko su Lietuvos ponais. Kada 
išgirdo Lietuvos poneliai, kad 
Lietuvos liaudis prisideda prie 
Sovietų Sąjungos, tai kaip 
šėlę per beržyną leidosi į 
kieti ją.

Jie žino, kad šiandien
nebegalės darbininkų ir vals
tiečių kraują čiulpti.

Prie pabaigos kalbėtojas

ragino visus skaityti savo dar
bo žmonių laikraščius, kaip 
“Vilnį” ir “Laisvę.”

Po to trumpai kalbėjo J. 
Stupur apie organizacijas, aL 
sušaukdamas į publiką stoti į 
organizacijas. Jis ragino vi
sus, kurie nepriguli prie kuo
pų, kaip tai, LLD arba LDS, 
tuojau tapti tų organizacijų 
nariais ir veikti visiems išvien.

Buvo keletas klausinių, į ku
riuos Jagminas gražiai ir aiš
kiai atsakinėjo. Taip ir užsi
baigė mūsų prakalbos. H. Jag
minas visai publikai labai pa
tiko, jis yra gabus kalbėtojas.

Gruodžio 4 d. turėjome su
rengę bendrai vakarienę atsi
sveikinimui su II. Jagminu, 
Oregon City pas S. Umbrasus. 
Gražus būrelis publikos atsi
lankė.

Besisvečiuojant jr skanius 
valgius mūsų gaspadinių pa
gamintus bevalgant, L. Jozel 
prasitarė, kad iš eilės kožnas 
svečias turi išsireikšti savo 
mintis. Taip ir padaryta. Kuo
ne visi sveteliai šiek tiek kal
bėjo. O ant galo mūsų garbin
gas svečias II. Jagminas buvo 
paprašytas pakalbėti. Jis aiš
kiai ir trumpai pasakė, kad 
jį gražiai patiko visur, kur jis 
lankėsi ir sakė, kad šį metą 
nėra sunku gauti naujų skai
tytojų.

Baigdamas savo kalbą pra
šė, kad ir toliau taip dirbtu
me, kaip kad dabar dirbame.

Jagminas sakė, kad jis nie
kados neužmirš Oregono lie
tuvių. J šią vakarienę geras 
draugas A. Raskoski atsivežė 
gražią stalo užklodę ir pado
vanojo “Vilniai”. Už užklodę 
surinkta 7 doleriai ir 50 centųį 

(Tąsa ant 7-to puslapio)

bet

SauU-'e,1'Vą

CONSOLIDATED

HAS EDISONO BARGENAS

SUNLAMP
SAULELEMPA

SU AUTOMATINIU NUSTATYMU
• Turėk tokį veidą kaip “tik ką ii Floridos”! 
Snustelėk knynki. Per kelias minutes ii lempu 
duoda tiek rudinanėių saulinių ultra - violetinių 
spindulių kaip Liepos saulė per 20 minučių. Taip 
pat ir šildančius žemiau-raudonus spindulius. Te
gu vaikai—visa šeima—gauna saulės spindulių 
elektriniai. Automatinis prietaisas nustato “sau
linių maudynių” laikotarpius. Lempa pasukama 
visais reikiamais kampais, pastumiama ant gu
minių ratukų, (jungiama j bile AC srovę . . . 
Šiomis sąlygomis tikras bargenas namams ar raš
tinei. Greit pasinaudokite; pasiūlymas apribotam 
laikui! Specialė kaina gatavais-. . . $32.84.

Elektros kainos dabar taip žemos, kad jūs galite 
gaut penkias 5-mlnutines maudyne^ tik už 1c 
pagal vidutinę kainą namam.

TIK TUOJ IR

į menesį
PER 8 MĖNESIUS

Pradinis $4 (mokėjimas padengia 66c 
N.Y.C. pirkinių taksus, (mokestį ir pa
laukim!).

