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KRISLAI
Tiesa laimi. V
Svietas nebeklauso melų.
Laukia svečio.
Baisi nelaimė. /
Prakeikė, o nepatalpino. [/ 

Rašo A. Bimba 
------------------------------------------_z_

Paskutinėmis dviemis savai
tėmis maršrūtavau Chicagos 
apylinkėje. Buvau pasiekęs ir 
Wisconsino valstiją, o grįžda
mas po prakalbą pasakiau De
troite ir Rochesteryje. Abelnai 
paėmus, susirinkimai buvo 
skaitlingi ir geri. Keletą mitin
gų sugadino nepaprastai bjau 
rus oras — sniegas ir šaltis.

Visur radau mūsų draugus 
pakilusiame ūpe. Lietuvoje 
perversmas pradžiugino visą 
pažangųjį judėjimą.

Darbo žmonių
Dienraštis

<aina $5.50 Metam.®
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00 

Metams
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Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien» 
raščiui.
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Reikia Karui

AMERIKA STAČIAI TRAUKIAMA Į KARA 
SAKO SENATORIUS HIRAM JOHNSON '

San Francisco, Calif. — 
a 

rą,”

Is Lietuvos gaunami laiškai! 
paveikė daug žmonių. Kurk 
pirmiau buvo smarkiai su py-Į 
kę, dėl nežinojimo tiesos, ant 
naujosios Lietuvos, dabar pa
keitė savo nusistatymą. 
gavo laiškus nuo savo giminių 
iš Lietuvos ir sužinojo, jog nu 
šlavimas Smetonos režimo bu 
vo didžiausia palaima Lietu-j 
vos žmonėms ir Lietuvai. /

London. — Anglijos eko
nomijos - ūkio ministeris 

e Dalton seime pareiškė, kad 
anglam reikia iš Amerikos, 
kas tik nuo pačios Amerikos 

jie atliktų. 9
Anglų seimo atstovas 

Hannah ragino 
kad Ameri

ka savo karo laivais per At
lanto Vandenyną lydėtų 
prekinius anglų laivus grįž
tančius su reikmenimis iš

-/] Campbell Hai
- valdžią prašyt, 
7 ka savo karo 1:

Amerikos į Angliją.
Kiti atstovai tam pritarė 

ir šaukėsi kuo daugiausia 
orlaivių ir kitų karo mašinų 
iš Amerikos.

Kai kurie kalbėjo, kad an
glai gindamiesi tuo pačiu 
žygiu giną ir Amerikos de
mokratiją. Jie išreiškė viltį, 
kad prezidento Roosevelto

“Šioj šalyj gyvena grupė 
Amerika bus įtraukta į ka- amerikiečių, kuriuos aš pa

pa reiškė senas senato- vadinsiu užsienio legionie
rius Hiram Johnson trečia- riais: jie daro viską, ko tik

Senatorius Johnson pra
našavo, kad po šio karo Am-

kai Siūlo Didžias 
Paskolas Anglam

Washington. — Federalių 
rezervo (atsargos) bankų 
valdiškas pirmininkas M. S. 
Eccles reikalauja, kad Jung- 

erika bus prislėgta milži-'tinęs Valstijos paskolintų 
niškomis skolomis ir kad Anglijai pustrečio biliono 
“mus taipgi neapkęs tie’ ’ ’ ‘ 
kraštai, kuriem mes duosi- 

bus me didžių paskolų, begelbė-

Beje, apie tą patį laiką 
apie tuos pačius kraštus važi
nėjo ir Stilsonas su prakalbo
mis, keikdamas ir plusdamas 
Lietuvą. Chicagoje jam padė
jo ir Grigaitis. Nelaimė jiems 
tik tame, kad į Chicagos mi
tingą tik saujalė žmonių tesu
sirinko.

Detroite į Stilsono mitingą, 
pasak draugų, buvo susiėję tik 
biskį daugiau kaip pusė šim
to žmonių. Tuo tarpu į mūsų 
susirinkimą Detroite susiėjo 
keletas šimtų.

Mūsų susirinkimas buvo la
bai ramus ir labai gražus. Be 
didelės agitacijos, lėšų paden
gimui ir apšvietos reikalams 
publika sumetė $40 su vir
šum. Apšvietos Fondui liko 
$20 su viršum.

Amerikos lietuviai i........ , .
pradėjo boikotuoti boikotie- ,n°ms dėlioti bei priešo mi
nus.

Ko Anglija Prašo iš 
Jungtinių Valstijų
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! dienį: “Gal tik stebuklas ga- tūli svetimi kraštai nori, 
lėtų apsaugot mus nuo karo. 
Mes kasdien einame vis ar
tyn prie karo pragarmės 
kranto.

“Mes dar turime bent 
mėnesį laiko iki to,” iki pre
zidentas Rooseveltas 
įvesdintas trečiai tarnybai, darni juos nuo finansinio 

valdžia duos Anglijai visko, po naujų metų, sakė sena-žlugimo.
kas tik reikalinga sumušt 
vokiečius ir italus.

torius Johnson: 
a

ministeris Henry Morgen-- 
thau pritaria paskolų davi
mui Anglijai.

Amerikos Valstybės mi- 
nisteris Cordell Hull pripa-, 
žino, kad valdžia svarsto 
karinių paskolų teikimą An-.dolerių, karui prieš vokie

čius ir italus.
Jesse Jones, valdžios pas

kolų administratorius, pa
reiškė, kad skolint Anglijai 
pinigus tai “geras rizikas.”

Atvyksta Anglijos pinigy- 
no vice-ministeris Fr. Phi
llips tartis su Amerikos vy
riausybe kas liečia reikalin- 

Jungtinių Valstijų iždo gas Anglijai paskolas.
“Mes jau dalyvavome vie- 

žmones, kurie yra mū-'name kare, apmokėjome jo 
sų komandieriai (valdovai), lėšas, o paskui visas pašau- 
iš kailio neriasi, kad įvelt 
mus į karą; ir kada jiem 
atrodys patogus laikas, jie 
įvels mus.

“Kam aš ypač priešingas, 
Budapest, Vengrija.—Ne- tai jų veidmainystei. Jie 

žiūrint labai griežtos cen- slepia savo planus. Jeigu jie 
zūros Rumunijoj, gauta iš nori karo ir jeigu žmonės 

remia tą jų norą, tai tegu 
tie valdovai liaujasi veid
mainiavę, o paskelbia karą.

“Bet kada aš pamąstau! mes turėtume atiduot An- 
apie mūsų vyrukų siuntimą glijai visus pinigus, kiek tik 
į karą, tuoj suspaudžia mani ji nori,” pridūrė senatorius 
širdį. Johnson.

Rumunijos Fašistai 
Išžudę Bent 400

Roma. — “Popolo d’Ita- 
lia” trečiadienį paskelbė, 
kad sužinota, jog Anglija 
prašo iš Amerikos štai ko: ten žinių, jog per septynias 
biliono dolerių paskolos; dienas geležiniai gvardie- 
bargan duot anglam neri- čiai, rumuniški naziai, nu
botą daugį ginklų, amunici- žudė bent 400 žmonių, dau- 
jos ir orlaivių, tris didžiuo- giausia žydų. Brasove, Plo
siąs karo laivus, penkis egįj jr kituose miestuose net 
stambius šarvuotlaivius vokie6ių kariuomenė turgjo 
septynis naikintuvus, 501 . _ .

*■ V ' 1 r. i v-k 4- mlm •t‘uz'4 t Iri vtorpedlaivių, 70 prekinių lai- gaišint skei dynes, kurias 
rimtai'^’ karinių laivukų mi- dare Rumunijos fašistai.

Chicaga ir Detroitas labai 
laukia Profesoriaus Vytauto 
Bacevičiaus. Jie ruoš jam 
koncertus ir prašys duot jiems 
keletą paskaitų apie muziką 
ir meną abelnai.

nas graibyti; Amerikos lai
vais gabent karo reikmenis 
Anglijai; atidaryt Ameri
kos laivastatyklas taisymui 
Anglijos karo laivų.

Mainais už tai Anglija ža
da Amerikai duot lėktuvų 
ir karo laivų stovyklas Ma-

Geležiniai gvardiečiai 
daugelyje vietų užgrobė žy
du krautuves, v

VOKIEČIAI VIRSTA RUMU
NIJOS ŠEIMININKAIS

lis pakrikštijo Ameriką ‘Dė
de šaltoku’” (būk tai rei
kalaujančiu gyvos žmogaus 
mėsos už skolas).

Senatorius Johnson mano, 
jog dauguma amerikiečių 
nori, kad Anglija laimėtų 
karą ir stoja už davimą jai 
žmoniškos pagalbos.

“Bet tai nereiškia,

Graikai Baigią Užimti 
Prieplauką Eddą

Orlaivio Nelaimėje 
Chicago j Žuvo 8-ni

kad

Chicago, gruod. 5. — Mi
rė dar du žmonės iš tų, ku
rie nukrito su keleiviniu

vienu
kartu buvo užmušta du jo

Graikų Pranešimas:
Athenai, gruod. 5.— Italų 

kariuomenė bėga iš Porto 
Edda, prieplaukos miesto (United Airlines orlaiviu. 
Albanijoj, ir graikai jau Susikūlus orlaiviui, 
baigia užimt tą miesą.

Vakar graikai užėmė lakūnai ir keturi keleiviai, 
svarbų miestelį Premedi, 15 Gręsia mirtis ir orlaivio šei- 
mylių nuo Argyrokastrono; mininkei - stewardess, 
paėmė 500 italų į nelaisvę ;| Besitaikant orlaiviui nu- 
pagrobė pustuzinį kanuolių sileist, sustojo jo motorai

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ CHINA! SAKOSI SUKRIUŠI- * • • i • . ■ • j lz4“C 1
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Baisi nelaimė patiko mūsų 
gerus draugus Milwaukes Ra
gauskus. Jauniausias sūnus 
Antanas buvo išėjęs medžioti. 
Šokant per griovį ar ravą šau
tuvas iššovė ir kulka Antanui 
pervėrė krūtinę. Mirė ant vie
tos.

Gi vyriausias Ragausko 
sūnus buvo Ispanijoje, kariavo 
lojalistų eilėse ir gavo smar
kiai sužeisti koją. Dar nėra 
pilnai sugijęs.

Reiškiu giliausią užuojautą 
draugams Ragauskams.

Berlin. — Vokietija pa-laya pusiausalyje ir įvairio-K 1LeiI1IIlJ. ~ Pį"
se salose Pacifiko ir Indijos 7are Išimties metų ūkiš
Vandenynų, kaip sako “Po- 
polo d’Italia,” ir tvirtina, 
jog tuomet pati Anglijos 
imperija pakliūtų į Jungti
nių Valstijų kontrolę.

Vokiečiy ir Angly Oro Mū
šiai Išėję Lygiomis

ką sutartį su Rumunija. 
Vokiečiai duos Rumunijai 
paskolų ir įrankių ir siųs 
savo specialistus kelt rumu
nų lauko ūkį ir žibalo pra
monę. Rumunija turės par- 
davinėt reikmenis pirmoj 
vietoj Vpkietijai.

Racine draugui* Rimkui me
tai t a pi atgal buvo padaryta 
sunki operacija ant nugarkau
lio. Dar sunkiai tebevaikšti
nėja. Bet yra daug vilties, kad 
ilgainiui pilnai pasveiks.

Berlin, gruod. 5. — Vo
kiečių komanda sako, kad 
jie per dieną nušovę tris an
glų orlaivius, o anglai—tiek 
pat vokiečių orlaivių.

Roma. — Italai teigia, 
kad jų kariniai laivai ir or
laiviai sužeidę dar tris an
glų šarvuotlaivius.

Anglija Tyliai Pripažįsta 
Žuvimą 18 Jos Laivy

London. — Anglų vyriau
sybė nieko neatsako į klau
psimą, ar tikrai kelios dienos 
atgal vokiečių submarinaii 

vienybės”‘redaktorius Vienu žygiu nuskandino 18

Angly Jūreiviai Perims 
Laivus iš Amerikos

Be jokios išimties Lietuvoj 
priešų spauda prakeikė nau-\ 
jąją Lietuvos konstituciją. Ji 
esanti tokia ir tokia. Pavyz- 
džiui, “' . ______
pareiškė : “Šita konstitucija,1 
tarytum sunkus girną akmuo, 
užnertas ant Lietuvos kaklo” 
(“Vienybė,” lapkričio 1 die
ną).

Betgi iki šiol nei vienas tų 
laikraščių šitos konstitucijos ( 
dar nepatalpino, nedavė savo 
skaitytojams su ja susipažinti. ‘

ga? Kodėl tie redaktoriai bijo\lumbijos, Pietų Amerikos, 
savo skaitytojų ? O gal jie juos ^saugiai sugrįžo į Hambur- 
laiko už amžinus mulkius?

Dabar graikai tiesioginiai du.
grūmoja Argyrokastronui, į Be minimų asmenų, dar 

Chungking, Chinija. — vienam iš svarbiausių Itali- penki keleiviai sunkiai su- 
. žeisti.

Berlin. — Vokiečių ko
manda gruod. 4 d. pranešė,, Chinų vyriausybė gruod. 4 jos karo punktų Albanijoj.
kad vienas jų submarinas d. šiltai pasveikino savo ge- 
paskandino dar šešis preki- nerolą Li Tsung-jeną, kad 
nius šarvuotus anglų laivus, jo armija ištaškė japo- 
viso 31,500 tonų įtalpos. Vie- nų ofensyvą Vid urinė- 
nas vokiečių bombininkas je ir šiaurinėje Hupeh pro- 
dar sunaikinęs prekinį an
glų laivą, 4,900 tonų įtal
pos, už 250 mylių į vaka
rus nuo Airijos.

vincijoje. Tuom žygiu chi- 
nai užmušę apie 20 tūkstan
čių japonų ir pagrobę dau
gius ginklų ir amunicijos.

VOKIEČIAI VĖL DEGINO 
BIRMINGHAM^

ANGLU ORLAIVIU ŽYGIAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Birmingham. — Vokiečių London, gruod. 5. — An-

Amerika Duos Ang
lijai 150 Laivų, Kaip 

Girdi Anglai

Rumunija Užgrobia 
Amerikonų ir Anglų 

Žibalo Nuosavybę
Bucharest, Rumunija. —

orlaiviai per keturias valau-Iglijos lakūnai sėkmingai 
das naktį ir gruod. 5 d. iš bombardavo kariniai svar- 
ryto numetė apie 400 pade- bius taikiklius Duesseldor- 
gančių bombų ir kiek sprog- fe, Leunoj, Mannheimo, 
dinančių bombų į anglų pra-1 Frankforte ir kituose Vo- 
monės didmiestį Birmingha-kietijos miestuose, kaip ša
mą. ko anglų komanda.

Berlin, gruod. 5.— Vokie
čiai praneša, kad jų bombi- 
ninkai vėl padarę didelių 
karinių nuostolių Birming- 
hame, Londone ir kituose 
Anglijos miestuose.

Anglai Nuskandinę Italijos 
Šarvuotlaivį

London, gruod. 5. — An
glai praneša, kad jų orlai
viai bombardavę, pavojingai 
sužeidę ir, “matomai, nus
kandinę” vieną Italijos šar
vuotlaivį, kuris tuo laiku 
stovėjo Porto Edda prie--, 
plaukoj, Albanijoj.

London. — Pranešimas iš
Washington© anglų dienraš- Rumunų valdžia nusprendė 

. Iperimt į.savo rankas visą 
amerikonų ir anglų nuosa
vybę žibalo pramonėje. Jei
gu amerikonai ir anglai su
tiks su tuom per dvi savai
tes, tai Rumunija žada jiem

čiui “Daily Mail” sako
• “Iš patikimiausių šaltinių 
sužinota, kad Amerikos val
džia nusprendė pervest An
glijai visus galimus preki
nius Amerikos laivus.

“Turbūt, gausime iš Ame
rikos ir daugiau karinių 
laivų - naikintuvų i-r dides
nį daugį orlaivių.

“Suprantama, jog prez. 
Rooseveltas pirm išplaukda
mas į Caribbean Jūrą, pa-

Padegtas Italy Orlaiviu 
Fabrikas ir Arsenalas

Canada.— Anglija atsiun
tė kelis šimtus jūreivių į 
vieną Kanados prieplauką, o 

i iš ten jie vyksta į Jungti
nes Valstijas perimt ameri- 

A ... , . x . 'kinius laivus, kuriuos An-
^5 ^2^ gauna iš Amerikos,

idant atpildyt nuostolius, 
kuriuos padaro vokiečių tiekė platų planą žymiai 
submarinai, skandi ndami 
prekinius Anglijos laivus,— 
kaip praneša Associated 
Press, Amerikos žinių agen
tūra. • •

am, kad nuskandino.

Vokiečių Laivas Sugrįžęs iš 
Piety Amerikos

Hamburg. — Prekinis vo
kiečių laivas “Helgoland,” 

Ar tai gražu? Ar tai teišin-j 2,927. tonų, pabėgęs iš Co-

padidint ir pasmarkint pa
galbą Anglijai.”

Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos konstituciją 
patalpino tiktai “Laisvė” ir
“Vilnis.” /

St ruga, J u. g o s lavija, 
gruod. 5. — Pranešama, kad 
graikai jau užkariavo italų

gą, kaip vokiečiai pranešė 
per radio.
r (Neseniai du prekiniai prieplauką Eddį
vokiečių laivai paspruko iš 
Meksikos prieplaukos.)

“Garsas” rašo, kad Smetona 
pagaliau apsigyvena Šveicari
joje. Taipgi Šveicarijoje susi
darysianti nauja Lietuvos vai-

■■■.........  1 -y ■ t

Washington. ^- Kennedy, 
ligšiolinis Amerikos amba-

ATŽAGAREIVIAI MEKSIKOS 
MINISTERIJOSE

Mexico City. — Naujasis 
Meksikos prezidentas Ca
macho pasirinko sau dau
gumą ministerių iš atžaga- 
reiviškų partijų narių.

Arkivyskupas M a r tinez 
atsišaukė į visus katalikus 
remt naująją Meksikos vai-

London, gruod. 5. — An- 
atlygint valstybiniais bonais'glų orlaiviai bombardavo ir 
per 25 metus, su 3 procen- padegė orlaivių fabriką, ir
tais palūkanų. O jeigu jie 
nesutiks, tai visiškai negaus 
jokio atlyginimo.

Užgrobia žydų Laivus
Rumunijos ministeris pir

mininkas (diktatorius) An
tonescu įsakė atimt- iš žydų nai Turine padegė tris dirb- 
visus laivus ir valtis ir per- tuves, bet sako, kad tai bu- 
vest į valstybės rankas be-vo paprastos, o ne karinės 

dirbtuvės.

ginklų - amunicijos sandėlį 
Turine, šiaurinėje Italijoje, 
kaip skelbia anglų koman
da.

Roma, gruod. 5. — Italai 
pripažįsta, kad anglų lakū-

džia. Dabar galime laukti, 
kad iŠ ten prapliups i.—. , v
melai prieš socialistinę Lietu- Jeigu Anglija' bųs?WjfiiųŠt8,
vą. 1 ’ ‘

nauji sadorius Anglijai, , sako: . ------
' 'v .J''.'' » r L, 

tai ji įves nazišką fašizmą, bus šalčiau.
ORAS. — Nustos snigę;
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Athenai, Graikija, grubd? 
5. — Anot graikų, tai jų ir 
anglų orlaiviai per dieną 
nukirtę žemyn 17 Italijos 
orlaivių.

Anglai Sunaikinę 3 Kartus 
Tiek Vokiečių Orlaivių

vest į valstybės rankas bė
gyje 30 dienų.

Uždrausta iškelt Rumuni
jos vėliavą bet kokiem biz
niam, kuriuose yra žydų.

Čilės Kongreso Tarimas 
Prieš Komunistus

London. — Anglijos valdi
ninkai paskelbė, kad anglai 
iki šiol nušovę Anglijoj tris 
tūkstančius vokiečių orlai
vių, o vokiečiai tūkstantį 
anglų orlaivių. Bet daugu
ma anglų lakūnų išsigelbe-

k

45 Milionai Doleriy Karui 
Per Dieną

New York. —- Atplaukęs
Anglijos finansų vice-minis-1uždraust Komunistų Parti- laisvę.
teris Fr.. Phillips paskelbę/jąirvisokįkomunistinįvei-
kad Anglija dabar išleidžia kimą Čilėje, Pietų Ameri- Shanghai. — Eina girdai, 
karui, po 45 milionus dole- kos respublikoje. Sumany- kad Sovietai duos stambiu 
rių kasdiėit mą dabar svarsto senatas, paskolą Chinijai.

