
KRISLAI
Braziliškas “Rojus.”
Gamtos Kurijozas ir Med 

cinos Stebuklas.
Pabaltijos Kraštu Istorija. 
Sakhalinas.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visą “Lai
sves” skaitytoją gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien* 
raščiui.

Brazilijos Viešosios Sveika
tos ministeris Belisario Penna 
sako: “30 milionų žmonių be 
jokių žemiškų gerybių palen
gva Brazilijoje miršta nuo al
kio, sifilio ir malariškų ligų.” 
O Brazilija viso labo turi tik 
47,000,000 gyventojų.

Prezidentas Rooseveltas pa
kvietė Brazilijos prezidentą 
Vargą viešėti pas save į sve
čius. Varga yra Brazilijos liau
dies k am uoto jas.

štai pavyzdys gamtinio ku- 
rijozo ir medicinos stebuklo.

Prieš 14 metų Sovietų Kijeve 
gimė mergaitė. Viskas atro
dė normališka, tik jos pilvas 
buvo nepaprastai didelis. Ne
seniai Kijevo Medicinos Insti
tute prof. Sheftel mergaitės 
pilvą atidarė. Nustebo! Rado 
pustrečio svaro kūdikį, apau
gusį raumenimis.

Klausimas buvo, ką daryt? 
Jeigu ims laukan kūdikį su vi
su raumenų “maišu,“ į kurį 
nusidriekia mergaitės kūno
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ROLANDUOS KARALAITĖ 
PAS ROOSEVELTUS

W a s h i ngton. — ,Aukšti 
Amerikos valdininkai iškil
mingai pasitiko . karalaitę 
Juliana, Holandijos sosto 
įpėdinę. Ją nuolankiai pri
ėmė Rooseveltienė ir prez. 
Rooseveltas. Juliana viešės 
tris dienas Baltajame Rū
me.

ITALAI NUSKANDINĘ ANG
LŲ ŠARVUOTLAIVI; NU

SILPNINĘ JŲ JĖGAS
Roma. — Italu koman

da praneša:
Libijoj devintą dieną di

džio mūšio anglai jau silp—
gyslos ir kuris susijungia sujriiau spaudė italus. Nes an- 
žarnomis, mergaitė, mirs nuo 
kraujo perbėgimo. Prof. Shef
tel sugalvojo: Atidarė “mai
šą,” išėmė kūdikį, maišą vėl 
užsiuvo ir paliko. Už mėnesio 
laiko mergaitė vardu Katari
na sugrįžo namo visai sveika.

Beveiks stebuklas! Visoj pa
saulio istorijoje žinomi tik 35 
tokie atsitikimai ir visuose 
atsitikimuose nelaimingieji po 
operacijos mirė.

Kaip tas kūdikis mergaitės 
pilve atsirado? Prof. Sheftel 
sako: Motina pagimdė dvynu
kus, bet vienas jų buvo kita
me. - ■

Išeina, kad taip gali atsitik
ti ne tik su mergaite, bet ir su 
berniuku: berniukas gali “pa
gimdyti” berniuką!

glai nukentėjo daug nuosto
lių ir pavargo.

Italų kanuolės sėkmingai 
bombardavo mechanizuotus 
anglų būrius, o italų orlai
viai šturmavo anglus iš to
liau atvažiuojančius šarvuo
tais automobiliais.

Italai torpedavo ir nus
kandino vieną anglų šar
vuotlaivį netoli Bardios 
prieplaukos. Italų orlaiviai 

| bombardavo anglų karo lai
vus ties ta prieplauka.

Graikų fronte italų orlai
viai . kulkasvaidžiais kapojo 
graikų kariuomenės sutelki
mus.

Brooklyn, N. Y.; Penktadienis, Gruodžio (December) 20, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio
■- - . , Ujį..įfr . , ...................  ■■■ ... ............į............. ................-....... 1 " 1 . 1 T...........—..........-.....................       "-L—-

Amerikos Valdžia 
Siūlo Anglijai Pa
būklų už 3 Bilionus

Washington. — Amerikos 
vyriausybė gruod. 18 d. pa
sakė Anglijai: jūs galite 
tuojaus užsisakyt iš Jungti
nių Valstijų dar už trejetą 
bilionų dolerių orlaivių, lai
vų, tankų, kanuolių, įvai
rių ginklų ir amunicijos, ir 
nesirūpinkite, kada ir kaip 
galėsite už tai atlygint Am
erikai.

Tie karo pabūklai, pagal 
prezidento Roosevelto su- |glijai ir Jungtinėms Valsti- 
manymą, būsią paskolinti joms.

Submarinai Torpedavo 
4-ris Angly ir “Tai- - 

kininkij” Laivus

XXII.

TRYS LIETUVIAI MIRĖ NUO 
BLOGO ALKOHOLIO

Scranton, Pa. — Užsigė- 
rę trinamojo, užnuodyto al
koholio, mirė kančiose Jie- 
va Gudiškiene, 75 metų, ir 
du jos sūnūs nuo pirmojo 

kai kas sako by™- J°nas S; Brown, 48 
metų, ir Ignotas Brown, 45 
metų, kaip, sako miestinis

Anglijai,
“ant morgičių,” o pasak ki
tų, tai tik ant anglų “džen- . 
te/lmąniškd,7 žodžio, be jokių gydytoJas- 
užtikrinimų Amerikai iš 
Anglijos pusės.

Pranešama, kad, Roose
veltas skirs 700 milionų do
lerių “paskolų” ameriki
niams fabrikams, idant jie 
paplatintų iY paskubintų ka-

DEL BLOGO 0RŪ VOKIEČIAI 
NEGALĖJŲ BOMBARDUOT 

ANGLIJOS
Berlin, gruod. 19. — Vo

ro reikmenų gaminimą An- kiečių komanda sako:

Sudužo Amerikos “Le
kianti Tvirtovė;” 
Žuvo 6 Lakūnai

March Field, Calif. — 
Naujas didžiulis bombinis 
Amerikos orlaivis B-17, “le- 

trenkė

New York, gruodžio 19.— 
Vakar čionaitinis radio gir
dėjo atsišaukimus greitos 
pagalbos iš trijų laivų, ku- kiančioji tvirtovė,” 
riuos torpedavo vokiečių su- į Marian kalną 6,700 pėdų
bmarinai šiaurinėje dalyje aukštumoj, sudužo ir sude- 
Atlanto Vandenyno. Torpe- ge su visais šešiais kariniais 
duoti buvo šie laivai:

Anglų keleivinis 
nis 
12,196 tonų įtalpos; 
gų žibalinis laivas

lakūnais. Degė tokiu didžiu
.........................3 preki- karščiu,, kad sutirpo meta- 
rTaivas" “Napier" Star,” Jinilai orlaivio; sparnai ir jo

norve
gai-

“kūnas.”
• Iš toliau mačiusiem tą ne

Leningrado Universiteto is
torijos departmentas paskyrė 
grupę istorikų nagrinėti Pa
baltijos kraštų istoriją. Uni
versitete jau įvesta 
kursas studijavimui 
Latvijos ir 'Eston i jos

specialis 
Lietuvos, 
istorijos.

Anglai Sakosi Apsu
pą Italus Bardios- 

Tobruko Srityje

fonn,” 9,860 tonų, ir holan-^a^^ atrodė, kad buvo su 
dų žibalinis laivas “Pen>5|Seįus °rlaivio mašinerija.

randa-
Cairo, Egiptas. — Anglai 

sako:
Anglų kariuomenė pra

laužė italų apkasų ir cemen
tinių foętukų linijas apie 
Bardia, prieplaukos miestą 
Libijoj; tada italai leidosi 
bėgt pajūriu toliau į vaka
rus, o anglų orlaiviai ir. ka
ro laivai baisiai bombarda
vo bėgančius.

Pranešama, kad italų ko- 
mandieriaus Grazianio ar
mija dabar nešdinasi linkon 
Tobruko ir Demos, Vidur- 
žeminės Jūros prieplaukų, 
Libijoj.

(Skirtingas pranešimas 
teigia, kad nors anglai pra-

Ochotsko jūroje 
si kelių šimtų mylių ilgio sala 
pavadinta Sakhalinu. Pusė jos 
priklauso Japonijai, o pusė So
vietų Sąjungai.

Seniau Sakhalinas būdavo 
labai apleistas, atsilikęs kraš
tas. Bet jis turtingas anglimi. 
O jo pakraščių vandenys pilni 
žuvų.

Dabar Sakhalinas paverstas 
į kultūringą ir turtingą kraš
tą. Anglies kasyklos gerai iš
vystytos. Atvažiavę mainieriai 
tik ribotam laikui dirbti, pa
myli šį tolimą kraštą ir apsi
gyvena nuolatiniai. .

1
Sakhalino žmonės turi ra

dio stotį, 'gauna žinias kasdie
ną, išleidžia savo dienraštį. Jų 
gyvenimas eina ta pačia vaga, jsilaužė pro kai kuriuos iš- 
kaip ir bet kuriam didmiesty 
je.

B-17 bOmbininkas svėrė 
22 tonus ir turėjo keturis 

Holandų ir norvegų laivai galingus motorus. Tai bu- 
tarnavo Anglijai. Nuo kiek-.vo vienas iš 36 didžiausių 
vieno laivo torpedavimo naujoviškų karinių Ameri- 
praėjo tik dvi valandos iki ^os orlaivių.
kito torpedavimo. j Su orlaiviu žuvo trys ofi-

k e žinia kas atsitiko cieriai ir trys žemesni ka- 
stambiam keleiviniam - pre- riniai lakūnai. Valdininkai 
kiniam Belgijos laivui “Vii- tyrinės šios nelaimės prie- 
le d’Arlon,” kuris taipgi žastį.
tarnavo anglam. Supran
tama, kad ir jis sunaikintas 
vokiečių submarino.

drecht,” 10,746 tonų.

Lavai Taikysiąs Ameriką su 
“Hitlerizuota Europa”

Mūsų korespondentas pra
neša, kad neseniai Great Nec- 
ke Juozas Laučka ir kun. Bal
konas paskelbė šitokią naujie
ną i Katalikai, 1_________

laukinius Bardios fortus, 
bet italai dar atkakliai gi
nasi.)

Motorizuota anglų ka
riuomenė, skubiausiai veik
dama, stengiasi užbėgt ita-

■■ ' ■■ ■, tautininkai ir lam už akių, užkirst jiem 
socialistai sutvėrė fondą ir pa- kelią ir taip suvaryt į savo 
sižadėjo* kasmet kiekviena sro- varžą visus italus nuo Bar

dios iki Tobruko*bei Demos. 
Tame ruože esą bent trys 
divizijos italų kariuomenės.

vė sudėti po 10 tūkstančių do
lerių ! Viso labo 30 tūkstančių 
dol.

Katalikai savo kvotą gal ir 
išpildys. Kunigai įsakys pa- 
rapijonams mokėti po dolerį, 
arba po mirties nepateks į 
dangų, ir daugelis jų turės už
simokėti.

Bet mes užtikriname Lauč- 
kai ir Balkūnui, kad tautinin
kai ir socialistai nesukels sa
vo kvotos. Jie pasekėjų turi i

(Tąsa ant 7-to ptfsl.) ]

Vp- 
šiandien

London, gruod. 19. 
kiečių orlaiviai 
įnirtusiai arde ir degino 
Londoną. ' L

. r '1 , ,| L;. .
Washington, gruodžįp. 19

Prezidento Roosevelto val
džia įsake laivasthtykloms 
tuojau būdavot 60 stambių 
prekinių laivų Anglijai.

London. — Tūkstančiai 
moterų demonstravo prieš 
anglą valdžios rūmus; rei
kalavo nupigint maistą. De
monstracijai vadovavo ko
munistės.

Reikalauja Raštiškų Sutarčių 
su Darbininkais

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas svarsto apeliaciją H. J. 
Heinzo kompanijos, kuri at
metė Šalies Darbo Santikių 
Komisijos įsakymą, kad 
Heinz turi padaryt raštišką 
sutartį su savo darbinin
kais.

Vyriausias Amerikos val
džios advokatas Charles 
Fahy įrodinėjo teismui, jog 
raštiška sutartis būtinai 
reikalinga, idant priverst 
samdytojus pildyt sutarties

U A
V i

Prezidentas Skiria
Komisiją Greitint 

Karinius Darbus
Washington. — Preziden

tas greitu laiku paskirs tri
jų žmonių komisiją žiūrėt, 
kad kuo skubiausiai būtų 
gaminami. kariniai apsigy
nimo pabūklai. Komisijos 
nariai bus karo ministeris 
Stimson, laivyno ministeris 
Knox ir Wm. Knudsen, pa
tikimiausias prezidentui na
rys ligšiolinės patariamo
sios apsigynimo komisijos. 
Pastarojoj komisijoj yra ir 

, pirminin-
Blogas oras vėl sulaikė 

vokiečių orlaivius nuo An- Sidney'Hillman^ 
glijos bombardavimo; tai 
tik žvalgybiniai vokiečių 
lėktuvai skraidė virš Angli
jos.

Šie lėktuvai matė, jog dar 
tebedega didelė dalis Shef- 
fieldo, kurį vokiečiai pir
miau padegė oro bombomis. 
—Sheffield yra didelis plie
no pramonės centras.

Keli anglų orlaiviai nak-( 
tį numetė bombų pietiniai- 
vakarineje Vokietijos daly
je. Dviejose vietose padarė 
truputį nuostolių.

i Italai Bėgą nuo Graiku 
Dar iš Dviejų 
Miestų Albanijoj

London, gruod. 19. — An
glų 1 lakūnai sakosi’ ''sėkmin
gai bombardavę vokiečių 
prieplaukas.

Nužiūrima, kad Vo
kiečiai Kels Savo 
Armiją į Angliją

Paryžius. — Maršalo Pe- 
taino išspirtas iš valdžios, 
buvęs jo ministeris vice-pir- 
mininkas Lavai, stoja . už 
glaudžiausią Francijos ben
dradarbiavimą su Vokietija 
ir tikisi, kad jis patarnau
siąs sutaikyt Jungtines Vai- į“;
stijaš su Vakarų Europa po 
to, kai Hitleris;įvešiąs savo 
tvarką Vakarinėj Europoj.

VOKIEČIAI PERIMSIĄ 
DIDŽIAS VARIO KA

SYKLAS JUGOS
LAVIJOJE

Belgrad, Jugoslavija. — 
Vokiečiai ruošiasi perimt į 
savo rankas Bor vario ka
syklas Jugoslavijoj, kurios 
priklausė francūzam. Tai 
didžiausios vario kasyklos 
Europoje.

London, gruod. 19. —Nuo 
pirmadienio iki šiol nepasi
rodė vokiečių orlaiviai Lon
done. O paskutinė naktis 
buvo mėnesiena, patogiau
sias laikas bombardavimui 
iš oro.

Anglam atrodo,- kad vo
kiečiai ruošiasi plukdyt sa
vo armiją į Angliją; tai gal 
todėl naziaį šiuo tarpu su
stabdė savo oro žygius 
prieš Angliją.

Pati anglų valdžia nužiū
ri tokį vokiečių planą; to
dėl Anglijos orlaiviai, ne
paisant blogo oro, naktimis 
smarkiai bombarduoja vo
kiečių prieplaukas, iš kur 
jie galėtų mėgint perkelt sa
vo armiją į Angliją.

Gauta žinių, kad vokiečiai 
vėl telkia motorines plokš
čiadugnes valtis ir šiaip lai
vus į tas prieplaukas, iš kur 
būtų jiem patogiausiai siųst 
savo kariuomenę prieš An
gliją

Vienas anglų armijos at
stovas sako, turime 2 milio- 
nu kariuomenės ir milioną 
milicininkų, bet tai būtų 
permažai prieš nazius.

Slėptuves Požeminiuose 
Y. Geležinkeliuose

Athenai, gruod. 19.—Grai
kai praneša:

Italų kariuomenė įjabėgo 
iš Tepelini ir Klisui^os, dvie
jų svarbiausių savo tvirtu
mų piet-rytinėje Albanijos 
dalyje. Pirm pabėgdami, jie 
padegė tuodu miestus.

Jeigu graikai užims šiuo
du*mieštas, tai jiem teliks 
tiktai 30 mylių iki Valonos,-

kas Amalgameitų Rūbsiuvią 
Unijos.

Knudsenas, buvęs Gene
ral Motors automobilių kor
poracijos pirmininkas, veiks 
kaip generalis atstovas abie
jų karinių komisijų. Bet pa
skutinis žodis vienoj ir ant
roj komisijoj priklausys 
prezidentui Rooseveltui, ku
ris, pagal konstituciją, yra 
vyriausias komandierius vi
sų Amerikos karo jėgų. *

I

Traukdamiesi Atgal Ita
lai “Norį Tik Išeikvot 

Angly Jėgas”
Roma. — “Popolo di Ro

ma” ir kiti italų laikraščiai 
skelbia, kad italai Libijoj, 
traukdamiesi atgal nuo an
glų, tuomi nori tik suvar- 
gint anglus ir išeikvot ją 
jėgas:

“Galutinas laimėjimas 
priklausys nuo to, kas 
ima daugiausia 
mės tas, kas padaroitalų prieplaukos Albanijoj. daugiau’sia nJosto|ių>
Mussoliniui artimas redak
torius Virginio Gayda:

Italai kertą anglams “pra- ' 
gaištingų smūgių.” Jie te
bestovį ant savo kojų, ant 
kiekvieno colio priešinąsi 
anglam, ir anaiptol .italai 
nesą sumušti. Milžiniškas 
karo laukas dykumoje esąs 
nuklotas griovėsiais anglų 
tankų ir šarvuotų automo
bilių, kuriuos sunaikinę ita
lų orlaiviai ir kanuolės, kaip 
teigia italų spauda:

Vien tik trečią mūšių die
ną anglai parsivežę devynis 
vagonus sužeistų saviškių 
karių į Cairo, Egipte; kitus 

nuskandino vokiečių subma-!Pa^^ koyos lauke negyvus 
žuvo 6 keleiviai ir 9 ,r nepataisomai sužeistus. ,

Struga, Jugoslavija.—Ne
oficialiai pranešama, kad 
graikai jau užėmę Klisurą.

Mūšiai tarp graikų ir ita
lų siaučia giliuose snieguo
se.

Athenai, Graikija. — An
glų lakūnai bombomis dras
kė ir kulkasvaidžiais kapo
jo italų kariuomenę pajūry
je į pietus nuo Valonos.

Su Anglų Laivu Žuvo Jo 
Kapitonas irjBankierius

Anglija. — Su anglų lai
vu “Western Prince,” kuri

rinas, 
jūrininkai, tarp jų ir laivo 
kapitonas John Reed. Nus
kendo vienas anglų - kana
diečių pulkininkas ur Mon- 
trealio bankininkas Gordon 
Scott. Išsigelbėjo 53 kelei
viai ir 99 jūrininkai. Tarp 
išlikusių gyvais yra Kana
dos ginklų - amunicijos mi
nisteris Howe ir du jo 
bo nariai.

Anglai Nuskandinę Vokiečių

i

Šta'

Maži Anglą Nuostoliai 
re su italais

Ka-

- .. J .
-'1

London. — Anglų laivy
no ministerija praneša, kad 
motoriniai Anglijos torped- 
laiviai nuskandinę ginkluo
tą prekinį vokiečių laivą, 
6 iki 7 tūkstančių tonų, 
trečiadienį, netoli Belgijos.

