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30pS?« rSnvj’i Senatoriai Tydings ir WheelerPRIES GRAIKUA(’) Reikalauja, kad Amerika Tai
kytų Kariaujančius Kraštus

Karo! is.

*

-

‘‘Draugai! Mus karo lauko 
teismas pasmerkė keturius su
šaudyti: Požėlą Karolį, Grei- 
fenbergerį Juozą, Giedri Ka
zį ir Čiomy Rafailą. . .

“Padavėme prezidentui pa
reiškimą, kad bylą perduotų 
apygardos teismui ar tribuna- 
lui, nes teisė už tuos laikus, 
kuriuos apima amnestija. Bet 
pats faktas, kad suruošė teis
mo komediją, rodo, kad mus 
sušaudys.

“Visiems, visiems draugams 
linkim gyventi, dirbti ir pa
siekti savo tikslą.

KRISLAI
Po Keturiolikos Metų.
Tų Keturių Linkėjimai.
Budeliai Niekur Nelaimės

Ilgam!
Gruodžio 27 d. Brooklyne.

Rašo R. Mizara.

Senato-'nenori, kad būtų atšauktas stis, kad paskui visoje šaly- 
Johnsono įstatymas (už- je pakriktų bet kokia pa-
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Darbo žmonių
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Brooklyne $6.00

Metams

Sakoma, Vokiečių Armijos 
Dalys Jau Bulgarijoj; Pa

vojus Graikam ir Turkam

PRIEŠKARINIO KOMITETO VADAS KAL 
TINA AMERIKOS VALDŽIĄ UŽ KARĄ

M

12-24-26m.* • * *
Naktį iš gruodžio 26 į 27 

dieną sukako lygiai J4-ka me
tų, kai Kauno fašistai budeliai 
nužudė keturis Lietuvos dar
bininkų veikėjus*^ vadus: Ka-

gėrį, Kazį Giedrį ir Rapolą 
Čiornį.

Jie buvo nužudyti brutališ- 
kos Smetonos - Voldemaro jė
gos, įgytos smurtu, apgaule. 
Jiems buvo suruošta teisminė 
komedija, kur jie buvo nu- 
smerkti mirti neva dėl ruoši
mo perversmo Lietuvoje, kuo
met tik prieš savaitę laiko tie 
patys budeliai įvykdė pervers
mą, nuvergdami sulepšėjusią 
liaudininktj - social-demokratų 
valdžią.

. * * ❖

Lygiai prieš 14-ką metų 
Smetonos - Voldemaro įsaky
mu TIE KETURI buvo išvežti 
į užmiestį, netoli Kauno, ir su
šaudyti.

Smetona ir jo klika tuomet 
manė, kad šis keturių darbo 
žmonių veikėjų sušaudymas, 
šis brutalus žygis užtikrins 
jam amžiną viešpatavimą Lie
tuvoje.

Bet jie apsiriko ir apsiriko 
skaudžiai. Pralietas Tų Ketu
rių kraujas, jų drąsa einant 
mirti, jų paskutiniai žodžiai, 
pasakyti prieš eisiant mirti, 
buvo tas nepaprastas akstinto- 
jas, Lietuvos liaudies žadinto
jas ir vienytojas kovai prieš 
budelių valdžią. Ir liaudis iš
ėjo pergalėtoja. Budelių val
džia žlugo, — žlugo negar
bingai !

Amerikonų Pranešimas:
Budapest, Vengrija, gruo

džio 26.—Amerikonų žinių 
agentūra Associated Press 
•teigia, kad Vokietija siun
čia 300 tūkstančių savo ka
riuomenės į Rumuniją prieš 
Graikiją. Vokiečių armija 
su kanuolėmis, tankais, ka
riniais sunkvežimiais ir su 
tiltų statymo įrengimais jau 
pradėjo maršuot per Ven
griją į Rumuniją. O vokie
čiai jau nuo pirmiau turi 
100 tūkstančių savo kariuo
menės Rumunijoj.

Persiųst 300,000 vokiečiu 
į Rumuniją iki sausio 31- 
mos dienos būsią pavartota 
1,160 traukinių.

Kai kurie diplomatai spė
ja, kad vokiečiai rengiasi 
užpult ne tik Graikiją, bet 
ir Turkiją. Siekdami to, vo
kiečiai, girdi, jau atsiuntė 
savo armijos dalis į Bulga
riją-

Airija Prašo Ginklu 
Ir Maisto, kad Išlai
kyt Savo Bepusiškunią

Sen. Wheeler Kaltiną Rooseveltą, kad Jis, Siūlydamas Skolint Anglijai Karo Pabūklus, 
Stengiasi Gudrybėmis Apeit Amerikos Įstatymus; Wheeler Perspėja, kad Anglija Niekad 

Nesugrąžintą Amerikai Tą Pabūklą
Washington.

rius Tydings gruodžio 24 d. 
patarė Jungtinėms Valsti
joms, Anglijai, Vokietijai ir 
Italijai, kad paskelbtų savo 
sąlygas dėlei karo baigimo. 
Tada, girdi, Amerika gale- 
tų spręst, ar būtų pagrindo 
pradėt derybas dėlei “teisin
gos taikos.” Bet sen. Tyd
ings pabrėžė, kad jis prie
šingas darymui neteisingų 
nuolaidų užpuolikams, kad 
jis nesutinka nuramint juos 
kaštais kitų kraštų.

Jis {taria Prezidento Vyriausybę, kad Jinai Pirm Karo 
Davus Slaptus Prižadus Toliem Svetimiem Kraštam;

Grasina Paskelbt Dokumentą; su Įrodymais
Cedar Rapids, Iowa. — 

Verne Marshall’as, pirmi
ninkas amerikiečių Komite
to prieš Užsieninius Karus, 
pareiškė vietiniame laikraš- 

-------- - t - -- v— v- x-------- -c — ------------------ x-- |tyje “Gazette”, kad būtų 
draudžiąs paskolas neatsi- garba įstatymams ir tvar- išvengta dabartinio Euro

pos karo, jeigu Amerikos 
valdžia nebūtų davus kai 
kuriom svetimom šalim “ne
rašytų” prižadų.

“Daugelis žmonių gali 
prisiekt, jog tai šventa tie
sa,” kad Jungtinių Valstijų 
vyriausybė padarė tokių 
.prižadų, kaip rašo Marshal
las:

“Žinoma, kai kurie iš jų 
yra kalėjime, ypatingai 
Francijoj ir Lenkijoj. Bent 
vienas karalius, arba buvęs 
karalius žino tiesą apie 
priežastis ir įkvėpimą šiam 
karui.

“Jeigu prezidentas savo! 
radio kalboj sekmadienį mė- į

* * *
Prieš 14-ką metų, tuojau po 

' fašistinio perversmo Lietuvoje, 
buvau pakviestas parašyti 
trumpas nužudytųjų biografi
jas ir perversmo istoriją. Virš 
100 puslapių knyga — Kas 
Tie Sušaudyti Keturi Komunis
tai—tuojau buvo gatava ir jos 
išsiplatino apie 10,000 egzem
pliorių. Lietuvą vargiai bent 

♦ ; vienas egzempliorius pasiekė,1 
nes fašistinė cenzūra budriai 
saugojo, kad jos neįsileist. 