PATIKRINTA Elektrinių Bandymų 
Laboratorijų.* Taipgi užgirta antspau
du Amerikos Gydytojų Draugijos.

f** NEBOKI® »B'-VS“5 ’ '

rrx .sisfof.-kitA W.TZ kas Trečiadienis 7:30 P. M. “Echoes of New York.

5,

žsakymus Priima Mūsų l’atx<k w e 
Parduotuvės, turinčios A| ženklą 

Pasiūlymas tiktai. kostumeriams Consolida
ted Edison Systemoa Kompanijų



trenkt

Šj Vakarą Rusą Koncertas 
New Yorke

Pardavinėtojų Unijos boka
las 65-tas laimėjo 5 savaičių

ruojant būsiąs New Yorke j- 
stėigtas madų centras, kuris 
lešuosiąs pusantro miliono do
leriu.

Keturių Tautų Koncerto 
Programa bus Žavinga

latvių 
Sarah

Lietuvių, latvių, estų ir suo
miu organizacijų bendrai ren
giamo koncerto programa bus 
labai įdomi ir žavinga’. Josios 
išpildyme, beje, dalyvaus ne 
tik šių keturių tautų parink- 
tiniausi meno talentai, čionai 
jų bus ir daugiau, čia bus 
orkestros, violos ir piano mu
zikos, čia bus solo ir chorų 
dainų, taipgi bus solo ii- gru
pių šokių.

O po programos visu daly
viu šokiai—balius.

Koncertinėj programoj da
lyvaus latvių stygų ir dūdų or
kestrą, suomių choras, vado
vaujamas Hannes Saari; Biru- 
tą Ramoškaitė, akompanuo
jant B. L. šalinaitei, violos 
solo per Henry Pakaln, akom
panuojant Ruth Hill; 
choras, vadovaujamas
Gibet; baletistės Sonja ii- Ger
trude Tyven; pianistas prof. 
Vytautas Bacevičius; Radiše- 
vo rusų liaudies šokikų grupė, 
vadovaujama Alex Karaczun, 
šoks rusų, ukrainų ir vengrų 
šokius; Aido Choras, vado
vaujant Aldonai Žilinskaitei.

Kaip matome, programa ne- 
perilgiausia, bet labai įdomi, 
balansuota. Pramogos tikslas 
gražus ir svarbus. Iš vienos 
pusės; bus proga susipažinti 
su vieni kitų kultūrinėmis jė
gomis, vieni nuo kitų pasimo
kinti, iš kitos pusės paremti 
visiems svarbų tikslą — Atei
vių Gynimą, kuris prie didė
jančios reakcijos kasdien turi 
daugiau bylų vesti, • daugiau 
žmonių ginti, taipgi vesti dar
bą, kad įstatymdavystėse ne
būtų pravesta daugiau aršių 
ateiviams persekioti įstatymų 
ir kad būtų atšaukti jau pra
vestieji žalingi įstatymai. Kon
certo visas pelnas skiriamas į bus 
ateiviam ginti. land’e.

Pabaltos Kultūrinė Taryba 
prašo ir tikisi visų meno mylė
tojų ir progreso, taipgi visiems 1 
žmonėms teisių šalininkų nuo- i 
širdžios kooperacijos tame 
darbe. Prašo visus įsigyti iš
anksto bilietus. Galinčius pa- Jaunimo Divizija turės , savo 
sidarbuoti, prašo paimti bilie- konvenciją šį šeštadienį, Fra- 
tų platinimui.

Bilietų kainos 50 ir 75 cen- no W. 48th St., 
tai. Koncertas įvyks vasario darymo sesijoj 
(Feb.) 8-tą, 8 v. v., Finų Sa
lėj, 15 W. 126th St., New

Brookly mečiai Susidomėję 
Laukia “Laisves” Iškilmių

kadangi 1 “Laisvė

Kritikavo Pasimojimą 
Išmest Mokytojus

Didžioji “Laisvės” metinė 
iškilmė — šėrininkų suvažia
vimas ir bankiotas — jau tik 
už savaitės. Jis įvyks sausio 
26-tą, Central Palace, 18 
Manhattan Avė., Brooklyne.