Italai Narsūs, bet Nemato 
Reikalo Kariaut, Sako 

Churchill
London, gruodžio 19. — 

Anglų vyriausybė skelbia, 
kad italai Egipte ir Libijoj 
iki šiol viso užmušė, sužei
dė bei į nelaisvę paėmė tik- glijos ministeris
tai tūkstantį anglų karių, kas W. Churchill

I seimui, kad anglai
Vo- Libijoj paėmė bent 50

London, gruod. 19. —

pranešė
London, gruod. 19.

glų orlaiviai bombardavo 
automobilių ir orlaivių fab
rikus Milane, šiaųrįpej e Ita
lijoje. Jie taipgi ,2tkKavo

An- ' Berlin, gruod. 19.
kiečių orlaiviai bombomis tančių italų karių į 
sužeidė dar du prekinius an- “Italų kareiviai yra 
glų laivus. ; narsūs, bet jie nenori

riaut. Vienoj vietoj 
•MMM

hlhgton. — CIO pir- 
— jfePhilipas Murray, 
reikalauja, kad Amerikos 
yąl^ią priimtų darbo unijų 
atąidvūs/į šalies gynimo ko
mi si j fe?

d: J J• mm
f

New York. — Miesto val
dybos nariai jau planuoja 
įtaisyt požeminiuose gele
žinkeliuose (subvėse) siėp-

rikus Milane, ši

italų prieplauką Gęii 19.
visa

tuves nuo priešų oro bom
Graikai praneša, kad jie vi 
su frontu žygiuoją pirmyn1 ginklus 
prieš italus Albanijoj, l

ir pasidavė 
glams,” kaip sakė Chui
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jį fašistai tokiam stęyyj taaĮėjįme išlaikė 
apie 5 metus. Per valŠtie^ių egzekucijas 
Dauguose kraugeriškos smetonijados su
žvėrėję policininkai žiauriai sumušdami 
šautuvų buožėm^ visiškai atėmė sveika
tą drg. A. Savickui į; jis iš nusilpimo vos 
begali ištarti žodį — jis dabar silpnas 
džiovininkas, nors fašistai jį tesuspėjo iš
laikyti kalėjime tik 6 mėnesius. Drg. R. 
Keselmanaitė ir drg. J. Vilkoriščius taip 
pat nustojo darbingumo.

“Tikimės, kad juos socialistinės valsty
bės medicina dar išgelbės, ir kad jie grei
tu laiku sveiki sugrįš į kovotojų eiles!”

Jei smetoniškasis režimas būtų ilgiau 
pagyvavęs Lietuvoje, tai, be abejo, ir 
šitie drąsūs kovotojai gal nebūtų sulau
kę šių dienų, —fašizmas būtų galutinai 
pribaigęs juos. Bet smetoniškasis reži
mas negarbingai žlugo ir todėl dar yra 
vilties, kad. ir šitie kovotojai savo suar
dytą sveikatą atitaisys ir galės darbuo
tis socialistinės santvarkos kūrimui.

wo

ŠYPSENOS

, Suomijoj
Šiuo metu Suomijoj verda didelis bruz

dėjimas dėl, to, kas bus tos šalies prezi
dentu. Kaip žinoma, senasis prezidentas, 
arba ‘‘karinis”, pasitraukė “dėl seno am
žiaus ir silpnos sveikatos.” Naujieji pre
zidento rinkimai turės būti neužilgo.

Pažangieji Suomijos žmonės sako, kad 
būsimąsis prezidentas turėtų būti tokis, 
kuriam rūpi žmonių gerbūvis, kuriam rū
pi taika; kuriam rūpi draugiškas sugy
venimas ypačiai su didžiuoju kaimynu— 
Sovietų Sąjunga. Kitaip, žinoma, mano 
liaudies priešai.

Todėl verda tarp-partinė kova, tryni
masis. Visokios grupiruotės bandomos: 
pav., agrariečių partija koketuoja su so- 
cijalistų partija. Norima tarp abiejų su
daryti blokas. Kitos partijos ir grupės 
taipgi jieško “išeities.”

Įdomu, kad tieji rinkimai bus atlikti 
labai keistu būdu: prezidentą rinks tie 
rinkikai, kurie buvo išrinkti prieš kele
tą metų! O tie rinkikai ne wsi ir gyvi 
beesą; apie penkioliką jų tenka paskirti.

Daugiau! Suomijos seime yra įneštas 
sumanymas suteikti būsimąjam prezi
dentui tokią galią, kokios niekas iki šiol 
Suomijoje neturėjo. Dėl to laikraštis 
“Uusi Suomi” rašo:

“Sumanymas, įneštas seime, suteikia 
valdžiai tokią galią, kokios niekad ne- 

, buvo suteikta jokiam autokratui. Einant 
tuoju sumanymu, piliečių laisvė pasiliks 
tik atmintyje. Laisvės, dėl kurių buvo 
taip ilgai ir sunkiai kovota, dabar tampa 
uždarytomis valstybės spintoje.”

Suomijos žmonės, aišku, netylės. Jie 
veikia ir veiks. Iš karto, gal būt, jie nu- 

f sileido ir nusileis. Bet ilgainiui judėji- 
F mas augs ir jis suvaidins milžinišką 

vaidmenį liaudies laisvinime.
Reikia priminti ir tą faktą: tuojau po 

Sovietų Sąjungos - Suomijos karo Hel
sinkio vyriausybė prievarta išgabeno iš 
tų sričių, kurios atiteko- Sovietams, gy
ventojus. Jiems žadėjo duoti žemės, pa- 

' imtos iš dvarponių. Jiems žadėjo išsta
tyti namus. Jiems žadėjo suteikti viską, 
ką jie prievarta gabenami ten paliko. 
Dabar tie šimtai tūkstančių žmonių li
kosi be nieko, nes dvarponiai atsisako jų 
reikalavimų klausyti.

“Ištaisys” Mokyklų Rankvedžius
Prieš tūlą laiką New Yorke buvo su

važiavę Jungt. Valstijų fabrikantai į sa
vo National Association of Manufact
urers suvažiavimą. Jame buvo iškelta 
klausimas, kaip suamerikoninti krašto 
mokyklas. Girdi, mūsų krašto mokyklose 
rankvedžiai “yra netikę,” “neamerikoniš- 
ki”. Kodėl? Todėl, kad jie esą užkrėsti 
“svetimomis idėjomis”,—svetimomis fab
rikantų interesams.

Tam tikslui šis suvažiavimas paskyrė 
Kolumbijos universiteto profesorių 
Ralph Robey studijuoti apie 800 mokyk
lose "naudojamų knygų - rankvedžių ir, 
išstudijavus, padaryti platų raportą.

Jei prof. Robey suras, kad tūlos kny- 
gos-rankvedžiai neparašytos taip, kaip 
fabrikantai nori, tai tuomet fabrikantų 
susivienijimas tarsis su mokyklų tarybo
mis, kad tąsias, “netikusias” knygas iš
metus iš mokyklų.

Prof. Robey eina ranka rankon su re
akcininkais. Jis buvo didelis priešas pre
zidento Roose velto Naujosios Dalybos. 
.Todėl galima įsivaizduoti, kokį prof. Ro
bey supratimą- turi apie gerus ir nege
rus mokykloms rankvedžius.

Šitaip bandoma sureakcininti Ameri
kos mokyklos! Viskas bandoma daryti 
taip, kad iš to juo daugiau naudos būtų 
fabrikantams ir bankininkams. Viskas 
turi jų interesams tarnauti. Įmanytų, 
fabrikantai su bankininkais pačią Lais
vės Statulą nugriautų ir josios vietoje 
pastatytų J. P. Morgano statulą! «

Kanados, kariuomene organizuoja savo skiininky grupę; paveiksle matoma da
lis .tos grupės.
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Ar Komunizmas Yra Religija?

Fašistų Režimo Aukos Išvyko 
Gydytis

■ Lietuvoje išeinąs “Valstiečių Laikraš
tis” (spal. 11 d.) rašo:

“Šių metų spalio 8 d. į TSRS kurortus 
pasigydyti iš Kauno išvažiavo 8 buv. po
litkaliniai, su savim išsiveždami 70 metų 
žiauraus smetoninio kalėjimo kančias.

“Štai jų tarpe važiuoja operuotis ir, 
aplamai, pasigydyti sudarkytą sveikatą 
drg. Vincas Eugenijus, nuo pat 1926 m. 
fašistinio perversmo kalėjime išsėdėjęs 
14 metų! Drg. Zauberblatas tikisi išsi- . 
gydyti per 13 kalėjimo metų įsigytą re
umatizmą ir skilvio sutrikimą nuo gausių 
karcerinių bausmių ir nenormalaus val
gio, drg. Kolas — kalėjime išsėdėjęs 12 
metų tikisi išsigydyti reumatizmą ir su
gadintas akis.

“Pakanka tiktai pažvelgti vien į šiuos 
8 buv. politkalinius ir pamatysime, koks 
žvėriškas buvo fašistinis režimas, koks 
žiaurus buvo revoliucionieriams^ kalėji
mas. Išvažiuojantį gydytis buvusįjį po
litkalinį drg. Milinį jo draugai nešte įne
šė į vagoną — jis vaikščioti nebegali, pa
ralyžiuotos kojos. Ir tokiam stovy fašis
tai jį išlaikė kalėjimb apie 7 metus!

“Drg. Garbas taip pat luošas — tik 
lazdomis ^SiTemdamas tegali paeiti ir

Unija, Kurios Fašistų Rašytojai 
Nesupranta

“Vilnis” rašo:
“Tūlas Aistis paskelbė Brooklyno tau

tininkų organe straipsnį, kuriame ban
do įrodyt, kad “dabartinė Lietuvos ne
laimė primena Liublino unijos aktą.”

“Tas žmogus, matyt, neturi jokio su
pratimo apie istoriją. Liublino uniją su- 
inžinieriavo Lenkijos ir Lietuvos bajo
rai ir kunigaikščiai. Lietuvos bajorai 
tuomet gavo lenkų šlėktos privilegijas. 
Liaudis, nei iš vienos, nei iš kitos pusės, 
jokio balso neturėjo.

“O dabartinė Lietuvos ‘unija’ su Sovie
tų Sąjunga juk ne bajorų ir kunigaikš
čių buvo pravesta, bet prieš jų ir kapi
talistų griežtą norą. Dabartinė “unija” 

■ kaip tik sunaikino politiniai- * ekonominę 
galią tų Liublino unijos paliekonių, ku
rie Lietuvai uždavė tiek skaudžių smū
gių, kurie Lietuvą vos nuo žemlapio ne
nubraukė.

h “Liublino unijos dvasiai artimi ne tie, 
kurie sukūrė Tarybų Lietuvą ir sujungė 
ją su sovietinių, respublikų šeima, bet 
tie bajorai ir kapitalistai, tie smetonlai- 
žiai ir bažnyčios kunigaikščiai, kurie da
bar ugnim spjaudo ant naujos Lietuvos.

“Kas buvo likę Lietuvoj nuo Liublino 
unijos (dvarai, kunigų privilegijos, aukš
tojo luomo prjvilegijos) dabar su šakni
mis išrauta.”

. ' u i > > i

Mes pridėsime: iš Lietuvos vejama vis
kas; kas buvo kada nors lietuvių tautai, 
lietuvių kultūrai,? Lietuvos liaudžiai blo
go padaryta. Net ir Jadvyga, kuri ilgai 
sėdėjo Kaune ir mėgdžiojo savo seną 
pranokėją, su Zose /išdūmė iš Lietuvos, 
palikdama ten tik nejaukų prisiminimą:

Badas Lietuvoje,— 
Gelbėkite!

Dzūkelio Kontorą pasiekė iš 
Lietuvos sekamo turinio 
kablegrama: Badas Lietu
voje,—Gelbėkite!

Taigi, kad badas! Ir kur 
gi nebus badas?!... Kaip 
tik sugriuvo ta gražioji An
tano . valdžia, kaip tik išbė
giojo tie su baltomis piršti
naitėmis seni jaunikaičiai, 
vadinami žvalgybininkais, į 
visus kapitalo kraštelius,—. 
tada ištiesė Dievas savo 
galingą ranką, ir paleido 
pirmiausiai geležinį šaltį, 
paskiaus atėjus vasarai — 
sausrą ir karštį, nubaudė 
Dievas mūsų ūkininkus iš 
dangaus, pastojo kelią plė- 
timuisi bolševizmo. Iššalo 
medeliai, išdžiūvo javeliai, 
išsigando kaimo žmoneliai. 
O tie gyvulėliai tartum ci
vilizuoti tvariniai... Ot, 
stovi tvarte ūkininko ketu
rios žalmargės, ir kaip tik 
nuvirto ta geroji valdžia, 
toš karvutės nieko anei į 
snukį... Bandyk atsitūpęs 
tą karvutę melžti — pieno 
nei lašelio!... Speniai už- 
džiūvo; nors su replėmis 
gniaužyk, — nieks nesida- 
ro... Šokinėja kieme ūki
ninko apie puskapis vištų; 
atrodo visos linksmos, gra
žios, nors fotografuok... 
Bet visų užrakę,—kiauši
nio nei su padidinamu stik
lu neįžiūrėsi. Kiaulė buvo 
toks gyvulėlis, kuris jokios 
patvorės nebrokavodavo, o 
dabar, po perversmo, nors 
tu jai ir čiokolado ant lėkš
tės nunešk, — neima nei į 
lūpas; paskelbė bado strei
ką.,. Neėdusios negali pjau-

.. Mes, Dzūkijos glau-

Kai kurie žmonės į tokį viens katalikas tuom neti- ’mo dėl to, kad tas yra “fa- 
klausimą atsako: taip, ko- kės. Tikintieji 
munizmas religija.

O vienas žmogus, kuris 
tiki, kad jis bedievystę pla
tina, sako net šitaip:

“Bolševizmas kaipo reli
ginis fanatizmas.”

Šitokia antraštė pasirodė 
neseniai “Keleivyje.” Po ta 
antrašte rašoma: '

“Žinomas Amerikos filo
sofas, Havelock Ellis, aiški
na savo knygoje ‘My Con
fessional’, jog bolševizmas 
yra religija, kuri nuo kitų 
religijų skiriasi tik tuo, kad 
‘dangaus karalystę’ žada sa
vo pasekėjams ne už debe
sų, bet čia pat, ant žemės.

“Daugelis žmonių neįs
tengia suprasti, jis sako, 
kodėl įvairių šalių jaunimas 
domisi tuo, ką Rusijoj daro 
sovietai. Kai kas išveda šį 
susidomėjimą iš to, kad bol
ševikai siūlo jaunimui šiltą 
priėmimą, kad tenai daromi 
naujos tvarkos eksperimen
tai, kad bolševikai moka 
vesti įdomią propagandą, 
ir tt. Ištikrųjų gi bolševiz
mas vilioja neprityrusius

/ jaunuolių protus dėl to, kad 
jis yra religija — fanatiška 
religija, o‘ne vien tik tikė
jimas, kokį praktikuoja mū
sų bažnyčiose.”

Čia trys dalykai ir visi 
trys nefilosofiškai, nemoks
liškai išaiškinti:

1. “Dangaus karalystė” 
ant žemės.

2. Jaunimas puola prie 
komunizmo dėl to, kad šitas 
yra ’’fanatiška religija.”

3. Jaunimas domisi komu
nistų įvesta tvarka — so
vietais (tarybomis) Rusijo
je dėl to, kad

(a) siūlo jaunimui jiltą 
priėmimą;

(b) kad tenai daromi
naujos tvarkos eksperimen
tai; v,

(c) kad bolševikai moka 
vesti įdomią1 propagandą.

Peržiūrėkim paeiliui Tuos 
dalykus ir pasiaiškinkime 
juos taip, kaip ištikrųjų 
yra.

1. Nė vienas katalikas ir 
nė vienas komunistas neti
kės, kad dangaus karalystė 
galėtų būt ant žemės. Dėl 
ko ne? Mat, danguje, sako, 
nereikia valgyt, nėra ten nė 
bulvių, nė duonos, nė barš1- 
čių su mėsa. Kaip mes gy
ventume ant žemės, jeigu 
nebūtų kas valgyt?

Sako, dangaus karalystė 
yra kur ten aukštai, už de
besų, net už ,• žvaigždžių, 
žvaigždės — ifai, esą, žva
kutės prilipintos prie dan
gaus skliauto* -Q. už to 
skliauto jau esanti dangaus 
karalystė. Kas ją- iš ten par- į _
trauks šičia ant žemės? Nė nimas puola prie -komuniz- (Tąaa ant 5-to puslapio) i kinti ir pagirti.

sako, 
danguje gyvena tiktai žmo
nių sielos (dūšios, dvasios), ja. 
be , kūno, be raumenų, be 
kaulų, be plaukų, — be nie
ko. Komunistai apie tai sa
ko: “Kas į tai tiki, tegul 
sau tiki.”

Ant žemės gyvena gyvi 
žmonės, su kūnu ir siela. 
Apie žmonių gyvenimą ko
munistai rūpinasi. Rūpina
si, kad žmonės savo bendro 
gyvenimo santvarką pada
rytų tokią, kad žmogus 
žmogų neišnaudotų, nes
kriaustų, kad visi galėtų 
žmoniškai gražiai gyventi 
iki grabo lentos, kad nebūtų 
nė karų, nė revoliucijų.

Dangaus ant žemės nie
kas nenori.

Tiesa, daktaras Šliupas, 
didelis bedievis ir socialis
tas’ pabaigoj praeito šimt
mečio parašė knygą “Lie
tuvos _ Praeitis, Dabartis ir 
Ateitis,” kurioje jis išsireiš
kė, jog Lietuvos ateities 
santvarka bus socialistiška; 
tokioj santvarkoje — “ge
rai daryti” būsianti religi
ja, nebūsią persekiojimų nė 
kalbos, ne religijos, — žo
džiu sakant, būsianti “dan
gaus karalystė ant žemės.”

Dr. Vincas Kudirka tą 
knygą peržvelgdamas “Var
pe” 1897'metais, pakartojo 
sakinį apie dangaus kara
lystę ant žemės ir pagyrė 
Šliupo knygą. (Žiūr. “Ku
dirkos Raštų” III tome, 45 
puslp.).

Įsitėmykit, bedievis ir so
cialistas norėjo, kad “reli
gija nebūtų persekiojama.” 
Ištiesų, Sovietų Sąjungoj 
(dabar jau ir 'Lietuvoje) 
yra socialistinė santvarka 
ir ten nėra persekiojama nė 
jokia religija, nė jokia tau
ta, arba kalba.

Kad tikintieji tiki dangu
je būsiant tikrajai brolystei, 
visuotinai santaikai, tai 
Šliupas . ir Kudirka tiek ir 
pakartojo “daugaus kara
lystę ant žemės.” Komunis
tai tą santaiką, taiką, bro
lystę daro ant žemės. Bet 
jie to nevadina dangaus 
karalyste. Dėl ko? Jau mi
nėjau, kad danguje svar
biausiu dalyku, kaip žmo
nės tiki, yra tas, kad ten

I z vkadnatiška religija.”
Komunizmas nėra religi-

Religija yra tikėjimas į 
pomirtinį gyvenimą, * bekū
nių dvasių gyvenimą, į die
vą ir jo garbinimą.. Komu
nistai į tai nesikiša, leidžia 
žmogui tikėti arba netikėti. 
Jie žiūri į žemiškus,, mato
mus ir žinomus dalykus ir 
daro tvarką, kad tais daly
kais galėtų visi gyvieji žmo
nės lygiai naudotis.

Fanatikas yra didelis 
karštuolis savo religijoj; nė 
vienas kitas tikintysis jam 
nėra toks geras, kaip jis! 
Fanatikas neduoda kitiems 
taip tikėti, kaip jie nori. Na, 
o mes matome, kad komu
nistai duoda tikėti, kaip kas 
nori. Taigi jie ne fanatikai.

_Jauni žmonės paprastai Mes> Dzūkijos giįu. 
jie ra fanatiškai religingi. desnį įr bagotesni gaspado- 
Fanatikais pasidaro papras- Į rįa^ gUjim anį pečiaus ga- 

----- 3 su(lus kojų nukorę, o ant kal
bėt negana nierįaus lepsi lietaus lašai 

pro stogą ir pro lubas, bet 
mes stogo lopyt neinam, nes

tai subrendę žmonės 
“pilnu protu”, 
išmintingi...