• * * *
Tegu skaitytojas man atleis, 

aš čia paduosiu vieną iš tos 
. knygos paragrafą:

“Su nužudymu šių keturių 
draugų, Lietuvos proletariatas, 
tiesa, neteko stiprių, užartavo- 
tų kovomis ir ilgu laiku išban
dytų savo reikalų gynėjų—žie
dų komunistinio judėjimo. Jis 
jaučia didelių trūkumų vado
vybėje. Spraga didelė. Žala 
neišpasakyta. Gailestis gili ir 
amžina. Bet tas nesulaikys 
Lietuvos proletarinio judėjimo 
inžino! Kaip nužudymas bro
lių Grachų nenustelbė bied- 
nuomenės (plebų) judėjimo 
senojoj Romoj; kaip nugalabi- 
nimas Rožės Luksemburg ir 
Karolio Liebknechto neužgesi
no revoliucinio vulkano Vo
kietijoj ; kaip pakorimas Čika
goj keletos darbininkų veikė
jų neužgniaužė darbininkų 
streikų Amerikoje; kaip žudy
mas ir kalinimas tūkstančių

h darbininkų neišgelbėjo caris- 
tinės Rusijos nuo žuvimo ir už- 
viešpatavimo darbininkų; kaip 
nųgalabinimas Fried mano ir
tūkstančių kitų Bulgarijoj, 
Botwino ir šimtų draugų Len
kijoj, šimtų geriausių kovoto-

atsi-1

jog 
gin-

Dublin, Airija.—Airių mi- 
nisteris pirmininkas Eamon 
de Valera kalėdose atsišau
kė į Airijos draugus Ame
rikoje padėt Airijai gaut 
daugiau karo pabūklų ir 
maisto, už ką žadėjo 
teisti.

Sykiu jis pareiškė, 
“mes visomis jėgomis
sime savo bepusiškumą” 
nuo bile užpuoliko.

Naziai Juokiasi iš Jų “Ar- 
mijy Siuntimo į Balkanus” 
Berlin, gruodžio 26.—Vo

kiečių valdininki pajuokia 
pranešimus iš Vengrijos ir 
Šveicarijos, kad jie siunčią 
300,000 kariuomenės į Ru
muniją ir į Balkanus abel- 
nai.

jų Estonijoj, Vengrijoj, Ru
munijoj ir kt. nesunaikino tų 
kraštų revoliucinio darbininkų 
judėjimo, taip lygiai ir Lietu
vos fašizmas negalės sunaikin
ti darbininkų judėjimo, žudy
damas geriausius jojo vadus.

“Ateitis yra mūsų!
“Mes laimėsime!”

* * *
šita mintimi vadovaudamie

si, Amerikos lietuviai darbo 
žmonės ir Lietuvos darbo žmo
nės per tuos 14-ką metų dirbo, 
veikė ir nuolat kartojo: fašiz
mas Lietuvoje žlugs! Darbi
ninkų klasė laimės!

Ar reikia dar įrodinėti, kad 
šitie žodžiai, šitos pranašystės 
buvo mūsų pusėje?! Jos buvo 
teisingos. Fašizmas negarbin
gai žlugo. O sušaudytųjų var
dais šiandien miestuose gatvės 
ir įstaigos pavadinamos!

* * *
Brooklyno lietuviai minės 

Tų. Keturių sušaudymą gruo
džio mėn. 27 d. Lietuvių Pi
liečių Kliube. Visi prašomi da
lyvauti.

teišiančiom šalim) arba kad kai.
būtų panaikintas Bepusiš-
kumo Įstatymas; turiu įva- me daugiau pagalbos (An- 
lias įrodymų, kad dauguma glijai) ar giliau įsivelsime, 
amerikiečių nestoja už reik- tai prezidentas turėtų dėt 
menų lydėjimą kariniais griežtų pastangų, idant 
Amerikos laivais į Angliją daiktan suvest kariaujančių 
ir jog jie nenori, kad Ame- kraštų atstovus ir reikalaut 
rika skolintų Anglijai ka- teisingos taikos. Mano su- 
nuoles, karo laivus ar bom- pratimu, mūsų valdžia ga- 
binius orlaivius. |lėtų šiuo laiku priverst Eu-

“Amerikiečiai žino, jog ropą daryt taiką...
tai yra išsisukinėjimas nuo| “Jeigu mes duotume visą 
įstatymų, ir žmonės nėra to- galimą paramą Anglijai ir 
kie lengvatikiai> kad tikėtų, jeigu jinai laimėtų šį karą, 
būk Anglija bet kada sugrą- kokios taikos tad. Anglija 
žins tuos karo pabūklus. Jie reikalautų? Ar vėl tokios 
žino štai ką: Anglija neno- taikos, kaip kad andai bū
rėjo atsiteist mum skolų po vo padaryta Versaillėj” (po 
praeito karo, tai jinai ne tik j praeito pasaulinio karo)? 
nenorės, bet ir negalės su
grąžint reikmenų, kuriuos galiau, pastebėjo: 
mes dabar jai paskolintume.

“šios šalies Valdžia turėtų po j e būtų atšteigtos mažo- 
liautis j ieškojus, kaip apeit sios valstybės, bet mes pri- 
bepusiškumd įstatymą.. 'pažįstame reikalą sulaužyt

“Jeigu mūsų valdininkai, ekonominius užtvarus Eu- 
aukšti ar žemi, parodys pa-kopoje taip, kad tautos ga- 
vyzdį, kaip išsisukt nuo įs- lėtų ekonominiai išsilaiky-

“Pirma negu mes duosi*

Washington. — Senato
rius Burtonas K. Wheeler 
gruodžio 25 d. kaltino prez. 
Roosevelto valdžią, kad ji 
su savo pasinešimais gelbėt 
Angliją, bando apeit Ame
rikos įstatymus. Kartu sen. 
Wheeler atsišaukė į prezi
dentą pasistengt “suvest ka
riaujančias šalis krūvon ir 
reikalaut, kad jos darytų 
teisingą taiką.”

Sen. Wheeler, vadas prie
šingų karui senatorių, sakė 
laikraščių atstovams:

“Aš turiu gana įrodymų, 
jog dauguma amerikiečių tatymų, tai neturėtume skų- ti.”~

Senatorius Wheeler, pa-

“Mes norime, kad Euro-

gins pažemint, pasmerkt' s 
ba net švelniai kritikuot 
tikslus mūsų Komiteto prieš 
Užsieninius Karus, aš rei
kalausiu iš radio kompanijų
duot tiek pat laiko ir šiai . 
mūsų šimtaprocentinei am
erikonų grupei,” įspėjo 
Marshallas. Jis pareiškė, 
jog tokiame atsitikime tas 
komitetas galės paskelbt do
kumentą, s m u 1 k m eniškai 
parodantį “sąmokslus ir ap
gavystes”, kuriomis įvairios 
tautos buvo įstumtos į ka
rą, “apgaudinėjant žmones 
net tūlose vadinamose de
mokratinėse šalyse.”

Šio prieškarinio komiteto 
pirmininkas Marshallas tei- ( 
gė, jog tą dokumentą pa
ruošė Anglijoj vienas žmo
gus, apie kurio “teisingumą 
ir griežčiausią akuratnu- 
•mą” niekas negali abejoti.
i “Jeigu prezidentas Roose- 
i veltas atidengs mums visą 1 
tiesą (apie savo valdžios nu
sistatymą remti Angliją),

- 009 A L* k“ mes žinosime, kaip ge-
ZllVO LIS} AutOIRObl" nausiai ir greičiausiai veik- 

į-'* ijv v., iro ti žmonijos naudai visur. 
Įsais Užmušta lOZ Žodžiu sakant, mes tada 

t--------  tikrai žinosime, kaip už-
New York. — Nelaimiu- baigt šį karą. Ir tai per ke- 

guose atsitikimuose per ka- lias savaites, jeigu, ne per 
lėdų linksmybes žuvo 223 kelias dienas.”

Bešvenčiant Kalėdas.
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DIDŽIULĖ AMERIKONU DAUGUMA PRIEŠINGA KARUI, 
KAIP PAREIŠKĖ KATALIKU ARKIVYSKUPAS

Cincinnati, Ohio.—Katali- Angliją, ir ta dešimta dalis valstijoje, kurie vardai! 
kų arkivyskupas John T.(“iš pasalų ir gudriai sten- žmonių įteiktų kongresui 

tvirčiausią reikalavimą iš
saugot mus nuo karo, kaip 
Europoj, taip ir Tolimuose 
Rytuose.”