Santiago, Chile. — Kon-,ję ir vėl kovoją prieš vokie- 
greso atstovų rūmas daugu- čius, gi vokiečių lakūnai, ku
rna balsų priėmė sumanymą rie nežuvo, tai paimti į ne-

a:
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nuoš, Pirmam šio amžiaus dešimtmety 
pąaugimas. pasireikš 21 nųoš. t ‘

“Bet šiame dešimtmety, tarpi 1^30-1940 
metų, paaugta tik ant 7 nub$<Afrlęrika 
auga labai lėtai. -;įį' $

“Scott Nearing, analizuodamas Cenzo 
davinius, pažymi, kad tokios industrinės 
valstijos, kaip Illinois, Ohio ir Pennsyl
vania, paaugo tik ant trijų nuošimčių. 
Faktinai tai stovėjimas ant vietos. Mass
achusetts paaugo tik ant 2 nuoš. Viena
tinė išimtis tai Michiganas, kur gyven
tojų paaugo ant 8 nuoš.

“šešiose valstijose, įskaitant Nebraską 
ir Kansas 1940 metais turėjo mažiau gy
ventojų negu 1940 metuose. Tai daugiau
sia žemdirbių valstijos.

“Bet štai, federaliame Columbijos dis- 
trikte, kur beveik nėra industrinių įmo
nių, gyventojų padaugėjo net 36 nuoš.

Lietuvos Sunu^gltyiuus
Sovietų GenprOš-

-r-—r
Gyventoj aįjšjkube j o ir apie 
tai praneši generolo moti-

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.
' ■■ ' ........''..........

Nepamirškit U žsiregistruoti!
Nors jau “Laisvėje” daug kartų buvo 

rašyta apie tai, kad kiekvienas nepilietįs 
'Jungt. Valstijų gyventojas turi užsire
gistruoti, čia dar kartą nuo savęs pakar
tojame. Užsiregistruoti beliko tik apie 
trys savaitės. Todėl mūsų skaitytojai ne- 
pįliečiai raginami nepražiūrėti to laiko, 
kad paskui nereikėtų nukentėti.

Įstatymas yra išleistas ir jis, matyt, 
bus vykdomas visu griežtumu. Nepilietis, 
kuris neužsiregistruos paskirtu laiku, ga
li būti suimtas, teisiamas ir baudžiamas. 
Mes nenorime, kad nei vienas mūsų dien
raščio skaitytojas dėl neužsiregistravimo 
nukentėtų.

Todėl pakartojame: nepiliečiai, kurie 
nęužsiregistravot, užsiregistruokite. Re
gistravimo vieta: Jungt. Valstijų pašto 
skyriai.

Tiek daug ten atsirado naujų valstybės 
gyventojų, valdininkų, biurokratėlių. 
Valstybinis aparatas darosi vis didesnis, 
vis platesnis.

“Floridoj, kur spiečiasi bagotesni žmo
nės, taip pat žymus pakilimas gyventojų 
skaičiaus.

“Bet industrinio ir agrikultūros gyve
nimo centrai progreso nedaro, ar daro jo 
labai mažai.”

Mūsų nuomone, dėl tokio mažo gyven
tojų prieauglio Amerikoje kalčiausios 
yra gyvenimo sąlygos. Per pastarąjį de
šimtmetį mūsų kraštą kočiojo neišpasa
kytai didelis pramonės krizis. Milijonus 
darbininkų apėmė platus nedarbas, gim
dąs skurdą ir vargą darbo žmonėse. Be 
to, aišku, prisidėjo ir tas faktas, kad per 
šį desėtką metų į Jungt. Valstijas iš kitų 
kraštų atvyko labai mažai imigrantų.

Tėvai Sutiko Sūnų
Rokiškių miestas pergy

veno didelį sąjūdį. Dalykas 
buvo štai kaip: Vieną dieną 
Raudonosios Armijos lėktu
vas atskrido ant Rokiškių ir 
padaręs tris didelius lankus 
nusileido ant pievos. Už 
kiek laiko atūžė automobi
lius ir atvežė į Rokiškes 
jauną vyrą, Sovietų orlaivy- 
no generolo uniformoj, su 
jauna moterim, apsistojo 
ties Rokiškių kriaučiaus 
Smuškevičiaus medine stu- 
ba. , *!

—Mano sūnus!— sujudęs 
tarė senelis ir puolė sūnui į 
glėbį.

Jo motina tuo kartu buvo 
išėjus į miestelį. Apie tai, 
kad rokiškėnas, Sovietų 
generolas atskrido, žinia 
greitai pasklido Rokiškyj.

nai.
—Žmonės, ką jūs iš ma

nęs juokus darote! — tarė 
motina netikėdama.

—Bet gi pažiūrėk pro lan
gą!—jai pasiūlė. Gatvė jau 
buvo pilna žmonių. Visi ro
kiškėnai skubėjo prie Smu
škevičiaus namo. Motina 
pamatė sūnų, pažino ir puo
lė jam ant kaklo. Apsikabi
no ir davė laisvę motinos 
ašaroms.

Dvidešimts Penki Metai 
Atgal

Dvidešimts penki metai 
atgal, 1915 metais, rudenį, 
jaunasis Smuškevičius su
sidėjo savo drabužius, būti
niausius dalykus ir su dau
gybe kitų rokiškėnų pabė- 

   -w

"LAISVĖS" VAJUS

Koks Jis Geras!
Vatikano popiežius prisimygusiai siū

lo kariaujančioms šalims, kad jos pada
rytų mūšių paliaubą kalėdų dieną. Mes 
nesame priešingi mūšių paliaubai. Mes 
norime, kad mūšių paliauba būtų pas
kelbta ne tik kalėdų dieną, bet ant visa
dos ! Mes priešingi imperialistiniam ka- 

■ rui. Mes nenorime, kad jis plėstųsi. Mes 
norime, kad jis juogreičiau užsibaigtų.

Popiežius, siūlydamas padaryti kalėdų 
dieną mūšių paliaubas, nemanykite, ta
tai siūlo ne tam, kad jam rūpėtų matyti 
karą.pasibaigusį. Ne! Jis tatai daro sa
votiškais išskaičiavimais: jam rūpi savo 
biznis. Jis mano, jei kalėdų dieną mūšių 
paliaubos būtų įvykintos, tai -jis galėtų 
sakyti: žiūrėkit, kokis aš esu įtakingas,— 
vienai dienai karą sulaikau!

Kad popiežiui nerūpi taika, kad jam 
nerūpi žmonių gerovė, kad jam nerūpi 
tautų laisvė, tai jau buvo įrodyta jo pa
ties darbais—įrodyta ne kartą.

Tas pats popiežius laimino Italijos ka
rius, kai jie buvo siunčiami žudyti ir 
vergti Ethiopiją. Tas pats popiežius lai
mino Ispanijos fašistų, Vokietijos fašistų 
ir Italijos fašistų armijas, kai jos triuš
kino Ispanijos respubliką. Tas pats po
piežius laimino Italijos kariuomenę, kai 
ji smaugė Albaniją.

Šiuo metu, kai Italija užpuolė Graikiją, 
...tai to paties popiežiaus palaiminti kuni

gai laimina Italijos kariuomenę, beban- 
. dančią briautis į Graikiją.

Buvusieji “Kultūros Židiniai”
Lietuvos “Tiesoje” J. Radzivonas ra

šo apie buvusiuosius Lietuvos “kultūros 
židinius.” Tokiais vardais buvo vadina
mi Lietuvos dvarai. Todėl, kai dvarinin
kai, nusikaltę liaudžiai, pradėjo bėgti, ta
rybų vyriausybė žiūrėjo, kad tie “kul
tūros židiniai” nežūtų, bet kad viskas, 
kas juose yra vertingesnio, būtų paimta 
į muziejų, o literatūra-r-kad būtų išda
linta apylinkių bibliotekoms-knygynams. 
Radzivonas tuo klausimu rašo:

“Visiems žinoma, kad jau iš. Senovės 
dvarai buvo laikomi meno ir kultūros 
židiniais. Bet tas menas buvo pritaikin
tas dvarininkų skoniui. Dvarininkų pa
saulėžvalga į meną—kultūrą būdavo ari
stokratiška. Perdaug ryškiai mes mato
me, ką iki šiolei su mumis darė dvarinin
kai,—tie “aukštosios” kultūros stulpai, 
kurių rankose buvo galia ir valia, — ir 
perdaug ryškiai matome tas “kuklią
sias” jų kultūros išdavas. Su ta jų kultū
ra glaudžiai buvo susijusi ir jų knyga. 
Kaip dvarininkas savo akimis šnairavo į 
valstietį, taip savo idėjomis šnairavo ir 
jo mylimoji knyga.

“Pirmiausia daugelyje vietų dvarinin
kų bibliotekos mums bus neįkandamos 
kalbos požiūriu, nes jose pirmoje eilėje 
dominuoja lenkų kalba, toliau—francū- 
zų, anglų, vokiečių ir rusų. Lietuvių kal
ba knygos tenai reikės net su žiburiu 
jieškoti,—toks retas ji svečias. Taigi dva> 
rinės kultūros pažibos mes, gerai nemo
ką svetimų kalbų, nepajėgsime suvirš
kinti. Be to, dvarininkų bibliotekų kny
gos svetimos mums bus įr turinio atžvil
giu.”

Prašome mūsų skaitytojus perskaityti šį labai svar
bu laiškelį:

Dec. 1, 1940 
“Draugai;—

“Prisiunčiu money orderį ant $47.25 už prenumera
tas, kurias atnaujinau ir porą naujų gavau, bet vienas 
tik už dolerį ant 10 savaičių, o kitas į Lietuvą ant pusės 
metų.

“Buvau pasibrėžus laimėt pirmą dovaną, bet suimta 
ligos, turiu palikt nebaigtą darbą ir eit į ligoninę pasi
duoti operacijai, kuri bus labai sunki ir nežinau, kada 
galėsiu grįšt prie darbo. Gavau porą draugų, kurie apsi
ėmė vajų baigt, bet nežinau, kaip jie dirbs. Gal vis pasi
darbuos kiek “Laisvei.” Apsiėmę draugai yra J. Paukš- 
taitis ir A. Dulskys.

“Gerų linkėjimų visiems laisviečiams!
“K. ŽUKAUSKIENĖ.

“E. Orange, N. J.”
Perskaitęs šį laiškelį, kiekvienas veikėjas, kiekvienas 

laisvietis ir laisvietė nepaprastai susijaudins. Jis susijau
dins, kadangi mūsų darbščioji vajininkė, draugė K. Žu
kauskienė, priversta nesveikatos nutraukti darbą vajuje 
ir pasiduoti sunkiai operacijai. Jis susijaudins ir todėl, 
kad draugė Žukauskienė, pasiduodama operacijai, nepa
miršta didelio ir svarbaus darbo—“Laisvės” vajaus,—
kurį jinai ,įaip ištikimai, taip gražiai dirbo!

Tai pavyzdys kitiems mūsų veikėjams ir veikėjoms!
Draugė Žukauskienė siunčia gerų linkėjimų laisvie

čiams. Mes gi, visų mūsų laisviečių vardu, siunčiame 
nuoširdžius linkėjimus mūsų darbščiajai vajininkei drau
gei K. Žukauskienei, kad ji kuoveikiausiąi pasveiktų, kad 
ji ir vėl galėtų su mumis darbuotis, kaip darbavosi iki 
šiol.

Mes raginame Newarko ir apylinkės draugus ir
drauges aplankyti draugę Žukauskienę ir ją suraminti.

Podraug mes raginame visus mūsų vajininkus ir 
skaitytojus darbuotis energingiau, kad draugės Žukaus
kienės vietą užpildžius!

Rašant šiuos žodžius, dar vis draugė Žukauskienė 
stovėjo pirmoje vajininkų eilėje.

Štai, kaip stovi dabar vajininkai:

Dėl Jungt. Valstijų Gyventojų 
Surašinėjimo

r “Vilnis” rašo:

Šitokie buvo “kultūros židiniai” Lie-

“Dėl pastarojo Amerikos gyventojų su
rašymo (cenzo) prašosi tūlos labai svar
bios išvados.

“Pereitam amžiuj ir pradžioj šio am
žiaus Amerikos gyventojų skaičius augo 
labai smarkiai. Nuo 1840 m. iki 1850 me
tų gyventojai paaugo ant 36 nuoš. 1870 
iki 1880 m. gyventojų padidėjo ant 30

tuvos dvaruose. Tiesa, tam tikri rašyto
jai, kaip pav. Putinas-Mykolaitis, bandė 
pravesti mintį, kad dvarai yra geras da
lykas, jie tegu bujoja, tik tegu bus lie
tuviški dvarai, tuomet jie bus kultūros 
centrais. Bet Lietuvos liaudis su tuo ne
sutiko. Ji pareiškė, kad be dvarų galį ge
riausiai apsieiti,, o kiek liečia kultūrą, 
tai išlaisvinti Lietuvos darbo žmonės pą- 
tys sukurs savo kultūrą—tikrą kultūrą, 
ant kurios iki šiol buvę krašto valdovai 
ir dvarininkai tiktai spjaudė!

Punktų
K, Žukauskienė, Newark...................... 2121 ”
K. čiurlys, Bayopne ............................ 2113 ”
Philadelphia Vajininkai . 1773
J. P. Martin, Pittsburgh ..................... 1358
P. Bokąs, Waterbury, .......................... 1320
J. Bakšys,, Worcester .............................. 1305
S. Tvarijonąs, Detroit.......................   1055 ”
G. Shimaitis, Montello......... ............. 940
S. Petchulis, Mar Lin .......................... 711 ”
J. Jaskevičįus, Hudson..................... • •. 598 ”*

Griežtai Aprėžia Maistą Ven
grijoj, Spaudžia Žydus

Budapest, Vengrija, gruo
džio 4. — Vengrų vyriau
sybė įveda griežtą maisto 
kontrolę ir apriboja, kiek 
leistina žmogui pirkt įvairių 
valgio reikmenų.

U ž d r a u d žiama žydams 
maišytis tarp vengrų. Už 
tokį “maišymąsi” žydai bū

sią f baudžiami. Vengri jo1’ 
esą 800 tūkstančių žydų.

Manchukuo yra nuo Chini- 
jos atplėštas ir tikrumoje 
japonų valdomas kraštas.

London, gruod. 4. — Nak
tį ir iš ryto tik nedaugelis 
vokiečių orlaivių bombarda
vo Londoną ir mažai nuos
tolių tepadarė, sako anglai.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų valdžia pripažino 
Manchukuo -“valstybę.”

Bern, Šveicarija. — Po
licija užpuolė komunistų lai
kraštį “Freiheit^ ir užgrobė 
daug literatūros iš jo- lei
dyklos. »

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

A. Kilniau, Hartford .................... 590
F. Lideikis, P. Bečls, Great Neck 540 
ALDLD 20 Kp., Binghamton .... 510 
J. Matąčiuųas, Patersop .........  438
P. Žirgulis, Rochester .................. 414
J. Mockaitis, Bridgeport .........  348
Keturių Kolonijų Kapitonui
S. Penkauskąg, P. Tamošauskas 369 
Baltimorės Draugijų. KolbktyvUs 324 
Grand Rapids Vajininkai ............ 291
J. Rudman, New Haven ■........... 286
A. Balčiūnas, Brooklyn .............. 272
V. T. Jok|m, Nęw Britain .......  268
ALDLD 136 kp-, Hąrrison .......  260
B. Ę, Senkevičlenė, Eąston .......  231
J. Burba, So. Boston .................. 210
P. Slekaitis> Scrautęn .................. 186
j. Ramanauskas, MlncrsvUle 184
F. Abekas, Chicago .................... 184
A. Valinchus, Pittston .............  177
J. Kalvelis, pridgewater ............ 176
J. daveųąyičius, Sq. Boston .....  172
A. Gudzin, Schenectady ............ 154
Ąnna Buivid, Porchester .......... 144
V. Padgalskas, Mexico .......  140
J. Žilinskas, Lewistop ................ 186
S. Kuzmickas, Shenandoah ....... 133
S. Mason, New Haven .............. 132
O. Vilkaitė, W. Hartford ............ 128
F. Gervlckas, Ąthol .................... ' 124
John Grybas, Norwood    H7 
S: Mažeikienė, Cleveland 111-

. J i-

F. Wilkas, Wilmerding ................. 110
Math. Senkus, Greenfield ...,...... 110
A. Baranauskas, Portland ..7.......  107
Ą. Sabulicne, So. Boston ........ 102
F. Mazurka, Worcester ............. 99
J. Kazlauskas, Hartford .......... 98
M. Vąlepta, Cleveland ...............  96
M. KUmas, Richmond Hill ..........96
P. Buknys, Brooklyn ................... 88
K. Romikaitis, „Reading ................ 80
P. Šlajus, Chester ....................... 77
J. Radzevičius, Detroit .............. 72
A. Evans, Rochester .................... 55
F. Norwaish, Dorcester .............. 55
J, Jasiunas, Brooklyn ................ 55
J. Urbon, Pittsburgh .................. 50
S. Puidokas, Rumford .............. 47
W. Naruševičius, Kenosha ...... 46
J. Margaitis, Windsor ................ 44
V. Globicli, Wilkes-Barre ............. 44
K. Kuzmickas, Harrison .............. 44
J. Y ūsaitis, ^Bridgeport ............ 42
J. V. Stankevičius, Willjcs-Barre 37
Geo. Kuraitis, ’ Brooklyn ............. 24
D. M. Šęlomsifas, Brooklyn ....... 24
Mary Siekis, Gardner .................... 22
E. Ceikiehfe, Si),11 Boston .............. 22
Ą. Lip0ius>([^^dystone .............. 22
L. Prusoika, Chicago .................. 22
A. Pipiras? Pittsburgh ............... 22
J. Galdis, tylaynard .................... 21

i.

go nuo karo, iš Lietuvos į 
Rusijos gilumą. Jis važiavo 
tavoriniais, katrais pirmiau 
buvo vežami gyvuliai, trau
kiniais ir taip pasiekė Nian- 
doma gelžkelio stotį, Volog
dos gubernijoj. Jokūbas 
Smuškevičius buvo dar tik 
trylikos metų amžiaus. Jo 
tėvas jau buvo pramokęs jį 
kriaučio amato. Bet čia jam 
prisėjo padėti žirkles ir a- 
datą, nes to darbo užtekti
nai nebuvo, ir eiti dirbti į 
keptuvę...

Keptuvėj darbas karštas, 
sunkus, atlyginimas mažas. 
Jokūbas meta ir tą darbą 
ir vyksta į Vologdos mies
tą. Tai buvo 1916 metais. 
Pasaulinis karas buvo pa
čiame įtempime. Vologdoj 
buvo užtektinai darbo prie 
laivų krovimo. Jokūbas ga
vo darbą. Jis buvo dar tik 
14-kos metų, bet aukštas, 
diktas, taip, kžj,d atrodė, 
kaip 17 metų jaunikaitis. 
Jis dirbo sunkiai.

Lapkričio Revoliucija me
tė Jokūbą į jos sukūrį. Vo
logda, kuri yra šiaurinėj 
daly j Rusijos, virto kontr
revoliucionierių lizdas. Dar
bininkai rizikuodami savo 
gyvastimi organizavo parti
zanų būrius ir stojo į kovą 
prieš rusų kontr-revpliucio- 
nierius ir užsienio imperia
listus, kurių armijos, iš Ar
changelsko, gulė ant Volog
dos. Su vienu tokiu parti
zanų būriu j aunasi Jokūbas 
Smuškevičius 1918 metais ir 
išvyko į piliečių karo fron
tą, kaipo liuosnoris. Veik 
apie tą pat laiką jis įstojo 
į Bolševikų Partiją.

Visą piliečių karo laiką 
Jokūbas kovėsi už tarybinę 
santvarką pėstininkų eilė
se, tik daug vėliau jis buvo 
paskirtas politiniu instruk
torium viename mūšio or
laivių skyriuje.

Darbas Aviacijoj
Aviacija pradėjo , greitai 

augti. Sovietų valdžia ją la

bas Smuškevičius, būdamas 
29 metų amžiaus, išreiškė 
norą daugiau lavintis rašy
boj, istorijoj, matematikoj, 
literatūroj ir kitais klausi
mais. Sovietų valdžia sutei
kė jam progą.