Visi tikintieji ir netikin
tieji savo vaikus mokina kam <įjrbti, juk vistiek 
būti teisingais, nemeluoti, dirbsi ne sau__. Dievas ži.būti teisingais, j 
neskriausti kitų. Paaugę 
vaikai pamato, kad žmonės 
taip nesielgia. Daugelis 
jaunųjų pamato ir priežas
tis to neteisingumo. Ne vie
nas iš jų ima jieškot būdų 
panaikinimui tų blogybės 
priežasčių. Taip jie darosi 
revoliucionieriais. Motinos 
ir tėvai, mokindami juos 
teisingumo, nenoroms pas
tūmėja juos prie komunis-

no, gal rytoj ateis Stalinas 
ir paliks tave tįk su vieno
mis kelinėmis... Ką gali 
žinot?...

Kad ir blogi metai, vie
nok gerybės ačiū Dievui 
kluone prisikrovėm, bet te-

i (Tąsa ant 6-to pusi.)

Klausimai ir 
Atsakymai

Daugelis žmonių kovoja 
tik prieš asmens neteisingu
mą. Sako: jeigu kiekvienas 
žmogus būtų teisingas, tai 
rojus būtų ant žemės. Kiti 
žmonės sako: tarp žmonių

Klausimas:
Gerb. Redaktoriai: Aš no- 

rčiau jūsų paklausti, gal jūs 
žinote, kas ątsitinka su vai
kais, kurie atvežti iš Euro-
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santvarka yra tokia, kad ji Pos> ..kurluos Pa?llma
pati juos padaro neteisin
gais, sukčiais, vienas kito 
skriaudėjais ir tt. Reikia 
tokią santvarką panaikinti, 
įvedant geresnę. Kas šitaip 
sako ir bando žmones įti
kinti, kad taip ir būtų ta 
blogybė panaikinta, tas va
dinasi komunistas.

3. Jaunimas domisi komu
nistų įvesta santvarka. Tai 
tiesa. Jaunimas visada do
mėjosi socialistų ir komu-

evvena tik dvasios be ku-[nistų idC‘ja’ da ko1 nebuv0 gyvena LIK dvasios, oe KU anviHrovVna
nų; joms nereikia valgyt, 
tai nereikia peštis už -valgį, 
prigaudinėti, skriausti.

Ant žemės žmonės ;,$turi 
turėti maistą, dangovę (dra
panas) ir pastogę. Tą jie vL 
si gali turėt ir linksmai, 
gyventi, įvedę soęiąlįzjno 
santvarką. ia
/ 2. Visai netiesa, kadrjau-

niekur Sovietų santvarkos. 
Taigi jaunimas domisi so-

amerikiečiai. už augintinius. 
Ar jie automatiškai tampa 
šios šalies piliečiais, ar ne?

Skaitytojas.
Atsakymas:

Ne, netampa. Vaikai įgy
ja Amerikos pilietybę tik
tai nuo savo tikrų tėvų. Iš 
Europos atveštas vaikas ir 
čionai užaugintas kaipo au- 
gintinukas Amerikos pilie
čio, pasilieka ateiviu. Jis 
užaugęs, jei norės tapt Am
erikos piliečiu, turės jieško- 
ti pilietinių popierų.

vietais ne dėl to, kad (a) REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
ienai “bolševikai siūlo jau
nimui šiltą priėmimą.” Ši
taip sakyti gali tik negana
išmintingas. Kitų šalių jau-darbininkai” negalėsime su- 
nima# nesitiki “šiltų” vietų naudoti. Be reikalo užsi- 
pas bolševikus Sovietų Są- j puolate ant biznierių, kurie 
jungoje1.! Kiekvienas jaunas ateina į parengimus. Juos 
ar senas komunistas, kitos už tai reikėtų tiktai pasvei-

J. Kaspariūnui. —r Jūsų 
straipsnelio “Tai kur . gi



Stebėtinai (gydančio 
Aliejaus Šaltiniai

Keli šimtmečiai atgal pa- ir žmonėm gydyt nuo šios 
sklido girdai per Turkiją, 
Persiją (Iraną) ir Indiją, 
kad atrastas aliejus, kuris 
gydo įvairias .ligas. O jis 
buvo aptiktas vietoje, kur 
dabar yra Azerbaidžano 
Tarybų Respublika.

Tie girdai žymia dalim 
buvo gana teisingi, šis alie
jus tikrai išgydė daugelį li
gą.

Dabar neseniai Sovietų 
profesorius Neviadomskis 
įšvirkštė to aliejaus žiur
kėms, kurios buvo užkrės
tos vėžio liga, ir jo įšvirkš
timas pagydė visas šias 
žiurkes nuo vėžio. Tai yra 
vilties, kad tas aliejus vadi
namas naftalanas tarnaus

Saulės Kaitra Daro

MOTERYS GREIČIAU 
PAJUNTA SKAUSMU 

NEGU VYRAI
Iki šiol nebuvo patirta, 

ar moterys ar vyrai yra 
jausmingesni skausmui, 
bent iš lauko pusės.

Vieni žmonės iš abiejų 
lyčių pasakoja, kad jie esą

baisios ligos.
S. Tanevas, koresponden

tas amerikiečių darbininkiš
kos spaudos, dabar rašo, 
kaip jis pats praeitą vasa- labai jautrūs; kiti didžiuo- 
rą matė “stebuklingą” to jasi, kad jie esą “kieti” ir 
aliejaus veikimą ten įtaisy-'nejuntą net paviršutinių šil
toje Sovietų sveikatvietėje 
Azerbaidžane:

“Aš mačiau vyrą prade
dant vaikščioti, nors pir
miau jis, sunkiai sirgdamas 
reumatizmu, negalėjo iš lo-1 jautresnės, 
vos pasijudinti. Čia jis pa
sigydė šio aliejaus šalti
niais.

žeidimų.
Kai kurie iki šiol spėda

vo, kad vyrai labiau jau
čia skausmą; kiti bei kitos 
tvirtindavo, kad moterys

Vandenį Dykumose gydžiusį

Sovietinis mokslininkas F. 
F. Tugarinovas išrado įtai
są, kuris iš oro ištrau
kia vandeninius garus sau- 
siausiose dykumose ir taip 
gamina vandenį. Nedidelis, 
pažiūrėt paprastas, jo išra
dimo modelis tokiu būdu 
padaro pusšeštos kvortos 
vandens per dieną. O did
žiuosiuose tyruose vanduo 
kartais būna brangesnis ir

Tik'dabar 
niai įrodyta, 
greičiau pajunta 

“Aš mačiau mažą berniu- negu vyrai.
ką numetant kriukius ir lai
svai pradedant vaikščioti, 
nors pirmiau jis tik su var
gu galėjo šlubinėdamas pa
eiti. ‘

“Aš mačiau visiškai išsi-
j vyrą, kuris per 12 j 

metų kentėjo nuo įsisenėjų-1 
sios ekzemos veide, niežtin
čio, skaudančio nubėrimo. 

“Čia aš sutikau, šimtus 
žmonių pasigydžiusių nuo 
nervų suirimo, nuo sąnarių 
įdegimo, nuo įvairių odos Ii-1

tikrai moksli- 
kad moterys 

skausmą

Rocheste- 
valstijoj, 
mieravo

Naujai "išrastas Amerikoj mo 
toras orlaiviui, kuris skrisią; 
600 mylių per valandą.

VIENA PAPRASTA DIE
NA SOVIETINIAME 

GYVENIME
Cocoa Kaip Gėrimas, 

Maistas m Vaistas

Jo išradimas veikia jėga 
saulės karščio.

Dabar Tugarinovas, pro
fesorius Timiriazevo Žem
dirbystės Akademijoj, Mas
kvoj, stato didelį įtaisą 
traukt vandenį iš vandeni
nių garų, kurių yra net 
sausiausiame dykumų ore.

Vieną dieną buvo išsiųsti 
97-ni judamųjų peveikslų 
fotografuotojai į visus So
vietų Sąjungos kampus. Tai 
buvo paprasta, neparinkta 
diena rugpjūčio 24 šiemet. 
Jie traukė kasdieninio gyve
nimo paveikslus, be pasi
rinkimo kokių dailesnių vie
tų ar gražesnių įvykių. Tie 
fotografuotojai turėjo nu
paveiksluoti gyvenimą viso
je didžioje šalyje taip, kaip 
jis yra, be pagražinimų.

Daugelis jų lėktuvais 
skraidė į įvairias vietas ir 
vieteles, judžiais paveiksla
vo miestus, miestelius, fab
rikus, kasyklas, kalnų vir
tines, avių ir ožkų ganyklas 
kalnuose, mokslines labora
torijas, privačius žmonių 

, butus, darbininkų ir valstie- mas baltiesiems _______
čių susirinkimus,, jų pasi- iki pabaigai penkiolikto 

i linksminimus atvirame ore, šimtmečio.- Jį europiečiai Np AmpnlrAl PavftllK 
vedybų pokilius ir kt. pradėjo pažinti tik Ameriką 1

Taip per, dieną jie paga- atradus. O indijonai labai 
mino tūkstančius ant tūk- plačiai 
stančių pėdų judamųjų pa- vaisių 
veikslų filmų. Judžių redak- kitiem tikslam. Europie- 
toriai po to turėjo didelio čiams

Rašo Jonas Gužas
Grūdai išimti iš ankšties 

rauginami kubiluose,
Mes dažnai geriame co-j 

coa (kokoa arba kakao), yra 
Kiekvienas gėralas turi ypa- kad pakeitus grūdų skonį, 
tingumų. Cocoa yra gana idant išvystyti pageidadja- 
populiarus gėrimas ir pla- mą kvapsnį bei kitas savy* 
Čiai vartojamas.Čiai vartojamas. Tūkstan- bes.
čiai tonų suvartojama peri Išrauginti grūdai yra 
metus. Jeigu taip, ar visi džiovinami prieš saulę ir ki- 
cocoa mėgėjai žinome, iš ko taip, o vėliau spaudžiami 
ji susideda? Kur ji gauna- tarp karštų mašinų. Išspau- 
ma? Kaip ji auginama? Ar stas aliejus subėga į tinka- 
jau seniai ji vartojama? mas formas ir atšala, su-

Visi minėti klausimai tirštėja, panašiai, kaip svie- 
daugeliui iš mūsų įdomūs; stas. Jis yra vadinamas co- 
todėl čia šiek tiek apibū- coa sviestu, kuris tirpsta ši- 
dinsime jų prasmę ir isto- luinoje 30 iki 35 laipsnių 
riją. |

Kaip Atrasta Cocoa?
Cocoa medis buvo nežino-
as baltiesiems žmonėms

I

*

Centigrado (šimtalaipsnio 
gradusniko) ir turi vaško 
išžiūrą.

(Tąsa ant 7-to pusi.)
Mayo Klinika 

ryj, Minnesotos 
paskutiniu laiku 
kraujo spaudimą dviejų 
šimtų trisdešimties vyrų ir 
moterų. Kraujo spaudimas 
[buvo mieruojamas, kaip ir 
.paprastai, apsukant ranką 
'tam tikru diržu su “myte- 
riu”, rodančiu, kiek to 
spaudimo yra.

Dirže šį kartą buvo įdė
ta metalinės grotelės skau- 

nuo motinystės džiai paspaust odą. Bet nei 
vienas iš tų vyrų ir mote
rų apie tai nežinojo. Visi 
jie mislijo, kad jų kraujo 
spaudimas yra mieručjamas 
tiktai paprastu daktarišku 
mierikliu.

Kai diržas apie ranką 
buvo veržiamas, kai kurie 
žmonės pirmiau, o kiti pas
kiau pradėjo skųstis, kad 
skauda.

Beveik visos moterys pa
juto skausmą, kada spaudi
mas pasiekė 90 iki 120 laips
nių. Dauguma vyrų nejuto 
jokio skausmo, kol spaudi
mas pasiekė 150 iki 180 
laipsnių.
. Didelė dalis vyrų nejautė ,vidutinis moters amžius bu- 
jokio skausmo, iki spaudi- vo metų ir pusė. O jau 

...vidutinis jos 
amžius buvo 65 metai ir 
pusė.

Kalbant apie vyrus, tai 
1853 metais- vidutinis vyro 
amžius buvo 38 metai ir 
trečdalis. Ir per tą perijo- 
dą laipsniškai amžius ilgi
uosi, todėl 1939 metais jau 
vidutinis vyro amžius buvo 
61 metai ir pusė.

Dzūkelis.

ligų-
“Visi jie 

dančias to 
bes.”

Šis aliejus yra tirštokas, 
lipnus, gleivus, tamsiai ru
dos spalvos, pažiūrėt pana
šus į naftą, bet jis neturi 
kerosiniško naftos dvokimo. 
Jame nėra benzino nei pa
rafino, ale jis turi daug 
naftalino ir kvapių medžia-

aliejaus savy-

Iš Tabako Žiedų ir Sėklų 
Kvepalai ir Aliejus

Naftalanas tinka kaip te
palas odai suminkštint, ir 
per odą jis dalinai susige
ria į kūną.

Be kitų gydančiųjų ypa
tybių, šis aliejus taiso mais
to virškinimą.*

j Minimoje sveikatvietėje
Forscheim, Vokietija. — žmonės sykiu gydomi ir 

Vokiečių Tabako Tyrinėji- tuom,aliejum ir saulės spin- 
mų Institutas pagamino dūliais. Išsimaudę aliejuje, 
kvepalus - perfiumus iš ta- jie paskui ima saulės “vo- 
bako žiedų. Tabakiniai kvė- nią.” Po to geria karštą 
palai prilygsta perfiumams arbatą, kad išsiprakaituotų. 
pagamintiems iš puikiausių Vietoj saulės dabar dažnai 
gėlių. .vartojama vadinaihos sauli

nės lempos, kurios gausiai 
duoda ultra-violetinių spin
dulių.

Šia sovietine sveikatos įs
taiga daugiausiai naudoja
si darbininkai, kolektyviai 
farmeriai ir raštinių tar
nautojai. Iki šiol joje yra 
gydęsi beveik 29 tūkstan
čiai žmonių.

nių sėklų* padirbama alieji-1 Pernai Baku mieste buvo 
niai “pyragai” karvėms ir atlaikyta pirmoji visos So- 
šiaip pašaras galvijams. 1 ‘ ” * 1 ” ’ ’

Iš tabako žiedų ir sėklų 
pagaminti kvepalai ir alie
jai neturi nė biskelio taba
kinio kvapsnio ar tabako 
skonio.

gėlių.
To instituto profesorius 

Koenig ištraukė aukštos rū
šies aliejų iš tabako sėklų. 
Iš vieno tono tabakinių sėk
lų gaunama 33 kvortos alie
jaus, kuris taip skanus, kaip 
geriausios rūšies alyvų alie
jus.

O iš likusių po to tabaki-

50 Tūkstančių Vokiečių 
Armijos Italijoje

Belgrad, Jugoslavija. — 
Gauta žinių, kad Italijon 
yra atsiųsta jau 50 tūkstan
čių vokiečių kariuomenės. 
Šie vokiečiai laivais plauk
sią pagelbėt italam prieš 
graikus Albanijoj ir prieš

vietų Sąjungos mokslininkų 
konferencija, pašvęsta vien 
tik to aliejaus naftalano 
klausimams.

Kirovo Institutas Baku 
mieste ir Maskviškis Svei- 
katviečių Institutas veda 
įdomius mokslinius tyrimus 
to, kaip veikia tas aliejus į 
žmogaus organizmą ir ko
kie elementai šia^ne aliejuje 
turi gydymo jėgą.

Sovietų vyriausybė pas
kyrė penkis milijonus rublių 
pabūdavot naujus pastatus 
ir bendrai pagerint gydyklą 
ryšyje su naftalano * šalti
niais Azerbaidžane. .

■N. M. -

Ar Žinai, kad?- naudojo šių augalų 
maistui ir įvairiem

Bet Tik Anglijai

sužinot ekonominę 
žuvo darbo, kad iš visos tos me- cocoa vertę neėmė daug 

įvairiais nelaimingais atsiti- džiagos sudaryti vieną su-laiko—indijonai supažindi- 
kimais 32,000 žmonių. dėtinį judamąjį paveikslą, no baltąjį žmogų su ja.

Pereitais (1939) metais, 
Amerikoje namuose L..

kimais 32,000 žmonių. dėtinį judamąjį paveikslą, no baltąjį žmogų su ja.
Automobilių nelaimėse bet kad jis neišeitų perdaug Linneus, švedas gamtinin- 

32,600 žmonių. I ilgas; taigi dauguma atski- kas, ištyrė cocoa medį ir
Dirbtuvėse ir bendrai be- paveikslų buvo iškarpy- užvardino Theobroma Ca-

dirbant pavojinguose dar- ita'> tose nuokarpose liko cao, kas išeina mūsų kalbo- 
buose per pereitus metus pakankamai medžiagos dar je “dievo maistas.” Pras-
žuvo 16,000 žmonių.

Apie 
žuvusių 
laimėse, 
mirties 
tos.

15,000 žmonių yra 
šiaip įvairiose ne-

kelis įdomius judžius paga- mingas pavadinimas, 
minti.

Fotografuotojai traukė Šis “dievo maistas” šian
dien ir mums gana patinka.OICVIM ivailiuoc ne- ’11 • ■ 1 • 1 uivn niuiiikj caiiu jaunina,

kurių nenustatyta !Pavelkslus “lestuose Mes jo vaisių, įvairiai pa-
priežastys bei vie- ruošė, raistuose ir ant jū

rų, požemiuose ir ore.
Taip antai, fotografuoto-

Ar žinote, kad dabar ben- Lipkmas lėktuvu nūs-
XXX -- ---------------- --------------------------- -----------------

dras žmogaus gyvenimo 
amžius yra ilgesnis, kaip 
arti šimto metų atgal? Pa
siremiant Metropolitan Life 
Insurance kompanijos sta- 

Itistikomis, tad 1853 metais

mas priėjo 270 laipsnių. Tik metafs 
viena moteris pasirodė gana 
kieta, kad ji pirmą kartą 
pajuto skausmą, kuomet 
mieriklis rodė 240 laipsnių 
spaudimo.

Kai kas iki šiol manyda
vo, kad riebūs žmonės ma
žiau jaučią skaudinimą. Kiti 
sakydavo, kad jaunesnis 
žmogus esąs jauslesnis.

Dabartiniai tyrimai paro
do, jog nei riebumas bei 
liesumas, nei jaunumas nei 
senumas nedaro skirtumo 
kas liečia jautrumą skaus
mui.

Bet iš tų tyrimų reikia 
suprasti, jog mušamai mo
teriai yra skaudžiau negu ūkais, galima toj vietoj iš- gaiš, dalyvavo Raudonosios 
vyrui nuo tokio pat muši- sklaidyti ūkaną,, apšildant* Armijos manevruose, pabu- 
mo, bent kol primušamas 
nervų jauslumas.

—N. M.

Kaip Pašalint Ūkaną 
Nuo Lėktuvą Aikštės
Kur lėktuvui reikia nusi

leisti, bet aikštė apgulta

FAŠISTŲ VADAI IŠSIUN
ČIA SAVO ŠEIMAS Iš 

ALBANIJOS

Athenai, Graikija. — Čia 
per radio neoficialiai pra
nešta, kad italų fašistų va
dai jau iškrausto savo šei
mas iš Albanijos.

London. — Būrys anglų 
kareivių persimetė į italų 
Somaliją, Rytinėj Afrikoj; 
užmušė 50 italų ir paėmė į, 
nelaisvę 25-kis.

keisdami, panaudojame dau
geliui tikslų: sutaisymui 
įvairių gėrimų, vaistų ir tt.

Auginimas
Theobroma Cacao medis 

teauga vien šiltų kraštų 
klimate: Pietų ir Centrali- 
nėje Amerikoje. Medis labai 
gražiai atrodo: auga apie 
25 pėdų aukščio; jo lapai 
visada žaliuoja ir turi apie 
vieną pėdą ilgio; žiedai yra

krido į Kamčatkos pusiau- 
salį; iš ten jis virš jūros nu
lėkė į Komandoro salas. 
Fotografuotojas Kuše villi
skrido per vandenyną trauk
damas paveikslus žvejų lai
velių. Pronas nuvyko į brie
džių auginimo stovyklą Ev- 
enke, tolimoj šiaurėj.. Juda-1 
mųjų paveikslų fotografai gelsvai-rožinės spalvos; vai- 
išvien su mokslininkais už-, sius pailgas, apie vienos pė- 
lipo iki ugniakalnio Kliuče- dos ilgio, o grūdai apie vie-
vo gerklės. Jie su raudonai- no colio storio.
siais jūreiviais nusileido 
submarine gana giliai į van
denyną. Kiti fotografai pri
sijungė prie žmonių, kurie 
medžiojo “jūrinius arklius” 
(moržus) ties Vrangelio sa
la.