žmonės visose Jungtinėse i p ." v. » . t • * 
Valstijose. Vien tik automo- draikai Vis Laimį prieš 
bilių nelaimėse tapo užmuš- Italus A 1 b a II i j 0 j' 
ta 162 asmenys. ' '. . --------

Amerikai Reikėsią Fran-
. cūzu Salos Martinique

Graikų Pranešimas:
Athenai, gruodžio 26. — 

Graikai atėmė dar kelis kai
mus iš italų Teppelini-Kli- 
sura srityje ir paėmė į ne
laisvę tuzinus italų kareivių 
ir vieną oficierių. Daugelis 
italų sušalę, dar daugiau 
per šalčius praradę rankas 
bei kojas. Stinga italam 
maisto.

i ■ 

i 
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McNicholas sakė kalėdų die- gias įstumt Ameriką į pa
noje, jog tik dešimta dalis saulinį susikirtimą,” o “dau- 
amerikonų nori, kad Jung- guma, devynios dešimtos 

dalys žmonių remiančių tai
ką stūvi sau tyliai, kaip be
jėgiai.”

Arkivyskupas McNicho
las, kalbėdamas laike iškil
mingų mišių, todėl, atsišau
kė į amerikiečius su šitokiu 
paraginimu:

“Devyni dešimtadaliai 
pasklido girdai, kad vokie- žmonių dabar _ turi galią, 
čiai jau persiuntė kelias di- ^oJ,^a1’ nepervėlu, išsirinkt 
vizijas savo kariuomenės į 
Bulgariją, o iš Bulgarijos 
galėtų daryt karo veiksmus 
prieš Turkiją bei Graikiją.

New Yorko Times kores
pondentas sakosi girdėjęs, 
kad Sovietų Sąjunga nu
traukus derybas su Vokieti
ja dėlei laivininkystės Du
nojaus upėje.

E'są pranešimų, jog So
vietai pareikalavę iš rumu
nų ir vokiečių valdovų liau
tis taip persekiojus komu
nistus Rumunijoj..

Kai kurie diplomatai sp(> 
ja, kad Sovietai gal darys 
tarpsavinės pagalbos šutai- 
tį su Turkija; tuom, girdi, 
Sovietai ątsakytų į Vokieti
jos bandymą visiškai įsi vy
rant Rumunijoj ir kituose 
Balkanų kraštuose.

tinęs Valstijos kariautų už

Sovietai Nepritaria
Vokiečių Planams

Balkanų Kraštuose

Italy Orlaiviai Smar
kiai Atakavo Anglus

Bardioj, Solume

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo laivyno ko- 
mandieriai tvirtina, kad 
šiai šaliai “reikalinga” Fran
ci jos sala Martinique, Cari
bbean Juroje. Jie reikalau
ja, kad Franci j a leistų 
Jungtinėms Valstijoms bent 
įsikurt stovyklas savo karo 
laivams ir orlaiviams toje

ANGLAI BIJO GREITO
VOKIEČIŲ ĮSIVERŽIMO

Berne, Šveicarija. — čia

tokius ' vadus kiekvienoje

ANGLŲ ORLAIVIAI IŠ 
NAUJO TAŠKĖ ITALŲ

PRIEPLAUKA VALONĄ

4T
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Graikų Pranešimas:
Athenai. — Anglų orlai

viai smigikai vėl atkakliai 
šturmavo italų prieplaukos 
miestą Valoną, pietinėje Al
banijoje ir užkūrė didelius 
gaisrus tenai tinę j e lėktuvų 
stovykloje.

Italai apsitvirtina Lago- 
ros tarpkalnėje, 15 mylių į 
pietus nuo Valonos.

Graikai užėmė':,dar kelias 
italų pozicijas.

f Cairo, Egiptas, gruodžio 
26.-—Anglai iš 25Q kanuolių 
nuolat bombarduoja, italus

ORAS.—Dar bus lietaus. Bardioj, Litnjdj;

&

Anglai Praneša:
Cairo, Egiptas, gruodžio 

26.—Italų orlaiviai smigikai 
įnirtusiai bombardavo ang
lus, apgulančius Bardią, ita
lų prieplauką Libijoj.

Anglų karo laivai, armi
jos artilerija ir lėktuvai 
bombarduoja italus Bardioj.

Anglų orlaiviai atakavo 
italų lėktuvų stovyklas Te- 
mimi ir EI Gazela, Libijoj.

Stambus būrys italų or
laivių bombardavo karinę 
anglų stovyklą Solumą, Eg
ipte, prie Libijos sienos, ir 
padarė anglam šiek tiek 
nuostolių.

■ Anglų orlaiviai susprog
dino bei padegė kelis italų 
amunicijos sandėlius Ryti' 
nėję Afrikoje.

Valparaiso, Chile. — Čia 
atplaukė pagalbinis anglų 
šarvuotlaivis “Prince Ro
bert.”

< v v.T . •• .. , f. | V' ‘‘-i

Francūzų valdžia atmeta 
tuos reikalavimus.

SVARBU NEU2SIREG1S-
TRAVUSIEM NEPILIEčIAIfl

Anglai Praneša:
London, gruod. 26.—Per 

2 dienas ir naktis, vokiečių 
orlaiviai nebombardavo An
glijos, .o anglų orląiviai ne
skrido bombarduot Vokieti- • 
jos. Tai buvo neoficialios, 
kalėdinės oro veiksmų pa
liaubos. ‘I

Bet dabar anglai nužiūri, 
kad vokiečiai mėgins urmu 
kelt savo armiją į Angliją, 
šiuo tarpu oras būtų puikus 
tokiam vokiečių žygiui. An- 

l/|glai, todėl, subūrė dveja

Washington, gruod. 26.— 
Ketvirtadienis buvo pasku
tinė diena užsiregistruot ne • 
piliečiams sveturgimiams.

Registracijos direktorius 
dabar įspėjo, jog kurie ty • | 
čia neužsiregistravo, tai ga-| 
lės būt skaudžiai nubausti. tįek daugiau savo kariuo- 
Bet jeigu kas iš nedrąsos ar mengS j pajūrius, per ku- 
del kitos priežasties neužsi- rjuos vokiečiai galėtą mė* 
registravo, tegu kuo grei- gįnt įsiveržt. Tuose pajū- 
čiausiai ir be baimes eirtF riUoSe pHstatyta daugybė 
pasiaiškinti į centralinį vie-fortų, kanuolių ir kulkas* 
tos paštą. Ten jis dar gales vaįdžių.
užsiregistruok

Užsiregistravimas ne mandierius gen. von Brau- 
kenks gauti -pirmąsias ar chitsh tik 48 valandos atgal 
antrąsias pilietines popie • paskelbė, kad vokiečiai “He* 
ras, sako minimas valdiniu- siog dega” nekantrumu kuo 
kas. , I greičiausiai užpult Angliją.

riuose pristatyta daugybe

Vyriausias vokiečių ko

į
«f
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karo laivyne jūreivių ir rezervų kiekį iki 
340,000.

Budavoti: 50,000 orlaivių; 130,000 or
laiviams motorų; 17,000 didelių kanuolių: 
25,000 lauko kanuolių; 13,000 apkasinių 
kanuolių; 33,000,000 paruošti kanuolių 
svaidinių; 9,200 tankų; 300,000 kulkas- 
vaidžių; 400,000 automatiškų šautuvų; 
pastatyti 380 naujų karo laivų; 200 tran
sporto laivų; įsteigti 210 mokinimosi ka
reivinių punktų; išbudavoti 40 karinių 
valdiškų fabrikų, kurie gamins įvairius 
ginklus ir paruošti dėl 1,200,000 rezervų 
drabužių ir kitokių reikmenų.

Taip mūsų šalis ginklavosi ruošiantis į 
Pirmą Pasaulinį Karą, taip ji ginkluojasi 
ir dabar.