<
1932 metais Jokūbas iš 

mokyklos dingo 39 dienoms. 
Visi manė, kad jis pasiėmė 
atostogų. Bet daugelio nuo
stabai, jis sugrįžo su Ker
šio, Pietų Rusijoj esančios 
geriausios aviacijos moky
klos lakūno paliudymu. Pa
sirodo, kad jis atostogų lai
ku nuvyko ten ir užbaigė 
aukštos mokyklos aviacijos 
kursą.
Didvyris Sovietų Sąjungos

Sovietų šalyje yra laips
nis Didvyrio Sovietų Sąjun
gos. Šį laipsnį gauna tik la
bai atsižymėję piliečiai. Ge
gužės 1 dieną, 1935 metais, 
virš Maskvos, laike orlaivių 
parado, praūžė baisia spar
ta karo lėktuvų eskadrilė. 
Jos vadu buvo Jokūbas 
Smuškevičius.

Greitai pačiame gyvenime 
Jokūbas įrodė savo orlaivi- 
ninkystėj gabumus. Per aš< 
tuonis mėnesius jis buvo ant 
Sovietų Sąjungos, Liaudies 
Mongolijos ir Japonijos sie
nos, kur ėjo nuolatiniai su 
priešais susikirtimai. Jokū
bas dieną ir naktį budėjo. 
Jo vadovystėj orlaivių es
kadrilė darė stebuklus. Jie 
nei kartą nepraleido Japo
nijos lėktuvus į Sovietų pu
sę. Jie stebuklus rodė kovo
se. Ir Jokūbas dažnai buvo 
kovose, kur pagal jo užda
vinius jam nei nereikėjo. 
Daug drąsos, pasišventimo 
ir pasiaukavimo parodė. So
vietų valdžia apdovanojo 
brigados orlaivių komandie- 
rių Jokūbą Smuškevičių So
vietų Sąjungos Didvyrio 
laipsniu. Didžiausį Japoni
jos imperialistų orlaiviams 
smūgį uždavė ties Khal- 
khingol. Sovietų lėktuvai 
visiškai sumušė japonus. Ir

bai įvertino ir ėmėsi žygių 
vystyti jos industriją, pirk
ti lėktuvus užsienyj, kad 
Raudonoji Armija būtų ap
rūpinta orlaiviais. Jokūbas 
Smuškevičius iki 1931 metų 
veikė kaipo politinis veikė
jas aviacijoj, pasiekė briga
dos politinio komisaro laip
snį. Per tą pat laiką jis ge
rai išmoko valdyti lėktuvą 
ir perėjo dirbti ant lėktuvų. 

I Pirmiausiai tarnavo, kaipo 
lakūnas-žyalgas, o vėliau iš
moko patsai vienas valdyti 
ir kitas pareigas ant lėktu
vo atlikti, tai yra, už mū
šio lakūną. Būdamas lakūno 
vietoj, Jokūbas daug laiko 
studijavo, kaip lėktuvai su
taisyti, savo liuosa valia 
gelbėjo mechanikams, mo
kėsi ir technikos aviacijos 
srityj, kaip pataisyti lėktu
vą ir motorą.

1931 metais būdamas po
litinis komisaras jis atsimi
nė, kad mokykloj jam teko 
mokytis tik Rokiškėse, kad 
abelnai jo prasilavininlas 
dar daug reikalauja. Jokū-

jiems vadovavo Jokūbas 
Smuškevičius. Jis dalyvavo 
ir kitų Sovietų Sąjungos sie
nų apsaugoj.

Bet kaip tik Lietuvoj įsi- 
I kūrė tarybinė santvarka, 
taip greitai Jokūbas Smuš
kevičius, generolas-leitenan
tas Raudonoje Armijoje, iš
skrido į Rokiškį, Lietuvą, 
kad aplankyti savo tėvelius 
ir gimtąjį miestelį.

š.

San Francisco. Calif.
Senai, kaip nieko nesimato 

laikraščiuose iš mūsų koloni
jos. Rodos, kad jau, mes iš- 
sibraukėm iš gyvųjų tarpo.

Vienok, ir mes po biskį 
kaip ką veikiam.

Praeitą vasarą turėjom* ke
lis piknikus, kurie pavyko ne
blogai.

Dabar, artinantis žieminiam 
sezonui, pradėjom ruošti pa
rengimus. Spalių 19 dieną tu
rėjom parengimėlį pas drau
gą Kobliną. Susirinko gražus 
būrelis pritarėjų ir visi links-

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Aš 
norėčiau jūsų paklaust kas 
link dainos žodžių. Pavyz
džiui, dainuojama sekamai: 
“Balnosiu žirgelį, josiu į 
mergelę.” Mano supratimu, 
tokis sakinys yra tik įžeidi
mas merginos. Map atrodo, 
kad jojame į kokį šteibelį. 
Aš būdamas Lietuvoje ne
girdėjau taip dainuojant,

“josim į mergelę.” Daug 
geriau ir gražiau skamba; 
“Josiu pas mergelę.” Aš no
rėčiau, kad jūs paaiškintu
mėte, kaip teisingiau.

J. Burba.
Atsakymas

Mums irgi atrodo, kad 
daug geriau ir teisingiau 
skamba, “josiu pas merge
lę.” Taip ir turėtų būti dai
nuojama.

>n



Kraujo Perliejimas Gydymui 350 METU SUKAKTIS NUO MIKROSKOPO IŠRADIMO Darbas Sukūre Žmogų

tūkstančius

Pirmas mikroskopas bu
vo padirbtas Holandijoje 
1590 metais. Jis išrastas 
Janseno.

Per daugelį šimtmečių amas tuojau po gimdymo iš> Šiemet sukanka 350 metų 
medicinos mokslas tyrinėjo placentos (vietos). Šis krau- nuo mikroskopo išradimo, 
žmogaus kraują ir jieškojo jas kokybės atžvilgiu gėrės-1 (Mikroskopu vadinamas 
būdo pavartoti jį kaipo gy- nis už bet kokį kitą. Turi mokslinis prietaisas su sū
dymo priemonę. Senovės didesnį hemoglobino kiekį, dėtiniais stiklais padidinan- 
tautos manė, kad žmogaus kitų medžiagų ir be to dar čiais daikto pavidalą desėt- 
kraujuje yra paslėpta siela, hormonų. |kus, šimtus ir
Hippokratas siūlė gydyti, Kraujas nuleidžiamas gy- kartų.) 
krauju dvasiniai sergančius, dymo tikslams imamas ypač

XVILto šimtm. buržuazinė iš žmonių su padidintu 
revoliucija Anglijoj paskati- kraujo spaudimu. Jų krau
nu gamtos mokslų išsivysty- jas visais atžvilgiais yra
mą. Anglijos mokslininko sveikas. Jį galima vartoti | Sovietų Sąjungos Mokslų 
Wm. Harvey’o kraujo apy- visais kraujo perliejimo at-Akademijos biologiniame 
kaitos dėsnio išradimas įga- sitikimais. 
lino pradėti gydyti kraujo; 
perliejimų. Pirmieji sėkmin
gi bandymai buvo padaryti 
Francijoj. Bet katalikų ba
žnyčios įsikišimas sustabdė 
tolimesnius bandymus. Ban
dymai dažnai privesdavo. ma> 
prie mirties.

Tik XX amžiaus (1900) jas nieku nesiskiria nuo ki- medžio n- 
pradžioje Vienos bakterio- tų rūšių kraujo, I— ----
logas Karl Landsteiner iš- dargi tą privalumą, kad šal- 
tyrė, kad žmonių kraujas.tam ore jis net be citrato 
nevienodas. Jis nustatė 4 priemaišo ilgą laiką lieka 
kraujo grupes, kurias ata
tinkamai pavadino: A, B, A 
J-B ir O grupėmis. A krau
jo grupė lipdo B kraujo 
grupę. B kraujo grupė lipdo 
A kraujo grupę. O 
grupė nelipdo kitos 
grupės. Tokiu būdu

(apie gyvius ir augalus)
Kai dėl lavonų kraujo, tai 'skyriuje yra tam tyčia kam- 

tik toks yra vartotinas, ku- barys, pavestas mikroskopo 
ris paimtas iš staiga mirų- istorijai. Šiame skyriuje ga- 
siųjų žmonių, neturinčių už- Įima pamatyt mikroskopų 
krečiamų ligų. Mirties prie- apie pustrečio šimtmečio se- 
žastis paprastai būna “trau- numo. Tarp jų yra ir tokių 

širdies indų sistemos senovinių mikroskopų, kur 
| susirgimas ir tt. Toks krau- didinamieji stiklai įdėti į 

’ • kietos popieros 
vamzdelius - rėmus. Čia, be 
kitko, yra senieji pavyzdžiai 
mikroskopų, kuriuos paga-

bet turi

lieka
nepasikeitęs.

Yra įvairių kraujo 
servavimo būdų. Šiuo 
daugiausia vartojamas cit- 
ratinis metodas . Kraujas 
tinka perlieti 15 dienų tar

kon- 
metu

■j

kraujo 
kraujo ;pe.
O gru- kokybės atžvilgiu yra ne' 

pės kraują galima perlieti menkesnis už gyvą kraują, 
visų kraujo grupių žmo-jbet turi tą pirmenybę, kad 
nėms. Ši grupė vadinasi vi- jis visuomet gali būti gydy- 
suotina. Ir A+B grupė taip-Į tojo laikomas. Be to, jame 
gi vadinasi visuotina, ka-i nyksta įvairūs limpamų li- 

’■ dangi šito kraujo grupės gų erzintojai (sifilis, malia- 
žmonėms tinka bet kurios 

° kitos grupės kraujas. Tokiu 
būdu buvo rastas būdas nu
statyti kraujo atitinkamu- 
mą duodančio (donoro) ir 
gaunančio (recipiento).

Šio išradimo dėka paaiš
kėjo, kodėl po kraujo per
liejimo taip dažanai įvykda
vo mirtis. Žmogui, kuriam 
duodama netinkamos gru-' 
pės kraujas, gręsia mirtis. 
Mirtis įvykdavo dėl krau
jo indų (inkstų) užkimšimo 
sulipus kraujo rutuliukams.

Perlietas kraujas sustab
do kraujavimą (hemosta- 
zą). Esant sunkiai sustab
domam kraujo plūdimui, 
kraujo perliejimas dažnai 
būna vienintelė priemonė iš
gelbėti gyvybę. Be to, per
lietas kraujas veikia apsau- 
gojančiai. Jis padeda nes
veikam kūnui atsipalaiduoti 
nuo toksinų (nuodingų da
lelių).

Koks kraujas tinka per- 
liejimui? Pirmiausia gyvas 
kraujas.

Kraujas imamas iš visiš
kai sveikų žmonių. Prieš 
kraują imant, visapusiškai 
patikrinama davėjo sveika
ta. Kraujas ištiriamas he
moglobino ir raudonų kūne
lių kiekio atžvilgiu. Tik 
sveikas kraujas pripažįsta
mas tinkamu perliejimui ki
tam. 300—400 kūbiškų cen
timetrų kraujo, paimto iš 
duodančio, nesudaro jo or
ganizmui jokios žalos. Per 
metus galima iš jo imti 7— 
8 kartus kraują visiškai ne
pakenkiant jo sveikatai.

Didelis kraujo reikalingu
mas visokiais netikėtais at
vejais iškėlė aikštėn kraujo 
konservavimo (taupymo) 
mintį. Medicina iš anksčiau 
siekė išlaikyti tam tikrą lai
ką kraują be kraujo indų si
stemos.

Placentarinis kraujas im-

mino Londono meisteris 
Kelpeperis, vokiečių žaislų 
meisteriai ir kt. Kelpeperis, 
beje, pirmas panaudojo vei
drodį nustatyt šviesą į daik
tą, kuris tyriamas per mi
kroskopą.

Labai vertingas yra seno
vinio vokiečių anatomo Lie- 
berkueno mikroskopų rinki
nys. Daugelį jų buvo įsigi- 
jusios rusų mokslo įstaigos 
dar 18-me šimtmetyje.

Dabar Sovietų Mokslų 
Akademija saugo apie 400 
Lieberkueno mikroskopų ir 
mikroskopinių jo įtaisų.

18-me amžiuje, beje, rusų 
mokslininkai — Lomonoso
vas, Eileris ir kiti,— patys 
daug dirbo, siekdami pato
bulint mikroskopo stiklus.

Pirmą pasaulyje achro- 
matinį (perleidžiantį gryną 
baltą šviesą) mikroskopą 
pagamino Rusijos Mokslų

Kokiu būdu žmogus iškilo‘ti įrankius, virto grupe , 
iš gyvūnų pasaulio, kas su- žmonių.

Tas patvirtinimas vyko

Akademijos narys Epinus
1784 metais.

Sovietų Mokslų Akademi
jos rinkinyje yra saugomas ti gamtą? Į šį klausimą jti- per daugelį tūkstančių me- 
ir vienintelis pasaulyje šio kinančiai atsakė Fridrichas 
mikroskopo pavyzdys, iš ku-t Engelsas.
rio gimė naujoviškas mi

teikė jam galimybę nugalėk

Gyvūnų pasaulyje viešpa-

tų. Tai buvo pakilimas į 
aukštesnįjį gyvūnų pasaulio 
išsivystymo laipsnį. Galų

kroskopas. Išsaugotas .taip dėl būv^ falc,“o kažkas nauja,
pat Epinuso pagamintas 
saulės mikroskopas.

Tarp mikroskopu iš 19-įo TV5, i— v. • j*- j labiausiai prisitaikęamžiaus pradžios yra du 
ypatingi, pagaminti žinomo 
vokiečių fiziko Frauenhofe-

, ir veikia gamtinės atran-.ko,ik! t0 laiko ne?!no^ au‘ 
Ikos įstatymas: išlieka gyvi Fahi gyvulių issivystymo

* J t istorija: atsirado darbu su-
nizmai ir žūva nesue-eban- sieta žmoniU bendruomenė. IllZHIlctl 11 /j 14 V cX 11 v Udl 1
tieji gyvuoti. Tatai, kaip j Organizuoto darbo dėka 
yra žinoma, 1859 m. nusta- žmogus pasitiekdavo sau
tė mokslininkas Darwinas. 'gyvenimo priemonių.

• j

Gamtinės atrankos pasek-
|mėje atsirado ir aukštesnė- . 

mi- sės, j žmogų panašios bez-i 
pa- džionės—gorįla, šimpanzė,
ku- orangutangas.
mo- Prieš daugelį šimtų tūks-

botaniko Amičio. Yra ir vi
sa eilė rusų mokslininkų 
padirbtų mikroskopų.

Plačiai atstovaujami 
kroskopai šiandieninių 
saulinių firmų ir tie, 
riuos pagamino Sovietų
kslininkai. Sovietiniai mik- tančių metų, kai atvėso kli- 
roskopai pasižymi labai ge- matas ir praretėjo miškai, 
romis ypatybėmis kaip jran- viena aukštai išsivysčiusi 
kiai moksliškai stebėt labai (nūdien tik iškasamų) į 
smulkutėlius daiktelius.

Ar Žemės Branduolys nuo Karščio Ištirpęs ar Kietas?
Vieni mokslininkai tvirti

no, kad žemės vidurys esą 
i ištirpusi, baisiai suspausta, 

Konservuotas kraujassinkiausia geležis; kiti tei-
ge, kad žemės branduolys 
susidarąs iš abelnai sun
kiausių, ištirpdintų medžia
gų, neapsakomai karštų. 
Dar kiti tvirtino, kad žemės 
vidurys esąs i kietų sunkių
jų medžiagų. Tuos tvirtini
mus jie žymia dalim rėmė 
greitumu žemės drebėjimo 
bangų.

Dabar profesorius L. Don 
Leet, direktorius Harvardo 
Universiteto Seism ografo

rija ir t. t.)
Konservuotas kraujas su

teikia galimybių visuomet ir 
kiekvienu laiku tokiu krau
ju naudotis. Nebetoli tas 
laikas, kai gydytojas galės 
gauti reikalingą kraujo 
kiekį, kaip šiuo metu gau
nama vaistų vaistinėje.

Šioje srityje Tarybų Są
junga turi didžiausią paty
rimą.

Kraujo perliejimo institu
tai, vadovaujami akademi
ko Bogomoleco, Bagdasara- 
vo, Šamovo ir kitų, priskai
to kelioliką dešimčių tūks
tančių kraujo perliejimų. 
Tarybų Sąjunga kraujo per
liejimo organizavimu 
kiekinių patyrimu i 
pirmą vietą pasaulyje. Šiuo1 
metu Tarybų Sąjungoje 
kiekviena ligoninė turi sa
vo konservuoto kraujo ir 
gali padėti kiekvienam jo 
reikalingam.

Kokią didelę reikšmę tu
ri gydymas krauju Tarybų liavoti miltai su tuom prie- 
mokslininkų nuomone, gali
ma spręsti iš šių akademi
ko Bogomoleco žodžių: 
“Kraujo perliejimas taiko
mas pirmiausiai tais atve
jais, kai reikia pakelti krau
jo kiekį organizme,

stoties, sako, kad visi aniejkos spaudos 
tvirtinimai yra tiktai spėji
mai. — Seismografas yra 
mokslinis įtaisas, kuris at
žymi žemės drebėjimus.

Naujasis Harvardo seis
mografas yra jautriausias 
pasaulyje, bet jo parodymai 
nieko tikro neleidžia spręst, 
iš ko galėtų būt susidaręs 
vidurys žemės' rutulio, kaip 
pareiškia prof. Leet.

Nuo paviršiaus iki žemės 
“širdies” per pusiau j ą-ekva- 
torių yra 3,963 amerikoniš
kos mylios ir trečdalis. O 
kaip sako mokslinis Ameri-

žmogų panašių beždžionių 
s veislė, seniau gyvenusi išti

somis kaimenėmis medžiuo
se, pasklido po žemę. Be
vaikščiodami £emės pavir
šiumi tie mūsų anų laikų 

j senoliai ėmė mokytis vaikš- 
kasyklos tesiekia tik trupu-dviem ^kojomis, luo

rašytojas D.
Dietz, giliausios pasaulyje

Jo 
maistas griežtai pasikeitė, 
pasidarė įvairesnis, nes 
v------išmoko naudotis
ugnimi, ėmė kepti, o vėliau 
ir virti sau valgį. Naujo 
maisto vartojimas pakeitė 
žmogaus kūno sudėtį ir pra
turtino jį. Darbo įtakoje 
keitėsi žmogaus organiz
mas, keitėsi žmogaus išvaiz
da.

Tuo būdu darbas sukūrė 
žmogų, jis skiria jį nuo bež
džionės. Tarp žmogaus ir 
aukščiausiųjų b e z d ž ionių. 
yra didžiulis skirtumas. Pa
čios didžiausios į žmogų pa
našios beždžionės — gorilos

r/iliau buvo žengtas pirmas smegenys yra dauįau taip
myli,. Tai ką galima ^i iš žmog^Tmeg“8
tokio plono ištirto žemes įb wnty.i
lukšto spręst apie jos gel
mes?—klausia jis.

Bet ir paprastas mainie- 
ris jum pasakys, kad lei
džiantis gilyn į kasykla da
rosi vis šilčiau net tada, kai 
lauke būna vidutinė tempe
ratūra, nei šilta nei šalta. Iš 
to galima būtų spręsti, kad 
žemės vidurys turėtu būt la
bai karštas. —J. C. K.

to dėka atsirado laisvos 
rankos darbui.

Senovės žmogaus pirme
nybė prieš gyvulius buvo ne

Čiely Grūdų Duona Patartina Sveikatai Abelnai

iu, v
Anglai dar seniau nusto

jo vartot “juodą” duoną, 
bet anglai gaudavo daugiau 
mėsos ir žuvies negu fran
cūzai; tai anglai abelnai 
aukštesnio ūgio už fraricū- 
zus; bet pastebėta, kad vi
dutiniai Anglijos gyventojai 
dabar jau mažesni, negu, 
sakysim, 150 metų atgal.

Vokiečiai, turtingi ar ne, 
turėjo ir turi palinkimą 
prie “rudos” duonos; dau
guma rusų taip pat vartoja 
tamsią, rupesnę duoną.