Judžių fotografai atsilan
kė į vedybas Gruzijoj ir 
Černovice, Šiaurinėje Buko
vinoje, ir gėrė už naujave- 
džių sveikatą.

Sovietiniai fotografai sto
vėjo kartu su rubežių sar-

orą tam tikrais prietaisais, vojo su darbininkais plieno 
sako Sverre Pettersen, liejyklose prie baisiai žė- 
Mass. Techriologijos Insti- ruojančių didžiulių pečių, 
tuto profesorius: Bet ūkai 
yra praktiškiau išsklaidomi, 
jeigu švirkščiama oran skie
dinys chemikalo vadinamo 
sieros chloro.

Šio chemikalo prisieina 
švirkšt oran vamzdžiais po 
85 gorčius per minutę iki 
30 pėdų aukščio nuo žemės. 
Sieros chloras sugeria drėg
mę iš oro, taip ' susidaro 
vandens lašai; jie nukrinta 
žemėn kaip lietus; ir tuo 
būdu prasiblaivo oras lėktu
vų aikštėje.

mhmmm

Amerikos generolas Hugh s > 
S. Johnson rašo: Jungtinių 
Valstijų valdovai rėkia 
smarkiau ir smarkiau dirbt 
apsigynimo pabūklus ne to
dėl, kad šiai šaliai pavojus, 
bet tuo tikslu, kad jie non 
išgelbėt Anglijos imperiją ; 
nuo sumušimo iš vokiečių 
pusės.

Jis taipgi nurodo, z jog 
Anglija peranksti pradėjo ' 
ubagaut iš Amerikos. Ge
nerolas Johnsonas sako, kad 
Anglija turi dar įvalias sa
vo piniginių šaltinių Jung
tinėse Valstijose ir Pietų 
Amerikoj (apie 8 bilionus 
dolerių).
. Gen. Johnson netiki, kad 
pati Anglija galėtų pilnai 
sumušti vokiečius be milio- 
nų kariuomenės iš Jungti
nių Valstijų.

■

Amerikos Ūkininkų Pajamos 
Per Metus

Amerikos farmeriai (ūki
ninkai), kurie verčiasi gy
vulininkyste, remiantis Jun
gtinių Valstijų Agrikultū
ros Departmento patiektais

Šių medžių sodai užvei- 
siami iš rasodos: grūdai sė
jami ir diegai auginami iki duomenimis, jie per metus 
dviejų pėdų aukščio; auga
lėliai tada sodinami į eiles 
po 10-15 pėdų vienas nuo 
kito. Naujai užveistas so
das per ketverius metus jaM 
pradeda duoti vaisių.

Cocoa medžių plantacijos 
pradėta išvystyti aštuonio
liktame šimtmetyje.

Vaisiai
Vaisiai turi rausvą spal

vą, pailgi, su giliais brai
žais išilgai.

ninko ponas samdytojas.
Tie vienos dienos juda

mieji paveikslai, be kitko, 
rodo, kaip viena buvusi ak
la moteris praregėjo po jai 
padarytos operacijos; kaip 
mainosi sargyba prie Leni
no Mauzolėjaus Maskvoj ir 
kaip vyksta tūkstančiai kas
dienių darbų ir reiškinių vi
soje* šalyje.

,Ir ta paprasta diena, kaip 
ir kiekviena kita, rodo jud
rų kuriamąjį gyvenimą ir 
džiaugsmingą žmonių veik-

•—INC. I

Jie nupaveikslavo mainie- 
rius kasyklose, kolektyvius 
ūkininkus dirbančius sudė
tinėmis mašinomis-kombai- 
nomis; nufotografavo buvu
sį bedarbį inžinierių dar 
pirmą kartą einantį darban 
Černovice, kur pirmiau, 
prie Rumunijos valdžios, 
viešpatavo nedarbas; tame 
pačiame mieste ■ nutraukė 
paveikslą vieno dailidės šei
mos, besikraustant b jai iš 
suklypusios lūšnos į? šviesų 
erdvingą apartmentą, kur lą Sovietų šalyje, 
pirmiau gyveno to darbi-

'parduoda gyvulių už $1,- 
892,843,000. '

Ūkininkai, taipgi įskai
tant ir didžiąsias kompani
jas, kurie verčiasi pieninin
kystės verslu,—gamina pie
ną, sūrį, sviestą ir kitus pie
niškus produktus,—parduo
da už $430,244,000. ’

Višta ar kitas kokis pauk
štis, rodos, mažas ir ne
brangus sutvėrimėlis, vie
nok Amerikos ūkininkai 
vien tik už paukščius gauna 
$569,438,000.

Daržovių Amerikoje ūki
ninkai per metus parduoda 
už $318,176,000.

Kviečių, miežių, rugių ir 
kitų javų parduodama už 
$432,691,000.

Kukurūzų, kurių, rodos, 
mes taip mažai naudojame, 
tačiau ir už tuos Amerikos 
farmeriai į metus gauna 
$271,657,000.

Dzūkelis.

i

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų



mwwjfct

Penktai!., Gruodžio 20, 1940Ketvirtas puslapis

Comments for Today-As I Was
Saying...

J. Stenot. >®UW2Vb
masses 
adorn 

have jio- 
Patriotism

Patriotism
The men who are astoun

ded, flabbergasted and some- 
\times even intrigued by the 

various shapes and 
with which women 
their heads, may 
ticed something:
has gone hay-wire in the field 
of fashion.

It used to be bad enough 
with eye-poking feathers in 
their hats and' tiger-taloned 
fingertips. But now come the 
women with military modes 

’ in dresses, and red, white and 
blue splattered all over from 
lingere to belts to hats to 
shoes.

Is patriotism such a cheap 
thing that it must be exploited 
through such things as wo
men’s wear? The American 
flag is hysterically waved at 
us from buckles, sweaters, 
nightgowns, pajamas, hats, 
lapels, pins and brooches. Is 
this patriotism or hysteria ?

It seems to us that 
country can be shown 
concrete ways than 
shionable and stylish 
of the flag.

love of 
in more 
the fa- 
waving

Defense
From the speeches of 

Knudsen one gets many queer 
ideas. One of the queerest of 
all is the idea that everybody 
in America has a job and that 
everything is hunky-dory as 
far as unemployement goes.

Knudsen does not say so in 
that many words, but that is 
what he seems to build upon 
when he repeatedly 
that the working hours 
in industry must be 
ened in order to speed 
defense program.

Knudsen’s comments are 
naturally seized upon by hun
gry manufacturers and big 
business men to whack at la
bor’s long struggle for shorter 
hours and better wages.

The claim is that aircraft 
production is lagging because 
the men do not work 
enough. Wouldn’t it be 
cal, one asks, to hire the 
wh^ are not working

claims 
of men 
length- 
up the

long 
logi- 
men 
and 

have them do the job? In that 
way you solve Knudsen’s pro
blem and help lessen unem
ployment.

But no, this plan is not the 
one they would follow. They 
prefer longer hours and less 
wages as “sacrifice.” Giving 
work to the unemployed 
wouldn’t be “sacrifice,” it 
would be common sense.

But perhaps, after alb those 
who shout for “sacrifice 
not so much interested 
defense of the United 
as they are 
from defense 

Think that

irt the 
contracts, 
one over.

are 
in the 
States 
profits

sup- 
pre-

read 
new 

from

and there you 
saying that the 
that will arise 
won’t be like the old

New Britain
One way of getting sympa

thy for somebody is to say 
that he’s really a swell guy if 
yoti get to know him. Such is 
one method of enlisting 
port for England in the 
sent war.

Here 
articles 
England 
the war
England. In fact, it will be 
anything and everything we 
want it to be if only the Uni
ted States will hurry up and 
get it out of the mess it finds 
itself in.
Remember the “war to make 

the world safe for democra
cy?” Remember “New 
ope” and a “League of 
tions” ?

Pardon our cynicism!

Eur-
Na-

Youth Congress Works for
“The Right to Work”

people” declared Jack 
Chairman of the Amer- 
Congress, in opening the 
the National Assembly

E are not at war because 
of the will to peace of the 

American 
McMichael, 
ican Youth 
meeting of
of the AYC held in Washington, 
D. C. Pointing out that “'t is not all 
a black picture,” despite the prob
lems of war, unemployment, lack of 
education, McMichael showed how 
for six years the Youth Congress 
has fought for the 
and is today more 
ever because it has 
labor. Calling for a

' the fight against war and for the 
rights of the youth, McMichael urg
ed attention to the problem of 
“what can be done to carry out our 
program.”

The task of pointing out “what 
can be done” was taken over by Joe 
Cadden, Executive Secretary of the 
AYC, who reported to the Assemb
ly on developments since the Youth 
Congress last July, and called upon 
the local youth councils and coope
rating organizations of the AYC to» 
continue flooding Washington and 
local authorities with delegations in 
support of the AYC program 
jobs and conscript needs.

Job Training Program
Cadden, in his report to the 

sembled delegates, who represented 
cooperating national organizations 
and local councils from Massachu
setts to St. Louis, emphasized that 
already progress was being made in 
gaining concessions for 
the 
and 
for 
the 
grudged concessions wrung from Dr. 
John Studebaker U. S. Commissioner 
of Education included.

a) Assurance that he would send 
a memorandum to all local and state 
boards of vocational education who 
are in charge of the training pro
gram, making clear to them that 
they are expected to live up to the 
law which provides that on the job 
training program their shall be no 
discrimination because of sex, race 
or religious or other opinion. He 
pledged cooperation in investigating 
any 
that

b) The promise that the US Of
fice 
authorities 
unions of openings for instructors 
on the program in order to assure 
the opportunity for the unions to 
make recommendations 
unionists as instructors. Studebaker 
further assured that there would be 
no discrimination 
union members or 
right to belong to 
that proposals for 
scs of instruction 
and labor rights were being prepar
ed for inclusion in the program.

c) While refusing to ’ guarantee 
that tools would be provided to 
graduates 
who could 
tools and 
them, Dr. 
efforts would be made to solve the 
problem so no young person would 
be denied a job for lack of tools.

Local Action Urged
Pointing out that these were im

portant concessions but that they 
were only of value insofar as they 
are enforced locally, Cadden called 
upon the local youth councils to in-

rights of youth 
powerful than 
the support of 
continuation of

for

as-

improving 
national job training program 
in bringing the AYC program 
the protection of conscripts to 
attention of the nation.’ Ro

local cases of discrimination 
were revealed.

of Education would 
to inform

ask local
the trade

of trade

against trade 
limitation of the 
trade unions and 
forums and cour- 
in labor history

of the training program 
not secure a job without 
were unable to obtain 
Studebaker stated that

New Exec, in 
Aido Chorus
BROOKLYN, N. Y. — The Aido 

Chorus, after one of its meetings in1 
which everybody gets something 
his chest, sat down 
ected the executive 
the coming term.

For Chairman of
have that popular Maspeth fellow, 
Francis Sibol. Just in 
doesn’t show 
Grybas will 
chairman to 
was elected
Kalash as financial secretary. Our 
treasurer is Frances Pakai and your 
correspondent will be Helen Baltru
šaitis.

and finally 
committee

the chorus

off 
el- 
for

we

up some 
be there 
carry on. 
secretary

dis- 
pro- 
spe-

Willkie, 
nominated 
has been 
taneously.

who was “spontaneously” 
as the people’s choice, 

forgotten just as spon-

To Which 
Wendell 

employed.

Add—The Greatest Irony 
L. WiUkie is now un

Students Hit
School Hunt

crease their efforts to end all 
crimination in local job training 
grams, and to develop action on 
cific problems in each locality.

Decisions were made by the meet
ing to intensify the campaign for) 
the seven-point program of the AYC' 
for protecting conscript rights. Lo
cal councils in all parts of the coun- 
ry reported discussions and activi
ties around the program which is 
being incorporateck into legislation 
for introduction into Congress. Em
phasis was placed upon establishing 
committees on conscript' rights in 
all organizations, upon incorporating 
the demand, for guarantee of reem
ployment in trade union contracts 
with employers, on sending delega
tions to. visit local draft boards and 
to investigate conditions in training 

I camps, and on organizing communi- 
Į ty entertainments and activities in
volving the conscripts.

Summing up the prolonged 
cussion on these issues and on 
fights for jobs, civil liberties
peace, the National Assenbly decided 
to call for a national legislative con
ference in Washington, 
February 
cide with 
tizenship 
attracted

Other matters discussed by the 
I Assembly included a proposal to 
explore the possibility of organizing 

! a national 
| freedom in 
1 velopment 
Fellowship 
to Spanish, Chinese and other war 
victims and refugees.

dis- 
the 
and

D. C. on 
will coin- 
of the Ci
last year

8 and 9. This 
the anniversary 
Institute which 
nation-wide attention.

conference on academic 
the schools, and the de- 
of the American Youth 
Fund campaign ofr aid

broadNEW YORK, Dec.— A 
people’s fight against an inquisition 
in the New York school system 
gained powerful momentum this 
wpek as thousands of teachers, stu
dents and indignant citizens com
bined to resist the Rapp-Coudert 
committee’s “assaults on academic 
freedom and free higher education.”

The committee, sponsored by the 
legislature to uncover so-called 
“subversive activities” in the city’s 
schools, has been conducting a veri
table witch-hunt, smearing progres
sive teachers as “reds,” and urging 
sharp restrictions on students’ 
rights.

The “fascist aim” of the commit
tee was assailed at several meetings 
called by parents’ associations, 
trade unions, neighborhood groups 
and educators.

The aim of the committee’s in
quiry was also revealed in its de
mand for the membership lists of 
the Teachers Union. Spokesmen for 
the union' compared this with the 
familiar pattern set by the Dies 
Committee, and charged that 
demand for the*lists was an 
tempt to set up a blacklist of 
progressive teachers.

It is generally believed that
hind the investigation is a well- 
planned attempt to slash deeper in
to state aid to education. Those 
holding this view declared that by 
smearing as “reds” teachers and 
students who have fought such cuts 
in the past, the committee hopes 
to remove a major obstacle and thus 
pave the way for reduction^ in edu
cational appropriations.

thc
at- 
all

bo

The Influence of Hormones
and Vitamins on the Eye

By Dr. J. F. Borisas 
(Research)

the 
of:

The functional relationship of 
hormone-vitamin system consists

Relation-
endocrine

1. The Hormone-Group 
ship (relation between one 
gland and another).

2. The Vitamin-Group 
ship.

(a)
luble

(b)

Relation-

relation between one fat so- 
vitamin and another.

relation between one water 
soluble vitamin arid another.

c) relation between fat soluble 
and water soluble vitamins.

3. The Hormone-Vitamin Rela
tionship (relation between hormones 
and vitamins).

Beside the eye defects resulting 
from 
from
many toxic conditions which pro
duce 
the most common of which are ca
taracts. The latter occur always as

an endocrine imbalance or 
vitamin deficiencies there are

various ocular disturbances,

Johnny’s Got 
His Gun Now

a newUnder 
of the War De
hundred men in- 
Selective Service 
out to the rifle

, a result of ingesting drugs (with- 
[ out competent advice or supervi
sion) for the sole purpose of losing 
weight. Much has been reported 
about the effect of dinitrophenol and 
dinitrocresol in relation to cataracts, 
but many other substances cause 
the same damage. Cases were repor
ted in which cataracts were found 
in both eyes as a result of “Slend- 
rets” in which no chemical analysis 
could detect dinitrophenol.

There arc forces at work within America that are rushing us head
long into war. Concurrent with this there is a drive against the very 
foundations of American democracy: freedom of expression, civil liberties 
and the right to organization. In the face of this movement against all the 
good that Americanism stands for some may falter and fall aside. Because 
this is not the only crisis wliich America lias faced, we reprint the open
ing words of Thomas Paine’s THE CRISIS written during the American 
Revolution. These words become significant today when the drive to war 
is attempting to blackout democracy in our country.

THESE ARE THE TIMES that try men’s souls.
summer soldier and the sunshine patriot will, in 

crisis, shrink from the service of his country; but he 
stands it now, deserves the love and thanks
woman.

Tyranny, like hell, is not easily conquered; 
this consolation with us, that the harder the
more glorious the triumph. What we obtain too cheap, we 
esteem too lightly; it is dearness only that gives everything 
its value.

Heaven knows how to put a proper price upon its goods; 
and it would be strange indeed if so celestial an articles as 

FREEDOM should not be highly rated. . .

Xmas Special
From Detroit

of man

The 
this 
that 
and

yet we have 
conflict, the

Center attraction is busy Claudia Morgan, who, wreathed in smiles 
and yule greens, takes time out to wish her NBC listeners Merry 
Christmas. In addition to appearing In a current Broadway produc
tion, Claudia also is featured in “Against the Storm’’ and “Lone 

Journey”, NBC-Red Network daytime serials.

Pci
1 jg|S

FORT DIX. — 
speed-up program 
partment, several 
ducted under the 
Act were ordered 
range here, 1 
had left civil life.

Young draftees of the 71st, 144th 
and 174th Infantry Regiments, ma
ny of whom had never held a gun 
in their hands, were ordered to the 
200-yard target practice. In charge 
of them were experienced gunners, 
trained mostly in the Regular Ar
my, it is true, and they had re
ceived strict orders on care in the 
handling of the weapons. However, 
not until last Thursday had their 
instructors been told that they were 
to have the draftees ready to do ac
tual shooting. This meant that over 
the week end, when some of the 
rookies were absent on leave, the 
officers hafl to give instructions on 
gun handling.

Experienced Army men agreed 
that more time ought to be given

The Action of Endocrines 
on the Eye

The Pancreas: Diseases of the in
sular system are the most frequent 
causes of ocular disturbances. There 
is no part of the eye or its adnexa 
which may escape its ravages. Even 
supraorbital neuralgias may occur 
in diabetes. Restoration to normal 
often follows the general improve
ment in diabetes.

The Thyroid also called the oxi
dation gland (because of its effect 
on metabolism) Is next in impor
tance. The hyperthyroidism with its 
effect on the eye and the hypothy

roidism (myxedema and cretinism) 
are too well known to be men
tioned.

As far back as in 1844 a clinical 
case of optic atrophy in myxedema 
has been reported. And besides its 
direct action, the thyroid may af
fect the eye by ^influencing other 
glands. It may itself be stimulated 
by other hormones as well. There 

. are reports of contraction of the

THE

LOUDSPEAKER
By Mike O’Phone

three weeks after they pupil in puberty, softening of1* the 
. life. I cornea and even keratoconus. Thy-

case Francis
time, Johnnie 
as assistant
Mary Brown ; for preliminary instruction in the 
and Beatrice

We’re looking forward to our 
season, already having a number of 
invitations coming up. Our main 
difficulty at present is securing a 
suitable operetta for presentation. 
But with a good Music Committee 
working their heads off (!) that 
shouldn’t keep us back long. Any
way, watch our dust! —Vee.

use of rifles. They were emphatic 
about it. They said that under usual 
Army procedure the men would 
have been in the ranks two months 
before using rifles. They said that 
the instructors had been unable, in 
the three or four days since the 
new orders arrived, to make sure 
that all the draftees knew enough 
about rifles to be trusted with them.

distributed last Fri- 
draftees who arrived

Rifles were 
day to some 
on Nov. 25, 26 and 27. They were 
told how to take apart and assemble 
the guns. They were given elemen
tary instructions in how to handle 
them.

Many* of the men, the instructors 
said, failed to show proficiency in 
handling the weapons. Some of the 
instructors complained to their su

The Quality of Mercy—1940
Declaring that conscription runs 

counter to their conscience, eight di
vinity students received year-and- 
day sentences for failure to register 
for the draft.