Kas Nuveikta Pradžios Mokslo Srityje 
Lietuvoje

Rašo V. Žilionis, š. L. K.
Prad. mokyklų valdybos 

viršininkas
Kai kitos švietimo Liau

dies Komisariato valdybos, 
— suaugusių švietimas, 
priešmokyklinių įstaigų sky
rius—, pralaužė pirmuosius 
ledus, steigdamos naujas 
liaudies kultūrinimo įstai-

mūsuose didelė mokyklų 
dauguma kaime, iš seno dar 
veikia pagal semestrinę si
stemą: pavasario — rudens 
ir žiemos. Kaime pavasarį 
ir rudenį mokyklas lanko 
tik parengiamoji ir III kla
sė (buv. IV skyrius), o kur 
yra IV klasė ir VI skyrius. 
Nuo lapkričio men. 1 d. ma-

gas, pradžios mokyklų vai- (parengiamo-

Amerikos Prekybos Laivynas
Admirolas Emory S. Land, pirminin

kas Jungtinių Valstijų Jūrininkystės Ko
misijos, sako, kad Jungtinių Valstijų pre
kybos laivynas sudaro 14,60.0,000 tonų 
įtalpos. Bet jis deda didelę svarbą į 
Amerikos laivų būdavo j imo industriją, 
kuri yra galinga. Dabar yra budavoja- 
ma 1,500,000 tonų naujų prekybos laivų. 
Laivų būdavo j imo industrijoj dirba per 
100,000 darbininkų. Jų kiekis gali būti 
pakeltas. Jis numato, jog kai daug bu- 
davoja karo laivų, tai gal pritruks plieno, 
bet, jo supratimu, tai maža bėda, nes jau 
pereitame kare Amerika naudojo pusiau- 
iš plieno ir medžio laivus. O kada taip 
daug skandina, tai pono, Lando nuomo
ne, mažas skirtumas ar medinį, ar plie
ninį laivą, vis vien jis negali išlikti, 
kada torpeda pataiko. Gi medinius daug 
greičiau gali budavoti, kaip plieninius. 
Jo padavimais, 1919 metais, Amerikos 
laivų budavojimo fabrikai nuleido 1,177 
naujus laivus, bendrai 6,800,000 tonų 
įtalpos.

Anglija ypatingai nori, kad mūsų šalis 
stotų jos pusėj karan, nes ji pasitiki, kad 
Amerikos prekybos laivynas išgelbėtų ją 
nuo bado.

Laiškai iš Anglijos
“New York Times”, stambiausių kapi

talistų laikraštis, pradėjo spausdinti ne
va laiškus iš Anglijos. Laikraštis nepa
sako, kas tuos laiškus rašo ir kam, nors 
tame niekam pavojaus juk nėra. Jis pa
žymi: “Iš Londono”, “Arti Londono” ir 
tam panašiai.

Viename tokiame laiške rašo aktorė, 
kuri sako, kad nepaisant, jog sirenos per
sergėjo, kad atskrenda vokiečių lėktu
vai, bet ji kareiviams šoko, o jie plojo.

Kitame rašo neva mergina iš Bolton, 
kuri sako, kad karo pradžioj, kada sig
nalus išgirsdavo apie vokiečių lėktuvų 
prisiartinimą, tai visi bėgdavo į slėptu
ves. Vėliau, jeigu tai buvo užpuolimas 
naktį, tai eidavo povaliai, vieną akį ati
darę, o kita miegojo. O dabar, kaip iš
girsta signalus, tai tik ant kito šono ap
siverčia.

Tie laiškai yra niekas kitas, kaip tik 
karo propaganda, būk karas nėra jau taip 
baisus. Jie neturi nieko su tikrove.

Anglijos Reikalavimai iš Amerikos
Anglijos atstovas Washingtone pareiš

kė, kad ji daugiau negali Amerikai mo
kėti už karo reikmenis, nes neturi aukso. 
Taip rašo korespondentas ponas Turner 
Catledge iš sostinės. Po to pareiškimo 
prezidentas Rooseveltas tarėsi su savo 
kabineto žmonėmis per tris valandas ir 
pasiūlė, kad teikti Anglijai ne piniginę 
paskolą, bet karo reikmenų “paskolinti” 
už $3,000,000,000 (tris bilionus dolerių), 
o kaip karas baigsis, tai Anglija ginklais 
tą paskolą atiduos atgal.

Tuojau Anglijos atstovai ir įteikė Am
erikai savo reikalavimus, kas jiems yra 
reikalinga “paskolinti”, būtent: 12,000 
karo orlaivių; kurie bus verti $1,200,- 
000,000; 60-prekybos laivų) vertės $100,- 
000,000; kanuolių, tankų ir kitų ginklų 
vertės $1,700,000,000.

Anglijos atstovai sakė, kad pradžioje 
jiems to užteks, o vėliau jie praneš, kas 
jiems bus reikalinga.

New Yorko dienraštis “Daily News” 
editoriale rašo, kad jeigu tą “paskolos” 
planą užgirs kongresas, tai mes neiš
vengiamai atsidursime kare. Kitas dien
raštis “Times”, kuris pilnai remia tą pla
ną, rašė, kad vargiai Amerikai bus rei
kalingi tie ginklai iš Anglijos, kada ka
ras baigsis. Girdi, geriau duokime ir lai 
bus “demokratijai auka.”

Dabar jie reikalauja Anglijos valdo
nams aukų tik ginklais, amunicija, bet 
neužilgo jie dar garsiau reikalaus aukų, 
Amerikos jaunų vyrų krauju. Tai yra 
logiška.

Kaip Amerika Ginkluojasi?
1915 metais, kada Amerika rengėsi 

prie karo, tai prezidentas Woodrow Wil
son įsakė, kad šios šalies armija būtų 
padidinta iki 400,000. vyrų. Jokio versti
no kareiviavimo nebuvo paskelbta pirm 
karo paskelbimo. Taip pat buvo įsakyta 
budavoti: 10 šarvuočių; 16 kruzerių; 50 
naikintojų; 100 submarinų, kurie turėjo 
būti gatavi iki 1920 metų.

Šiemet prezidentas įsakė pasiruošti. 
Apsigynimo reikalams paskyrė net $13,- 
000,000,000, nors visos valstybinės įplau
kos buvo numatomos tik $8,400,000,000.

Yra įsakyta atlikti sekami darbai. Įves
tas verstinas kareiviavimas, iki pavasa
rio pakelti armiją iki 1,000,000 vyrų, o

.Popiežius ir Orlaivių Bombos
Romoj, Vatikane, gyvena popiežius ar

ba kaip kiti vadina, “šventas tėvas”. Jis 
skelbiasi galingiausias žmogus katalikų 
tarpe, nes būk yra tikras Dievo pasiunti
nys. Jo žodis, tai įstatymas katalikų baž
nyčiai, jo “šventenybė” didelė, nes jis ga
li vienus paskelbti “šventais”, kitus "pra
keikti.

Bet kada laukiama ant Romos pasi
rodant anglų karo lėktuvų, tai ir popie
žius neatsiduoda Dievo valiai, o čia pat 
apsirūpina žemiškomis priemonėmis. 
United Press žinių agentūra pranešė, 
kad popiežiaus įsakymu išbudavojo jam 
nuo orlaivių slėptuvę, kuri yra giliai po 
žemė ir jos išbūdavo j imui sunaudojo ne
mažai plieno. Slėptuvė turi tris kam
barius po 12 pėdų kiekvienas kryžiavai. 
Vienas iš kambarių paverstas į virtuvę, 
kitas į miegamąjį ir trečias į studiją. 
Kaip matome, tai “šventas tėvas” ne juo
kais rengiasi ten gyventi. Matyt, kad jis 
netiki tam katalikiškam mokinimui, “kad 
be Dievo valios žmogui nei plaukas ne
nukrinta.”