Žiūrint net į judamuosius 
paveikslus Sovietų ir vokie
čių kareivių, reikia pripa
žint, kad jie geriau fiziniai 
atrodo už kitų didelių šalių 

tik apart
t. y. Kai kurie mokslininkai sa- amerikonų. Bet? Amerikoj 

esant sunkiai mažakraujys-jko, tai todėl, kad per pas-1 yra platesnis maisto dalykų 
tei, esant dideliam kraujo kutinius šimtą metų f ran-pasirinkimas, negu bet ku- 

'cūzai abelnai vartoja piklia- rioj Europos šalyj. O ir tai 
ir t.t. votus miltus, nuo kurių at- mokslininkai atranda, jog

su visomis seleno-

Californijos Universiteto vitaminų ir įvairių minera- 
mokslininkai vienus žiurku- 
čius maitino pikliavotų 
kviečių miltais, o kitus 
stambiai sumaltais kviečiu 
miltais, 
mis.

Čielų grūdų miltais mai- 
ir! tinami

užima dveja tiek geriau augo ne
gu pikliavo.tais miltais peni
mi.

Buvo pridėta vitamino BĮ 
prie pikliavotų miltų, bet ir 
tada čielų kviečių miltai kur 
kas greičiau ir gražiau au
gino žiurkučius, negu pik

žiurkučiai beveik

du.
Iš istorijos žinoma, kad 

francūzai kadaise buvo au
galota tauta. Dabar jie ga
na žemo ūgio žmonės, tik 
biskį aukštesni už italus, kareivius, gal

nustoliui nuo sužeidimų,j 
gimdymų atvejaisO AA. V. V. | VUbUū AAAAALU.D, 11UU lYlUAlį dl/"* AAAVtx.oAAAlAAAIY<%A clbidllUd^ JUg

Kraujo perliejimas, padary- mestos sėlenos su dauguma perdaug greitai genda ame-

rikonų dantys ir per anks
ti čia žmonės sensta dėl to, 
kad trūksta jiem vitamino 
BĮ ir-įvairių kitų jo rūšių, 
kurios randamos čielų grū
dų miltuose.

Senovės Romoje buvo 
vergam uždrausta vartot 
pikliavotus miltus. Jie daž
niausiai buvo priversti mai
tintis valgiais iš rupių, “ra- 
zavų” miltų ir pigiomis dar
žovėmis. Bet Romos vergų 
vaikai išaugdavo į stambius 
ir stiprius žmones.

Italijoj jau ’seniai dau
giausia vartojama pikliavo- 
ti miltai, o varguomenei 
trūksta mėsos, -kiaušinių, 
pieno, žuvies ir kitų turtin
gesnių valgių. Tai žymia da
lim todėl dauguma italų yra 
neūžaugos, kaip sako moks
liniai mitybos tyrinėtojai.— 
Čia nekalbama apie išimtis, 
kur ir augalotoj tautoj pa
sitaiko mažų vyrų ir mote
rų dėl kokių nesveikumų bei 
paveldėjimų (apsigimimų).

Gyvendamos kaimenėmis,'tiktai ta, kad jis sugebeda- 
bezdžionės seniai buvo įpra- vo naudotis darbo įrankiais, 
tusios veikti bendrai, onau- ypatingai ir ta, kad jis 
josiose aplinkybėse tas pa-i^mo^° pasigaminti tuos 
protys pasirodė esąs labai jankius. 4 ais įrankiais jis 
vertingas. Tiktai bendromis! 
jėgomis tebuvo įmanoma! 
atsiginti nuo užpuolusių di
delių grobuonių arba sėk
mingai medžioti.. Nusilau- 
žusios arba radusios tinka
mą šaką, į žmogų panašio
sios beždžionės ėmė vartoti 
ją darbui arba pamažu pri
taikyti ją medžioklei ir ap
sigynimui.

Ilgą laiką tie mūsų toli
mos praeities senoliai visai 
neapdirbdavo akmenų, o 
naudodavosi tokįais akme
nimis, kokius rasdavo že
mėje, stengdamiesi tik pasi
rinkti tinkamiausius ir aš
triausius. Vėliau jie ėmė pa
sižymėti vietas, ’kur buvo

vo naudotis darbo įrankiais,

pasitiekdavo maisto, apsi
gindavo nuo šalčio. Į žmo
gų panašiosios beždžionės, 
nepakilusios iki to lygmens, 
veikia ne įrankiais, o savo 
kojomis, nagais.

Net patys pirmieji žmo
nės naudodavosi darbui 
įrankiais ir mokėdavo juos 
pasigaminti. Tačiau nė vie
na beždžionė gyvendama 
laisvėje nepasigamino nė 
vieno, kad ir paprasčiausio 
įrankio. Tiesa, beždžionės 
nusilaužia šakutes ir jomis 
nusivaiko muses arba pasi
ima akmenį ir susidaužo 
riešutą. Visa tai panašu į 
žmonių veiksmus. Tačiau ir 
čia yra esminis skirtumas.

tas ligos pradžioje, dažnai 
sustabdo vystymąsi sunkių 
užkrečiamųjų ligų, pav. 
skarlatinos, d e z i n t erijos. 
Kraujo perliejimas stipri
nančiai paveikia įvairius or
ganus. Didelę įtaką kraujo 
perliejimas turi į pagreitin
tą žaizdų gijimą.”

Tarybų Lietuvoje kraujo 
perliejimas kaip gydymo 
priemonė negalėjo kiek pla-

Keisti Reiškiniai, Kuriuos Daro Vokiečių Bombos Londone
New York. — Vienas an

glų laivo jūreivis čia skun
dėsi dėl to, kad vokiečių oro 
bombos sutrukdė jam alaus 
gavimą Londone: “Einu į 
vieną saliūną, žiūriu, jau 
vokiečių bombos išnešė jį 
oran. Einu į kitą, tas pat.v* • v • j • "KT • I A AXALč£j vClu IJcAv*

ciau issiplesti. Visiems žino- Ęįnu į jįs išsprog-
(Tąsa ant 7-to pusi.) * dintas pirma, negu aš jį pa-♦

siekiau. Tik ketvirtame sa- 
liūne gavau įsigert.”

Kitas anglų jūreivis pa
sakojo, kaip vokiečių bom
bos viesuliškai sujudintas 
oras įmetė jį į svetimus na
mus, bet nė biskelio nesu
žeidė jį patį.

Anglijos jūreiviai, atplau
kę į N’ėW Yoriką, taipgi pa

sakojo, kad Anglija turi po
žemiuose fabrikus d’rbt ka
ro pabūklams. Tų fabrikų, 
girdi, vokiečiai niekada ne- 
suardys. Tai tuose pože
miuose esanti viltis, kad an
glai, galų gale, sumuš vo
kiečius. Anglai dabar vokie
čius paprastai vadina “Dže- 
riais.”.......

galima tokių akmenų rasti, | Beždžionės ir^ nesinaudoda- 
ėmė juos rankioti ir krauti 
į krūvas, kad lengvai būtų 
galima reikalui esant išsi
rinkti tinkamą įrankį. Nuo
latinis akmenų ir lazdų var
tojimas atsiliepė į statybą ir 
tolesnį rankų ištobulinimą, 
tačiau yra žinoma, kad ran
kas valdo smegenys. Natū
ralu, kad rankų tobulini
mas nebūtų buvęs įmano
mas, jei nebūtų atitinkamai 
pasikeitusios ir patobulėju- 
sios smegenys, jei nebūtų 
padidėję proto sugebėjimai.

Darbė išsivystė ir tie san
tykiai tarp asmenų, kurie i 
daugiausia juos skiria nuo 
gyvulių: galvojimas ir 
žmogaus kalba. Bendrai 
dirbdami žmonės jaus
davo reikalą pranešti kai ką 
vienas kitam. Pranešinėda
vo jie įvairiais būdais: kū
no judesiais (mostais), vei
do išraiškos kaitaliojimu 
(mimika) ir šūkavimais, o 
vėliau ir žodžiais. Darbo ei
goje ir atsirado žmogaus 
kalbos užuomazga.

Tuo būdu kaimenė bezd- 
žio’nitį/ išriiėkusi'jąasigamin-

nios tais daiktais gali išgy
venti visą amžių; jos ne
moka dirbti, nesugeba pasi
gaminti darbo įrankių. 
Žmonės gi be įrankių, be 
darbo negali gyventi.

Yra tokių buržuazinių 
mokslininkų, kurie yra pa
siruošę pripažinti žmogaus 
kilmę iš beždžionės, bet vis 
dėlto negali išsiversti be 
“dievuliuko”. Jie šaukiasi jo 
pagalbos kaip tik tam, kad 
paaiškintų senovinės bež
džionės pavirtimą pirmykš
čiu žmogumi. Didysis prole- 

' tariato mokslininkas Fridri
kas Engelsas paaiškino, 
kad jokios “dieviškosios” 
pradžios šių laikų žmogaus 
senolių išsivystyme nebuvo 
ir kad tiktai darbas sukūrė 
žmogų.

Už viską, kas iškelia žmo
gų aukščiau gyvūnų pasau
lio, kas daro jį gamtos ir 
jos turtų šeimininku, žmo
gus yra skolingas darbui.

Biblijoje yra pasakyta, 
kad darbas esąs dievo už
krautas žmogui kaip pra-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

žala

.1
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1940 lailhoamian-Amer
2nd Dist Choruses Sekela

SupulskiOsmanski

KubeliusYacinaJoseph

Book Offer io
Sunday morning at

Still Standing

Registered ©

21 5 ft. 11 Senior198m.

J. Yacina—Duquesne U. 5 ft. 11 Junior20 185in.

22

6 ft. 1 in. Senior22 195

to

Camp Upton

Mike Sekela—Jritt. U. John Kubelius—Drake U.

Ill
& Į

ti-

every-
Satur-

whether active or 
bring all its troub-

one 
day 
low

Details 
will be

at 
ol

the 
the 
for

. Found—a new 
. What creations 

Red duster — 
and flowers —

I wonder who the reporter is that 
predicted Maspeth as a favorite over 
Brooklyn in last Sunday’s game. 
Maybe he ought to try picking an 
All-American team....

Y.— Old and 
have a swell 
banquet and

STAN GERVELIS 
Pitt EnC

alone ... Paul S. recovering 
hope to see him

Likes dancing — roller 
pitching woo ... Sings 
interested in choral ac- 
is always willing to help

The most important thing will be, 
of course, the election of a new 
chorus executive which will lead the 
chorus for the next year.

—The Ohl. Exec.

bar during the affairs...

under 
members ol 

and LDS 
what would 

the boys as

at 
question of what

be held here December 8, 1940. 
LMS choruses in Massachusetts 
urged to send tjieir delegates 
representatives. Those cities

of this

ROCHESTER. N.
will be there to
The occasion; a 
to welcome the new members,
and adult, to the L.D.S. The
Gedeminas Hall, 575

in a big way (Brunettes not slight
ed though)
in stockings... Has light,
hair

Ketvirtas puslapis
3SE

Party for 
New Members

young 
time, 
dance 
youth 
place: 
Ave. in Rochester.

Admission is only 50c. and 
is invited to attend this 
at 6:30 p. m. Dancing will fol- 
after the supper.

—The Committee.

News and Reviews
From Detroit

DETROIT, Mich.—Yes, folks, the 
Aido Chorus really put it over this 
Sunday. Appearing at a Recital 
sponsored by the Free Press News
paper, our choral ensemble stood 
audience in the aisles. After 
Recital pictures were in order 
the Chorus.

4>

Meet Sunday 
In Conference

Comic Plays 
Start to Travel

Penktadien., Gruodžio 6, 1940

All-America 1940

Attention, All Choruses of LMS 2nd 
District:—

SO. BOSTON, Mass.—The district 
conference of the LMS 2nd District 
will 
All 
are 
and
in which the chorus is not function
ing are also asked to have represen
tatives present at this conference.

The conference will be held at 
the Lithuanian Club, 376 Broadway, 
in South Boston 
10.30 a. m.

Each chorus, 
inactive, should
les and problems here so that we 
might try to get together and help 
straigthen them out.

In addition to delegates and visit
ors from the Massachusetts chor
uses, there will be a youth speak
er from Brooklyn, N. Y., at this con
ference.

So please don’t forget the date and 
place 
Dist. 
way,

All

Quite an audience assembled 
the auditorium of the Institute 
Arts to hear three choruses and 
featured soloist give a wonderful 
example of culture in music. Time 
seemed to be the only detriment to 
our gathering, cutting short the 
appearance of the chorus to two i 
numbers; anyway, the audience ap- I 
plauded our efforts quite robustly. '

Mr. Deac, Editor of the Cosmo- į 
politan section of the Free Press,! 
gave our Chorus quite a build-up ■ 
during his appearance as announcer. 
Most of the membership are all a- 1 
twitter, waiting to see the pictures . 
taken last Sunday. After the fine ■ 
showing of the past two Sundays, 
we should really have something to ■ 
work for.

Facing a very busy season, the 
Chorus should buckle down and ful
fill their responsibilities. We have 
two invitations on hand at present 
and are looking forward to receiving 
many more.

The new plan which has been 
conceived by Raymond Lyben should 
have quite a wide-spread influence 
in enlarging the membership and 
draw more public as well, 
are not quite complete, but 
in the very near future.

One of the highlights 
season is the New Year’s Eve Par
ty to be given by the Chorus. As 
much of the plans that are known, 
the entertainment will be in “Cafe” 
style with a floor show, community 
singing and other forms of merry
making. The members are requested 
to be at all rehearsals, so that parts 
and roles could be well rehearsed

About half of our presale ticket 
returns on the Concert are in, and, 
to those who have tickets outstand
ing, please turn them in' shortly. 
Delay in turning in tickets and 
money hampers the Committee in 
filling out their report on the af
fairs. This is a bit late, but the 
Committee wishes to thank the 
people who helped the Chorus dur
ing the Concert. Friends, such as 
the Aido Chorus has, cannot be 
found everywhere. They seem to en
joy giving them a hand just to sec 
the youth meet and spend an even
ing in song and close friendship.

of the Week 
the many young 
Chorus.... Is tail.

Quite popular with j out of gas ... See you next week ...
.. Goes for blondes i Inkslingers.

for this Sunday’s LMS 2nd 
Conference. It is 376 Broad- 
So. Boston, at 10 a. m. 
be there!

J. Kizys,
LMS 2nd Dist. Comm.

WASHINGTON, Dec.—The Just
ice Department announced this week 
that approximately 85% of the 3,- 
600,000 aliens believed to be in the 
United States have registered under 
the Alien Registration Act.

Man: “What’s making you look so 
angry?”

Friend: “Nothing much. I cut my
self with a safety razor, burned my
self with a safety match, and nearly 
got run over while reading a safety 
first notice.”

Personality
He is one of 

bachelors in the 
and handsome.....

the yong ladies...

THE

NEW HAVEN, Conn.-After having 
received a splendid reception in B’k
lyn for the presentation of two hila
rious comedies, the Liaudies Teatras 
travels to New Haven this week
end in order to present “Aš Nu
miriau” and “Kurčias Žentas.”

The two plays will be presented 
Sunday, December 8, at 3 p. m. 
in the Lithuanian Hall, 243 Front 
Street in New Haven, Conn. They 
arc being presented under the aus
pices of the LDS Br. No. 16.

Brooklyn, N. Y.—This year’s book 
dividend offer is still open to all 
new members, announces D. M. Šo- 
lomskas, secretary of the Lithuanian 
Literary Association, the A.L.D.L.D.

This year’s special bargain to all 
new members who join up is the 
offer of Set No. 
ILLUSTRATED 
RY. The history 
containing more 
pages and more 
pictures. It is an 
velopment and 
his institutions 
to the present

It is a book 
cated person needs in his library as 
a source of reference to explain 
many of the Questions that arise in 
one’s mind as he seeks to under
stand the background of the world 
events.

This book, or other sets, is offer
ed to all new members who sign up 
by paying $1.50 in annual dues to 
the A.L.D.L.D. Money can be sent 
to D. M. Solomskas, Secretary, 46 
Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

3, a copy of the 
WORLD HISTO- 
is a large book 
than a thousand 
than a thousand 
outline of the de

growth of man and 
from the stone age 
World War. 
that every wcll-cdu-

What to Send
To the Boys

Blozis
R. T.

"• v -A.. ’

EžL-š . s J

A. Drulis

GervelisApolskis C. Drulis Wistert

1940 All Lithuanian-American All Arne-

THE

in.

by Tom Yermal
Laisve Sports Editor

have 
have 
have 
have 
them

This year, as in the years past, Lithuanian-Americans 
done more than their share in the field of sport. They 
been rated leaders in many phases of athletics and they 
done more than their share in the field of sport. -They 
representatives in practically every sport. As a salute to 
and to all the lads who are doing their best, we present this, 
our selections for a 
rica Football Team!

U. 21
20

SQUAD
Height

6 ft.
6 ft. 2 in.

Weight
196
190

Year
Junior
Junior

ENDS: School
John Yacina, Duquesne 
S. Gervelis, Pitt. U. 
TACKLES:
Al Wistert, Michigan U. 
Al Blozis, Georgetown 
GUARDS: 
Charles Drulis, Temple 
John Kubelius, Drake 
CENTER: 
Ray Apolskis, Marquette 
QUATERBACK: 
Al Drulis, Temple 
HALFBACKS: 
John Supulski, Manhat. <
Joe Osmanski, Holy Cross 21 
FULLBACK: 
Mike Sekela, Pitt. U.

20
21

22
22

6 ft.
6 ft.

2 in.
6

210
240

Sopho.
Junior

5 ft.
6 ft.

10
4

in.
in.

198
207

Senior
Senior Ray Apolskis 

Marquette U.

5 ft. 11 in.
6 ft. 1 in.

165
195

Senior
Senior

Stands about 6 feet 
wavy 

blue eyes, and when he smiles 
—ah, many a young darpsel’s heart 
flutters .. . 
skating — 
tenor ... Is 
tivities and

Can be found in the proximity 
of the
Gues who ... Tell you next week.

Here and •there With The Chorus
Lots of trouble last Sunday — 

Carnations with wiry stems ... Who 
was the outstanding alto —ask So
phie R ... Wondering — Where is 
Joe V. — Olga B. missing too. . . 
Celia in the peach gown — seldom 
misses rehearsals .. 
critic .—Albert R. 
—Antoinette D. — 
Violet K. — Bird
Ouch ... Saw Tony M. at rehearsal 
— Missing at Recital... Noticed 
smiles — Biruta R. — Ann T.— 
Walter G. — picture sure was good 
... Stanley B. — seen at rehearsal 
.. . Half of a combination — Alfons 
R 
from* illness
soon ... Congratulations — Mildred 
j — on birthday ... Walking home 
Alda and Jean L. — Ed D. —Car

LOUDSPEAKER
By Mike O’Phone

ANYTOWN, U.S.A.—Since a con
siderable number k>f Lithuanian-tAm- 
erican youth have been drafted for 
one year’s military service 
the Conscription Act, 
Lith clubs, choruses 
branches may wonder 
be right to send 
gifts.

A survey made 
in N. Y. on the 
the men themselves consider practi
cal may help the choruses and clubs 
decide what to send as Chritsmas 
gifts.

Leading the survey, which was 
made among the 1,500 men sta
tioned in the camp, exclusive of the 
trainees, were toilet kits, including 
soap, face cloths, tooth paste and 
tooth brushes, razors and shaving 
cream. Also listed, in order, were 
towels, handkerchiefs, shoe-shining 
kits and military hairbrush sets.

Stationery and pen and pencil 
sets also got a good vote, as did 
neckties, which must be black ac
cording to army regulations. A com
paratively minor item, which found 
its way into many of the list of 
suggestions was shoelaces, which 
must be tan and thirty-four inches 
long. Knitted articles, such as wrist
lets, mufflers, mittens and sleeveless 
sweaters, all oliVe drab, were men
tioned often, as were flashlights, 
waterproof service cap covers, 
pocket knives, pipes and wallets.

Electric shavers, portable type
writers, portable radios, pocket 
combs, books, magazine subscrip
tions and mirrors showed a fair de
mand.

One man suggested a gift of 365 
stamps so he cpuld write a letter 
a day, while another merely listed 
“money”. Homesickness prompted 
one private to list a “round trip 
cket home.”

It would be a very good idea if 
the girls’ sorority of Brooklyn would 
give the fellas a bit of moral support 
in their forthcoming bowling bat-

• *

Congratulations to the CavaLca- 
DeS for putting over a swell social, 
which was a great success financially 
and socially......