Now it’s against the law to have j perior officers abouL...v%hat they 
a conscience. I called unwise haste. '

roidin was found to lower the intra-' 
ocular tension in glancoma where 
miotics were ineffective. Hertel 
found this to be the case in animals, 
but we are unable to confirm it (ex
periment unpublished).

The parathyroid is definitely asso
ciated wdth the formation of cata
racts which occur after parathyroi
dectomy (during operations on goi
ter), in idiopathic hypoparathyroi
dism, in ordinary rickets, renal rick
ets, and gastric rickets. Cataracts 
can be produced experimentally by 
removing the parathyroid glands. 
There is a striking association bet
ween tetany and zonular cataract. 
The calcium content in cataract 
lenses may be 10 to 20 times great
er than normal which is 9 to 29 
mgm. per cent of the dry weight 
of the lens. There is also an abnor
mal proportion of the lens sodium 
and potassium, the former being in
creased and .latter decreased.

Parathyroid extract can stop the 
progress of cataracts.

The Pituitary causes a change in 
the field of vision toward the end 
of pregnancy and during’ menstrua
tion. This has been attributed to 
a swelling of the hypophysis during 
those periods. Its effects 
chiasma and the disc are seen in 
tumors and in the retina, and the 
light received by the retina influen
ces the function of the pituitary 
glands. It may bę responsible for re
current retinal hemorrhages. Retinal 
edema as well as retinal degenera
tion is related to the polydactyly 
and mental debility.

Retinitis pigmentosa and cataracts 
have been associated with the pi
tuitary dysfunction.).

(to be continued)

on the

We hear that one of the local 
Brooklyn girls, Lillian Kavaliauskai
te, is now in the hospital and has 
been operated upon 
Here’s wishing you 
cry, Lillian! . . .

for appendicitis, 
a speedy recov-

from Ohio, Ma-Chorus members 
ryland* and Connecticut may not be 
able to come down, but Jersey and 
New York will have the chance to 
see themselves as they looked at 
the LMS Song Festival in August 
when George Klimas shows the films 
he took then. The movies will be 
presented at 
Branch’s 
be held 
Hall.

10th 
this

the LDS No. 1 
anniversary party to 
Saturday in Laisve

Pakai, Secretary of theFrank
Lith Art League, is now mired in 
the third-act troubles of a play he 
is writing. We are looking forward 
to its completion and wondering if 
other Lith writers are heeding the 
LMS’s call for new plays and oper
ettas dealing with Lith-American 
life ...

A banquet will be held in honor 
of Prof. V. Bacevičius on December 
29 at 
public 
better

which place the Lithuanian 
will have a chance to become 
acquainted with him . . .

Ann Wagnis, when her report on

Said Congressman Dickstein in 
Congress (November 28, 1940): “If 
you will take the trouble to go ■ to 
a newsstand and buy the magazine 
FRIDAY — it will give you more 
information about the ‘fifth colum
nists’ and their un-American ac
tivities than you can find in the 
Trojan Horse book, the White Pa
per and the Red Paper put together. 
If Dies or his committee would have 
followed the information contained 
in this magazine they would get the 
key to the ‘fifth column’; they 
would get at the big shots who are 
pulling the strings . . .”

An extensive survey of the cof
fin industry as part of the long- 
range defense program was recent
ly completed.

Never let it be said that army 
officials haven’t the interests of the 
draftees at heart.

4 Don’t Say It—Play It
Reports indicate that the % ma

jority of college presidents are in
fected with war hysteria.

A notable exception: Kay Kyser, 
president of the College of Musical 
Knowledge. ‘ .

the Women’s Conference is given to 
the BuiLDerS, will, it is bruited 
about, speak to some extent on mo
dern morality ...

Mike O’Phone prophesies that 
one male in the local LDS branch 
will be married in the next six 
months.

BEHIND THE 
TEN PINS

by A. Pinsmith

Due to an open Sunday last week 
very little action took place in the 
Metro bowling league. To utilize 
this open Sunday the B’lyn Builders 
and Maspeth Cavalcades were seen 
in action at Schumacher’s 
warming up for this week’s

alleys 
battles.

Analyzing Maspeth
Judging by some of the 

made by the Maspeth keglers, a re
verse in form will have’ to take 
place or else they will be sole pos
sessors of last place.

Francis of Maspeth is one of the 
biggest disappointments of his team 
so far, but we think the breaks 
will come so watch out, Bayonne! 
Jack Janui of Maspeth also rolled 
a few below-average games, but un
der pressure he’s an entirely dif- r 
ferent bowler. The two pin-boy kil-• 
lers, Vincent and John Stirblis, 
should learn to cut down some of 
that speed in order to improve their 
game. All I can say about Jimmy 
Kaulinis is practice and plenty of 
it. That, I guess, is why Maspeth 
is where it is at the present time.

Even Pete Chepas, the conscriptee, 
took a short leave from Ft. Dix to j 
make an appearance at Schuma-1 
cher’4 to investigate the deflation I 
of the Maspeth team which some
one once favored over Brooklyn.

scores

This Sunday
This coming Sunday the scene of 

action will take place ip Jersey. 
Maspeth keglers will travel to Bay
onne with Bayonne as favorites. 
The league-leading Brooklyners 
(show up!) will battje it out with 
the second place Newark team.

The all-important ganie will be 
the Newark-Brooklyn tussle. Since 
this game will decide whether the 
Builders will remain the leaders or 
drop to 2nd place. Incidentally, 
yours truly predicts Newark over 
Brooklyn, Why ? 
Newark for' some

Well, . because 
reason or other

’Tis a week before Christmas, and 
is everybody busy!

Remember, a week after Christ
mas is New Year’s. Don’t forget our 
date, December 31st, at 4097 Por
ter Hall. This affair will be some
thing new. So, don’t come down by 
yourself, but bring your friends also, 
for I’m sure you will never regret 
it.

Yes, a member of ours is leaving 
for home to spend Christmas with, 
his parents in Milwaukee. We’ll be 
waiting for cards from him.

Some were very disappointed 
Sunday. We were supposed to have 
pictures taken, but it seems that 
some couldn’t agree to it. 
have something to do like 
all cooperate.

There was a Surprise 
Party for Albert Rye 
night. Albert joined the 
about three years ago and, since 
that time, he really has done some
thing for us. Thanks are in line for 
Jerry and Tony for making plans 
and doing the work, and, also, for 
all the members who helped make 
his party a success. You can always 
find Albert talking away like mad, 
trying either to convince you on the 
subject or otherwise, but, Saturday 
night, he just couldn't say anything, 
he was so surprised. The chorus 
members and friends presented him 
with a typewriter. There was a 
beautiful birthday cake from his 
father. All Al could blow out were 
twenty candles. There were five left, 
so Anne G. says he’ll marry a 
dow with five children. Tut-tut, 
ne, Al has his eve on you!

Seen at the party — Vitty R. and 
Sophie R. crooning td each other. 
Another corner — Antoinette D. 
surrounded by a bunch of fellows. 
Ray L. holding up his own glass and 
leading everybody in song. The mar
ried women’s club in one corner— 
Mrs. Alfons R., Mrs. Stella S., Mrs. 
Anne B., and Mrs. Josephine U. 1 
wonder what they were talking 
about? Another corner — Mr. John 
S., Mr. Al U., and Mr. Al. R. — 
what-what now? Gene R. and Mar
gie as usual. Albert R. getting all 
the kisses from the fems. Wish I 
was in your place Al. Bad luck for 
Clarence B. — his car broke down 
right in front of the house. Hey, 
Clarence, how about organizing 
yourself, Al Stas, Alice B., and some 
of your friends to come back to the 
chorus. Too bad about Violet K.— 
she couldn’t come. Hear she's ill. 
Speedy recovery to you, kid. Joanne 
B. meets a friend from her alma 
mater —Ed Nausėda all the way 
from Romeo, Michigan. The party 
finally broke up in the wee hours 
of the morning. Happy Birthday, Al
bert, and may you have many more 
to come.

At Sunday’s rehearsal we accepted 
an invitation to sing for the Kliu- 
bas. Last year they , didn’t quite co
operate with us as they should 
have. We’ll let bygones be by
gones. Jerry V. and Alfons R. sit
ting in back. Why? Joe A. Coming 
in late. Albert R. a new outfit. Aq- 
ne G. missing. Free Press pictures 
going around. We’re starting On our 
operetta songs. So. all members 
come down to Sunday rehearsals.

Sunday after rehearsal at the Rye 
house again. Seen 
that could not come 
to finish up the last

Personality of
Picking on the stronger sex this 

week, we’ll start on a young bache
lor from the chorus — Considering 
he has a mustache — is good-look
ing ... Takes to the fair sex in a 
big way — does job of necking when 
given a chance... Doesn’t care 
whether they’re blonds, brunettes or 
redheads... Likes to do a good turn 
for anyone... Roller skates — 
bowls — plays ping pong — loves 
to sing — anywhere — anytime ... 
Has 
One 
rus . 
blue 
go in for bright colors 
guess who?

Answer tQ last week’s personali
ty: Sophie Romanauskas.

Be seeing you Sunday. Till then, 
to all a Merry Christmas. This is 
your Good Man, “Monday Morning,” 
pinch-hitting for your scribes, the 
“Inkslingers."

Monday Morning.

When we 
this, let’s

Birthday
Saturday

chorus

wi-
An-

some of those 
Saturday night, 
quarter of beer.
the Week

a beautiful baritone voice ... 
of the best workers in the cho- 
.. Stands about six feet high- 
eyes — brown hair... Doesn’t 

Can you

Lillian Col- 
the well- 

one of the 
in “Laisve,” 
now in the 
in Newark,

NEWARK, N. J. — 
well (Kavaliauskaitė), 
known songstress and 
popular office workers 
was taken ill and is 
Presbyterian Hospital 
N. J.

Visiting hours are from 2 to 4 
in the afternoon and from 7 to 9 
in the evening. The Presbyterian 
Hospital is located at So. 9th St. 
and 9th Ave. in Newark, N. J. All 
friends are invited to visit her du
ring her illness.  —Rep.

insists
played
cannot
picture
around
they make it? Well, we shall see.

that the game should be 
at 11 a. m. Now I for one 
for all the beans in Boston 
the Brooklyn five up and 

at such a ghastly hour I Will

Averages.
The bowling average^ will appear 

in next Friday’s .issue, thus 
the boys the opportunity to 
their averages before they are made 
public.
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Žinios iš Laisvos Lietuvos
ALOVĖS DVARAS KU

MEČIAMS
Alytaus. apskrityje žemė 

jau baigta dalyti. Paskuti
nieji sklypų kapčiai sukasti 
buv. Skaržinskienės Alovės 
dvare, kurio žemė teko ku
mečiams.

Čia gavo žemės kumečiai 
V. Putreika, B. Adžagaus- 
kas, Gaidamavičius, S. 
Dziegutis ir J. Bingelis.

Paskutiniojo kapčiaus, 
kaip ir pirmojo, kasimas— 
žymus apylinkėje įvykis. 
Dėl to ta proga į Alovę at- 

LTSR Aukse. Tarybos 
narys, Alytaus apskr. že
mės ūkio komisijos pirmi
ninkas, drg. Ražanauskas, 
LKP (b) Alytaus apskr. ko
miteto atstovas drg. Jeke- 
levičius, agr. drg. Skirka, 
žemės tvarkytojai drg. Ka
tilius, matininkas Suvoro
vas ir kt. Susirinko būrys 
kumečių ir apylinkės gyven
tojų.

Skuodžiai gyveno dvaro 
kumečiai, ponios Skaržins
kienės laikais. Štai kume- 
tys Gaidamavičius, dvaro 
gyvulių ganytojas. Suiru
siame kumetyne, mažame

ir Vilniaus fabrikai pilnai 
įsijungė į socialistines rung
tynes. Beveik visi fabrikai 
pasirašė rungtynių sutar
tis. Visur eina spartus dar
bas už gamybos kiekybės ir 
kokybės pakėlimą. Pažymė
tina, kad fabrikai gamybą 
jau gerokai pakėlę ir be 
varžybų. Pav. Vilniaus vals
tybinis tabako fabrikas per 
birželio mėn. pagamino 13 
milijonų papirosų, per lie
pos ir rugpjūčio mėnesius 
jau pagamino po 18 milijo
nų, per rugsėjo mėnesį 
22,500,000 papirosų, o per 
spalių mėn. numatė paga
minti 25 milijonus. Lenkty
nių metu žada gamybą dar 
labiau padidinti. — Socialis
tinių lenktynių mintis su- 
elektrino ir mokyklų moki
nius, kurie pasiryžo išban
dyti savo jėgas mokslo suole 
ir parodyti,' ko galima pa
siekti laisvai besimokant. 
Atsidėkodamos Tarybų vy
ri a u s y b ei už nemokamą 
mokslą ir pagerbdamos di-

E A I S V f

J. V. Skudris. '

Dvi Mirtys
X

Netolimos Praeities Vaizdelis

Penktas puslapis

3x4,5 metrų ploto kamba
rėlyje, gyveno devyniese: 
abu Gaidamavičiai, jų uoš
vė ir šeštas vaikų.

džiosios darbininkų istorijo
je dienos— Spalių Revoliu
cijos atsiminimą, Vilniaus 
II vidurinės mokyklos mo
kinės pasižadėjo: atydžiai 
sekti pamokas, sąžiningai 
parengti namų darbus, gau-

Dabar Gaidamavičius per
keliamas į dvaro rūmus, ku
riuose gyveno dvaro savi
ninkė.

Aplamai to dvaro kume
tynas gyvenamais namais 
sunku vadinti; į žemę sus
megę, langai sulig žeme, 
viename kitame rėme yra 
po stiklą, kiti skarda už
kalti.

Į dvaro rūmus, kuriuose 
puošniai ir patogiai gyveno 
dvaro ponia, prieš kelias 
dienas įsikėlė pradžios mo
kykla. Dabar ji pilna moki
nių.

Skurdę tokioje pat moky
kloje, kaip ir kumetynai, 
arba dėl vietos stokos visai 
į mokyklą negalėję patekti, 
kumečių vaikučiai akivaiz
džiai mato, ką jiems davė 
naujieji laikai, Tarybų Lie
tuvos sąlygos.

Mokiniai—daugiausiai ga
vusiųjų žemę tėvų vaikai. 
Ir tatai atsiliepia į vaikų 
nuotaikas ir uolumą mokyk
los darbe.

Savi žemės sklypai, nau
jo gyvenimo perspektyvos, 
vaikai naujoje tarybinėje 
mokykloje—visa tai deda 
ryškias, džiaugsmingas žy
mes kiekvieno buv. dvaro 
gyventojo mostui, žodžiui, 
balso intonacijai.

—Na, dabar atėjo geres
ni laikai. Pirmiau neturėjo-' 
me nei kur bulvių pasiso-| 
dinti, nei kam savo vargais 
pasiskųsti. Barė mus, ujo— 
drebėjome ir drebėjome, 
kad iš darbo neatleistų.— 
Pasakoja Gaidamavičienė, 
kumečio žmona.

. Ji pasako tai, kokia pra
eitis buvo visų širdyse ir 
mintyse.

Dabar gavusieji žemę ku
mečiai, savo sklypus kap- 
čiais atžymėję, vagas jų ri
bomis išarę, kimba į darbą.

—Dabar ir mes galime 
pasidžiaugti, — dzūkuodami 
pasakoja buvusieji Alovės 
dvaro kumečiai,—apsidzirb- 
sim žemelę, pasistacysim 
trobeles ir gyvensim saugo
dami, kad senieji čėsai ne
begrįžtų.

Pr. St.

ti gerus ir labai gerus mok
slo pažymius, nevėluoti į 
pamokas, nepraleisti pamo
kų, po skambučio būti savo 
vietose ir palaikyti knygų, 
sąsiuvinių, klasių ir tt. šva
rą ir tvarką.—Į socialinį 
lenktyniavimą įsijungė ir 
Vilniaus teatrų ir kino te
atrų darbininkai ir tarnau
tojai. Visur lenktynių metu 
bus įrengtos skaityklos, su
tvarkyti kambariai, salės iš
puoštos socializmo kūrėjų 
paveikslais bei aktualiau
siais socialistiniais šūkiais.

Švedų Prekybos Sutartis 
Su Vokietija

Stockholm, Švedija.—Šve
dų valdžia padarė prekybos 
sutartį su Vokietija. Per 
metus pirks iš Vokietijos 
5,700,000 tonų anglies, plie
no dirbinių, chemikalų ir 
celiulozo, o Vokietijai Šve
dija gabens geležies rūdą, 
medžius ir medieną popie- 
rai dirbti.

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė užginčija, kad ji 
pasiuntė 50 tūkstančių sa
vo kariuomenės Italijai 
prieš anglus ir graikus.

Paliesis, kaip jau senam 
dvarui pridera, visas medžiuo
se paskendęs. Tuos medžius 
sodino ir dvaro parkus plana
vo jau prieš šimtą metų miręs 
grafas, dabartinio dvaro val
dytojo senelis. Ir trobesius jis 
čia statė. Trys šimtai kumečių 
čia, sako, akmenis skaldė, ir 
visi trobesiai, esą, pastatyti 

I per vieną rudenį. Darbštus, 
sako, ir ištvermingas buvo se
nis. Ne toks, kaip dabartinė, 
jaunoji karta. Jis daug vaikų 
turėjęs, bet jie beveik visi jau 
išmirę, o kiti kažkur į Ger- 
maniją išvažinėję ir ten kaž
kur dingę. Dabar dvaro rū
mai, išskyrus vieną sparną, 
kur gyvena paskutinė dvari
ninkų šeimos atžala, tušti. Er
dvūs kambariai drėgni ir dvo
kią pelėsiais. Niekas jų nebe- 
vėdina, niekas jais nebevaikš- 
to. Kalbama, kad audringo
mis rudens naktimis, kai kai- 
minuose staugia žvarbūs lap
kričio vėjai, tuose kambariuo
se slankiojanti vieniša senio 
grafo vėlė.

Ir kumetynus pastatė senis 
grafas. Už dviejų kilometrų 
nuo dvaro, laukų viduryje, jie 
guli kaip dideli pilki akmenys. 
Keistai jie atrodo, tie kume
tynai. Vietoje langų, sienose 
iškirstos keturkampės skylės, 
taip pat be rėmų; iš lauko pu
sės jos užkalinėtos stiklo šu
kėmis. Dūmtraukių nėra. Kai 
kumetyne vaikams verda gri
kių ar sėmenų košę, dūmai 
sutirštėja palubėje ir juoda 
derva sienojais varva į aslą.

Ir dvare, ir kumetynuose 
šiandien laidotuvės. Vienu 
metu mirė vienintelis dvari
ninko sūnus ir vienas iš devy
nių kumečio vaikų. Vienme
čiai buvo. Gimę prieš devy
nias vasaras.

Dvare laidotuvės iškilmin
gos. Ir valsčiaus viršaitis, ir 
nuovados viršininkas, ir para
pijos klebonas ten savo žodį 
taria, ramina vienintelio sū
naus netekusią motiną. Ji ži
no,—jos amžiuje moterys ne- 
begimdo. Verkia ir tėvas—ne
žinia kam teks palikti senų 
senovėje jo garbingų bočių 
įsigytą dvarą. . .

Kumetynuose Žmonės tylūs 
Tik retkarčiais mirusio ber
nioko motina priejuostės kam
pu nušluosto akis.

—Gera dabar jam. . .—ji 
tartum sau sako, pasižiūrėju
si į karste gulintį lavonėlį.— 
Nebereikės jam kęsti skurdo...

O kumečių akys paraudu
sios ir ašaroja nuo dūmų, ku
rie šiandien, nežinia dėl ko„ 
ypatingai kartūs.

Darbo diena. Kumečiai ne
gali ilgai gaišti, negali palik
ti nenudirbtų dvaro darbų. 
Dėl to skubinamas! į kapines. 
Karstą už šešis litus sutiko

nuvežti vienas pažįstamas ūki
ninkas, nes iš dvaro arklius 
nepatogu ir prašyti buvo. . . 
Jie kasdien buvo naudojami 
darbui ir be to. . . ir.pačiame 
dvare laidotuvės. Karstą vė
žėj o kumečiai į paskutinę ke
lionę bernioką lydėjo pėsti.