Karingas Vyskupas ’
Vyskupas James Cannon iš Richmond, 

Va., rašo laišką “New York Times” laik
raštyj, kuriame griežtai reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos tuojaus stotų karan 
Anglijos pusėje. Jis reikalauja, kad Am
erika suteiktų Anglijai $5,000,000,000 pa
skolą, duotų karo orlaivius ir pasiųstų 
jai į pagalbą Amerikos karo laivyną.

Labai karingas vyskupas. Tik kažin 
kodėl jis patsai liuosnoriu nevažiuoja į 
Angliją ir nestoja karan?

KAIŠIADORIŲ APYLIN
KĖSE SULAUKTA GRA

ŽAUS DERLIAUS
Kaišiadorys. — Kaišiado

rių apylinkėse vietomis vyk
sta šakniavaisių nuo laukų 
nuėmimas ir bulvių kasi
mas. Bulvių nuėmimas daug 
kur įpusėtas. Visur bulvių
d* r liūs gaunamas .geras, pašaras ne per geriausiai runkeliams kasti buv. KaL

Gerai užderėjo ir šakniavai
siai. Vietomis bulvių der
lius toks geras, kokio senai 
tebeatmenama. Palyginti su 
ankstyvesniais metais, šie
met ir bulviakasis anksčiau 
prasidėjo. Vietomis valstie
čiai mažesnes bulves numa- binių ir valstybinių įstaigų 
to panaudoti pašarui, nes tarnautojų ir moksleivių

užderėjo. DabąP ūkininkai 
nusiskundžia tik samdinių 
stoka. Paskubinti rudens 
darbams, sudaroma talkos. 
Štai Kaišiadorių komparti
jos iniciatyva buvo-sudary
ta talka iš vietos savivaldy-

ir moksleivių

dyba plėtė mokyklų tinklą 
bei tvarkė esamas mokyk
las, stengdamosi pakreipti 
auklėjimą bei mokymą so
cialistine linkme. *

Jau nuo 1930 m. Lietuvo
je yra įvestas privalomas 
mokymas, tačiau gyvenime 
šis privalomumas dažnai 
likdavo tik popieriuje. Be
veik du trečdaliai mokyklų 
buvo samdomose patalpose, 
kaimo seklyčiose. Tik reta 
kuri tokia seklyčia gali su
talpinti iki 40 mokinių,’ tuo 
tarpu vaikų susidarydavo 
iki 50—60. Taigi dėl vietos 
stokos ne visi mokiniai pa-| 
tekdavo į mokyklas arba 
lankydavo jas nenormaliai.

Didžiausias dabartinės 
pradžios mokyklų valdybos 
rūpestis buvo ir yra pra
plėsti mokyklų tinklą bent 
iki tiek, kad į esamas mo
kyklų patalpas galėtų su
tilpti visi mokyklinio am
žiaus vaikai. Šiam tikslui 
visomis išgalėmis buvo sten
giamasi steigti naujus mo
kyklų komplektus tose vie
tose, kur mokyklos perpil
dytos ir kur mokytojui tek
davo dirbti su 60 ir dau
giau mokinių. Iki lapkričio 
men. 1 d. atidaryta 530 nau
jų klasių. Tai, be abejo, re
kordinis naujų klasių skai
čius; buržuazija per metus 
teleisdavo apie 150 naujų 
komplektų. Plečiant mokyk
lų tinklą susiduriama su 
cenzuotų mokytųjų stoka. 
Jų šįmet turėta apie 400. 
Trūkumas papildomas bai
gusiais vidurines mokyklas 
arba buvusiais mokytojais. 
Jie skiriami mokytojo tarny
bon laikinai. Numatoma iš 
pat pavasario suruošti ke
lių mėnesių pedagoginius 
kursus, kad tuo būdu laiki
nieji mokytojai galėtų įsi
gyti atitinkamą mokslo 
zą.

Dar šių metų plane nu
matoma atidaryti iki 
naujų klasių. Maždaug tokį 
klasių skaičių leidžia atida
ryti turimas laikinųjų mo
kytojų kandidatų rezervas 
bei išlaidų sąmata. Tuo bū
du mokytojų skaičius iš 6,- 
600 pasiektų iki 7,400. Vadi
nasi, visa didžiulė pradžios 
mokyklų mokytojų armija 
per 4—5 mėnesius būtų pa
didinta daugiau kaip 10 
procentų (kas dešimtas mo
kytojas naujas). Vienam 

•mokytojui atitektų jau ne 
—60 mokinių, o tik 45 mo
kiniai. Tai, žinoma, dar per 
didelis ir toks mokytojo ap*

cen-

ji klasė) yra paleidžiama, o 
darbą pradeda I, II klasė, 
kartu mokydamasi su anks
čiau pradėjusiomis III ir IV 
klasėmis bei šeštuoju sky
riumi. Semestrinė sistema 
uždelsia mokymosi laiką 
(parengiamosios klasės kur
sas išeinamas per 2 metus), 
be to, padaro ilgas moky-

mų bei vadovėlių. Tai būti 
brangi medžiaga, nustatantbrangi 
ateities programas.

Pradžios mokykla labai 
daug priklauso nuo patalpų. 
Jeigu blogos patalpos, ken
čia tiek mokinių, tiek mo
kytojo sveikata, mokytojaB 
negali įvykdyti savo peda
goginių uždavinių. Iš 2,800 
pradžios mokyklų, tik 1,200 
turi nuosavas patalpas. Ir 
tai dalis šių patalpų seniai 
statyta, neatitinka norma
linės mokyklos reikalavi
mus. Daugumas mokyklų

250

peržiūrėjimas taip pat rei
kėjo atlikti paskubomis, ly
giagrečiai su kitais darbais. 
Kai senasis režimas pra
džios mokyklų programas 
ruošė ir neparuošė net ke
lis metus, socialistinės mo
kyklos programos buvo pa
ruoštos ir paskelbtos per 2 
(mėnesius. Programas be
ruošiant buvo žiūrima gy
venamojo momentų reikala
vimų. Orientuotasi į Tary
bų mokyklų programas, ta
čiau nepamiršta ir specifi
niai mūsų mokyklos reika
lavimai, ypačiai šiais perei- yra nuomojamose patalpo* 
namojo pobūdžio mokslo se. Ateinančiųjų metų pla- 
metais. Pakeista pradžios ne pradžios mokyklų staty- 
mokyklos sistema, suma-|bai numatyta 15 milionų Ii- 
žinant pradžios mokyklos i 
metų skaičių (iš 6 į 5).

Daug painiavos ir rūpes
čio būta su vadovėliais. Vi
sus naujus paruošti per to-1 .

mosi pertraukas, kas nėra’kį trumpą laiką nebu\o'asi^nuoaavo tam 
pedagogiška. Jau iš seno1 įmanoma. Nusistatyta esa- 
daugelis mokytojų pagei-(mus senuosius vadovėlius 
dauja semestrinę sistemą f peržiūrėti, pašalinti iš jų 
kaimuose panaikinti. Deja, tai, kas prieštarauja ar ne
iš karto tai padaryti negali
ma. Tam reikėtų prie šiais 
metais suteikiamųjų naujų 
mokytojų skaičiaus pridėti 
dar antra tiek (viso naujų 
mokytojų prireiktų 1,500). 
Negalint to padaryti, kur 
tik galima palaipsniui ši si
stema kaimuose bus naiki
nama.