“Laisvės“ motinai suvažiavi
mai brooklyniečių yra visuo
met laukiama šventė
ta proga suvažiuoja iš arti ir 
iš toliau būriai geriausių 
‘‘1 aisvės“ darbuotojų, rėmėju, 
skaitytojų, kad aptaTti dien
raščio reikalus, bendrai pasi
dalinti išgyvenimais, o pabai
gus suvažiavimo darbus sykiu 
pasilinksminti su skaitlinga 
brooklyniečių publika, kuri vi
suomet draugingai atsineša į 
“Laisvės” pramogas ir jose 
masiniai dalyvauja. Brookly- 
niečiai tokių svečių laukia,

juos myli, visada skaitlingai 
sueina juos susitikt#

Brooklyniečiai dar energin
giau ruošiasi “Laisvės“ iškil
mei šiemet, kad daug pasiau
kojusieji atvykstant iš toliau 
laisviečiai nebūtų suvilti. Jie 
taip pat dalyvaus ir dėlto, kad 

yra stipriausias lie
tuviuose balsas už taiką šioje 
siaučiančių ir plitimu grasi
nančiu karų gadynėj. ‘Laisvė,’ 
kaipo balsas už taiką, šiandie
ną yra mūsų šalies karau bru
kimo ir reakcijos šalininkų la
biausiai atakuojamas, bet už 
tai taikos ir žmonių laisvės ša
lininkų jis yra mylimas ir šir
dingai remiamas. Tą dienraš
čio “Laisvės“ patriotai yra 
įrodę daun’ kartu praeityje, ta. 
įrodys ir dąbar. K. B.

Pirmas Būrys Kariuomenės 
Išplaukė j Naują Bazę 

Newfoundland^

Plėšikai Broliai Formaliai
Įkaitinti Nušovime 

Dvieją Ašmeną
Pilkai numaliavotu, per 10 

metų buvusiu be tarnybos lai
vu Edmund B. Alexander iš 
Brooklyno bazės išvažiavo 
virš tūkstantis kareiviu. Jie 
būsią apgyvendinti naujai įgy
tose bazėse Atlantike. Iki bus 
pastatyti barakai, kareiviai ir 
gyvensią tame laive. Tai bū
sią apie “metus ar daugiau,“ 
kaip skelbiama pranešimuose. 
Pastačius barakus, ten būsian
čios perkeltos ir vedusių ka
rių šeimynos.

Transportui kareiviai buvo 
parinkti iš antro, trečio ir 
septinto būrių. Nors oficialiai 
nesakoma, kur išvažiavo, ta
čiau manoma, kad jų stotis

St. John, Newfound-

Žydą Jaunimas Turės 
Konvenciją

Amerikos žydų Kongreso

Yorke.

Nuginčijo Paskalus 
apie Skilimą

M. J. Obermeier, Viešbučių 
ir Restaurant Darb. Interna
tional Alliance finansų sekre
torius, nuginčijo spaudoj bu
vusius girdus apie būk įvyku
sį skilimą New Yorko> Jungti
nėj Taryboj po įvykusių vir
šininkų rinkimų pereitą pirma
dienį.

Obermeier sako, kad netei
singi girdai buvo spaudos pa
remti pasakojimu Sam Fried- 
mano, buvusio prezidento, 
grupės, kurie pajutę esą be- 
viltėj mažumoj išbėgo iš ta
rybos. Jis praneša, kad jokia 
unija nepasitraukė iš tarybos.

temai Clubhouse patalpose, 
N. Y. Ati

kai bes Am.
Jaunimo Kongreso atstovas
Jack McMichael, Negrų Kon
greso jaunimo sekretorius Lo- 

' uis Burnham, ir pačių rengė- 
■ j:i sekretorius Samuel Fried
man. Siekiama sudaryt ben- 

1 d ra veiklą gynimui Amerikos 
j taikos ir laisvių.