Iš kaštanais apsodintos 
dvaro alėjos išvažiavo dvide
šimt keturi vežimai. Pirmame, 
keturiais arkliais pakinkytame 
vežime, ant tam tikro paaukš
tinimo iškeltas karstas. Aplin
kui susėdęs Naujamiestyj pa
samdytas ugniagesių orkestras 
—aštuoni vyrai su gerai nu
šviestomis dūdomis. Jie groja 
šventas meliodijas, bet jei no
ri, tai jie gali pagroti ir Šo
peno gedulo maršą. . .

Kapinėse mažąjį kumečiu- 
ką palaidojo labai greitai. 
Prie jo kapo nebuvo nei iškil
mingų kalbų, nei pamaldų . . . 
Nebuvo iš ko kunigėliui su
mokėti.

Sūnų palaidojusiai kumetie- 
nei liko laiko nueit pasižiūrėti, 
kaip laidojama paskutinė dva
rininkų atžala. Graudžiai,, kuo 
ne verkdamas klebonas sakė 
pamokslą:—Daug iš tavęs ti
kėjomės, daug vilčių dėjome, 
o dabar. . . — jis išsiėmė aki
nančiai baltą nosinaitę ir gar
siai nusišnypštė.

Čia susitiko abidvi' nelaimės 
ištiktos motinos. Toji nelaimė, 
vaikų mirtis, jas tartum suar
tino :

—Tai palaidojome savo sū
nelius. . .—kūkčiojo motina iš 
dvaro.—Būčiau žinojusi, ne
būtų taip atsitikę, . . Praėjusį 
šeštadienį papjovėme žąsį...! 
Keturis gydytojus paskui iš
kvietėme iš Kauno... Nieko 
nebegalėjo pagelbėti. . . žą
sienos, vargšas, persivalgę. . . 
O tavasis nuo ko ?

—Manasis. . . Manasis. . . 
Gydytojo nebuvo, tačiau aš ir 
pati žinau. . . jam joks gydy
tojas negalėjo padėti, nes ma
nasis neturėjo ko valgyti!. . .

nori įvest ne Sovietų Są
jungos santvarką, bet tokią, 
kokia tinka, pavyzdžiui, 
Amerikoje.

Yra didžiausia kvailybė 
sakyti, kad Amerikos ko
munistai yra bolševikų tar
nai arba “Maskvos agen-

praktiškai įvesti tas idė
jas tai reikalas kiekvie
nos šalies darbo žmonių. 
Čia kitos šalies žmonės, kad 
ir komunistai ar bolševikai 
su “įdomia propaganda” 
nieko negalėtų padaryti, 
kad ir norėtų.

Vilnius. — Neatsilikdami 
nuo visos Tarybų Lietuvos,

NBC’s traditional observance of Christmas Day this year will feature 
Gladys Swarthout, Metropolitan Opera mezzo:soprano, who at mid* 
night on Christmas Evb will sing “Silent Night, Holy Night”, fol* 
lowed by a group of Christmas carols played on tho chimes of 

historic Trinity Church in New York City.

Bombay, Indija. — An
glai persiųs į koncentracijos 
stovyklas Indijoj 20 tūks
tančių italų karių, kuriuos 
anglai paėmė į nelaisvę 
Egipte.

Ar Komunizmas Yra 
Religija?

'(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
šalies pilietis, stengiasi pla
tinti komunizmo idėją savo 
šalyje. Tą darė jaunimas ir 
tada, kada Sovietų Sąjun
gos nebuvo, tą daro ir da
bar, kada Sovietų Sąjunga 
ten toli gyvuoja. Jaunimas

Visokiu Žoliųi 
Sandelis

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

25c Pakelis arba 6 už $1.00 
Trajankos 60c—3 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.

tai.” Kvailas, arba bjaurus 
mulkintojas tas, kas taip 
sako.

Kitam punkte (b) sako
ma, kad jaunimas domisi 
sovietais dėl to, kad tenai 
daromi naujos tvarkos eks
perimentai. Tai tikra tiesa. 
Bet ar tik jaunimas tuom 
domisi ?

Punktas (c): “bolševikai 
moka vesti įdomią propa
gandą,” tai dėl to jauni
mas domisi tuomi. Jis do
mėjosi komunizmo idėja 
daug seniau, kol Rusijoj 
bolševikų dar nebuvo. Vo
kietijos darbininkai revo
liucionieriai, pabėgę į Fran
ci ją, apie 1830—40 metus 
Paryžiuje sutvėrė “Teisin
gųjų Draugiją”. Mokslinin
kas K. Marksas pamatė, 
kad jų tikslai yra rimti, ne 
svajonės, prisidėjo prie jų 
draugijos. Vėliau ta drau
giją pasivadino Komunistų 
Partija. Jos skyriai susi
tvėrė Anglijoj; vėliaus ir 
kitur; daug vėliau Rusijoj. 
Komunistų Partija—tarp- 
tautiška. Tarptautiškumas 
netarnauja vienai kuriai 
tautai, ar kraštui; jis tarp 
visų tautų teisybę ir taiką 
sėja, tai yra platina gerą
sias žmonių idėjas. O

Komunistai nė nesvajoja 
tai daryti; jie nemano eiti 
į kitą šalį, kur už jūrių-ma- 
rių daryti naują, socialisti
nę santvarką. Komunistai 
nesvajoja nė dangaus kara
lystę iš už žvaigždžių paim
ti ir perkraustyti ant že
mės. Jie ją palieka ten, kur 
tikintieji nori, kad ji būtų.

Jie darbuojasi, kad nauja 
daug geresnė, socialistinė 
santvarka įvyktų ant že
mės tarpe žmonių, vietoje 
dabartinės k a p i t a 1 istinės 
santvarkos, kur turtinges
nieji tegali “gerai” gyven-

ti tik išnaudodami, skriaus- 
dami mažturčius, grasin
ti, valdyti juos ir rengti 
karus prieš kitas šalis.

Šita bloga santvarka turi 
išnykti. Ją panaikins darbo 
žmonės su savo draugais 
komunistais.

J. B.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

LIETUVIS
LAIKRODININKAS

Jau 25 metai taisau laikrodėlius 
priklauso prie auksoriaus. Mūsų 
patyrimas jrodo, kad atliekame gerą darbą.

Parduodu visokių išdirbysčių laikro
džius ir žiedus už žemą kainą.

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

WATCH MAKER
ir kas tik 
ilgų metų

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

ir Queens.
Kreipkitės pas mus, o būsit pilnai patenkinti, nes pas mus gausit 

pigiau, negu bile kur kitur. Persitikrinkit.

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

Gauk

&

APPUaNCl
IHAUR

Pradini m

ElektriniuPAT KRINTA
rimų Laboratorijų. Jaip-

nuo Amerikos Gydytojų Su
sivienijimo.

smarkumo!

MSUHLAMP
SAULE-LEMPA

GATAVAI AUTOMATINIU NUSTATYMU
Žiemos saulė yra šykštuolč čia New Yorke, 

bet dėl to neturėtų trūkt saulės spindulių jums 
ar jūsų vaikams. G-E Saulė-lempa, visiem pri
einamomis sąlygomis, yra mūsų atsakymas jūsi| 
reikalui. Atsisukite ji|! Per kelias minutes ji 
duoda tiek ultra-violetinių spindulių, kaip vidur
vasario saulė per 20 minučių. Ji gali būt įjung
ta bile kur j AG srovę. Atspindėtojas yra pa
kreipiamas visais reikiamais kampais. Įkempa 
lengvai pastumiama ant keturių guminių ratu
kų. Automatinis nustatytojas reguliuoja laiką 
saulinei maudynei. Didelė dovana visai šeimynai! 
Speciale kaina gatavais pinigais . , . tik $32.81.
Elektros kainos dabar taip pigios, kad jūs gali
te nasidžiaugti 5 minučių saulinėmis maudynėmis 
mis tik už 1c pagal vidutines kainas butams.

Bebūkite bbly^

Gaukite Saulės šviesos

$4 jmokčjimas padengia i
66c N. Y.C. pardavinių taksu, patį j mo
kėjimą ir palaukimą.

i turi užpylimo antspaudų

Užsistatykite WJZ kas Trečiadieni

^Elektriniai kasdien

“Echoes of New York.”

Užsakymus Priima Mūsų Parodų Kambariai 
ir Parduotuvė*, turinčios šį ženkli 
Pasiūlymas tiktai kostumeriams Consolida- ■ 
ted Edison Systemos Kompanijų



Šeštas puslapis

1

D. M. šolomskas

(Tąsa)
Pittsburgh ir jo apylinkė, tai plieno ir 

geležies centrai. Plieno karalius Carnegie 
ne vien užkariavo žemę su jos plieno re
zervais, išstatė dangų remiančius plieno 
fabrikus, kur sukišo šimtus tūkstančių 
darbininkų, bet jo vardu įsteigta knygy
nai su 700,000 tomų knygų, dailės gale
rijos ir kitos įstaigos, kurios nors tuo 
pat kartu tarnauja kultūrai, bet taip ve
damos, kad slopintų darbo žmonių kla
sinę sąmonę ir kovingumą,

Pittsburgh yra centras gelžkelių, au
tomobilių kelių, kuris turi daug tiltų ir 
“Liberty” tunelių. Jis turi didelį ir van
dens susisiekimą, nes per metus per jo 
vandens prieplaukas pereina 33,000,000 
tonų, kada Philadelphijos, jūrinės prie
plaukos metinė apyvarta yra tik 17,000,- 
000 tonų, o Baltimorės tik 10,000,000 to.

Pittsburgh turi didžiausius pasaulyj 
plieno, skardos, koksų, aliumino, stiklo 
ir kitų įmonių fabrikus. Pittsburgh turi 
net 561 įvairių tikėjimų bažnyčių. Jis 
tartum lenktyniuoja su buvusia carų Ru
sijos Maskva, kada ten skaitėsi “Sorak 
sorakov” — keturiasdešimts kartų po 
keturiasdešimts bažnyčių.

Liberty tunelis turi daugiau kaip my
lią ilgio, tai automobilių kelias. Jo iš
būdavo jimas atsiėjo $6,000,000. Orlaivių 
laukas užima 1,100 akrų plotį. Pittsburgh 
turi gražių vietų, bet didelis industrijos 
centrų sukuopimas jį nuolatos verčia 
Skęsti dūmuose.

Pittsburgh ir New York Susiėmė už 
Rankų

Seniau Pittsburgh iš New Yorko buvo 
nelengva pasiekti, nes automobilių ke
leivius baugindavo septynių kalnų eilė, 
kurie mano nuomone lengviau nugalimi, 
kaip Vakarų Virginijos kalnai.

Dabar ta kliūtis išnyko. Nuo pat Pitts
burgh iki pat Harrisburgh atidarytas 
naujas keturių linijų, 160 mylių ilgio ke
lias—Pennsylvania Turnpike, šis kelias 
yra moderniškas, kaip kad Connecticut 
valstijoj — Meritt Parkway, arba eilė 
kelių New Yorko srityje.

Pennsylvania Turnpike du keliai eina 
į vieną pusę ir du į kitą, vidurys per
skirtas žemės tuštuma. Kloniai užpilti, 
kalnai nukasti, o kur nukasti nebuvo ga
lima, tai per tuos kalnus septyni tuneliai 
prakasti. Važiuotės greitį kontroliuoja 
tik prie didesnių užsisukimų ir tunelių, 
o taip palieka pačio vairuotojo valiai.

Įvažiuojant į naują kelią kiekvienas 
automobilistas gauna bilietą su surašu 
visų įvažiavimo ir išvažiavimo punktų ir 
pažymėjimų kainos kiek iki kurio kai
nuoja. Prieš išvažiavimo punktą yra 
perspėjimai už dviejų mylių, kad tokis 
punktas artinasi ir išvažiuojantiems yra 
specialis — šalutinis kelias, kad kitiems 
nekliudytų. Šalimais kelio, vietomis, yra 
kuro, maisto ir apsišvarinimo stotys, ku
rios įrengtos moderniškiausiai ir sanita- 
rumo atžvilgiu geriausiai.

Keleivis, kuris nori atlikti visą kelio
nę, kol yra tas kelias, gali važiuoti, nie
kas jam nebus ant kelio. Išvažiuodamas 
užsimoka kiek kelio pervažiavo. Nuo 
Pittsburgh iki Harrisburg, į vieną pusę, 
kainuoja $1.50, jeigu į abi puses važiuosi, 
tai,kainuoja $2.25.

Šis naujas kelias daug priartina Pitts- 
burghą prie New Yorko. Nuo Harris- 
burgo linkui New Yorko kelias nėra blo
gas. Atsta nuo Pittsburgh iki New Yor
ko 400 mylių.

Po žeme—Crystal Cave
Tarpe Reading ir Allentown yra Crys

tal Cave požeminiai urvai. Jie yra ant 
US kelio No. 222, atstoję 17 mvlių nuo 
Readingo ir 23 mylių nuo Allentown.

Crystal Cave atidengta lenkričio 21 
diena. 1871 meteis. Dabar prižiūri Crvs- 
tal Cave Co., kurios centras Kutztown 
miestelyj. Visuomenei atidarytos 1873 
metais. Per pastaruosius 15 metų savi
ninkai skelbia, kad ta požeminį pasauli 
aplanko iki 100,000 -žmonių kas metai 
ir sumoka įžangą. Vieta atdara kiekvie
ną dieną nuo 7 valandos ryto iki 9 vaka
ro. Cave užima apie' 135 akrus žemės,

Į Pietus ir Atgal
ssr- n (Kelionės Įspūdžiai) r---.... . -
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Rather than cut through all this 
red tape maybe Virginia Verrill 
will wait until Christmas before 
opening the package. She's star of 
NBC's Uncle Walter’s Dog House.

viršuj yra žmonėms vietos praleisti lai
ką tyrame ore.

Po žeme urvai eina apie 100 pėdų gi
lumom Ten gali matyti, kaip vanduo 
per šimtus tūkstančių metų, o gal milio- 
nus, išlėto tekėdamas, sukuopė daug kri
štolinių uolų, kurios yra kietos ir per- 
šviečiančios. Po žeme išvedžiota takai, 
elektros šviesa ir yra asmuo, kuris ve
džioja ir dalykus paaiškina. Crystal Cave 
turi mokslinės vertės.

Kelionę Užbaigus
Lapkričio 9 dieną, iš vakaro prieš dien

raščio “Laisvės” metinį koncertą mes jau 
vėl artinomės prie New Yorko. Dar apie 
30 mylių nuo miesto jau prasidėjo kuro 
stotys, valgyklos, tik žėri elektros šviesa. 
Žmogus jautiesi, tartum iš kokio miško 
patekęs į miestą. Perdaug šviesos, per
daug automobilių, kurie tik ūžia į abi pu
ses. New Yorkas turi didelius kaimy
nus: Elizabeth, Newark, Jersey City, 
Bayonne, visą eilę miestelių, kas bendrai 
sudaro apie 10,000,000 žmonių. O tie 
miesteliai ir miestai veik nesiskiria, su
augę ir sulipę.

Štai šalimai Elizabeth, o paskui New- 
arkas, važiuoji aukštai iškeltu Pulaski 
Skyway tiltu ir taikai tiesiai į Holland 
Tube tunelį. Štai jau Jersey City ir tu 
lendi į tą tunelį, kuris yra ne vien po že
me, bet ir po galingąja Hudson upe, ku
ria plaukioja didžiausi pasaulyj gar
laiviai.

Ir už kelių minučių išlendi į, New Yor- 
ką, kur dangoraižiai-namai stovi, kaip 
koki milžinai. Dar keletas pasisukimų, 
Williamsburg tiltas ir Brooklyne, netoli 
“Laisvės” centro.

Kelionė pasibaigė. Lygiai dvi savaitės 
atgal, spalių 26 d. šeštadienio rytą iš
važiavome į pietus, į Floridą, o šeštadie
nį, lapkričio 9 dieną, 8 vai. vakare, jau 
buvome namie. Daug matyta, daug patir
ta, mažai skaitytojams pasakyta, palygi
nus su pergyvenimu.

Laikas ir skaitlines suvest. Kelionėj 
padarėme 3,620 m. Sudeginom 182 gal. 
gazolino, gazolinas ir karo įrengimas, 
viskas bendrai atsiėjo $56.50; tai ketu
riems asmenims labai pigiai. Naujas šių 
mėtų “Fordas” davė proporcionaliai po 
20 mylių ant galiono, nepaisant kalnų ir 
klonių. Maistas, nakvynės, įvairių vietų 
aplankymas, tai atskiros išlaidos. Reiš
kia, Floridą gali pamatyti ne vien tur
čiai, vidutinės klasės žmonės, bet taip 
pat ir darbo žmonės. Ši kelionė mums 
daug davė ir dabar daug geriau pažįsta
me mūsų šalį ir žinome tas sąlygas, ku
riose žmonės gyvena.

Pasaulio Metropolyj
Išlindus Holland Tuneliu pro apačią 

didžiulės Hudson upės mes jau ir vėl 
New Yorko mieste. Mieste, kuris turi 
per 7,000,000 gyventojų, kuris taip susi
liejęs su eile kitų miestų, kad sudaro 
vieną milžinišką didmiestį, kuriame gy
vena apie dešimts milionų žmonių. Mies
te, kurio dangoraižiai stovi, kaip koki 
garbės milžinai.

New Yorko valstija turi 49,204 ketvir- 
tainiškas mylias pločio, tai yra du kar
tus didesnė už Lietuvą. New Yorko vals
tija turi apie 13,000,000 gyventojų, tai 
užima pirmą vietą iš visų Jungt. Vals
tijų gyventojų skaičiuje. New Yorko val
stija ir patsai New Yorko miestas, tai 
stambi ir turtinga valstija, kuri pati vie
na yra daug galingesnė už eilę Europos 
valstybių. New Yorko valstija turtinga 
miškais, geromis farmomis, kurių yra 
iki 160,000 kur suima daug daržovių, 
bulvių, kukurūzų, kviečių, rugių ir kitų 
lavų. New Yorko valstija turi daug ir 
didelių sodų, kurie į metus duoda vien 
apie $25,000,000 vertės obuolių. New 
Yorko valstija turi galingas elektros ga
minimo stotis, viena iš didžiausių yra prie 
Niagara Falls vandenpuolio. New Yorko 
valstijos industrija įvairi ir galinga, ku
rioj yra 36,000 įvairios industrinės įmo
nės, su apie 2,000,000 industrinių darbi
ninkų. Didžiausios sviete prieplaukos, 
kurių viena yra patsai New Yorkas. Tai 
didelė ir turtinga valstija.

(Bus daugiau) * ‘

Laisvoji Sakykla
Teisybę Visur ir Visuomet 

Reikia Apginti
“Laisvės” No. 289 už gruo

džio 9-tą tilpo rep. aprašymas 
■ smetonininkų prakalbų, Brook- 
lyne, N. Y. Sako, vyriausia kal
bėtoja buvo Jadvyga Tubelienė, 
neseniai atvykus iš Lietuvos.

Prakalbos, tai prakalbos, bet, 
mano supratimu, kur sueina 
daug žmonių ir didžiuma pa
žangūs, kaip kad pats rep. pri
pažino, ir visi, tartum avinai, 
sau ramiai sėdėjo ir tylėjo, ka
da fašistai taip šmeižė ir nieki
no Tarybų Lietuvą, pati Jad
vyga pylė melagingus žodžius 
į publiką, tai yra neatleistina. 
Jeigu jūs, draugai, taip tylė- 
sit, tai bus blogos pasekmės.

Jeigu pažangieji ir nesudary
tų didžiumą publikos, tai vistik

§ Y P SF N f) S ^a^ar bus savininkas mūsų J ° turto.
(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

gui stovi viskas kluone, mes 
badausim, bet ir parduot 
nieko neparduosim... Ne- 
kulsim, nemaisim, verčiau 
tegul pelės suės, bet ir bol
ševikam neteks...