Antrą. Privalomas moky
mas dabar teįvestas tik iki 
IV klasės (buv. V sk.). Di
dinant mokytojų skaičių, 
einama palaipsniui prie IV 
klasių (5 skyrių) privalo
mojo mokymo įvedimo. Tą 
kai kuriose respublikos da
lyse bus galima įvykdyti jau 
nuo ateinančių mokslo me
tų. Didžiulis pradžios mo
kyklų valdybos artimiausių 
kelerių metų uždavinys — 
eiti prie septynių klasių 
privalomojo mokymo įvedi
mo, koks jis yra kitose Ta-1 
rybų Sąjungos dalyse. Kai 
to bus pasiekta, kiekvienas 
vaikas turės privalomai iš
eiti anksčiau vadinamosios 
progimnazijos (buv. 4 kla
sių) kursą. Iš septy nerių 
klasių mokyklos darbo žmo
nių vaikai galės stoti į spe
cialias mokyklas, mokytojų 
seminarijas ir kt. Šiam di
deliam uždaviniui pasiekti,stovių) programų paruoši - 

jino darbas jau pradėtas. 
Mokytojai prašomi kuo ak
tyviausiai šiame darbe ta] • 
kininkauti, siųsti Valdybai 
savo pastabų bei nurodymų

siderina su dabartine san
tvarka. Reikėjo peržiūrėti 
bei patikrinti visa eilė va
dovėlių, nurodant, kas iš- 
mestina bei papildytina. Su
prantama, šitokiu būdu ne- 
įbuvo galima sulaukti visai 
'.tobulų vadovėlių. Dalis me
džiagos į juos pateko tik iš 
bėdos. Kai kurie knygynai 
pradžioje pardavinėjo se
nuosius vadovėlius be patai
sų, be to, tokių vadovėlių iš 
seniau turėjo patys moki
niai. Mokytojai įpareigoti 
pašalinti tuos lapus, kuriuo
se yra priešingų dabartinei 
santvarkai straipsnelių bei 
atvaizdų. Tai painus ir ne
lengvas priežiūros darbas.

Paruošta ir visai naujų 
vadovėlių. Spalio Revoliuci
jos sukaktuvėms išleidžia
ma literatūros chrestomati
ja. Išeina nauji geografijos, 
istorijos ir rusų kalbos va
dovėliai. Šiuo metu vadovė
lių klausimas jau išspręs
tas. Nuo lapkričio mėn. 1 
dienos, kai mokyklas prade
da lankyti žiemos semestro 
mokiniai, bus ,visų dalyku 
vadovėliai.

Dabar visu rimtumu ten
ka ruoštis ateinantiems 

| mokslo metams. Naujų (pa-

jau iš pat pradžių sistema-j 
tiškai rengiamasi. Tarybų 
valdžia, suteikdama atitin
kamų kreditų • bei kitokios 
paramos (pav. didindama 
pradžios mokyklų mokyto
jų atlyginimą 40%) sudaro 
tani reikalingas sąlygas. 
Darbo liaudis šitai turi su
prasti ir įvertinti;

Auklėjimo bei mokymo 
socialistinė linkmė—vienas 
iš pagrindinių pradžios mo
kyklų valdybos rūpesčių. 
Gyvenimas staiga pasisuko, 
nauja kryptimi. Reikėjo vi
są personalą, mokomuosius 
dalykus bent priderinti san
tvarkos dvasiai. Tai buvo 
labai painus ir sunkus dal
bas. Reikia .atsiminti, kad 
pradėję vadovauti dabarti
niai žmonės Švietimo Ko-

tų. Manoma statyti dau
giausia mažesnių mokyklų 
kaimuose. Čia daug padės 
patys gyventojai, talkinda
mi darbu. Senasis režimas 

reikalui 
vos pustrečio miliono litų. 
Šitoms ‘statyboms įvykdyti 
jau iš anksto, numatomas 
atitinkamas tinklas.

Pradžios mokyklų moky 
tojus kelis metus ( vargino 
vadinamieji mokytojų laips
niai ir kėlimas į aukštesnę 
kategoriją pagal inspekto 
riaus įvertinimą. Artimiau- v 
šioj ateityj šie laipsniai 
numatomi panaikinti. Mo
kytojas į aukštesnę katego
riją kils automatiškai pa
gal ištarnautą metų skaičių. 
Manoma daryti skirtumą 
tarp kaime ir mieste dirban
čiųjų mokytojų, kaimui- su
teikiant pirmenybė (per > 
mažesnį metų skaičių kaimo 
mokytojas galės pakilti į 
aukštesnę kategoriją).

Artimiausiųjų Valdybos v 
darbų plane žymią vietą 
užims mokytojų žinių pagi
linimo organizavimas. Žie
mos atostogų metu, kiek tik 
leis sąlygos, bus - plačiai er* • 
ganizuojami ideologiniai 
kursai. Šiuo metu apskrity
se vyksta mokytojų konfe
rencijos.

Esant cenzuotų mokyto
jų trūkumui, nuo gruodžio 
mėn. 1 d. projektuojama 
atidaryti kelių mėnesių pe
dagoginiai kursai asmenims, 
baigusiems vidur, mokyklas 
arba kelis metus dirbu
siems mokykloje, bet netu
rintiems mokytojo teisių. f 
Apie šiuos kursus netrukus 
plačiai bus paskelbta spau-

Iki naujųjų metų Valdy- 
(Tąsa 5-tam puslap.)

krovimas, tačiau šia linkme įmjsarjaįe turėjo beveik vis
padaryta labai daug. Res
publikos iždui toks naujų 
klasių padidinimas vien pa
grindiniam mokytojų atly
ginimui atseis per 200,000 
litų mėnesiui, o per metus 
apie 5 milijonus litų.- Čia 
neįskaitoma mokyklų laiky
mo ūkio išlaidos, kurios šią 
sumą beveik padvigubins.

Didinti mokytojų skaičių j^ios mokyklų mokytojų 
verčia ne vien per didelis skaičių reikia daug laiko ir 
mokytojo darbu apkrovi- energįjos, Tuo tarpu viskas 
mas. Reikia atsiminti, kad tUrejo eiti skubiu tempu

ką pradėti iš naujo ir tose 
srityse, kurios jau nuo se
niau veikė. Reikėjo pertvar
kyti personalą, duoti naujas 
mokomųjų dalykų progra
mas, keisti ątgyventus įsta
tymus, išleisti naujus, su
valstybinti įvairias privatiš- 
kas mokyklas. Pertvarkyti 
septynių tūkstančių pra-

Jungt. Valstijų valdžios “paslaptingas misijoniorius”, 
pulk. W. J. Donovan (dešinėje) apsilankė Londone. 
Jis lankysis ir kituose kariaujančiuose kraštuose, 

rinkdamas informacijas.

f

-- nes gyvenimas nelaukia, 
šiadorių dvafę. Talka pra-Bet iki Spalio sukaktuvių
ėjo su dideliu ,{0feisekimu. visas darbas bus baigtas.
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“Žemaitijos Muravjovo” 
Žemė Liaudžiai

ORO BOMBOS JĖGA

Židikų valsčiuje, pagal jo mažažemiai bei * bežemiai, 
dydį, buvo bene rekordinis Spalio 30 d. dokumentai 
dvarų skaičius: 40. Taip buvo įteikti žmonėms, gavu- 
pat buvo daug ir stambių siems sklypus iš buv. gen. 
ūkininkų, kurių žemės vir- žiauriojo Plechavičiaus gim- 
šijo paliekamas normas. Vi- tinęs — Bukančių polivar- 
so žemės reforma palietė 
160 ūkio vienetų su 8,500 
hektarų. Valstyb. žemės 
fondan paimta 4326 hekta
rai. Nors buvo gana daug ir 
painaus darbo, tačiau ž. ū. 
komisijai ir matininkams 
labai intensyviai dirbant, 
spalio 27 d. baigtas žemės 
skirstymas ir dalinimas. 
Žemės gavo 575 kumečiai, į

Sunku tikrai ■ išmieruoti suomet užsidega, o tiktai] Vidutinės mieros bomba 
oro bombos jėgą, tačiau pri- smarkiai, jį sukrečia. Žino- (apie 2,000 svarų) sprogda- 
vesdami vieną-kitą pavyzdį, ma, jeigu liepsnos liežuvis ma gali iškasti į vieną se- 
bandysime supažindint skai- (sprogstant bombai) pasie- kundą 1,000 kubiškų yardų 
tytoją — bent paviršutiniai kia netoliese esant gazoli- žemės, padarydama duobę 
su šiuo klausimu.