NEWARK, N. J.—The Sietyno 
Chorus of Newack, N. J., will hold 
a party this Sunday, December 8,. 
to which everyone who is a friend 
of the chorus and has enjoyed our 
singing, is invited to attend.

The party will be held at the St. 
George’s Hall, 180 New York Ave., 
in Newark. We expect you, you and 
YOU to attend!

More Lillis on 
Football Teams

Just to prove that Pete Chepas 
has not been forgotten, a vacant 
chair with Pete’s name enscribed 
on it has been placed in the tenor 
section of the B’klyn Aido Chorus...

BROOKLYN, N. Y.—There will be 
a special meeting of the B’klyn 
Aido Chorus this Friday evening at 
the usual place.

All members should be present. 
All those who have been interested 
in ,the work of the chorus are r.lso 
invited to attend.

At this meeting a number of im
portant problems will be discussed.

—S.

> BROOKLYN, N. Y.—The Kultūros 
Komisija of the L.M.S. is having 
two lectures on Lithuanian culture 
and music this Sunday, December 
8, at 427 Lorimer Street.

The first lecture, with illustrations 
on the piano, will be “The Compo
sers of Lithuania and Their. Music.”

The second lecture, to follow im
mediately, will be on “Lithuanian 
Culture, Then and Now.” Both lec
tures will be given in Lithuanian 
and everyone is invited to attend. 
The lectures will be^Tn at 3 p. m.

John Pilconis, La Salle Coll.
Lou Rymkus, Notre Dame 
Frank Zverblis, Clarkson Tech. 
Vince Banonis, Detroit U.
Bill Demidovich, Albright Coll.
Ray Valias, Boston U.
Joe Unites, Duquesne U.
Johnny Zuback, Susquehanna U. 
Stanley Kuklis, Albright Coll. 
Steve Zerąvica, Susquehanna U. 
Zatoris, La Salle Coll; Supulski, 

Dickenson; Metrulis, Fordham; Cen
ters: Koons, L.I.U.; Andruska, Iowa; 
Backs: Witkowski, Man. Coll.; Žu
kauskas, Rutgers; Wos, Susquehan
na U.

Honorable Mention: Stankavitch, 
St. Bonaventure; Barauskas, Geo. 
Wash.; Garnevicius, Montclair Tea
chers; Kondrotas, St. Louis U.; Ska- 
rinka, St. Louis U.; Laukaitis, Cath. 
U.; Yushovski, N. Y. U.; Yankaus- 
kas, Villanova; Balchuhas, Colum
bia; Gudaitis, St. Francis.

Al Blozis—Georgetown

nutritional ele- i

“Those who must live on such a
periods suffer

food barons on

they have made 
through the de-

Laisve Youth Section 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.
lies wholesale 
consumers due 
afford an ade- 
other end lies

lacked essential 
ments.”

A1 Wistert—Michigan U.

.......

Justice Dept.
Probes Food Rise
WASHINGTON, D. C.—After con

siderable hesitation the Department 
made the nation’s food supply a sub
ject of investigation this week, with 
a promise to eliminate any illegal 
monopolistic practices which tend 
to jack up prices to, consumers.

The probe was launched as con
sumers’ organizations disclosed that 
processors and distributors were re
ceiving about 50 or 60 cents of the 
average dollar spent for food, com
pared to the 40 to 48 cents they 
obtained during the years 1913 to 
1920. . . ..............

John Supulski—Manhattan

The food trusts squeezing of both 
the consumers and the small farm
ers was revealed in a statement of 
the Justice Department:

“At one end ... 
malnutrition among 
to their inability to 
quatc diet. At the
a population of producing farmers 
who must sell an abundance of food 
at distress prices so low as to 
threaten them with bankruptcy.”

It added that between the two 
are “industrial groups, so powerful 
and closeknit, that 
satisfactory profits 
pression.”

The grip of the
(he nation’s food supply was amply 
disclosed by studies of the Bureau 
of Home Economics which showed 
that 45,000,000 Americans were lim
ited” to' diets so poor that “they for the food trusts.

te^Wd• < • <į

Al Drulis—Temple U.

Charles Drulis 
Temple U.

wlw

diet for prolonged 
from chronic fatigue, lethargy, va
rious digestive disorders and divers 
aches and pains, and have a lowered 
resistance to disease,” study de
clared. Additional data supplied by 
the National Resources Committee 
indicated that more than 4,000,006 
families can spend for food an aver
age of only $1.05 'per person per 
week, or about five cents per meal 
per person.
, Although anti-price gouging groups 
welcomed the probe, spokesmen for 
these bodies indicated they will 
keep a sharp watch over the pro
ceedings in order to prevent the in
vestigation turning into a white-wash

The L. Y. S. is the English 
section of the Lithuanian 
Daily Laisvė. It is published 
every Tuesday and Friday.

Readers of the Laisve and 
members of Lith-American 
clubs, choruses and organiza
tions are invited to write ar
ticles, comments and sug
gestions to the L. Y. S. Dead
lines for the issues are: Wed
nesday for Friday’s issue, 
and Friday for Tuesday’s is
sue.
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Atvirai Kalbant
Repetuoja

Aną dien draugas Bimba 
“Laisvės” Krisluose išsireiš
kė prieš Lietuvos spaudoj 
naujai nukaltą žodį — re
petuoja, kas reiškia repeti
cijas. Gi kitoj “Laisvės” lai
doj, binghamtonietis, drau
gas S. J., tą naujai nukaltą 
žodį užtarė sakydamas, kad 
binghamtoniečiai jau seniai 
repetuoja.

Kam, rodosi, suaugusiam 
žmogui reikėtų repetuoti, 
kuomet jis gali gražiai, ant 
dviejų kojų vaikščioti? Juk 
tik girtas patvoriu repetuo
ja arba nepajėgęs ant dvie
jų kojukių vaikščioti vai-l 
kas—repetuoja kaip pašau
tas zuikis. Jeigu jau repe
ticijos — repetuoja, tai lo
šėjai turės — lošiuoti, o mu
zikai—muzikuoti ir tt. Bet 
man regis, kad repeticijas 
vietoj dar suambryti — re
petuoja, reikėtų visai išmes
ti iš lietuvių kalbos. Argi 
mes neturime visur tinkamą 
ir visiems suprantamą tos 
veikmės pavadinimą—prak
tikuojasi?

Draugas S. J. dar priveda 
pavyzdį, sakydamas: “Davė 
referatą — referavo, davė 
paskaitą — skaitė.” Gi re
miantis naujai iškeptu žo-| 
džiu — repetavo, tai ir pas
kaitą prisieitų sakyt ne 
skaitė, bet paskaitavo, pa
sakė prakalbą — prakalba
mo.

Jeigu jau kalbėti apie lie
tuvių kalbos taisykles, tai ir, 
pats kalbėtojas turėtų kal
bėti taisykliškai. Bet drau
gas S. J. sako: “Davė refe
ratą, davė paskaitą.” Kaip 
visai publikai galima “duo
ti” referatą ar paskaitą? ; 
Duoti ar atiduoti parašytą • 
referatą ar paskaitą, gali
ma tik pavienei ypatai ar 
įstaigai, pavyzdin — išleis- 
tuvei. Bet jokiu būdu ne vi
sai publikai, kuri paskaitos 
ar referato klausosi. Publi
kai galima tik skaityti, o ne 
duoti. Jeigu jau taisykliška

tuoja” paeina iš francūzų 
kalbos, o “praktikuoja”—iš 
graikų. Mes neturime nie
ko prieš graikų kal
bą—daug lietuvių kalboje iš 
graikų kalbos kilusių žod
žių vartojame,—bet turime 
pasakyti, kad “praktikuoja” 
turi skirtingesnę prasmę 
nuo žodžio “repetuoja”. 
Praktikuoti galime bile už
siėmime, o kai sakoma repe
tuoja, tai turima galvoje— 
aktoriai mokinasi vaidinti 
dramą arba kokį muzika- 
lišką veikalą.

Žemiau skaitytojas pama
tys, kad Senas Vincas rašo 
dalykėlį apie statybą nau
joje Lietuvoje. Ar jis var
toja “lietuvišką žodį” staty
ba? Ne! Jis sako:

“Remontai ;
montai keliuose, remontai 
žemdirbystėje — remontuo
jama, perstatoma visa Lie
tuva. ..”

Aišku, čia S. Vincas tei
singai parašo. Vietoj žodžio 
“statyba”, “stato”, jis var
toja žodį “remontas”, “re
montuoja”, kadangi šis žo
dis yra prasmingesnis, pla
tesnis. Žodis 
yra tiek pat lietuviškas, 
kiek ir žodis

j Abu francūziški. Tik Seno 
Vinco laimė tame, kad jis 
“remontuoti” jau supranta 
ir įprato vartoti, o “repe
tuoti” — dar ne.

Nepaisant, kaip mes trok
štume lietuvių kalbą sulie
tuvinti, mes prieitume prie 
didžiausio absurdo, bandy
dami neįsileisti į mūsų ra
šybą tam tikrų žodžių, ku
rie yra priimti ir vartojami. 
Žodis redaktorius—francū- 
ziškas, revoliucija—lotyniš
kas, respublika—lotyniškas, 
streikas — angliškas, sovie
tas—rusiškas, reporteris —

ti iš kelių kalbų ir sulietu
vinti. Ar galima būtų šian
dien be jų apsieiti? Paban
dykime juos išmesti iš lietu
vių kalbos!...

Lietuvių kalbą reikia ty
rinti, reikia ją mokintis, bet 
tuo pačiu sykiu kalbininkų 
“atnešti” žodžiai “iš kitur” 
privalo būti traktuojami la
bai atsargiai. Geriau ban
dyti juos suprasti, juos iš
mokti, o ne iš jų tyčiotis.)

“Savo Pasiutimą Varau”

dą, gauni įspūdį, kad ten tik 
vaduojamas! ano kerštin- 
čiaus užsispyrimu, kuris, 
norėdamas atkeršyti ūki
ninkui, pasiryžo uždegti jo 
balą. O kada praeivis jam 
pastebėjo, kad bala nedegs, 
kerštinčius atkirto: “Bala 
degs ar nedegs, bet aš savo 
pasiutimą varau ir ką tu 
man padarysi?!”

Kalėdų Brezentai
Artinantis Kalėdoms, dau

gelis iš mūsų galvojame,

buvę dėkingi savo broliui 
ar sesutei, gyvenantiems 
Amerikoje, jei būtume nuo 
jų gavę laikraštį, ilgus ir 
nuobodžius žiemos vakarus 
praleisdami prie jo skaity
mo?

Senas Vincas.

“duoti” referatą ar paskai
tą, tai kodėl negalima “duo
ti” ir prakalbą?

Kiek galima spręsti iš paausius krapštomės, cen- 
spaudos pranešimų, tai mū
sų broliai Lietuvoje spar
čiai žygiuoja į naujos bui
ties areną. Remontai staty
boj, remontai keliuose, re
montai žemdirbystėje—re
montuojama, perstatoma vi
sa Lietuva. ’ Darbo žmonės | mes 
energingai būdavo ja naujo 
gyvenimo žydinį, o iškrės-

statyboj, re-Irieji iš. pačių viršūnių, ug- j • am o n /Nnoi i rr i i"i v»X rJ n _

tus skaitliu© jame, kuriam, 
už kiek ir kokią dovaną 
pirksime Kalėdų šventės at
minčiai? Bet veik visi už
mirštame, kad reikėtų ap
dovanoti kalėdine dovanėle 
ir mūsų laikraščius, kurių 

esame dalininkais ir 
draugijas, prie kurių mes 
prigulime.

Susirinkimai bus Įvairesni, 
svarbesni, nes galėsime dau
giau dalykų aptart, jeigu visi 
susirinksime.

Minėtam susirinkime nutar
ta paaukot $5 Agitacijos Fon- 

Vera Cruz, Mexico. — Kai'd M ir $5 dėl vietinio anglų 
šeši iš Jungtinių Valstijų 
pirkti kariniai orlaiviai bu
vo lėkdinami į Braziliją, 
vienas jų nukrito ant mek
sikiečių bakūžės ties Tux- 
panu. Užsimušė abudu la
kūnai; sykiu orlaivis užmu
šė moterį ir jos kūdikį ba
kūžėje ir sužeidė dar tris 
asmenis joje.

4 Užmušti, Nukritus Pirktam 
iš Amerikos Lėktuvui

nui už vietą ir visiems atsi
lankiusiems ! 

* * *
Lapkr. 1 d. ALDLD 153 

kp. laikė mėnesinį susirinki
mą. Narių šį sykį atsilankė 
mažai. Peiktina. Ateityje 
stengkitės lankyt susirinkimus, kuris įvyko gruodžio 7 dieną, L? i Iri n i a i i /-• « v v • I _ _ _ - _ _ - *

komitetas taria širdingą ačiū!
* ♦ ♦

Pastebėjom “Vilnyj”, kad 
draugas Jagminas atvažiuoja, 
tai sukrutom ką nors surengt. 
Pasitarę su Oaklando 
gaiš, nutarėm surengt

drau- 
balių,

Visais225 Valencia St. S. F. 
galimais būdais stengėmės ba
lių padaryt pasekmingu.

Pasitikimui Naujų Metų 
taip pat turėsime balių, kuris 
atsibus gruodžio 31 dieną, 
225 Valencia St. S. F. Visi 
įsitėmykit tą dieną ir vietą. 
Visi linksmai sutiksim Naujus 
Metus.

Korespondente.

kalba leidžiamo laikraščio, tai 
yra “Peoples World.”

Nutarta surengti balių, ku
ris jau ir atsibuvo lapkričio 
16 dieną, žmonių šį sykį 
lanke labai daug. Pelno 
apie $60. Pasidalinus 
Oaklandu, bus po $30.

Drauge Adomaitienė paau
kavo puikią paduškaitę, kurią 
leidom laimėjimui, draugė šil- 
kaitienė išplatino tikietukus. 
Surinkta $6. Gaila, kad tik ant 
vietos buvo platinami. Jeigu 
būtų iš anksto pardavinėta, 
būtume daug daugiau surin-

atsi- 
liks 

su Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono . 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną.
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoldt: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St.» 
Brooklyn, N. Y.

■igulime. n p • p vr
Argi negraži būtų Kalėdų jM rHUlCISCO, 13111.

dovana, kuri iki kitų Kalėdų 
kasdien lankytų jūsų drau
gą ar draugę, jei jūs užpre- 
numeruotumėt jiems “Lais
vę” ar “Vilnį”? Ar ne gra
ži būtų dovana jūsų broliui 
ar sesutei Lietuvoj gyve
nančiam, jei jūs užprenume- 
ruotumėt vieną iš mūs dien
raščių ?

Su naujais metais baigia
si ir ALDLD vajus. Argi 
nebūtų prakilnu, kad jūs 
savo draugui ar draugei, 
vietoj nupirkus kokį maž- 
možėlį vieno dolerio vertės, 
prirašytumėt jį ar ją prie 
vietinės ALDLD kuopos ir 
padarytumėt jį ar ją ne tik 

Tai;savo ypatišku, bet ir savo 
idėjos, draugu?

Šitokias Kalėdų dovanas

nim spjaudosi į tai žiūrėda
mi.

Tačiaus mums, Suvieny
tose Amerikos Valstijose 
gyvenantiems lietuviams, 
šaltu protu vaduojantis, 
nereikėtų nė perdaug karš
čiuotis, nei vieniems ant ki
tų spjaudytis. Tegul mes ir 
už gerklių pradėsime ve
džiotis, įvykusio fakto jau 
nepakeisime ir nieko, o nie
ko savo broliams, Lietuvoje 
gyvenantiems, neduosime, 
nieku nepagelbėsime.

Kas šaudo į raudonarmie
čius iš už ponios Tubelie- 
nės andaroko “barikadų”, 
atvėsęs gėdysis dirstelėti į 
savo trumparegystę. r_ 
viso labo tik mažo vaiko 
žaislas, joti į karužę apsi
žergus šluotos kotą. Kiek pirkdami mes apdovanosime 
laimėjo anas Donkišotas ko
vodamas malūno sparnus,' 
tiek laimės ir šitie, nuplikę, 
ir pražilę “beibės” įsikibę į tusi mylimesnė Kalėdų do- 
Tubelienės. andaroką ir šokę vana mūsų broliui ar sesu- 
į kovą, prieš galingai besi- tei gyvenantiems Lietuvoj,, 
sukančius Sovietų Sąjungos gaunamą iš Amerikos 

angliškas, automobilis—lo- malūno sparnus.

remontuoja

“repetuoti.”

ir savo artimą ir įstaigą, 
kuriai mes privalome dar
buotis. Ąš nežinau, ar ras-

vana mūsų broliui ar sesu

lietuvių kalba dienraštį— 
Skaitydamas bendrojo “Laisvę” ar “Vilnį”? Attyniškas.

Tai tik keli žodžiai, paini- fronto priešsovietinę spau- minkime, kaip mes būtume

SO. BOSTON, MASS

OPERETĖ'K A U N O PONAI*

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
laiką praleidom.

$20.40.
mai
liko

Varde organizacijos, 
širdingą ačiū draugui

SAVE

pelno Visiems atsilankiusiems į 
vakarėlį, draugei Adomaitie- 

tariam nei už dovaną—paduškaitę ir 
Kobli- visiems, kurie baliuj dirbo,—

O°° MOUi
oIEDU/ Ispanijos pabėgėliai buvo nufotografuoti koncentracijos stovykloje 
13 pietinėje Francijoje. 150 tūkstančių pabėgėlių iš Ispanijos turi ten gyvent 
šiurpiose patalpose panašiose į urvus. Narsūs vyrai ir moterys. Vaikai. Su
žeistieji. Atplėšti nuo savo šeimų, netekę savo mylimųjų ant visados.(“Laisves” R e d a k c i j os 

Pastaba.—Mums rodos, kad 
d. S. Vincas, taisydamas ki
tus, pats, anot žmonių, nu
eina “į lankas.” Juo negra
žiau, kad jis rimtus žodžius 
bando net vulgarinti, aiš
kindamas, būk žodis repe
tuoti reiškia girto . patvo
riais ant “dviejų kojukių” 
vaikščiojimą... Ir jeigu 
mes šiuos d. S. Vinco daly
kus idėjome tai tik tam, 
kad parodžius, kaip nerei
kia apie rimtus dalykus ra
šyti.

Dėl žodžio repetuoti ga
lima būtų diskusuoti, bet 
diskusuoti rimtai. Disku- 
suojant, kaip diskusuoja 
Senas Vincas, tai visa 
Lįętuvos spauda, kuri var
toja žodį “repetuoja”, pa
statoma į kažin kokių tai 
nemokšų, nežinėlių reda
guojamą spaudą. Mums gi 
puikiai žinoma, kad tuojau, 
kai smetonizmas Lietuvoje 
buvo nuverstas, kalba, var
tojama lietuvių spaudoje 
Lietuvoj, radikaliai pasitai
sė, pagražėjo, susilietuvino. 
Jeigu jie vartoja žodį “re
petuoja,” “repetuoti”, tai 
vartoja todėl, kad tas žodis 
yra suprantamas jos skaity
tojams, o jei kuris nesupran
ta—privalo išmokti suprast.

Bet imkim patį S. Vincą 
ir pažiūrėkime, kaip jis pats 
save ąusimuša. Jis pataria 
vietoj žodžio repetuoja, var
toti praktikuoja. “Repe-

IR KONCERTAS
Vaidins Norwoodo Vyrų Choras, vad. ML K. Boliui; jis pats vaidins “Panelės” rolę.

Sekmadienį, Gruodžio 8 December

Norwoodo Vyru Choras, vadovystėje M. K. Bolio

MUNICIPAL SALEJE
EAST BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

--------------------------------------------------KONCERTINĘ DALĮ PILDYS:---------------------- -- -------------------------
Jonas Sabaliauskas, Tenoras; Josephine Latviutė, Sopranas; Rožė Merkeliūtė, Sopra
nas; Armėnijos Grupė, vad. pianistės Alenus Žukauskaitės; Norwoodo Vyrų Choras ir 

Laisvės Choras iš So. Bostono, vadovaujant M. K. Boliui.