Mes laukiamos vaikučio, 
bet su žmona meldžiamės, 
verčiau tegul jį Dievas pasi
ima negimusį, ‘negu mūsų 
šventą vaiką bolševikai sa
vo griešnomis rankomis val
sčiuje krikštydami čiupi
nės... Mūsų Ceceliukė jau 
zdarova, riebi ir riesta mer
ga — gali vinčiavotis bile 
dieną; bet mes sakom, ver
čiau tegul augins kaip nors 
slaptai benkartukus, o vals
čiuje šliūbo jai imti nelei
sim!

Man jau penkta diena, kaip 
žarna žarną pjauna, pilvą 
skauda, oratos rėkiu, o 
šnapso nei už pinigus nega
liu gauti! Ot tai tau ir gy
venk, kad nori! Dievo var
das nevalia minėt; nueini 
valsčiuj, tai tuojau tau ir 
pasako: “Nepasakok tamsta 
mums apie Dievą, bet sa
kyk, su kokiu reikalu at
ėjai?”... O pirmiau, nuėjai 
valsčiuj, parodei Gedimino 
ordeną, pagarbinai Tautos 
vadą, paskui Dievą, tai jie 
žinojo, su kuo reikalą tu
ri...

Visokie raštai ir laiškai 
dabar pas mus cenzūruoja
mi; nieko blogo negali pa
rašyti; tai ir šitą kablegra- 
mą, mes su Raugala diktuo
jam pašte prie cenzoriaus 
akių; dar turėtume paminėt 
apie kitokias blogybes, bet 
negalime.

Kablegramos gavėjas,
Dzūkelis.

Penktąd., Gruodžio 20, 1940
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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 adresuoki t: 

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

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvę
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-tę

cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

f PIRKDAMI DOVANĄ, PIRKITE 
f GEROS KOKYBĖS AVALYNĘ

Visa valdžia susidarė iš 
pienburnių, ir dabar jie sa- 

nereikia jau taip viskas patyfo- ko privers ir mus senius 
mis pro savo ausis praleisti; (lankyti mokyklą... , Ačiū 
- - ’ kad fašistas,Dievui jau mūsų galvos

pražydėjo žilais plaukais ir 
apsiėjome be to mokslo, o 
jie balvonai sumanė mus 
prieš grabo lentą dar ap
šviesti. .. Ir kam?... Nugi,

jeigu aš matau, kad fašistas 
meluoja, tai turėdamas faktus'

4 aš netylėsiu ir stengsiuosi jo 
melus atmušti. Statysiu klausi
mus, nepaisant jų maršalkos 
grasinimų, kad ir išmestų ma
ne. Aš taip pat turiu draugų, 
kurie už mane gali užstot rei- ana, už pusbonkį valstybi- 
kalui esant. Negalinia duot fa- nes Raugala visada para- 
šistam taip šmeižti ir niekinti šydavo protokolus, prasy
tuos, kurių jie patys neverti 
purvo iš po anų pado. Ir jeigu 
fašistai 
trečią 
politinį 
atvėstų 
taip prieš publiką pliaukšti ir 
šmeižti Tarybų Lietuvą.

Reikia neduoti fašistam ap
gaudinėti visuomenę ir ją iš
naudoti saviem tikslam, kaulyt 
aukų, o paskui jom šelpti Sme
tonos žvalgybininkus, kurie tu
rėjo išsinešdint iš Lietuvos.

Rep. gana gražiai tas pra
kalbas aprašė. Bet fašistui Ty- 
sliavai ir Tubelienei kalbant 
nesąmones ir jiems užbaigus, 
pats reporteris nestatė nei vie
no klausimo. Taip, draugai, ne
gerai. Reikia fašistus numas- 
kuoti prieš ‘publiką. Matot, jie 
pradeda jau ir spėką vartot, 
kaip kad padarė Chicagoj ‘Stan
čiko svetainėj, kur niekšai pri
mušė nekaltai žmogų.'Tai bjau
ru, ir jeigu mes tik tylėsime ir 
aprašinėsime, tai gali prisieiti 
ir patiems tokia pat užmokes
tis gauti nuo suniekšėjusiu va- 
rijotų. Reikia taip daryti, kaip § 
draugas A. A. Stravinskas pa-, ( 
sielgė Lowell, Mass. Kaip fa- ' 
šistai ėmė niekinti Sovietų Są- ' 
jungą ir Tarybų Lietuvą, sako, 
jau negalėjau iškęsti ir pertrau- Š 
kiau jo kalbą. Tai, drauge Stra-,u 
vinske, garbė tau už tai. Teisy- v 
bę reikia visur ir visuomet ap-;> 
ginti. Susninkų Jurgis. «

gautų vieną, kitą ir 
masiniam susirinkime 
smūgį, tai jų ūpas tuoj

ir drąsos pritrūktų

mus, į Ameriką gromatas.— 
ir mums to mokslo nereikė
jo!. ..

Andai einu pro dvarą, 
pakelėj aria žmogus; aš nu
siėmiau kepurę ir sakau: 
“Padėk Dzieve, Rudzionie!” 
Tai tas teliukas tik nusi
šypsojo ir man nieko neat
sakė ... In ką tai padabna! ? 
Aaa?... Kryželiai ir mūsų 
Tautos Vado abrozdai iš 
mokyklų pranyko kaip kom- 
paras! Mes nei neapsižiūrė- 
jom, kaip juos kas iškraus
tė. Mano Susiedas Bilda sa
kė, kad dabar jokis turtas 
netavo; o kaip jo paklau
siau, — tai keno dabar tas 
turtas bus? Tai ir jis neži
no. Tai, ot mielas Tamsta, 
ir mes patys nežinome, kas

Cairo, Egiptas, gruod. 18. ? 
—Anglai tikisi neužilgo pa- 5 
imt italų prieplauką Bar- J

1 J. GARŠVA [
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Grabor lus-U nder taker
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

I
L
i

«»»r SUNDIAL

Ę Lietuvių OVER GLOBE ga- 
$ mybos avalinė, lietuvių krautu
vę vėse laikoma, ar tai būtų čeve- 
SŽ rykai dovanom, ar tai būtų jū- 

sų pačių šeimai, vis vien bus
•j* tinkama ir ekonomiška avalinė.

Gavusieji tikrai ją įvertins.
Mes Patariame Visiems Pirkti Tiktai Geros 

Kokybės Avalinę, Tikros Skūros
Minkštos odos, geros rūšies padais ir vid- 
padžiais. Nes tokia avalinė yra stipri, pa- 
togi, ilgai dėvisi ir geriausia tinka kojai,

Kainos Pas Mus Tikrai Yra žemos
Palyginant su prekėmis kitose krautuvėse, 

pas mus pirksite žymiai pigiau. u'

M

f Milchius Shoe Shops, Inc. w 
® 365 Grand St., cor. Marcy Ave. Brooklyn, N. Y. & 
Sa 56-27 Clermont Ave. Maspeth, L. L, N. Y. Wj

69-21 Grand Ave. Maspeth, L. I., N. Y.

I MATEUŠAS SIMONAVICIUS
V Gražiai Įrengta Susiėjimams- Įstaiga '1^31

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

Kiekvieną subatą W 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba- 
rys, užėjimui su Vh 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos vfi 
dieną iki vėlai.

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

y 426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties.

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
Degtinė, Likieriai ir Vynas

Nupigintomis Kainomis (Rock bottom prices)

LIETUVIŠKAME MONOPOLY
Dar Galime Gauti Lietuvos Valstybinės

ir
Sovietų Sąjungos Degtinės (USSR Vodka)

'aylor^

i PORT

Alcohol 1»% a 
By Votumo w

Republic Liquor Store, Inc.
415-17 KEAP STREET, BROOKLYN, N. Y
prie Grand s£ Lie. L82
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PRANEŠIMA) B KITUR
PHILADELPHIA, PA.

VIENINTELE LIETUVIU

(298-300)

Office Phone 
EVergreen 4-6971

a

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

COCOA KAIP GĖRIMAS, 
MAISTAS IR VAISTAS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) , 
labai mažai. Ir iš tų grūmoji
mais peklos kančiomis pinigų 
negaus.

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

f
3

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tol. Triangle 5-3622

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. 1
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

7011 GRAND STREET 
Iarpe Graham & Manhattan Avcs.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

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

Sleeping Accomodations.

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

- # , t& 4 ’>

EKSTRA — EKSTRA! 
Elizabeth, N. J.

Bangos Choro pamokos įvyks

Pradžia 8 Vai. vakare,;

i

Tol

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Lukštai išimti iš mašinų 

sū šiek tiek aliejaus prie
maišų yra gerai išdžiovina
mi ir sumalami į miltus. Jie 
yra vartojami gaminimui 
cocoa ir šokolado.

Gėrimai

salėje, 408 Court St. Visi choro na
riai malonėkite ateiti į šias pamo
kas, nes Bangos Choras yra apsiė
męs dalyvauti Sietyno Choro kon
certo programoje 25 d. sausio, tad 
turime gerai prisirengti su dainomis. 
Po pamokų bus Choro metinis su
sirinkimas ir bus rinkimas naujos 
valdybos 1941 metams. Tad chorie- 
čiai ir garbės nariai yra prašomi 
dalyvauti mitinge. (298-299)

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MARIAN HUTTON, 
Dainininkė, dainuojanti su Glenn Millerio orkestru, rei
kalauja, kad kur tik ji dainuos, viskas turi būti unijis- 
tiška. Aną dieną, kai dainininkei teko dainuoti Penn
sylvania viešbutyje, Nevi Yorke, visi garsiakalbio įtai
sai reikėjo sudėti nauji, pagaminti unijistų darbininkų! 
Susipratusi mergina, toji Mariana!

Hartford, Conn.

Cocoa gėrimų skonis pri
klauso nuo atitinkamų pri- 
dėčkų. Paprastai cocoa turi 
apie 22 nuošimčius cocoa 
aliejaus-sviesto, reikiamą 
kiekį cukraus ir džiovinto 
pieno.

Kaip patirta, cocoa ir šo
koladas yra ne liuosi ir nuo 
priemaišų, paprastų miltų 
bei pigesnių riešutų lukštų.

Kodėl taip daroma? Aiš
ku, jog tokios priemaišos 
svorį padidina, o ir šitaip 
primaišyta cocoa parduoda
ma kaip pirmos rūšies pro
duktas.

PHILADELPHIA, PA.
Ateivių ^Teisių Gynimo Komitetas 

rengia Kalakutų (Turkių) Parę, ar
ba balių. Visas pelnas skiriamas 
tam svarbiam darbui, ateivių teisių 
gynimui. Todėl visus lietuvius "Lais
vės” ir “Tiesos” skaitytojus, LDS 
kuopos narius, Lyros Choro jaunuo
lius ir ALDLD 3 kp. narius. Kvie
čiame dalyvaut Šiame parengime, 
kuris įvyks 22 d. gruodžio (Dec.), 
sekmadienį, 8 vai. vakare, 707 Pi.no 
St. — J.'S. (298-299)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. metinis susirinki

mas jvyks sekmadichį, gruodžio 22, 
1940, 7 vai. vak., L. P. K. svetainėj, 
kampas South and 3rd St. Draugės 
ir draugai, nepamirškite būtinai visi 
dalyvauti, nes bus daug svarbių rei
kalų aptarti, ypatingai vakarienė, ir 
valdybos rinkimai. — V. Čiudinis.

(298-299)

MATTHEW P. BALLAS 
(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.

Gruodžio mėn. 9 dieną įvyko 
ALDLD 68 kuopos paskutinis 
šiais metais susirinkimas. Gali
ma sakyti, vienas svarbiausių, 
nes buvo apibūdinama visa me
tinė veikla — kas gero ir kas 
blogo nuveikta. Nėra galimybės 
pasakyti priežasties dėl tiek 
mažo narių skaičiaus atsi
lankymo — pasirodė vos kelio
lika. Tiesa, moterys pasirodė 
kiek skaitlingiau. Vienas iš 
draugų net išsitarė, kad, girdi, 
tai moterų vakaras esąs.

Pasirodo, kad kuopa yra ga
na skaitlinga narių atžvilgiu, 
kurių dabar turime net 65. Tu
rėtume įdėti daugiau harmoni
zuotos energijos ir visu kuo 
stumtis pirmyn.

Nutarta ’41 metais surengti 
daugiau ir geresnių kokybėje 
pramogėlių. Pirmoje ■>ateinančių 
metų dalyje yra numatyta su

rengti koncertą ir kiek vėliau 
perstatyti scenoje “Mieganti 
Liaudis” — revoliucinį veikalą, 
ir “Šalaputris,” trumputę kome- 
dijėlę pamarginimui.

Tai svarbiausi mūsų žiemos 
laiku parengimai, neskaitant vi
sų kitų — card pares, vakarie
nių, šokių, kurių turime numa
tę gyvą galybę ateityje turėti.

Ateinantiems metams į val
dybą 
riai: 
prot. 
kas, 
chinskas; ižd. — J. Muleranka; 
knygium — Adomas Totorėlis.

Na, tai į darbą, vyručiai, — 
tegul kailinukai pakabo ant šie- 
nukės kurį laiką. Dalyvavęs.

Naudingumas
Kaipo maistas, cocoa ar 

šokoladas nėra blogas. Pri- 
imnus gerti, kada būna su
taisytas su pienu, cukrum, 
vanilla, cinamonu ir ki
tais liežuvio padilginto jais. 
Tačiau 
randa, 
aiškiai 
lymosi
vidurių išsivalymą ir išsivy
stymą reikiamų normalių 
rūkščių maistui

Jei tas tiesa, 
rimų pertankus

Lietuvių Radio Korp. 
Programa:

Šeštadienio, Dec. 21 progr 
ma per stotį WORL, 920 ki
locycles, 8:30 iki 9:00 vai. ry
te, bus sekanti:
1— Saulutės Mergaičių Choras

iš So. Bostono, vadovau
jant Valentinai Minkienei.

2— Pianistė Olga Jarutaitė iš 
So. Bostono.

3— žinios.
Sekmadienio, Dec. 22, pro

grama per stotį WORL, 920 
kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
rvfp F) 11 q ^pIchtiFi * 

1—Paul Peters orkestrą iš So. nėra geistinas.
Bostono.

2—šešios Birutės iš Bostono, 
vadovaujant Valent inai 
Minkienei.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

tapo išrinkti sekami na- 
pirm.-org. Kazys Vilkas, 
rast. — Walter Brazaus- 

fin. rast. — Jonas Vil-

Anglijos valdžia pasiuntė 
darbietį Cripps Maskvon ge
rintis prie Sovietų Sąjungos. 
Bet ta pati valdžia namie pa
leido kitą darbietį, poną Er
nest Bevin, važinėti su prakal
bomis, plūsti Sovietų Sąjungą, 
ir net jai grūmoti.

Didesnių veidmainių už An
glijos diplomatus svietas nė
ra matęs.

ITALAI UŽGINČIJA GIR
DUS APIE SAVO 

LAIMĖJIMUS

Smetona atvyksta Amerikon 
sudaryti “Lietuvos valdžią.” 
Taip sako smetonininkai. Tik 
jie patys abejoja, ar Ameri
kos valdžia leis jiems čionai 
susikurti “lietuvišką valstybę.”

dr. J. F. Williams 
jog cocoa gėrimas 
veikia į nervus va- 
organų. Suvėluoja

suvirškinti, 
tai šių gė- 
vartojimas 
Pasmagu

riauti retkarčiais žalos ne
padarys. Bet geras daiktas 
yra saikas visame kame.

Kaipo vaistas.—Theobro
mine yra vyriausias alkoloi- 
das cocoa grūdų. Jis yra 
vaistas. Kaip surado dr. H. 
A. McGuigan, theobromine 
sudėtyje su sodium salicyla
te yra tinkamesnis už kafei- 
ną kaip akstinto j as šlapumo, 
nes jis į nervų centrą lė
čiau veikia, o į inkstus vei
kia stipriau ir labiau užtik
rintai.

Aliejus — cocoa butter— 
medicinoje yra plačiai var
tojamas ne kaipo vaistas, o 
kaipo priemaiša į vaistus, 
nes tirpsta nuo kūno tem
peratūros šilumos; tai vais
tai tokiu būdu paruošiami 
veikimui į paliečiamą kūno 
organą.

Cocoa grūdai, apart mi
nėtų medžiagų, turi dar ke
letą vertingų dėsnių; bet jie 
visi yra menkesnės svarbos 
už anas; ir jų aiškinti čia 
nesiimsime.

WORCESTER. MASS.
Metinis ALDLD 11 kp. susirinki

mas įvyks gruodžio 22 d., 11 valandą 
iš ryto 29 Endicott St. Visi nariai 
yra prašomi dalyvauti, nes bus ren
kama kuopos valdyba dėl 1941 metų, 
— Sekr. J. M. L. ’ (298-300)

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

b lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

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

« V**
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Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

CHARLES J. ROMAN |
(RAMANAUSKAS) ' S

Roma. — Pasklido girdai, 
kad italai kriušinančiai su
pliekę anglus Egipte. Bet 
įtalų radio sako, “tai tik an
glų propaganda.

Xmas Isn’t Christmas without 
carol singing, but if Ezra Stone 
follows his usual NBC Henry 
Aldrich formulae something will 

ao haywirf.

■'■y. V'A

Renka Milioną Doleriu 
Chinams Sušelpti

Washington..— Prasidėjo 
rinkliavos į Chinų Šelpimo 
Fondą. Norima sukelt jiem 
milionas dolerių. Preziden
to Roosevelto žmona pirmu
tinė aukojo tam šimtą dole
rių ir tarė:,

“Chinai kentėjo visas ka
ro baisenybes per daugiau 
kaip trejus metus. Milionai 
jų buvo priversti apleist sa
vo namus. Mes negalime ap
saugot jų nuo kančių, bet 
mes galime daug ką pada
ryt, kad palengvint jasias... 
tiem narsiem žmonėm.”

Fondo vajui vadovauja 
rašytoja Pearl Buck, pirmi
ninkė Komiteto dėlei Grei
tos Pagalbos Chinijai.

Už surinktus pinigus bus 
perkami reikmenys Ameri
koj ir siunčiami Chinijai. 
Pirmininkė Buck sako, jog 
kiekvienas aukotojas gaus 
asmenišką padėkos ženklą 
nuo Chiang Kai-sheko žmo
nos. Jos vyras yra vyriau
sias chinų komandierius ir

* valdžios vadas. -

Komitetas Gelbėjimui Ispa
nijos Karo Pabėgėlių užsakė 
laivą išvežimui pabėgėlių į 
tas šalis, kurios juos priima. 
Laivas kainuos $300,000. Phi- 
ladelphijai paskirta sukelti 
laivo reikalui $15,000.

Pabėgėlių padėtis fašistinė
je Francijoje yra baisi. Reikia 
padėti juos išgelbėti. Šis ko
mitetas gavo miesto leidimą 
turėti viešą aukų rinkliavą tris 
dienas: 20, 21' ir 22 dieno
mis gruodžio-Dečember.

Gruodžio 20 dieną bus rin
kliava tik vakare, 7 vai., 21 
d.—nuo 1 vai. po pietų iki 11 
vai. vakare, 22 — nuo 1 vai. 
po pietų iki 11 vai. vakare. 
Lietuvių stotis'735 Fairmount 
Ave., o* centralinė, 1310 S. Ju
niper St. Kviečiu LDS Lyros 
choro jaunimą ir ALDLD na
rius atlikti tą svarbų, labdarin- 
gą dąrbą, ;

f FRANK DOMINAU IS
I REST AERACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti' kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

v
OPEN DAY and NIGHT

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

Sun. all day and night

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

suteiksime J

ns

1113 Mt. Vernon Street

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

I

*

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių Į

. -e,—•■.■■■■. i 1-.^--

Jūs mo|cesite už rakandus, o ne už išredymą

IrM!

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAU]

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias 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.

Siunčiamo duoną per paštą kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kalnas.