Perspėjo Darbininkus 
Jos Saugotis

Jaunųjų Komunistų Lygos 
šios valstijos komitetas pa
skelbė spaudoj, kad išmetė iš 
savo eilių Esther Goldberg, 
taipgi žinomą po vardu Rose 
Esten, apie 25 m., kaipo jau
nimo judėjimo ir visos darbi
ninkų klasės priešą. Ji buvus 
įėjus judėjiman per -Shecps- 
head apylinkės jaunimo orga
nizaciją. Pranešime perspėja 
organizacijas jos saugotis.

Nauja Lietuvių Užeiga
GREEN STAR BAR & GRILL

Atsidaro šeštadienį

Sausio (January) 18-toj

Anthony ir William Esposi
to, taipgi žinomi po sesers pa
varde De Stefano, pereitą tre* 
čiadienį Grand Jury tapo for
maliai įkaitinti pirmo laipsnio 
žmogžudystėje dėl nušovimo 
apiplėšiamojo Alfred V. Klau- 
sman, lininių audimų firmos 
viršininko, jam parnešant al
gų pinigus į ofis’ą, 6 E. 34th 
St., Now Yorke, taipgi už nu
šovimą policisto Edvvąrd F. 
Maher, jam pribuvus plėšikus 
gaudyti.

Kitiems dviem pašautiesiems 
esą vilties pasveikti. Taksės 
vairuotojui Weisbergui per
šauta gerklė ir jis išlaikytas 
gyvu tik kraujo perleidimu, 
tačiau esąs biskį geresnis, o 
banko tarnautojas ’’ Mueller 
esąs sužeistas nepavojingai. 
Jiedu, ir vienas ir kitas buvo 
tik praeiviai-tėmytojai, prisi
dėję prie plėšikų sugavimo tuo 
laiku, kada policistas Maher 
jau buvo pašautas.

Plėšikai irgi abu sužeisti. 
Vienam sumušta galva laike 
suėmimo, o kitas buvo policis
to Maher pašautas kojon. Abu 
paguldyti Bellevue ligoninėn 
ir saugęmi. Sargyba sustiprin
ta po to, kaip nugirsta, kad 
jiedu planavę pabėgti. Polici
ja mananti, kad jiedu turį suo
kalbininkų, nes kitaip jų svei
katos stovyje pabėgimas esą 

Į būtų beveik neįmanomas.
Esposito’s esą seni krimina

listai, teisti ir buvę kalėjimuo
se. Trečias brolis, taipgi ir vie
no iš dabar suimtųjų sūnus Į 
irgi esą kur nors kalėjime.

Nušautasis policistas Maher 
bus išlydėtas su iškilmingomis 
c e remonijornis penktadienio 
rytą į Newburgh, N. Y., palai
dojimui. Jo vienatinis sūnus, 
Edward. Jr., studentas Holy 
Cross Kolegijoj, Worcester, 
Mass., sirgdamas gripu buvęs 
kelyje namo pas tėvą tuo lai
ku, kada tėvas nušauta. Jo 
motina mirus tą pačią dieną 
prieš 20 metų. Sūnus gausiąs 
$3,000 iš Policijos Dep-to fon
do, taipgi iš Policistų šalpos 
Fondo išmokėsią jam $5,000 
po $50 per mėnesį. Jei būtų 
policisto našlėj ji gautų $1,800 
pensijos per metus.

Policistas 
būtų galėjęs apleisti tarnybą 
išeinant ant pensijos. *Maher 
gyveno 150-20 88th Ave., Ja
maica.

Maher neužilgo

Atidarymo Dienoj bus Skilandžių ir Kilbasų Pare

Sta/ 
adresu.

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Isidore Begun, K. P. Vąlsti- 
jinio Komiteto įstatymdavystei 
atstovas padarė pareiškimą, 
kuriame aštriai kritikavo pa
simojimą nukapot paskyras 
švietimui ir tuo būdu išmest iš 
darbo 1,686 mokytojus.