ĮŽANGA 50 CENTŲ PRADŽIA 8 VAL. VAK.
VISUS ŠIRDINGAI KVIEČIA LAISVĖS CHORAS

Mūsų kaimyne Meksikos Respublika, į 
pietus nuo Rio Grande upės, dabar ofi
cialiai atdara tūkstančiams Ispanijos pa
bėgėlių. Kitos Lotyniškai-Amerikinės ša
lys taip pat sutiko ir tuomi pridavė nau
jo skaistumo demokratinei savo tėvūni
jai. Vienintelis klausimas, kuris lieka iš
spręst tai pinigai — jvalias jų ir greitai 
—pasiųst transportinį laivą į šią pasi
gailėjimo misiją.

Mirties nuosprendžiai gręsia šiem nelaimingiem 
žmonėm, jeigu jie būtų pergabenti į Ispaniją, kur 
siaučia Franco teroras. Berlynas pasiruošęs to
kius nuosprendžius patvirtint. Vienas ir kitas ne
apkenčia Ispanijos Respublikiečių — ir turi dėl 
ko neapkęsti. Nes šie narsuoliai Ispanijos Respu- 
blikiečiai ir Tarptautiniai Liuosnoriai iš Lenkijos, 
Austrijos, Čcchoslovakijos, Vokietijos, Palestinos 
ir Italijos ilgai atrėmė suvienytą galybę Franco, 
Hitlerio ir Mussolinio.

Jie nori grįžt Ispanijon. Kurią nęrs dieną, kai 
teisybė ims viršų, jie sugrįš . . . šiandien jie su
gauti į plieninį tinklą. Franco grūmoja iš anapus

Pyrinėjų kalnų. Pavojus gręsia iš Vokiečių užim
tos Franci jos dalies.

Per beveik dvejus metus Ispanijos pabėgėliai 
drebėjo nuo šalčio ir alkio baisiose stovyklose ap
tvertose spygliuotomis vielomis — bet vis nepra
rado vilties. Jie kovojo per sunkiai ir perilgai, 
kad nusimint. Patsai jų pabėgimas nuo Franco 
yra gyvas įrodymas, kaip jie pasitiki demokratija 
ir tuom, kad galų gale bus įsteigta laisva, demo
kratinė IspAnų Respublika.

Jau vedama derybos dėl laivo jiem. Dabar sto
jasi pinigų klausimas. Tuojaus, per arčiausias 
penkias dienas, reikia $50,000 kaip rankpinigių 
samdant didelį transporto laivą dabar stovintį 
vienoje Amerikos prieplaukoje. Per kelias arčiau
sias savaites reikia, sukelt likusius $250,000, kad 
užtikrint pradinę šio laivo kelionę ir paskui se
kamas kelones.

Šis didis Visa-Amerikinis projektas dėlei žmo
nijos ir demokratijos turi būt įvykdytas. Ar jūs 
padėsite išgelbėt tuos narsius apsigynimo karo 
kovotojus, kurie per trejus metus atrėmė fašis
tų užpuolimą, darytą prieš pasaulinės demokrati
jos tvirtovę!- Amerika gali, vietoj juodo likimo ir 
mirties, suteikt jiems saulės šviesą — naują 
viltį—naujus namus ir brangiąją laisvę.

PADĖKIME IŠPLAUKT PIRMAM AMERIKINIAM GELBĖJIMO LAIVUI!
NEGANA VIEN PASIGAILĖT—DEKIT E INVESTMENT^ Į DEMOKRATIJĄ

Administered by: 
United American Spanish 

Aid Committee, 
200 Fifth Avenue, 

New York City

Endorsed by:
Louis Bromfield
Helen Keller
Lion Feuchtwanger
Dorothy Parker
Mrs. Vincent Sheean
Dean Christian Gauss

MISSION
.................. 11 ■' n i 'i
Išrašykite čekį išmokėt AMERICAN 
RESCUE SHIP MISSION, 200 Fifth 
Avenue, New York City. Raštinė 
kambariuose 810. GRamercy 5-7607. 
Jeigu grynais pinigais siunčiate, aty- 
džiai įvyniokite į šį skelbimą.
Vardas......................................................
Adresas.................................-........... .......
Miestas............................Valstija............
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D. M. šolomskas

Į Pietus
V— ' .............. ■ (Kelionės

(Tąsa)
Antrą dieną kelionės mes nedaug tu

rėjome apsistojimų, ir šovėme, kaip 
“kulka”. Vėlai vakare apsistojome St. 
George miestelyje, South Carolina vals
tijoj, nakvynei. Tą dieną atlikome 500 
mylių kelionę, tai buvo ilgiausia kelionė 
viena diena.

Kur Pulaskis žuvo
Pirmadienį anksti leidomės kelionėn, 

laikydamies tikslu pasiekti Savannah Ge
orgia valstijoj miestą iki pusryčių, o jis 
buvo atstumoj apie 100 mylių. Rūkai ir 
mažai kas matosi. Tik pasiekiant Savan
nah miestą rūkas iškriko ir mes į Geor- 
gią valstiją įvažiavome pasitikti skaisčių 
ir karštų saulės spindulių apibučiuoti.

Georgia valstijos šioj vietoj tik apie 
100 mylių mus tedalino nuo Floridos sie
nos. Georgia užima 59,265 ketv. mylių 
plotį, tai labai didelė valstija ir turi apie 
3,300,000 gyventojų. Jos sostinė Atlanta. 
Ją surado ispanas De Soto 1540 metais. 
Pirmieji baltieji ten apsigyveno Savan
nah miesto vietoj 1733 metais. Ji turi 
kelius didelius miestus — Atlanta su 
300,000 gyventojų ir kitus. Negrai suda
ro arti pusės gyventojų. Vatos, kuku
rūzų, vaisių, tabako, cukraus nendrių, 
riešutų “pecan”, kitų daržovių ir vaisių 
gausiai dera. Kaip abiejose Carolinose, 
taip Georgijoj žemė daugumoj raudona, 
taip kaip tas tepalas, kuriuo merginos 
dažosi lūpas ir žandelius.

Vienas kitas tiltas, gražiai palmomis 
nusodytos šalikelės ir štai mes įvažiavo
me į Savannah miestą, kuris turi 100,000 
gyventojų.

Pietų miestai visi senoviški, juos ten 
vadina “ispaniški”, dažniausiai siauro
mis, o kartais ir kreivomis gatvėmis. Tie
sa, didieji keliai pravesti didžiumoj tie
sūs.

Mes besižvalgydami į palmas, “meilu
žių ąžuolus,” labai plačiai išskėtusius ša
kas, medžius pasipuošusius ilgomis, ke
lių pėdų barzdomis ir į kitas naujanybes 
nei neapsižiūrėjome, kaip kelio 17 nu
meris dingo. Mes įvažiavome į kokią tai 
baisenybę, kurią galima būtų užvadinti 
kokiu tai viduramžių miestu, bet ne gar
siosios Georgia Savannah. Nameliai ma
ži, daugiausiai iš lentų ir blėkinių, gatvės 
negrįstos, neturi jokių šaligatvių, jokių 
vandentekių.

—Kibą peklos dugnas!—kas tai iš mū
siškių išmetė.

—Negrų!... Negrų miestas!
Taip, iki šiol aš buvau daug skaitęs 

apie Chiniją, kad ten didmiesčiai dalina
si į chinų ir europiečių miestus. Tą ma
čiau ir judamuose paveiksluose, chinų 
miestai yra baisūs, o europiečių setle- 
mentai) gražūs. Bet man niekados neat
ėjo į galvą,* kad mūsų turtingoj, laisvoj 
Amerikoj turime taip pat dubeltavus 
miestus. Apie tai man neteko nei skaity
ti, nei judžiuose matyti. Ir užtikrinu 
skaitytojus, kad jeigu mes nebūtume 
“užsižiopsoję” ir palikę 17 num. kelią, tai 
veikiausiai, vykdamas į Floridą, nebūčiau 
tą tiesą patyręs.

Negrų miestas yra baisus. Namai, gat
vės, visa ta aplinkuma kvėpuoja baisiu 
gyvenimu. Pasukinėję po tas gatves iš
važiavome iš miesto. Čia mus pastebėjo 
sunkvežimio valdytojas. Jis tuojau su
prato, kad mes ne savo vietoj/ kad pa
klydę, nurodė, kuriais “bulvarais” reikia 
sukti, kad surasti 17 num. Ir surasti ne
buvo sunku, nes pirma plati gatvė, vi
dury žaliuojanti ir prisodinta gražiai 
raudonai žydinčių krūmokšlių, tai buvo 
mūsų kelias, kuris greitai išvedė į “Royal 
Paimu”, aukštų, tartum cemento kamie
nais paimu alėją, kuri vėl mus vedė į 
garsiąją Floridą.

Čia buvo kitas pasaulis. Gatvės gra
žios, namai balti, krėstiniai, palmos ir ki
ti gražūs žaliuojanti medžiai, didelį rau
doni žiedai, tai garsioji alėja, kurios ki
tas galas vedė j pajūrį, į Tybee miestelį, 
kur yra generolui Kazimierui Pulaski pa
statytas paminklas.

Čia “Gulf” kuro stotyj apsistojome. 
Stotis atrodo pačios kompanijos užlai- 

‘ koma. Baltasis žmogus pripylė kuro, pa
žvelgė į dulkėmis apneštą, nuo rūkų pur
viną karą ir negrui įsakė apvalyti. Tai 
retas atsitikimas pietų valstijose. Rytų 
valstijose pasiperki kuro, tai jo pardavė- 

'«jai 'apvalo - automobiliaus langus, apžiū—
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ri vandenį. Pietų valstijose didžiumoj 
kuro stotys yra prie kokios kitokios 
krautuvės, grocernės arba tiesiai prie 
farmerio namų. Kuro pardavėjai ten 
žiūri tik dviejų dalykų: gazolino ir alie
jaus, tai yra, už ką gauna mokėti. Kaip 
kurie išdidžiai atsineša, tartum jie tau 
gero daro kurą parduodami. Geresnį pa
tarnavimą gauni tik didesnėse stotyse, 
dažniausiai kompanijų užlaikomose. To
kį patarnavimą gavome “Gulf” didesnėse 
stotyse.

Negras stropiai apvalė langus, paskui 
apšluostė ir visą automobilį. “Fordas” vėl 
šviesiau sužibėjo, atgavo savo pirmesnį 
veidą. Kišenėj radau 35 centus smulkių 
ir visus padaviau negrui. Žmogus nusi
ėmė kepurę ir taip žemai nusilenkė ir 
pradėjo dėkoti, kad tas jo elgėsis, kaip 
iešmas pervėrė man širdį. Tokį nusižemi
nimą gal teko tik senoj Lietuvoj matyti 
prieš dvarponį. Vėliau patyriau, kad pie
tų valstijose negrai dažnai per visą die
ną neuždirba dolerį.

Kol negras valė automobiliaus langus 
žvalgiausi aplinkui po baltųjų miestą. 
Čia gyvennamiai erdvūs, balti, krėstiniai, 
su “porčiais”, aplinkui žaliuoja žolė ir 
žydi, žydi kvietkos, o išdidžios palmos 
dar daugiau priduoda jiems puošnumo. 
Ir oras švarus, malonus, ir saulė, tartum 
daug skaistesnė, malonesnė, kaip negrų 
mieste. Kokis tai milžiniškas skirtumas!

Plačioji alėja apsodinta aukštomis pal
momis vedė linkui lenkų generolo Kazi
miero Pulaskio paminklo. Generolas Pu
laski daug davė Amerikos Revoliucijos 
kovoms. Jis buvo vienas iš sugabiausių 
Amerikos revoliucionierių raitarijos or
ganizatorių ir komandierių. Jis didvyriš
kai kovėsi prieš Anglijos karaliaus armi
ją nuo pat revoliucijos pradžios. Jis 1777 
metais mušė anglus prie Brandy vine; 
išvien su Jurgiu Washingtonu per visą 
žiemą kovėsi Valley Forge apygardoj,
1778 metais gynė Charlestown miestą ir
1779 metais apguldinėjo Savannah, kur 
jis buvo mirtinai sužeistas ir už trijų 
dienų mirė.

Besiartinant prie Floridos
Po Savannah sekantis ant kelio buvo 

didesnis miestas Brunswick. Brunswick, 
tai antra Georgijos valstijoj žymi prie
plauka. Prieš miestą guli ilgoka St. Si
mon sala, ant kurios anglai išlipo dar 
1736 metais ir ten įsteigė Frederica for
tą.

Brunswick gražus savo buiniomis, 
labai tankiomis šakomis palmomis ir 
“meilužių ąžuolais.” “Meilužių ąžuolą” 
sunku įsivaizdinti jį nemačius. Tai mil
žinišką plotį apimantis medis. Jie nėra 
labai aukšti, bet labai išskėtę šakas gau
siai apaugusias mažomis šakelėmis ir 
nedideliais lapeliais. Jų kamienas nuo 
pat žemės išsiskerečioja į daugybę—de
šimts, dvyliką kamienų ir atrodo kaip 
kokis tuzino medžių suoaugis. Sakoma, 
kad Brunswick su savo galingais “meilu
žių ąžuolais” ir buvo paakstinimas poetui 
Sidney Lanier parašyti paskilbusią po
emą “The Marshes of Glynn.”

Nuo Brunswick iki Floridos sienos jau 
buvo tik apie 35 mylios. Tarpe Georgia 
ir Floridos sieną sudaro St. Marys upė. 
Kuo arčiau artinomės prie Floridos, tuo 
širdis tankiau plakė. Pagaliau išvysime 
ir tą mūsų šalies valstiją, apie kurią tiek 
daug kalba ir rašo. Florida, Florida, ką 
tu žadi daugeliui iš svečių? Mes vyksta
me į tave ne tam, kad praleisti savo cen
tus ant šunų, arklių ar kitokių “reisų”, 
neigi bandyti pasiekti tuo keliu laimę! 
Gasiunai vyksta pas Artūrą Norkų, Ga- 
siunienės brolį, kuris groja Miami mies
te, pas jo žmoną Olgą, su kuria Artūras 
tik keli mėnesiai atgal apsivedė. Na, o 
visi—kad pamatyti išgarsintą Floridą, 
pasikaitinti jos šilta malonia saule ir 
plačiau susipažinti su mūsų šalimi. Štai 
jau matosi ir tiltas, o už jo plati lygu
ma, nupjauta žolė, kad turistai turėtų 
kur apsistoti. Skersai kelią išdidūs var
tai su užrašu: “Entrance to Florida.”

Automobilius 55-ių mylių sparta už
lėkė ant tilto, ratai sudundėjo, suspaus
tas oras tarpe automobiliaus ir tilto ce
mentinių sienų kiečiau suūžė ir mes įva
žiavome į Floridą, širdis kaž‘kodėl tan
kiau mušė. Akys stengėsi kiek galima 
daugiau pastebėti. Plaučiai giliai įtrau- 

—ke vidudienio Floridos saulės .įkaitintą

lengvutį orą. Ir tuojaus sumažinę auto
mobiliaus spartą, vieno pušyno pakraš
tyj, sustojome, kur prie pušies, iš kurios 
šono tekėjo jos kraujas (smala); mudu 
su Jonu nusitraukėme paveikslą. Čia bu
vo vienas i daugelio miškų, kurių mes 
jau pietuose pravažiavome, kur pušų šo
nai nutašyti, prie jų pritaisytos dėžes,

puodeliai j kuriuos teka pušų smala. Vė
liau mes patyrėme, kad iš jos gamina' 
terpentiną ir dar kai kuriuos vaistus.

—Na, tai ir Florida!—nusijuokęs tarė 
Jonas.

—Florida! Florida!—kartojo moterys.
—Florida, bet Miami dar už 400 mylių. 

(Bus daugiau)

Bostono ir Apielinkės Žinios
Lietuvių Radio Korp.

Programa:

Šeštadienio, Dec. 7-to pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 8:30 iki 9:00 vai. 
ryte, bus sekanti :
1— Kalbės Dr. J. Landžius- 

Seymour iš So. Bostono.
2— Muzika ir dainos.

Sekmadienio, Dec. 8-to pro
grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte, bus sekanti:
1— Ben Simmons orkestrą iš 

Paquonock, Conn.
2— Dainininkai Anna Kava- 

liauskiūtė iš Dorchesterio 
ir Steponas Kontautas, Jr. 
iš South Bostono.

3— Smuikininkė Albina Antho
ny iš Waltham.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Bostono Lietuvių Įvykiai
' Pavyko

Lietuvių Plaukų Grožės Da- 
binimo Draugija pasirodė la
bai gražiai penktadienį, lap
kričio 22 d., Municipal Sve
tainėj, So. Boston, Mass.

Pats vakaras buvo įspūdin
gas, nes jame moterys parodė 
ką nors naujo.

Pirmiausiai turėjo parodą 
išdabinimo plaukų. Jos rodė 
vėliausias plaukų šukavimų 
atvaizdas, ir tas vykusiai iš
ėjo. Gi Bernardas Kuraitis iš 
I. J. Fox, nepatingėjo išdėsty
ti savo kailius susirinkusiems. 
Jie visi buvo gražūs, įvairūs. 
Ne vienai moterei seilės var
vėjo iš noro įsigyti tokius kai
lius. Bet klausimą statė : kaip

tiek uždirbti pinigų? Tas nė
ra lengva darbininkėms mote
rims. Kaip ne būtų, B. Kurai
tis atliko gerą darbą su savo 
paroda. Dabai* moterys žinos, 
kur gerus kailius pirkti.

Po visų parodų, smagūs šo
kiai tęsės. Ir kiek vėliau, buvo 
išdalyta už $250 visokių do
vanų už visokius bilietų atsi- 
žymėjimus. Sekančios dova
nos buvo sudovanotos laimė
jimui susirinkusiems: Kuraitis 
padovanojo kailinį džiaketą, 
vertės $100; Whitkensas, lie
tuvis, padovanojo $30 dovaną; 
Collins Beauty Parlor suteikė 
$15 dovaną. Ta dovana yra 
žinoma kaip Gabrieleen plau
kų sutaisymas; Yvonnes Beau
ty Salon dovanojo Gold Seal 
New-Ray $15 vertės; po $10 
Permanent Wave dovanas su
tekę Casper Beauty Salon; Li
thuanian Furniture dovanojo 
$10 grindžių lempą; kitos bu
vo dovanos (nors kiek mažes
nės) nuo J. M. Nevis, Mary’s 
Beauty Parlor ir kitų.

Labai atsiprašau, kad man 
nebuvo progos užgirsti, kas 
laimėjo tas dovanas, žinau 
gerai, kad lietuvaitės moterys 
jas laimėjo. Kaip nebuvo. 
Toks parengimas yra labai 
naudingas lietuvių veikimuo
se. Jis yra naudingas, kad ne
kuria gauna dovanas, bet jis 
naudingas, dar ir tuom, kad 
pamokina žmones įvertinti kas 
yra pasaulyj, ir kuom žmonės 
turėtų naudotis, čia sužadina 
žmones kovoti už geresnį bū
vį, kad atsiekus lygybę eko
nominiam gyvenime, nes kiek

vienas yra žmogus, ir kiekvie
nas turėtų lygiai pavalgyti ir 
lygiai dėvėti gerus rūbus. Tur
tuolis nėra geresnis už darbo 
žmogų !. . .

Nemaža kredito priklauso 
veiklioms moterims, kaip tai: 
Yvonne Niaurienei, Frances 
Paulaukaitei, Karolinai Bar- 
čienei, dr. Masteikienei, ir 
kitoms, kurių dar nepažįstu. 
Bet vėliau, manau, susipažin
siu.

Bostonietis Kurjozas.

ruošimui tos vakarienes. Jų 
pastangomis buvo surinktas 
labai didelis apgarsinimų pro
gramas, kuriame visi lietuviai 
biznieriai ir profesionalai da
vė savo biznio bei profesijos 
garsinimus. Komitetas susidė
jo iš V. Balčiaus, J. Peleckio 
ir A. Savicko. Jie yra labai 
darbštūs žinyčios veikėjai ir

Žinyčios Bankietas Pavyko

Lapkričio 24 d. buvo įspū
dingas žmonių susirinkimas. 
Tai buvo Lietuvių žinyčioj.' 
Daug žmonių atėjo padėti .Ži- 
nyčiai švęsti šešiolikos metų 
sukaktuves. Jie visi šventė su 
gerai pataisyta vakariene iš 
visokių mėsų, duonų, pyragai
čių ir užkandžių. Bet gėri
mų nesimatė, kaip tai yra pri
prasta lietuvių vakarienėse. 
Todėl visi užsilaikė tvarkingai 
ir išklausė atydžiai visas kal
bas ir muzikos programą.