Sprogdama oro bomba 
įgauna savo naikinančią 
jėgą nuo milžiniško įkarščio, 
greitumo ir spaudimo.

Bombos karštis, tuo mo
mentu kai ji sprogsta, pa
siekia net 3,470 laipsnių 
centigrade gradusninko. Dėl 
tokios aukštos temperatū
ros, bombai sprogstant, vi
suomet pasipila liepsna, bet tai jos sprogstamieji gazai 
dėl milžiniško trenksmo, plečiasi apie penkių mylių 
sprogdinamas daiktas nevi- greitumu į sekundą.

Kaip Susidarė Tarybų 
Respublikų Sąjunga

*1

B

ko.
Apie Plechavičiaus žiau

rumą bus girdėję visi mūsų 
tėvynės žmonės. Tačiau nuo 
jo teroro bene daugiausiai 
nukentėjo Židikų, Ylakių, 
Sedos bei Skuodo apylinkių 
gyventojai. Šiose apylinkė
se daug kur matyti vidury
je lauko ar prie krūmų kuk
lius, apsamanojusius pamin- 

|klėlius bei kryžius. Iš arti- 
Maskvos Žvėrinčius mųjų ,vaĮstie.ši.’Jsužinai-kad tai Plechavičiaus aukų, jo 

ka- 
Ple- j 

uŽe-' Tūlas Carnegie muziejaus 
pa_ geologas papasakojo seka- 

, mą atsitikimą: ■ v 
J Vedant tyrinėjimo darbus 
. toli šiaurėje, vienam iš mok
slininkų grupės pavyko nu
šauti šiaurinę mešką. Yra išJirbinėt 1847 metais. Šių 

dienų kianai dirbami iš blė- 
tos, kurios paviršius . ap
trauktas plonyčiu sluogsniu 
cino. (Tasai cino sluogsnis 
yra 0.00008 colio storumo.)

no ar aliejaus, tai, supran- taip gilią, jog lengvai gali- 
tama, prasideda gaisras, ma būtų paslėpt paprastą 
Todėl, padegamosiose bom
bose, prie paprastos sprogs
tamos medžiagos, būna pri
dėta ir degančių chemikalų, 
kurie, sprogstant bombai, 
užsidega ir tokiu būdu pra
sideda gaisras.

Kuometv bomba, užtaisyta 
su dinamitu, būna padegta,

Tarybų Socialistinių Res-| Reikia dar pažymėti, kad 
publikų Sąjunga susikūrė įvairios tautos sąjunginėse 
___ _ _ V. - - . a • 1 1 . •

Gavo Didžiulį Želvį
Kuomet Kepenys ir 
Svogūnai Nuodingi

AR ŽINAI, KAD?

dviejų aukštų namą.
Jeigu tokios bombos jėgą 

galima būtų pajungti į vi
dutinį automobilį, tai su 
tiek jėgos galima būtų iš 
New Yorko nuvažiuot į 
Washingtona (D. C.) ir dar 
liktų šiek tiek jėgos pasiva
žinėt po Washingtona ir 
apžiūrėt jo istorines vietas.

nužudytų žmonių, 
| pai. Dėl kruvinųjų 
chavičiaus darbų 
kas yra jį pavadinęs 
maitijos Muravjovu.” 
bar artimieji ir organ-jos 
žuvusioms daug kur jau pa
statė tinkamesnius pamink
lus ir tas vietas apsodino 
gėlėmis; kapitalistinės san
tvarkos laikais tatai neįma
noma buvo padaryti. Tat 
atėjo ir “galingojo” Plecha
vičiaus gadynės galas.

Minėtą djeną, Židikų ž. ū. vijurįų kepenis ir išsispir-

Pereitą rudenį Japonijos 
Jūroj rusų žuvininkai paga
vo milžinišką želvį (čere- 
poką), sveriantį 270 svarų. 
Jo kupros kiautas turi 4 
pėdas ir 7 colius ilgio ir 2 
pėdas pločio. Žvėrinčiaus 
valdyba dabar susirūpinus 
tuom, kaip tą želvį, iš jūsų 
gilumos pagautą, galės pri-, 
pratint prie negilaus van
dens.

Tasai želvis priklauso' partijOs komiteto
caretta ohvacea ‘^1, Pretorius drg; A. Skeivys

kune is gilumos jurų įsei-^. r_ matininkas Dubins- 
na į krantą tik vieną syk, kag nu ko ; Plechavičiaus 
į metus, idant padėti kiau- J
šinius.

Yra patirta, jog pagauti vusieji. Partijos sekretorius' 
nelaisvėn želviai tankiai drg. Skeivys pasakė kalbą 
“sustreikuoja”, atsisakyda- Taip pat tarė žodį ž. ū. ko
mi-priimti maisto. Sakoma, misijos pirmininkas Jarutis 
jog vienas Paryžiaus žvė- ir įteikė dokumentus pirma-, 
rinčiaus želvis atsisakė pri- jam J. Butai, gavusiam čia 
imti maisto per septynis 8 hektarus.
metus. | kad savo gautus 'sklypus vi-*

Dabartinis Maskvos žel- s! Piava^° tinkamai tvarky- 
vis taipgi “paskelbė” bado tuo galės siek tiek
streiką, bet žvėrinčiaus vai- atsidėkoti Raudonajai ar- 
dyba per prievartą jį mai
tina.

“Kianavimas” valgomųjų 
produktų Jungtinėse Valsti
jose prasidėjo 1819 m. Blė- 
tiniai “kianai” pasirodė 
1825 m. Tais laikais rankom 
dirbant kiantis vienas darbi
ninkas galėdavo padaryti 
60 kianų. Mašinom daug- 
meniškai kianus pradėta

Ežeras Iškastas 
Per 16 Dienu

Kaip Įstatymai Nurodo 
Girtumą

Dvi valstijos, Maine ir In
diana, įstatymiškai nurodo, 
kada automobilio vairuoto
jas yra girtas ir, žinoma, 
jam draudžiama vairuoti 
automobilį.

Vairuotojas rokuojamas 
girtu, jeigu jo krauju j e ran
dasi 0.15 nuošimčių alkoho
lio. Toks nuošimtis alkoho
lio kraųjuje reiškia tiek, jei
gu būtum išgėręs apie vieną 
paintę degtinės, arba apie 
10 bonkučių alaus.

Indianoj, jeigu vairuoto
jas turi 0.05 arba - mažiau 
nuoš., alkoholio savo krau
ju je (apie 3 stikleliai degti
nės), tai nesiskaito girtu. 
Bile nuošimtis alkoholio nuo 
0.05 iki 0.15—skaitosi 
“alkoholio įtaka,” bet 
nesirokuoja girtas.

Maine valstijoj “alkoholio 
įtaka” pasibaigia su 0.07 
nuoš. —V. R.

žinoma, jog siaurinių meš
kų steikas būna labai ska
nus, bet tuo tarpu meškos 
oda dar nebuvo nulupta, to
dėl mokslininkai išsiėmė iš

gino su svogūnais.
Iš karto kepsnys atrodė 

lyg muiluoto smoko, bet už- 
v. ; pylus daugiau druskos, vis-gimtinę, Bukoncių^ pohvar- kas pasitaisg gana puikiai, 

ką, kur yjų Jaukė žemę ga-- rytojaus visa moksli
ninkų grupė pajuto galvos

• skausmą, svaigulį ir abelną
• silpnumą. Tada grupės dak- 

1 taras Doutt atsiminė, jog
jis kur tai skaitė, kad šiau
rinių meškų kepenys yra

Jis pažymėjo, nu0ding0S.—Už poros dienų

•_ mijai, išvadavusiai visus iš 
'Smetonos ir Plechavičiaus 
I jungo. į

Mane Plechavičius taip 
pat norėjo nužudyti, ilgai 
j ieškojo, bet pavyko išlikti 
gyvam. O dabar jis pats iš
nyko ir iš jo žemės gaunu 
sklypą. Tačiau niekas nebe- 
sugrąžins mano pusseserės, 
Nocaitės :

po 
dar

visi grupes nariai pasitaisė 
ir vėl jautėsi normaliai.