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



Aštuntas puslapis
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LDS Svarbioj 
Pramoga ,

Būkime Sveiki
Gruodžio 20-ta yra proga 

išgirsti prelekcijas bei matyti 
judžius apie sveikatą sekamo- 
mis~valandomis ir vietose:

305Brooklyne: 8-tą vakaro, 
Warren St., apie širdį.

Bronxe: 9-tą vakaro, • 896 
Prospect Ave., apie sifilį; 11 
West Mt. Eden, apie cukrali
gę.

New Yorke: 3:30 po pietų, 
409 W. 141st St., apie džiovą: 
10-tą vakare, 133 2nd Avė., ir
gi apie džiovą.

Gruodžio 21-mą, 8:30 ryto, 
262 Madison Ave., N. Y., pre- 
lekcija apie naujagimių prie
žiūrą ir filmą “Gyvenimas 
Prasideda.” Svarbu kūdikiu 
auklėtojams.

Prelekcijas duoda ir filmas 
rodo Sveikatos D-to įgalioti 
d a k t a r ai-darbuotojai. Joms 
įžanga būna nemokama.

NEMALONUS REGINYS .

Mr. Weinstein, būdamas sa
vo name, Bronx, matė, kaip jo 
tėvas, 78 m., buvo gatvėje 
parmuštas automobilio ir pa
liktas. Atbėgęs, jis pamatė 
tėvą su sudaužyta galva, pa
plūdusį kraujuose, bet dar gy
vą. Nuvežtas ligoninėn.

New Yorko Laikraštis Turi 
{domių Raštų

Angliškame progresyviška- 
me dienraštyje “Daily Worke- 
ryje,” išeinančiame New Yor
ko mieste, pradedant gruodžio 
19-tą, spausdinama serija raš
tų, kuriuose, kaip matyt iš pir
mojo, yra labai įdomių daly
kų, kaip šalies Apsigynimo 
Komisija tarnaujanti didžia
jam bizniui. Dienraštyje visa
da būna kas nors įdomesnio 
greta žinių bėgamais reikalais.

“Daily Worker” didmies
čiuose gaunamas ant “stan
dų,” o mažesniuose, didžiumo
je, prenumeratos keliu.

S-s.

ATYDAI!
Aido 
metų 
(De-

Metinis Brooklyno.
Choro sulaukimo naujų 
vakarėlis įvyks gruodžio 
cember) 31 dieną, 7:30 vai.
vakare, “Laisvės” Svetainė
je, 419 Lorimer St. Įžanga 
bus tik 40 centų.

Turėsime skanių valgių ir 
gėrimų. Bus ir graži dainų 
programa. .

Draugai, nepamirškite šią 
dieną, nes bus jums proga su- 
sieit su senais pdžįstamais ir 
draugais ir sulaukt su jais 
naujus metus.

Komisija.

Pašaukti Kariuomenėn

Tarpe pereitą savaitę paim
tų kariuomenėn naujų rekrū
tų, iššaukti Juozas A. Jur- 
kauskas iš Bronx, R. A. Seve
rinas, Viktoras Mockapetris, 
Jonas Portsevičius iš Brookly- 
no, ir Jonas H. S. Retkevičius 
iš New Yorko. Jie išpildys 
vietas tų, kurie buvo iššaukti, 
bet nepriimti lapkričio 25-30 
laikotarpiu.

Pasimatysim su Mokslininku

Mizara
Pu-

kad 
ku-

Gruodžio 19-tos rytą, “Lais
vės” redaktorius 
gavo nuo kaliforniečio M. 
kio laišką, kuriame rašo:

“Šiuomi duodu žinoti, 
mokslininkas A. Nikūnas,
ris dirba Kalifornijos Valst. 
Muziejuje, išvažiavo į rytus 
aplankyti-apžiūrėti didesnius 
muziejus, kaip Washingtone, 
Bostone* New Yorke, Chicago- 
je ir kitur.

“New Yorke jis bus gruo
džio 20-tą ir 21-mą. Jis žadė
jo ateiti į “Laisvės” spaustuvę. 
Jis sakė, kad jis vešis su sa
vim daug paveikslų, atvaiz
duojančių senovės Lietuvą ir 
Gedimino kalną, kuriuos jis 
paruošė miniatūroj. Taipgi 
galės parodyti ir naujai iš
rastą priemonę prezervavimui 
jūrų dugno augmenų, kadan
gi jis ja vežasi su savim.
Mokslininkas Nikūnas parodys svarbiais reikalais ir trumpam 
Brooklyno lietuviams tokių da- laikui, tad svarbu suspėti jį 
lykų kuriu dar niekados nė- sueiti, išgirsti. ir pamatyti bent 
ra matę...” dalį istorinių jo rinkinių.

Laukiama Atsilankysiant į 
LDS 1-mos Kuopos Vakarą

šiuos žodžius rašant, moks
lininko Nikūno dar nebuvome 
sutikę ir smulkmeningiau apie 
jo planus'nežinant negalima 
pranešti, kaip ilgai jis čionai 
su mumis liksis. Tačiau sulyg 
kaliforniečio d. Pūkio prane
šimo sprendžiame, kad moks
lininkas sutiks atsilankyti į 
LDS 1-mos kuopos vakarą šį 
šeštadienį, gruodžio 21-mą, 
“Laisvės” salėj, ir gal kai ką 
parodyti iš tų d. Pūkio minė
tųjų garsenybių.

Apie gerb. mokslininko Ni
kūno atsilankymą tikimės ga
lėsią daugiau pranešti šešta
dienio “Laisvėje.” Prašome 
atydžiai tėmyti. Kadangi jis 
yra labai užimtas, atvyksta

Svarbus Paminėjimas 
ir Prakalbos

Daugiau apie Naujausį 
Sveikatas Centrą

Brooklyno lietuvių pažan
giosios organizacijos gruodžio 
27-tos vakarą ruošia^paminėji- 
mą 14-kos metų sukakties nuo 
to laiko, kaip kruvinasis Sme
tona, smurtu užgrobęs valdžią, ------ x------------
Lietuvoje, sušaudė keturius j patogumui ir sunkiai tarny- 
geriausius Lietuvos liaudies 
sūnus ir vadus: Požėlą, .Gied
rį, Greifenbergerį ir Čiornį.

Brooklyno * visuomenė kvie
čiama išgirsti kalbėtojų aiški
nimus istorinių faktų ir pa
gerbti tų didvyriškų kovotojų 
atmintį.

Kalbėtojai taip pat aiškins 
ir apie naująją Lietuvą ir at
sakys į Lietuvos priešų nepa
matuotas paskalas naujosios 
Lietuvos antrašu. Bus aiškina
mi ir amerikiniai, taipgi pa
saulinės plotmės klausimai.
„ Kalbės R. Mizara, A. Bim
ba, J. Sakalauskas, jaunuolis, 
taipgi dainuos Aido Choras. 
Įžanga nemokama.

Prašome Talkos

Naujasis Fort Greene Svei
katos Centras, apie kurio ati
darymą (gruodžio 19-tą) jau 
buvo minėta, yra didelis 5-kių 
aukštų bildingas. Jis supla
nuotas daugiausia pritaikant

suplanavo

ii Flathush

Mtizika-Dainos

Miesto WPA 
Projektas išpildys 
kelias nemokamas 
muzikos 

įvairiose
Koncertams

Visuose, 
bus ir bažnytinės

ir dainų 
dalyse 
įžanga 
apart

New Yorko 
Muzikos 
Brooklyne 
kalėdines 
programas 
miesto,
nemokama, 
svietiškos, 
muzikos-dainų.

Brooklyno Muziejaus Skulp
tūrų aikštėj, šeštadienio popie
čio 3 vai., .grieš New York 
Civic Orkestrą, o sekmadienio 
popiečio 1:30 vai. bus muzi
kos ir dainos solistų, taipgi 
Manhattan Choras ir New l
Yorko Simfoniška Orkestrą, o 
4-tą vai. grieš Simfoniškas Be
nas. ii

Gruodžio 23-čios vakaro 8 
vai., WPA dainininkų grupės 
pildys programas, viena, 115 
Bedford Ave., o kita—110 W. 
9th St.

APNUODIJO MAISTU

Apie šimtas žmonių, dau
giausia vaikų, apnuodinti mai
stu Fort Richmond ir West 
New Brighton sekcijose, Sta
ten Islande. Sveikatos komi- 
sionierius Dr. Rice, po ap
klausinėjimo, sako, kad susar
gintų skaičius gal būsiąs iki 
3 šimtu.

Majoro Kalba Rodo Mūs 
Artėjimą prie Karo

LDŠ Imos kuopos pramoga 
balius, įvyksiantis rytoj vaka 
ra, gruodžio 21-mą, “Laisves’ 
salėj, 419 Lorimer St., Brook

atžvilgiais: Jame bus mini
ma kuopos 10-metinė sukak
tis; jame bus įdomi progra
ma; į jį laukiama atsilankant 
tolimo, garbingo svečio—mok
slininko A. Nikūno iš Kalifor
nijos, kuris’tą dieną bus atvy
kęs New Yorkan 
mokslo reikalais, 
leiskite progos, 
šokiai, ir vaišių.

svarbiais
Tad n^epra-

Prie to bus

K. N.

Kalėdinė Radio Programa
Paskilbusioj radio progra

moj “New Yorko Aidai,” gir
dimoj kas trečiadienio vakaro 
7:30 iš stoties WJZ, New Yor
ke, Kalėdomis, gruodžio 25-tą, 
dainuos 20-ties vaikučių cho
ras iš Harlemo, vadovaujamas 
William Lawrence, žymaus 
negro muziko.

Jaunieji dainininkai yra pa
rinkti iš Harlemo Vaikams Pa
gel bos D-jos.

Apart jaunuolių, programoj 
bus Linton Wells, Jack Ar
thur, Kay Lorraine, Edisonie- 
rių vyrų choras, orkestrą. Paul 
Wing, kaip paprastai, praves 
klausimus apie New Yorką.

Ne Viskas Apsimoka Rašyt

Gruodžio 20-tos vakarą, Ho
tel Marseilles, 2689 Broad
way, N. Y.,’ šaukiamas masi
nis mitingas protestui prieš 
Anglijos valdžios pastaraisiais 
laikais praktikuojamus anti-

rengia to distrikto komunistai.

David B. Costuma jau pri
saikdintas Rinkimų Tarybos 
komis ionieriumi sekamiems 
dviem metams.

Lapeliai šiam svarbiam mi
nėjimui garsinti jau gatavi. 
Visi galintieji kur nors pa
skleisti tų lapelių, prašomi už
eiti “Laisvės” raštinėn.

Komisija.

“Gavo” Daug “Dovanu” 
Šventėms

Vienas jaunas plėšikas, at
ėjęs “sužieduotinei išrinkt žie
dą,” savininkams, patarnauto
jui ir trim kostumeriams pa
rodė revolverį Merrin’s krau
tuvėje, 530 Madison Ave., N. 
Y., ir prisirinkęs $41,050 ver
tės brangumynų, išėjo.

Šiaurių Tyrinėtojas Stoja už 
Draugingumą Sovietam

Paskilbęs šiaurių tyrinėtojas 
mokslininkas Vilhjalmurir

Stefansson, ką tik sugrįžęs iš 
Alaskos, tikrina, kad draugin
gumo ryšiai J. V. su Sovietų 
Sąjunga būtų naudingi J. V. 
Jis apie tai kalbės N. Y. vieš
butyje Diplomat, gruodžio 23- 
čios vakarą.

bai. Veik vieninteliais išlau
kto grąžintojais yra bildingo 
forma ir langų ' paskirstymas. 
Prieangiai iš granito, bet tai 
buvę taikyta daugiau goresnei 
ištvermei nei grožiui. Sienos 
iš dviejų spalvų plytų. Vidus 
irgi įrengtas paprastai, bet są-| 
lydžiai. Bildingą 
architektas James 
gers.

Bildingo plotis
Avenue Extension užima 125 
pėdas, iš Willoughby 68 p., iš 
Fleet St. 45 pėdas.

Centras turės aptarnauti 
Fort Greene ir Bedford Dis- 
triktus. Apart reguliarių pa
tarnavimų, čia dar talpinsis 
Brooklyno Sveikatos Dep-to 
raštinė ir eilė su D-tu surištų 
skyrių.

Sveikatos centras čia buvo 
seniai reikalingas ir vargiai jis 
dar spės bent aplamai aprū
pint gyventojų sveikatos rei
kalus. Ft. Greene elistr-as turi 
apie 226,000 gyventojų, Bed
ford—325,000. Ypatingai pa- 
starąjame yra daug biednuo- 
menės, . negrų, kurių sveika
ta dėl skurdo ir laužymų yra 
daug nukentėjusi. Tiesa, tuo
se distriktuose jau statoma du 
pigiomis rendomis butų pro
jektai, kurie palengvins gyve
nimą daliai, bet tik daliai tų 
vargšų. Kingsboro projektas 
turės 1356 apartmentus, o Na
vy Yard—3828 apartmentus.

Fort Greene yra 13-tas 
mieste ir 3-čias Brooklyne iš 
pastaraisiais keliais .metais su
planuotų ir pastatytų sveika
tos centrų. Pirmesnieji buvo 
— Williamsburg - Greenpoin- 
tės, ir Red Hook-Gowanus 
distriktams, atidaryti 1937 
metais.

Kalbėdamas 225-kiems na
riams Grand Džiūrės Sąjun
gos, New Yorke, gruodžio 18- 
tą, majoras LaGuardia paliko 
klausovuose supratimą, kad 
Jungtinės Valstijos artinasi 
prie karo. Majoras sakė:

“Mes gyvename kaip tik la
bai bandomuose laikuose. Nie
kas nežino kur link mes eina
me ir pasirinkimas priklausys 
ne nuo mūsų.

“Kas atsitiks, gal būt nei 
mums patiks nei bus mūsų pa
sirinkta.”

Po savo prakalbos majoras 
išsiskubino į Washington, kur 
jis pastaraisiais laikais būna 
tankus svečias, šią savaitę per 
porą dienų jis New Yorke po
sėdžiavo su kanadiečiais atsto
vais Bendroj Apsigynimo Ta
ryboj, tad, veikiausia, ir Wa- 
shingtonan jis išvyko tais pa
čiais reikalais.

Majoras daug kalbėjo apie 
pavojus J. V. iš ko atrodė, 
kad jau beveik apgulti mūs 
šalies pakraščiai. O po to jis 
nepamiršo džiūristams primin
ti, kad Amerikos 
pasraukoti karo 
damas:

“Mes turime
ginti, negu bile kuri kita ša
lis pasaulyje. Mes negalime 
ilgiau pakęsti nesumanumo ir 
eikvojimo. Mes neišgalime pa
silikti klaikinėjime. Jungtinės 
Valstijos turės sutikti apsuk
rumą ir ekonomiją, iškeltą 
naujų pasaulinių sąlygų, kad 
galėtų išsilaikyti.”

žmonės turi 
dėlei, saky-

daugiau ko

it v' ATYDAI BROOKLYNO, N. Y.
ISTORINIS, KALBANTIS SOVIETINIS JUD1S

“STEPAN RAZIN”

Policistai Oliver P. Swank ir 
Edward Schondelmeier, kal
tinti buvus įrankiais kailių ra- 
ketieriams, Kings apskričio 
“džiūrės” tapo išteisinti.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

--------  bus

šeštadienį, Gruodžio 21 
RUSŲ KR. LIAUDIES NAME 
120 Glpnmore Avė., Brooklyne

Nuolatiniai, Pradžia 5:80 v. vak.
Tlkletai iki 7 vai. vakar* 28 centai (su 
taksais) : po 7 ». v., 39c (3.5c ir taksai)

Vaikams 10 Centų.

rodomas --------

Sekmad., Gruodžio 22
RUSŲ KR. LIAUDIES NAME
120 Glenmore Avė., Brooklyne

Pradžia 3 vai. dieną
Tikietai 39 centai (35c. ir taksai).

Vaikam 10 centų

Šeimai nežinant atvežtas ši
lumos reguliatorius į apart - 
mentinį namą, 202 E. 35th 
St., N, Y., savo tiksėjimu su
kėlė bombos baimę ir pasauk
ta policija vos nesunaikino ne- 
laįb^ją^pakol spėjo išsiaiškint, 
jpį^įia. lauktas įrankis.

1 'x-_X--------------------------------

BAR ir GRILL 
■LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška alude 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus.

; Didelis pasirinkimas visokių 
! Vynų ir Degtinės ' ’

Turinys šio stebėtino judamojo paveikslo yra istorinis; vaizdai parodo 1665-1671 m., 
kada caras Aleksiejus, Petro Didžiojo tėvas, sėdėjo ant sosto Kremliuje. Steponas 
Masinas, tai Rasi Jos Blinda; Jis buvo gynėjas vargšų ir prispaustųjų nuo šėlusio 

žiaurumo bajorų ir dvarininkų režimo.

Nauja 6th Avė. subvė 
dieną - pirmadienį 
149,748 keleivius.

ubve per 
perleidus

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grandest Brooklyn

Penktad., Gruodžio 20, T 940 , . ... -... ,« , «

RANDA VOJIMA1
PasirendaVoja garu apšildomas 

fornišiuotas kambarys, paviehlui vy
rui arba porai, arti 8th Ave. sub
way, taipgi arti ir kitos linijos. Vie
nas blokas nuo Prospect Parko. Pra
šome kreiptis: P. DonelA, 554 16th 
Št., Brooklyn. Telefonas South 
8-9839. šaukite po 6-tos valandos 
vakarais. Kaina žema. (298-300)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė, 

tinka dėl lunch-roomo. Biznis išdirb
tas, galima daryti gerų pragyvenimų. 
Pardavimo priežastį patirsite ant’ 
vietos. Norime greit parduoti, tai 
atiduosime pigiai. Antoinette Shir- 
mulis, 85 Johnson Ave., Brooklyn, 
N. Y. (298-300)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI ;

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen T-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTIJ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, Ir 

sulyg sutarties išanksto.

Tel. SOiith 8-1551

f Lietuvių Kuro Kompanija |
B ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
w Į Jūsų Seną ar Nauj’ą Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir {dės tinkamą “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

Norėdamas atsinaujinti ga 
radžiaus leidimą, R. Hedler, 
64 m., Ridgewoode, nuspren- § 
dęs, kad geriau būt leidimą į 
gaut be mokesties, tad ant če- §
kio parašęs: “Metiniam plėši- TPU ‘RTT'PT PG TNTP
kiškam Gaisragesybos ■ D-to T UHiLj UU., .11NV
graftui.” Departmentas atsisa- w 496 GRAND STREET BROOKLYN, I'
kė čekį priimt ir čekio rašyto- Telefonas EVergreen 7-1661 ’
ją iššaukė teisman, kur jam 
parašas kainavo $15 baudos.

Žemiausiai Nupuolė Kainos
ANT VISŲ LIKERIŲ IR VYNŲ

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

// 1

■*2^J

Taupykite sau pinigus ant pirkinių, pirk
dami kalėdų dovanom. Duokite degtinę 
kaipo kalėdų dovaną, o gavusis tikrai įver
tins. Ar tai būtų dovana ar jūsų pačių šei
mai šventės minėjimui, vis vien pirkite ge
rą degtinę. Jūs visi žinote kada perkate

sau degtinę iš MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖS, tai 
Degtinė yra GERA ir kainos yra Žemos, patikima krautuvė.

Štai keletas iš daugelio degtinių

THREE FEATHER
SHENLEY RED

BLACK
SPECIAL

SHENLEY
CALVERT
CALVERT RESERVED
SEAGRAM 5 CROWN
SEAGRAM 7 CROWN 
SEAGRAM V. O.

GREEN RIVER 
GOLDEN WEDDING 
OLD OVERHOLT 
MT. VERNON 
WILSON 
CANADIAN CLUB 
CARSTAIRS , 
OLD MR. BOSTON

Pas mus teisinga Bill Brand Whisky yra už $1.39 pilna kvorta

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, labiausiai patikima ir žemiausių kainų krautuve Williamsburge. 

, n (Ateikite ir persitikrinkite save.

264 Grand St, Brooklyn N. Y.
Mes pasiliekame teisę rezervuoti pardavimo kiekį.