Nekalbėsiu daug apie ban- 
kieto turinį. Būtinai reikia pa- 
ačiuoti darbščioms gaspadi- 
nėms, kurios taip tvarkingai 
vakarienę sutaisė. Barborai 
Ložickienei daugiausiai ačiū, 
nes ji buvo vyriausia gaspadi- 
nė. Taipgi užsitarnavo daug, 
daug ačiū už jų darbštumą 
toj vakarienėj M. Simon, A. 
Valul/onis, Eugenia Simon, 
Anna Kurauskas, M. Kasin, 
Anna Boynes, Stasia Vaigaus- 
kas ir drg. Ruplėnas. Tos vi
sos ir kitos moterys pusėtinai 
sunkiai dirbo ir skaniai paruo
šė vakarienę.

Taipgi bankieto komitetas 
nemažai padėjo pastangų su-

drauge pažangūs lietuviai sa
vo privatiniam gyvenime.

Pats bankietas buvo pamar
gintas dainomis ir svečiais 
kalbėtojais. Labai gražiai pa
sirodė Harmonijos Grupė, ku
ri susidėjo iš Mary Zavis, Mil
dred Anestos, Julia Reinart, ir 
Rose Merkeliūtė ir pianistės 
Helen Žukauskaitės. Jos gra
žiai sudainavo Schuberto sere
nadą, Lopšinę, Eina garsas 
nuo rubežiaus ir Plaukia sau 
laivelis.

Taipgi žinyčios jaunuolių 
choras gerai pasirodė, sudai- 

(Tąsa ant 7-to puslapio)
———— ■ . -——------———————————■» .. , ,

Visokių Žoliųi 
Sandelis

Ramunių, Liepos žiedų, čio
brelių, šalavijų, šaltmėčių, 
Gumbažolių, Puplaiškių, Truk- 
žolių, Debesylo, Devipmečių, Se- 
nesų ir daugybės kitokių žolių.

25c Pakelis arba 6 už $1.00
Trajankos 60c—S pakeliai $1.50
žolių knygelė, aprašo apie 

300 visokių žolių ir šaknų, nuo 
ko jos yra reikalingos, 25c.

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

B~-~-....-...Z , , , T "Z.--------

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.•
VALANDOS: 2-4 ir 6-8
Nėra valandų sekmadieniais

A------------------------------------- gy

NEW HAVEN, CONN.
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 16 KUOPA STATO SCENOJE DVI KOMEDIJAS:

“KURČIAS ŽENTAS”
ir

“AŠ NUMIRIAU”
Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro Artistai 

iš Brooklyn, N. Y.

Režisieriau j ant Aldonai šertvietytei

Pradžia 3 vai. po pietų
Įžanga 40c Asmeniui Stasė Lengcrdaitė 

loš Alenos rolėje, kur nusimi
nimas vėliau virsta džiaugsmu

Nikodemas Pakalniškis 
'Kurčiam Žente’ vaidina Kazio rolėj.

Įvyks Sekmadienį, Gruodžio 8 December
LIETUVIŲ SALEJE 243 Front St. NEW HAVEN, CONN.

Anastazija Buknienė 
Vaidina veikale “AŠ Numiriau” 
Kristinos rolėje. Kristina yra 
nemalonumo dėl jo mirtįes.

Juozas Lazauskas
Veikale “Aš Numiriau” vaidina 
Andriaus Vabalo rolėje ir “Kur
čiam Žente” — Tamošiaus rolėj.

Vaidinime Dalyvauja
A. BUKNIENĖ
N. PAKALNIŠKIS
J. LAZAUSKAS
S. LENGERDAITĖ

M. STAKOVAS
GEO. KLIMAS

P. GRABAUSKAS

PO VAIDINIMO ŠOKIAI

□

PRIE GEROS ORFESTROS

0

Pereitą sekmadienį Brooklyne vaidinant šias komedijas net sales sienos drebėjo nuo publikos gar
daus juoko, šį sekmadienį New Haveno ir apylinkes lietuviai turės progos linksmai pasijuokti.



Penktadien., Gruodžio 6, T940

Bostono ir Apielinkės Žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

nuodamas keletą dainų.
Visiems publika plojo gau

siai.
Iš svečių kalbėjo: d. Zavis, 

Grybas, Jasėkevičius, Petuške- 
vičius, Burba, Balčas, Anesta, 
Bareišienė, Reinartienė, ir 
daug kitų, kurie linkėjo žiny- 
Čiai gyvuoti ir dirbti gerus 
darbus tarpe pažangių lietu
vių. Iš profesionalų kalbėjo 
Dr. J. Repshis, Dr. J. Boris, 
Dr. D. Pilka ir Prof. B. F. 
Kubilius.

Jaunučio Sūnus.

Stebėtinai Dailiai Bostono Lie
tuviška Visuomenė Paminėjo 

ALDLD 25 Metų Gyvavimo 
Jubiliejų

Lapkričio 17 d., So. Boston, 
ALDLD 2 kp. buvo surengusi 
vakarienę, atžymėjimui šios 
kultūros organizacijos 25 me
tų gyvavimą. Man būnant 
rengimo komisijoje, vienas 
komisijos narys buvo net at
sakęs vieną salę, pamatuoda
mas tuomi, kad mažai bus pu
blikos. Man subarus, jis ją at
naujino.

Sulaukus lapkričio 17 d., 
minėton vakarienėn sugužėjo 
lietuviškos publikos kaip nie
kad pirmiaus. šis skaitlingas 
publikos atsilankymas yra at
sakymas socialistų, tautininkų 
ir klerikalų boikotui prieš pa
žangią lietuvių visuomenę. 
Kas svarbiausia, tai kad va
karienėje labai daug atsilan
kė biznierių. Vienas biznierius 
negalėjo mūs vakarienėj daly
vauti, tai prisiuntė šitokį laiš
ką :

^Negaliu ypatiškai dalyvau
ti, gerbiamieji; priimkite ma
no linkėjimą! Jūs dirbate nau
dingą darbą ir aš esu su ju
mis!’’

Reiškia,- kad mūs lietuviški 
biznieriai buvo ir tebėra su 
mumis.

Pabaigus vakarienę, buvo 
pasakyta daug kalbų. Geriau
sią kalbą pasakėčiai profeso? 
rius Kubilius. Kuomet kalbė
tojai savo kalbomis bandė at
žymėti šios organizacijos 25 
metų - nuveiktus . darbus, tai 
prof. Kubilius pažymėjo, kad, 
kuomet ši organizacija sulau
kė 25 metus, tai ir Lietuva ta
po laisva!

Smetonos Medaliai Savo 
Vietoj. . .

Southbostoniečiams gerai ži
nomas Džimis Ambrozas, atė
jęs į dirbtuvę, sako, kad jis 
rado Smetonos medalį saliūno 
išėjimo vietoje. Pradėjom mes 
iš jo juokauti, bet jis “katego
riškai” pareiškė, kad jei kas 
nori pamatyti, gali ateiti pas 
jį į namus ir jis galįs parody
ti.

Ir Tu Man Nesisarmatyk
“Keleivio” No. 48 Dėdė 

Sakė bando pašiepti Pažangią
ją Tarybą. Girdi, kunigužis da
vė “krikštą”. Dėdė Sakė nori 
įrodyti, kad visi pažangūs lie
tuviai taps katalikais, nes ta
me susirinkime dalyvaus ir 
“kunigužis.” čia, mat, kalba 
eina apie profesorių J. Kubi
lių. Bet kas čia naujo? Bos
tone keturias dešimtyj meto
distų bažnyčių Browderis 
yra sakęs prakalbas. Kubilius 
visuomet bendrai veikia su 
pažangiais lietuviais. Na, o 
kad “krikštas” buvo su 
“alum,” tai čia nieko naujo— 
turėjo už ką, tai išsigėrė. Pa
žangioji Taryba nesulaikė nei 
vieno žmogaus ant Broadway 
ir neprašė dešimtuko “išsilak- 
ti,” kaip kad daro “Dėdė Sa
kė.”
-Aš norėčiau paklaust Dėdė 

Sakė, kokiomis “krikštynomis” 
jūs vadinate tą socialistų dele
gaciją, kuri su kunigais lankė
si Washingtone, kad Roosevel- 
tas sugrąžintų Lietuvai Smeto
ną ?

Man Pradėjo Padėti
Nesenai Bostono žiniose pa

sirodė gan gerų koresponden
cijų. Jas parašė “Kurijozas.” 
“Kurijozą” labai senai pažįs
tu. Jis yra aukštas inteligen
tas, mūs apielinkėj neturi sau 
lygaus.

Man geriausia patinka “Ku- 
rijozo” korespondencijos, kad 
jos nuoširdžios.

Iš mūsų apylinkės be galo 
yra daug kas parašyti, bet aš 
dabar dirbu šešias dienas į sa
vaitę, po vienuolika valandų 
į dieną, tai ir su geriausiais 
norais, negalima parašyti.

Manau, “Kurijozas” man 
padės.

Nors Sykį Pasisekė
Per daugelį metų mūs AL 

DLD 2 kp. susirinkimuose bu
vo bandoma skaityti prelekci- 
jas įvairiais klausimais, pa
kelti diskusijas, bet vis’tai ne
davė teigiamų rezultatų. Gi 
lapkričio 28 d., atlaikėme 
kuopos susirinkimą ir po susi
rinkimo pastačiau klausimą: 
kas tai yra alga? Alga taip 
suįdomino draugus, kad dis
kusijos užsitęsė iki 12 valan
dos nakties.

Ateinančiuose kuopos susi
rinkimuose, mes pakelsime ki
tus klausimus, kaip tai: Nuo 
kada prasidėjo vadintis bolše
vikai ir menševikai ? Koks 
skirtumas tarpe Markso ir 
Lenino? Kas yra monopolis ir 
kuomi jis skiriasi nuo tarptau
tinio monopolio?

Jaunutis.

DARBAS SUKŪRĖ

(Tąsa nuo 3-čio pusi p.) 

keikimas, kaip ‘ bausmė už 
tai, jog žmonės nepaklausę 
“dievo” įsakymo. “Veido 
prakaite valgysi savo duo
ną”,—grasina biblija. Taip, 
ne savo noro darbas, o dar
bas dvarininkui, kapitalis
tui,—prakeikimas, nes toks 
darbas išdžiovina, iškanki
na darbininką ir valstietį. 
Kad jie būtų klusnesni ir 
nemurmėdami dirbtų tur
tuoliams, religija ir sako, 
kad darbas—“dievo prakei
kimas”.

Socialistinėje valstybėje 
darbininkai ir valstiečiai 
dirba patys sau, savo liau
džiai. Čia darbas tampa 
garbės, didvyriškumo ir pa
sižymėjimo dalyku, jis pa
daro žmogų tauresnį.

Prof. M. Gremiackij.

KRAUJO PERLIEJIMAS 
GYDYMUI

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

ma, kad liaudies sveikatin
gumui būdavo teikiamos vi
sai menkos pinigų sumos.

Jeigu , kraujo ’ perliejimo 
srityje Lietuvoj jau padary
ta pradžia, tai šio reikalo 
organizavimo ir kraujo kon
servavimo atžvilgiu nieko 
nepadaryta.

Kraujo konservavimas, 
kuris Tarybų Sąjungoje 
taip plačiai naudojamas, ku
ris kaip gydymo priemonė 
yra visiškai neginčytinas, 
Lietuvoj dar neseniai nebu
vo naudojamas. Per pasku
tinius tris mėnesius, po ank
sčiau padarytų tyrimų tuo
jau pradėta jį vartoti vals
tybinėje (buv. žydų) ligoni
nėje.

Po eilės vykusių konser
vuoto kraujo perliejimų, 
kur ligoniai buvo tiesiog 
nuo mirties išgelbėti, kon
servuoto kraujo pareikala
vimai padidėjo. Šia proga 
pažymėsime, kad minėtoje 
ligoninėje pagamintu kon
servuotu krauju naudojasi 
ir Tarybų gydytojai Karo 
ligoninėje.

Pageidaujama, kad Svei
katos Apsaugos Liaudies 
Komisarijatas šį klausimą 
dabar galutinai išspręstų ir 
sudarytų sąlygas šiam gy
dymo metodui įgyvendinti 
mūsų ligoninėse, atveriant 
jam platesnį kelią.

. PU & S.

Massachusetts Lietuvių 
. Meno Šventė .

Gruodžio—Dec. 8 d. įvyks 
didelė ir graži meno šventė. 
Atsibus erdvingoj miesto sve
tainėje — “Municipal Buil
ding” ant E. Broadway, So. 
Boston, Mass. Pradžia lygiai 
8-tą valandą vakare. Progra
ma bus sudaryta iš geriausių 
lietuvių dainininkų-kių. žymie
ji solistai dalyvaus programo
je: Josephine Latviūtė yra žy
miausia Worcesterio daininin
kė, Jonas Sabaliauskas, skam
busis tenoras, Rožė Merkeliū- 
tė, So. Bostono dramatiškas 
sopranas, So. Bostono Harmo
nijos Grupė, vadovybėj Helen 
Žukauskaitės; II a r m o n i jos 
Grupė susideda iš gerai pra- 
lavintų solisčių: Rožės Merke- 
liūtės, Mildred Anestaitės, 
Mary Zavis ir Julia Rainar- 
dienės. Norwoodo Vyrų Cho
ras, vad. M. K. Bolio, plačiai 
žinomas, kaipo vienas geriau
siai dainuojąs vyrų choras vi
soj Mass, valstijoj.

Norwoodo Vyrų Choras šia
me parengime ne tik dainuos 
naujų dainų, bet suloš vieno 
veiksmo operetę “Kauno Po
nai.” Vaidinimą parašė Rl. 
Svyrūnėlis. Muziką pagamino 
M. K. Bolis. Taipgi programoj 
dalyvaus ir So. Bostono Lais
vės Choras, vad. M. K. Bolio. 
Laisvės Choras tik du mėne
siai kaip pradėjo pamokas, po 
ilgų vakacijų, bet chorą su
daro jau pirma gerai prala- 
vinti dainininkai, tai kad ir 
į trumpą laiką, bet keletą dai
nelių jau gražiai sudainuoja.

Todėl visi ir visos meno-mu- 
zikos, dainos ir vaidinimo my
lėtojai iš toli ir arti, suva- 
žiuokit pasigėrėti daina, mu
zika ir vaidinimu. Tuomi 
taip pat paremsite lietuvių 
dailės organizacijas, chorus. 
Įžanga tik 50c. Darbininkai ir 
darbininkės, profesionalai ir 
biznieriai, visi esate kviečiami 
šioje meno šventėj dalyvauti!

Dailės Mylėtojas.

Japonai Grūmoja Amerikai 
Už Jos Paskolą Chinam
Tokio, gruod. 4. — Japo

nų laikraščiai pasipiktinę, 
kad Jungtinės Valstijos da
vė Chinijai dar 50 milionų 
dolerių paskolos. Sako, kad 
Japonija nenori karo su 
Jungtinėmis V a 1 s t i j omis, 
bet, girdi, jų veiksmai galės 
priverst Japoniją kariauti 
su jomis.

Dvynai
Rudzys negali daug gerti. 

Nežiūrint į tai, vienoj šei
myninėj šventėj jis išgeria 
daugiau, negu reikia. Vi
siems pakilus nuo stalo, šei
mininkė ant rankų išdidžiai 
atneša svečiams parodyti 
neseniai gimusius dvynu
kus.

—Na, vyruti, laikykis. 
Tau iš vieno vaiko jau at
rodo du,—pamano Rudzys 
ir garsiai kreipiasi į šeimi
ninkę:

—Koks žavus kūdikis,
gerb. ponia.

PRANEŠIMAI IS KITUR
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
9 d. gruodžio, 7:30 v. v., Liet. Svet., 
853 Hollins St. Apart valdybos rin
kimų sekantiems metams bus ir kiti 
svarbūs dalykai apsvarstyti. Todėl 
kviečiame dalyvauti susirinkime. — 
S. Mack, Pirm. (287-289) 

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį,, gruodžio 8 d., Y. M. H. 
A. Svetainėje, Walnut and Ferry 
Sts., kaip 12:30 vai. po pietų. Visi 
nariai privalo dalyvauti, nes bus 
renkama nauja valdyba 1941 me
tams. Ir kiti svarbūs reikalai svars
tomi. — Sekr. V. J. S.

(287-288)

EASTON, PA.
Lietuvių Literatūros! Draugijos, 13 

kp. susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 8 d., YMHA Sve.t.; Walnut 
ir Ferry Sts., 2:30 vai. po pietų. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti, nes šia 
susirinkimas bus tuomi svarbus, kad 
bus nąųją valdybą renfagw, o po

E A I S VE

susirinkimui turėsime interesingas 
diskusijas klausimu; “Kurlink Ame
rikos Demokratija?” Kviečiame ir 
ne narius ateiti ir dalyvauti diskusi
jose. — V J. Senkevičius, Sekr.

(287-288)

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kp. susirinkimas įvyks 8 

d. gruodžio, 4 vai. po pietų, 344 Pa
lisade Ave. Visi nariai privalote da
lyvauti, nes bus renkama nauja val
dyba sekantiems metams.—K. A. R. 
Sekr. (286-287) 

KALENDORIUS
Detroit, Michigan

GRUODŽIO 8 d., 10 valandą ryto, 
Aido Choro pamokos, Draugijų sve
tainėj, 4097 Porter St. Nesivčluol i- 
te!

GRUODŽIO 13 d. Aido Choro pa
mokos 8 v. vakare Draugijų sveti
nėj, 4097 Porter St.

GRUODŽIO 14 d. Lietuvių Lais-
vamanių 2-ros kuopos prelekcijos ir 
Prakalbos. Rusų svetainėje, 92.19 
Russell St.

GRUODŽIO 15 d., 2-rą valandą 
po pietų, Draugijų svetainėj, 40(17 
Porter St. įvyks 52 kuopos susi
rinkimas. Atsiveskite daug naujų 
narių!

GRUODŽIO 15 d„ A. W. U. For
do Lokalas 600 pakels įstojimo mo
kestį į uniją. Todėl stokite dabar/ 
Tūkstančiais rašosi kasdien.

(286-287)

LMS 2-io APSKR. CHORAMS
Gerb. Dainininkai! Sekmadienį, 

gruodžio 8 d., įvyks Apskr. metinė 
konferencija. Būtinai pasistengkite 
prisiųsti atstovus su raportais jūsų 
veiklos ii' su gerais sumanymais 
ateičiai. Konferencija prasidės 11 v. 
ryto, 376 Broadway, So. Bostone. 
Būkite laiku. — Sekr. (286-287'

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 6 d., A. Rupšio salėje, 
Wood Ave. ir 16th St., 7:30 v. v. 
Prašome narių užsimokėti duokles, 
ir šiame susirinkime rinksime val
dybą naujiems metams. — A. Ver- 
telienė, sekr. (285-287)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. ruošia vakarienę su 

programa, šeštadienį, gruodžio 7 d., 
Gedom i no Svet., 575 Joseph Ave. 
Pradžia 6:30 v. v. Šioje vakarienėje 
bus priimami nauji nariai, jaunuo
liai ir suaugę be įstojimo j abu sky
rius. Šokiai po vakarienės. Įžanga 
50c asmeniui. — Komisija.

(285-287)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia “Barę,” 8 

d. gruodžio, Šv. Jurgio Svet., 180 
New York Avė. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Kviečiame dalyvauti.

(286-287)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro repeticijos įvyks 6 

d. gruodžio, 8 v. v. LDP Kliubo. 
Kviečiame narius dalyvauti. Atsives
kite ir naujų narių į chorą. Apart 
dainavimo, turėsime ir svarbių da
lykų aptarti.—C. Andriunas.

(286-287)

DETROIT, MICH.
Detroito Rašėjų Ratelio susirinki

mas įvyks sekmadienį, gruodžio 8 
d., 7:00 v. v., 4097 Porter St. Ka
dangi susirinkimo neįvyko per ilgą 
laiką, tai šis susirinkimas ■ bus svar
bus. Būtinai dalyvaukite susirinkimu.
— Valdyba. (286-287)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 8 d., 2 vai. po pietų, 735 
Fairmount Ave. Lietuviai, kurie nori 
prisirašyti prie LDS, nueikite pss 
Dr. F. Sugcntą, jis turi aplikacijų, 
patikrins jūsų sveikatą. Įstojimo 
duoklių nereikės mokėti. Daktaro 
antrašas: 623 Green St., Philadel
phia. — J. S. Rainys. (286-287)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 9 d. gruodžio, 7.30 v. v. LieC 
Svet., 29 Endicott St. Malonėkite 
visos nares dalyvauti, rinksime nau
ją valdybą sekantiems metams. 
Taipgi yra svarbių reikalų aptarti.