Begun savo pareiškimą skai
tė švietimo Tarybos viešame 
posėdyje, įvykusiame švieti
mo Tarybos patalpose, 110 Li
vingston St., Brooklyn, kur 
Mokytojų Lckalo 5-to, tėvų- 
mokytojų bendrų organizaci
jų, taipgi kitų apylinkės ir pi
lietinių grupių atstovai pareiš
kė irgi panašų nusistatymą.

Suminėjęs, 1 kad paskyros 
švietimui numažinama šešiais 
milionais dolerių žemiau per
nykščio davinio ir vienuolike 
milionų prašytų priediniams 
reikalams, Begun sakė:

“Mūs valstijos progresyviai 
žmonės ilgai ir aštriai kovojo 
išbudavot dabartinę švietimo 
sistemą. Šiandieną, kada lais
vo švietimo priešai vartoja vi
sokius būdus sunaikint švieti
mo lygį, negali būti svyravimo 
nei pas vieną progresyvį žmo
gų, jeigu norime išlaikyti vi
suomenės švietimą laisvu.”

Mokytojų Unijos įstatymda
vystei atstovė Bella V. Dodd 
nurodinėjo, kad vieton mažint 
ir taip jau perdideles klases, 
švietimo Taryba siekianti dar 
numažinti skaičių mokytojų.

muzikos, šokių ir dainų kon
certas įvyks šį Vakarą, sausio 
17-tą, 8:30 vakaro, Mąnhat- 
tan Plaza, 66 East 4th St., 
New Yorke. Įžanga tik 60c.

Koncertą rengia rusuose pa
skubus Rusų Balalaikų 
kos Draugija, 
vi nūs muzikos 
savo išauklėtu 
naujanti rusų
abelnai liaudies draugijoms.

streiką prieš S. Reiffe & Sons, 
160 Monroe St. Pakelta algos 
po $2 ir $5 per savaitę.

puikiai 
mėgėjų 
menu

Muzi- 
išsila- 

grupė, 
patar-

darbininkų n

Vestuvės
Sekmadienį, sausio 19 d., 4 

vai. po pietų, Apreiškimo par. 
bažnyčioje, susiveda J iromis 
Zupka, gyv. 125 Schenectady 
Ave., Brooklyn, N. Y., su 
Agnes Kriaučiūniene, gyv. 90- 
12 75th St., Brook lyne. Vestu
vių pokylis įvyks tuoj po 
bažnytinių apsivedimo cere
monijų Grand Paradise svetai
nėje, 318 Grand Street, Brook
lyne.

Linkime naujai susivedu- 
siems laimingo gyvenimo.
* / J. B.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudė jimii. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Exnellerio su inkaru ant dėžutės.

152

Majoras Sušaukė Posėdin 
“Apsigynimo Tarybą”

Pereitą trečiadienį sušaukta 
uždaran posedin Miesto Apsi
gynimo Taryba, kurion pa
kviesta ir Sąmatų Tarybos na
riai. Kas ten nutarta, šiuos 
žodžius rašant dar nebuvo ži
noma.

Sukniasiuvių unijai ir cos 
srities industrialistams koope-

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

Iš senų padarau 
paveiks- 

lūs k ra javus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalni esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa* 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 

. įvairiom .spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway Ir Stone Ave.

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St. 
Tel.: Glenmore 5-6191

“—~—------------------------------------------- ——-------------------------- -

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI ;

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTV GYDYTOJAS)

521 SO 1th ST

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJA'. 