—A. W. (286-288)

CLEVELAND, OHIO
LLD 25 m. Jubilėjaus Paminėji

mui Koncertas, Prakalbos ir Šokiai 
įvyks 8 d. gruodžio. Lietuvių Svet., 
6835 Superior Ave. Pradžia 5 v. v. 
Įžanga 25c. Kalbės D. M. Šolomskas, 
iš Brooklyn, N. Y., dainuos Lyros ir 
Rusų Chorai, bus solistų įr šokikų.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Septintas puslapis
■yr'FB'tl'l WWWSgg85g‘ „ Į h 1...

Šį parengimą ruošia LLD 15-tas Ap
skritys. Drg. šolomskas pasakys 
daug ką apie Lietuvos persiorgani
zavimą ir abelnai apie pasaulinius 
įvykius. Todėl Komitetas kviečia vi
sus dalyvauti. (286-287)

NASHUA, N. H.
LLD 42 kp. it LDS 128 kp. bend

ras susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 7 d., 7 v. v., O’Donnels 
Hali, 20 High St. Draugai ir drau
ges, visi dalyvaukite susirinkime. — 
Kviečia Valdyba. (285-287)

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
NEW HAVEN, CONN.

LDS 16 kp. ruošia dvi juokingas 
komedijas: “Aš Numiriau” ir “Kur
čias Žentas.” Sekmadienį, gruod. 8 
d., Liet. Svet., 243 Front St. Pra
džia 3 vai. po pietų. Suvaidins Lie
tuvių Liaudies Teatro lošėjai iš 
Brooklyn, N. Y. Po vaidinimo, tęsis 
šokiai prie geros orkestros. Įžanga 
40c. — Kviečia Rengėjai.

(285-287)

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Triangle 5-8622 

FRANK DOMIKAITIS 5

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

417
RESTAURACIJA
Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

s 
s 
s

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasai ii' kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”
> Office Phone , Inside Phone
> EVergrccn 4-6971 EVergrcen 4-6485

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

tni MW MV tnt tm

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

Vapor Room,, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

OPEN DAY and NIGHT

VARPO KEPTUVĖ

ROBERT LIPTON |
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET || 
Tarpe Graham & Manhattan Avcs. wBROOKLYN, N. Y. g

Tel. Stagg 2-2173 Hl

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

1113 M t.Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Siunčiame duoną per paštą J kiton mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS .BAKERY.. 36-40 Stagg .Street ..Brooklyn, N. Y.
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Pagelta Neregiams

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

nezi

ir

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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prieš 
sese-|

Nežinomas bedarbis pasiko
rė Central Parke. Paskutinėj 
notoj jis pasmerkė išnaudoji
mą ir karą, kaipo trukdytojus 
žmogui gyventi.

Prieškalėdinis išpardavimas 
neregių padarytų daiktų yra 
senoj Tiffany krautuvėj, 5th 
Avė. ir 37th St., N. Y. Įplau
kos eina neregių naudai.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

M. Murphy iš Astorijos nu
šoko po traukiniu 42nd St. ir 
2nd Avė. aukštojo gelžkelio 
stotyje. Sunkiai sužeistas.

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229 J

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

PAJIEšKOJlMAl
Vienam vyrui reikalingas šiltas 

kambarys, neaukštai, su teiše nau
dotis virtuve. Geistina Williamsbur- 
ge. Praneškit "L.” raštinėm — L. K.

(287-289)

■ f į f-U . ■ ■ *« . •7 ■
Penktadien., Gruodžio 6, 1940

CHARLES’
UP-TO-į)ATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Telefonas EVergreen 7-1661

E3

ri
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337 UNION ĄVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 24)788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai įpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
TėviM Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves-J 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, i 

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir kra javus 

į. sudarau su ame- 
K rikoniškais. Rei- 

kalui esant ir 
| p a d i dinų tokio 
į dydžio, kokio pa- 
1 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
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Now 2i nim
Mokytojų Kamantinėjimas 

Baigta, 25 Įkaitino
M oky to j ų k a m ant i n ė j imas 

pereitą trečiadienį staiga ta
po nutrauktas be suradimo 
kokių nors parodymų “raudo
nosios įtakos” miesto švietimo 
sistemoj. Spaudoj plačiai iš- 
bubnytas ir daugelio tikėtas 
kalnas pagimdė pelę. O to viso 
paruošimui triūsėsi per ištisus 
mėnesius būrys advokatų, ty
rinėtojų, padėjėjų.

Prieš baigsiant kamantinė
jimą, liudininko suole vėl bu
vo Charles J. Hendely, Mo
kytojų Unijos Lokalo 5-to

Neužmirškite!
Šį šeštadienį, 7 d. gruodžio, 

Buzelio patalpoj, kamp. Cres
cent St. ir Atlantic Avė., 
įvyksta bankietas, kurį rengia 
Literatūros Draugijos 185 ir 
Liet. Darb. Susivienijimo 13 
kuopos. Rengėjai žada duoti 
skanią vakarienę, už kurią už
simokėsite tik po $1.25. Paly
ginamai labai pigu, nes prie 
vakarienės gausite ir alaus. 
Vakarienė bus duodama 7 vai. 
vakare, todėl nesi vėl nokite at
silankyti, 

e
Taigi nepamirškite dieną ir 

valandą. V. P.

Nukapojo Paskyras Švieti
mui ir Kitiem Soc. Reikalam

Pereitą trečiadienį prie iš
kilmingų ceremonijų ir įteiki
mo Jungtinių Valstijų7 vėlia
vos Queens prezidentui Har
vey (kad nepamanytumėt, jog 
prasišalino, kaip buvo žadė
jęs padaryt, jei Rooseveltas 
būtų išrinktu), miesto Sąma
tų Taryba priėmė nukapotą 
budžetą sekamiems metams ir 
pasiuntė jį Miesto Tarybai už
kirti.

Budžetas yra $27,956,299 
mažesnis už pereitų metų — 
einamąjį budžetą, kuriame 
jau buvo daug nedateklių vi
suomeniškiems reikalams. Jis 
yra $471,729 mažesnis dar ir 
už majoro reikalautąjį 1941 
metams, kuriame naujai vi
suomeniškai statybai buvo siū
lyta skirti tik $1.

Taryba atmetė departmen- 
tų reikalavimus $148,434,251 
statybai naujų mokyklų, ligo
ninių, auklėtuvių, knygynų, 
važiuotės pagerinimų ir kitų 
socialės 
daroma 
karui.

svarbos projektų. Tai 
iš taupymo ■ pasiruošt

Perjaunas Orlaivininkas
Donald Boe, 3 metų, 558 

Third Ave., gavo dovanoms 
^Orlaivį.” Ką su orlaiviais da
ro, Donaldas dar nebuvo gir
dėjęs. Tinkamiausia atrodė su
valgyti. Pasekmėj, vaikas at
sidūrė ligoninėj. Daktarai iš
braukę iš vaiko gerklės įstrigu
sį “orlaivį,” rado, kack.jis tu
rėjo virš colį pločio ir net 4 
motorus.

Didžioji Pradžia” Rodoma 
Trečia Savaitė

Nugriaunant Gelžkelių BiMingą Pas. 
Parodoj Užmušta 5 Darbininkai

prezidentas, kuris savo liūdy- 
me pareiškė, kad Rapp-Cou- 
dert komitetas padeda vaiz
bos butui prieš-mokykliniame 
vajuje.

Pagaliau, po ilgoko persi- 
ginčijimo su komitetu, Hend
ley buvo išleista skaityt iš 2,- 
000 žodžių savo pareiškimą, 
kuriame jis parodė, kad visa 
procedūra atsukta prieš 5-tą 
Lokalą ir jo kovą, kurią lo- 
k«alas veda už išlaikymą laisvo 
švietimo.

Prieš uždarant sesiją, re
akcinis valstijos senatorius 
Frederick Coudert perstatė 
komiteto patarėją Wind eis, 
kad šis įkaitintų 25 unijistus, 
lokalų 5-to ir 537-to narius, 
už atsisakymą liudyti. Dr. 
Bella V. Dodd pareiškė, kad 
jie neatsisako liudyt, o tik ad
vokato patariami tai atideda 
iki teismas išspręs Hendley 
bylą.

Pereito trečiadienio prieš
pietį įgriuvo dangtis išardomo 
Gelžkelių Bildingo buvusioj 
Pasaulio Parodoj ir pakavojo 
grupę darbininkų po šimto pė
dų plotu cemento, geležinių 
griaučių ir kitų griuvėsių.

Penki darbininkai užmušta 
ir 2 sužeista. Nelaimės me
tu ten dirbo apię 90 darbi
ninkų.

Užmušta: Frank Ostopo- 
witz, 49 m., 2051 E. 55th St., 
Brooklyn; Konan Ribachuk, 
50 m., 1513 Sęabury PI., ir 
Joseph Remey, 39 m., 1536 
White Plains Ave., iš Bronx; 
Stanley Scipura, 26 m., 263 
Avė. B, ir John Skakandy, 28 
m., 316 E. 71st St. iš New 
Yorko. Ostopowitz ir Riba
chuk buvo ant vietos užmuš
ti, o kiti trys mirė Flushing 
ligoninėj.

Joseph Lalumia, 41«hi., 506 
E. 13th St., N. Y., nuvežtas į

Išgirskit Prof. Bacevičiaus
I liustruotą Paskaitų

Prof. Bacevičiaus paskaita 
temoje “Lietuvos Muzika

Prof. V. Bacevičius

ir

Jos Kūrėjai” bus nepaprastai 
įdomi, kadangi mus supažin-

“Tobacco Road” Pradėjo 
Aštuntus Metus

Pradedant trečiadienio va
karu, paskelbusioji skurdų ir 
tamsų pietinių valstijų varg
dienių gyvenimą perstatanti 
drama “Tobacco Road” jau 
užbaigė septintus be pertrau
kos vaidinimo metus ir pra
dėjo aštuntus. Jau ir aktoriai 
po kelis syk pasikeitė, bet žiū
rėtojų nepritrūksta. Vaidina 
Forrest Teatre, New Yorke.

Sutikimo 8-jų metų vakarą 
trys skirtingi aktoriai, lošusie- 
ji Jeeter Lester rolę seniau, 
vaidino kiekvienas viename 
akte. Tarpe jų ilgiausį rekor
dą turi James Barton, vaidi
nęs 1899-se perstatymuose.

suQueens General ligoninę 
sutriuškintais abiejų kojų rie
še! iais ir vienu keliu, o Peter 
Yessis, 39 m., 1157 E. 87th 
St., ant vietos apraišiotas.

“Bėgt nebuvo laiko,” pasa
kojo Yessis. “Kraudamas me
džius ant žemės pajutau ką 
nors ant savo nugaros. Drau
gai mane ištraukė.”

Kaltininkų tos nelaimės, 
kaip skelbia Queens distrikto 
prokuroro padėjėjas Krog- 
mann, kol kas neranda.

Sovietinis judis “Didžioji 
Pradžia,” rodomas Miami 
Playhouse, 7th Ave., N. Y., 
paliktas dar trečiai savaitei. 
Ir vis žiūrėtojų pilna. Judis 
net buržuazinių, kritikų pripa
žintas vienu iš geriausių da
bar rodomų New Yorke ju- 
d žiu.

Joseph Puma, vaisių parda
vinėtojas, seniau buvęs kalė
jime už išsproginimą savo na
mų dėl gavimo apdraudos, 
rastas nušautas ir pamestas 
ant Eldert Lane prie Sutter 
Ave.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė su visais įtai

symais. Labai tirštai apgyventa vie
ta, nėra kitų krautuvių, miestas tur
tingas gyventojais, nes “slack” nie
kad, čionais nėra.'Yra Centras Rub
ber Co. Parsiduoda nepaprastai j>’- 
giai. Pardavimo priežastį sužinosite 
ant vietos. Naudokitės nepaprasta 
proga, atsilankykite arba rašykite. 
Taipgi parsiduoda 5 kambarių he
mas ir krautuvė, apačioj prie krau
tuvės, yra kuknė, 4 karų garažiur, 
viskas tvarkoj.

S. Urbelis, 36 Olive St., Nauga
tuck, Conn. (286-288)

Liuteriečių Balius

dins su Lietuvos muzika ir jos 
senesniais ir jaunaisiais kūrė
jais, apie ką mes iki šiol ne
daug turėjome žinių.

Paskaita bus dar įdomesne 
ir aiškiai suprantama tuomi, 
kad ją girdėsime iš žymaus 
autoriteto Lietuvos muzikos ir 
jos kūrėjų klausimu, kad tos 
kūrybos grožė bus mums lem
ta išgirsti pačiame gražume 
prof. Bacevičiui pianu ilius
truojant aiškinamos muzikos 
ištraukas.

Prof. Bacevičiaus iliustruota 
paskaita’ įvyks jau šį sekma
dienį, gruodžio 8-tą, 3 vai. po 
pietų, “Laisvės” salėj 
Lorimer 
ga 25c. 
lankyti, 
luoti.

‘Laisvės” salėj, 419
St., Brooklyne. Įžan-
Visi kviečiami atsi-
ir prašomi nepavė-

LMS Kultūros Kom.

Vaikas Pašovė Mokyklos 
Vedėją

“Aš atėjau tave peršant,” 
pareiškė 15-kos metų berniu
kas Harold Wagner atėjęs pas 
No. 214 Mokyklos vedėją Mil
ton Salit. Ir jis iššovė. Kulka 
įstrigo mokyklos vedėjui pe
tin sužeizdama jį, sakoma, ne
pavojingai. Vedėjas vaiką 
sulaikė iki kiti pribuvo jam 
pagelbon.

Berniukas, skaitomas “kiet- 
sprandžiu,” buvęs pravarytas 
iš tos mokyklos ir vedėją šovęs 
nesusivaldydamas iš keršto.

Dr. Martin Luther Draugys
tė rengia savo 35 iš eilės me
tinį balių, kuris įvyks šešta
dienį, vasario (February) 1' 
dieną, 1941, Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Durys atda
ros 6:30 vai. vakare. Adomas 
Jezavitas su savo didžiule or
kestrą pradės grajyti 7:30 v. 
vakare.

Taigi, ši draugija širdingai 
prašo bi draugijų ar šiaip pa
vienių, idant virš minėtą die
ną nerengtų parengimų, jeigu 
galima išvengti, bet ateitų į 
mūsų didžiulį balių, kur iš 
kalno užtikrinam, kad visi bū
site užganėdinti.

Baliaus Rengėjai.

Albert Tri m arc o, 1137 6 3rd 
St., sulaikytas kaltinimu prie 
69th St., Bay Ridge, krūmokš
niuose laikius suvyniotus, ga
tavai užloduotus tris revolve
rius, kurie būdavę naudojami 
apylinkėj siautusios plėšikų 
grupės. Trimarco gynėsi 
nąs tų re vol vėrių.

Du broliai Murphy, 
50 metų, kartu vedę 2 
ris Gallagher, dabar bendrai 
apvaikščiojo auksinį jubilėjų. 
Abi šeimos turi po tris sūnus, 
ir tris dukteris ir per abie-1 
jus 24 anūkus ir 1 proanūką.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

Mažytį Kūdikį Išleido 
Iš Ligoninės

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. 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- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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J. GARŠVA
G raborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam. < 
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

lai- 
per- 
sva-

Virginia Burgess, kuri 
ke per ankstybo gimimo 
eitą liepos mėnesį svėrė 
ra ir 10 uncijų, pereitą spalį
buvo išimta iš inkubatoriaus, 
o šiomis dienomis jau išvešta 
iš Bellevue ligoniu. Ji-dar pa
dėta kokioj kitoj auklėtuvėj, 
kur ją auklės dar keturis me
nesius, o tada, jeigu viskas ge
rai, leis, tėvams vestis namo.

Kūdikiui tokia specialė aty- 
da kreipiamai dėlto, kad bu
vo mažiausis to ligonbučio is
torijoj, kuris išgyveno ilgiau 
kelių momentų.

Kūdikio tėvai yra bedar
biai, gyvena pas Burgess’ie- 
nės tėvą šaltame apąrtmente, 
New Yorke.

Motina su Kūdikiu Rankose 
Iššoko nuo 3-čio Aukšto
Neturėdama kitos galimy

bės gelbėtis, iškilus namuose 
gaisrui, Mrs. Sally Polesky, 25 
m., 631 Greene Ave., su sū
neliu rankose iššoko pro lan
gą nuo 3-čio aukšto. Pribuvę 
gaisragesiai rado ją su 2 mo
tų sūneliu gulint kieme. Ji pa
ti sunkiai susižeidus, kūdikis 
nesužeistas tik biskį apibrai
žytas.

i ....

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto ■
Tel. Virginia 7-4499

i 
s

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Nauja kariškojo orlaivyno 
bazė su pastoliais orlaiviams 
ir barakais įgulai būsianti 
nai paruošta vartojimui 
sausio 15-tos. Ji įrengta 
vusiame Floyd Bennett 
porte. Lėšavo $900,000.

Am. Vokiečių Taikos Diena

3*
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Gruodžio 3-čią New Yorke 
buvo šalčiausia žinoma rekor
duose, vos tik 10 laipsnių virš 
zero.

AnMMfeĖii

Atvažiavo iš Vokietijos 
Smetonos Žentas

Miesto Taryba Remia 
Kamantinėjimą

Miesto Taryba pereitą an
tradienį savo posėdyje užgyrė 

. Rapp-Coudert komitetą. Gi 
komitetas, kaip pasirodė, užsi
ima kamantinėjimu mokytojų 
ir atakomis ant švietimo ir 
ir švietėjų laisvės, taipgi ant 
švietėjų organizacijos.

Taryboj užgirta Charles E. 
Keegan’o rezoliucija dar siū
lo komitetui kamantinėti ir 
Studentų Uniją, taipgi visas 
organizacijas, turinčias ryšių 
su švietimu.

Lapkričio 4-tą laivu Nyassa 
iš Vokietijos atvažiavo Ame
rikon buvęs smetoniškos armi
jos pulk. Aloizas Valusis su 
žmona, Smetonos dukterimi.

B r o o k 1 yno smetonininkai 
skelbia, kad ir jis čionai “gel- 
bėsiąs” Lietuvą. O tas gelbė
jimas susidės iš bandymo iš
gelbėti dolerius iš Amerikos 
lietuvių • darbininkų kišenių, 
kaip tą daro ir visi kiti dabar
tiniai Lietuvos “gelbėtojai.”

Profesorius Franz Boas ir 
Dr. Harry F. Ward kalbės 
“Amerikos Vokiečių Dienos už 
Taiką ir Progresą” programoj 
šį sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
Hunts Point Palace, 163rd St. 
ir Southern Blvd, Bronx.

Vaikai skautai bėgiu 11-kos 
mėnesių Brooklyne praleidę 
65,834 valandas įvairioms 
kampanijoms, patarnaudami 
daugiausia paslais įvairiuose 
vajuose.

WATCH MAKER

Lietuvis Laikrodininkas
Jau 25 metai taisau laikrodėlius ir kas tik priklauso prie auksoriaus. 

Mūsų ilgų metų patyrimas irodo, kad atliekame gerą darbą.
Perduodu visokių išdirbysčių laikrodžius už žemą kainą. 
Draugijom bei organizacijom, kaip tai bazaram ir tl., duodame spe
cial? nuolaidą. Kam nbparanku pas mus atvažiuoti, pęibūnam j namus 

ant pąš.aųkiąio į bile vietą Brooklyne ir Queens.
Kreipkitės pasėmus, o būsit pilnai patenkinti, nes pas mus gausit 

pigiau, negu bile kur kitur. Persi'tikrinkit.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 JAMAICA AVE. ’ QUEENS VILLAGE, L. 1.

Privažiuot auto Jamaica Ade., HHlaide Ave arba Union Turnpike iki Springfield 
Blvd.; Jamaica Ave. iki>’-221st St. Eleveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bld. 
Sueens Village bus, 8 Ave. 'Subway 19 Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutines 

otics—169th St. Paimt Queens Village buą ir išlipt ant 221 St,

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
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