«
705 Fourth A emu

EVergreen 4-0072

VALANDOS:

1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakkro, ir 

sulyg sutarties išanksto 
19SI-8 Minos

SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

Darbininką Apsigynimas 
Rengia Prakalbas Le VANDA

Tarpt. Dagininkų Apsigy
nimas skelbia rengiąs masinį 
mitingą-prakalbas sausio 22- 
rą, kuriose kalbės kriminališ- 
ko sindikalizjąio įstatymu ei
nant nuteistas, Alan Shaw, ku
riam grąso 10 metų kalėjimas 
ir $5,000 piniginės baudos už 
“narystę Komunistų Partijoj.“

Taipgi kalbės Vito Marca- 
antonio, Tarp.t. Darb. Apsigy
nimo prezidentas, kuris iš Wa- 
shingtono atvyks orlaiviu, kad 
pasakyti prakalbą ir vėl laiku 
sugrįžti ’kongreso posėdžiuos- 
na. Bus ir kiti žymūs kalbė
tojai.

Prakalbos bus Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke.

Alberta Stankis Sužeista 
IRT Stotyje

Alberta Stankis, 24 m., tar
naitė, sunkiai susižeidus IRT 
subvės stotyje prie 3rd Avė. 
ir 149th St., Bronx, jai nu- 

i kritus ar nušokus po trauki- 
Iniu. Ji nukritus viduriu ke
lio, tarp trekių, tad ratai jos 
neužvažiavo, tik susidaužius 
kritimu.

Nugabenus Morrissania li
goninėn ir apžiūrėjus, mano-, 
ma, kad jos padėtis pavojinga, 
esą įlaužta galvos kaulas.

Manoma, kad mergina tu
rinti giminių Providence, R. L

Nutarė Skelbti Streiką Prieš 
Whelan Drug Co.

Įvykusiuose dviejuose Vais
tinių Tarnautojų Unijos narių 
mitinguose vienbalsiai,nutarta 
skelbti stręiką^tiįjjeŠ Whelan 
Drug Co./yJę^klOį-^yasario 1- 
mos nebus g&ufeuriauja sutar
tis. . ?• .

FUNERAL PARLORS
Innirpornt/'f’

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tol Rtaffff 2-O7RR
u'i

4 NIGHT—HA vemeyer 8-1158

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N V

t

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo Ii iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo II iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 9 iki II rytai* 
Ir sulyg susitarimo.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.409 ir 436 Grand St.
. Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI 1R PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS

Jis Gerai “Muštrąvojosi”
Ponia C. N. Titus apsiskun- 

dė teisme, kad jos vyras, Na- 
cion. Gvardijos leitenantas, sa
kydavosi einąs vakarais kariš
kiems pratimams, bet pataiky
davęs pas modistę. Ji taip ti
kėdavusi vyro pareigoms, kad 
neturėjus jokios nuožiūros iki 
kartą jos vyro siųstas modis-_ 
tei laiškas sugrįžo ir jinai per
skaičiusi.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirendavoja 4 kambariai su 

maudyne. $23.00 j mėnesį Taipgi 
reikalingas namų prižiūrėtojas. 
Kreipkitės po 5 vai. vakaro pas 
Stasiūną, 284 Cooper St., Brooklyn, 
N. Y. (13-14)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 
isniais, apgyventa Įvairių tautų, 
snda $45.00 j mėnesi. Parsiduoda 
: $2,000. Dėl (Jaugiau informacijų, 
ašome kreiptis po antrašu: 
699 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

;^4-Į6)

laisniais, 
Renda 
už $2,000, 
prašome

699 Gates

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

J

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

DR. J. J. KAŠKIAIJČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

j Tel. Triangle 5-8622 
. ...... , , . ..........

168 GRAND STREET 
Brqoklyn, N.Y. 

Tek'’,' ifcvėrgreen 8-7179

• Vietos ir impor- 
e tuotos degtinės'ir
• vynai,’ geriausių
• bravorų alus ir
• ėlius. Kada būsi-
• te Brooklyne, už- 
_ eikite susipažinti.
S 426 South 5th Street
• Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties.

Kiekvieną subatą • 
karštą vakarienė. • 
Atskiras kamba- e 
rys, užėjimui su • 
moterims. Nedė- J 

-liomis atdaras • 
nuo 1 valandos • 
dieną iki vėlai. * 

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

Lietuvių Kiiro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Aaują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai Išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.