1939 metais išlaidos ant 
svaiginančių gėrimų kiek
vienam Jungtinių Valstijų 
gyventojui išpuolė po $34.36.

Trys ar keturios ožkos 
duoda pieno tiek, kiek vie- 

. na karvė, bet jos galima iš
maitinti tik su puse karvės 
maisto.

Kodėl Voras Pats Nejsipai-' 
nioja į Savo Vortinkli

Jeigu jūs atsidėję tėmysi-

Malioriai sako, jog daik
tai, numaliavoti raudona 
spalva atrodo sunkesni, o 
numaliavoti mplynai arba 
geltonai—išrodo lengvesni.

Pereitą rudenį Ob upėj 
(Sovietijoj) buvo pagautas 
sturgeon (osiotr) 158 sva
rų. Jis turėjo 26 svarus ik
rų.

Oisterių išvaizda priklau
so nuo to, kokiam dugne 
jie augo. Ant kieto dugno 

. (jie būna platesni ir labiau 
paplokšti; minkštame dug
ne, kur jie gali “skęsti”, 
oisteriai auga didesni ir 

tamsesni. V. R.
ir trijų žmonos te į vorą, kuomet jis vaikš- 

brolių Kimtų, kuriuos kru- čioja po voratinklį, tai ga
lesi te pastebėti, jog jis dės
to savo ilgas kojas ant tam 

| tikrų siūlelių, kurie yra sto- 
nuomi- resnl lr nėra suvilgyti lim- 

gavo Pama medžiaga. Neklijauni

vinasis Plechavičius 
žudęs, — pareiškė 
Butą. *

Buvusis šio ūkio 
ninkas Jankauskas o__ , , . ,VM .
pusdevinto hektaro. Jo dūk-■voratinklio siūlai yra įsilgi- 
terys juokaudamos pasako- giniab kuriais . vaikščioja 
jo, kad Plechavičiaus moti-. Yora?’ .° skersiniai-yra kil
nia anksčiau reikalaudavusi, Jaunh i. kuriuos pakliūva 
ją vadinti Lietuvos kara-lmus^s kitokį smulkūs 

i vabzdžiai, ir prilimpa.

yra nu-
Jonas

Kolibry Greitumas

liaus motina. Ir dabar ji į 
ūkį retkarčiais atvažiuojan
ti ir žadanti išsivežti bite
les, kurių yra 8 aviliai. Esą,

respublikose turi savo auto
nomines respublikas arba 
autonomines sritis, arba 
tautines apygardas.

Didžiosios Spalio revoliuci
jos pergalės rezultate.

1918 metų sausio 18 d. 
susirinkęs visos Rusijos Ta
rybų suvažiavimas priėmė 

| “Dirbančios ir eksploatuoja
mos liaudies teisių pareiški
mą,” kur buvo pasakyta, 
kad Tarybų Rusijos Respu
blika steigiama laisvų tautų 
laisvo susivienijimo pagrin
du, kaip tarybinių socialis
tinių respublikų sąjunga.

1918 — 1922 m. savaran
kės Tarybų Respublikos su
sivienijo savitarpės karinės 
ir ūkinės pagalbos ir kit. su
tartimis.

1922 m. gruodžio 30 d. So
cialistinių Tarybų Respubli
kų Sąjungos I-sis suvažiavi
mas priėmė nutarimą Tary
bų respublikas suvienyti į 
vieną sąjunginę valstybę — 
Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungą.

1922 m. į Sąjungą įėjo

Pamidorai (tomatoes) pa
prastoje temperatūroje gali 
laikytis dukart ilgiau, jeigu 
vaško su aliejum mišiniu 
bus užklijuota jų kamblio 
vieta, nes tai svarbiausia 
vieta, per kurią pamidoras 
“kvėpuoja.”

Kaip Sena Yra Popiera 
Ir Knygos?

■?i

Tyrinėdami senovės Egip 
to civilizaciją, archeologai 
atrado, kad trys tūkstančiai 
metų atgal tenai liko iškas
tas didelis ežeras 
liką dienų!

Tai buvo 1396 
krikščionystės. 
Amenophis III 
naujo ežero, nežinia kokiam |ng Socialistinė respublika), 
tikslui (galtik pačiai, pa- Ukrainos TSR, Baltgudijos 
plaukyti). Išmieravę ežerą, «r užkaukazio Tarybų 
archeologai a p s k a i č iuoja Federacinė Socialistinė Res- 
taip: jei žemes reikėjo nešt1 
netoli, _čia pat kalnelius pil
ti, tai reikėjo 242,652 darbi
ninkų,—tai jau diktas mies
tas iš tiek žmonių.

per šėšio-

m. pirm keturios Sąjunginės respu- 
Faraonas blikos; Rusij^ (RTFSR — 
užsimanė pusijos Tarybų Federatyvi-

publika.
1924 m. Vidurinėje Azijo

je susidarė Turkmėnų ir 
Uzbekų sąjunginės respu- 

. su-Jeigu blikos, kurios 1925 m. 
reikėjo žemės, gabenti, to? sijungė su TSRS.

neliai, tai^turėjo dirbti T77,- ĮblikoS išsiskyrė buvusi au- 
262 žmonės—-labai didelis jų tonominė Tadžikų respubli- 
miestas! An šiaip ar taip, ^a ^ap0 lygiateise sąjun- 
vandenį po 16 dienų į iškas- gjne respublika. 1936 m. pa-

liau, kur dabar tebėra kal- 1929 m. iš Uzbekų respu-v

vandenį po 16 dienų į iškas- , ‘ -y_ .... r„
tą ežerą įleido ir karalienė ga] naują TSRS Konstitu-
Tiy su karalium Amenofi- 

1 s’u tenai puikiam laive 
plaukiojo. Tai ve, kokia ci
vilizacija dievų ant žemės. 
Nėr abejonės, kad tie dar
bininkai buvo vergai, kįek 
prastesni, negu mes šian
dien.

J. Baltrušaitis.

Dabar Būna Daugiau Saužu- 
dysčiy Negu Seniau

Jungtinių Valstijų Cenzo 
Biuro skaitlinės rodo, jog 
šiais laikais būna daugiau 
saužudysčių, negu seniau.

Yra patvirtinimų tai nuo
monei, kad chinai pirmieji 
išrado popiera ir spaudą. 
Miestelyj Loulan, Chinų 
Turkestane, tapo atrastas 
šmotelis popieros, ant ku
rios buvo aiškūs ženklai 
264 metų. Tai seniausias 
šmotelis popieros, kokis ka
da nors iki šiol buvo suras
tas.

Viena iš seniausių knygų 
tapo atrasta 1907 metais 
buddistų bažnyčios slaptam 
knygyne vakarinėj Kansu 
provincijoj, Chinijoj.

Centralinės Azijos dyku
mose, pagal taip vadinamą 
šilkų kelią, archeologai su- „ 

!rado popieros šmotelių, ku
rie yra mažiausia 1,000 me- * 
tų senesni už pradžią atsi
radimo popieros 0 Europoje. 
Tūli popieros šmotukai turi 
aiškius ženklus, parodan
čius jų senumą ir kitokius 
užrašus. Didžiuma tų po
piergalių atrasta senuose 
bokštų ir tvirtumų griuvė
siuose.

Bagdade, dabartiniam Ir- 
aq’e, popiera buvo žinoma 
apie 793 m.; Egypte—900 
m.; Moroccoj—1,000 m.; Is
panijoj—1150 m.; Francijoj 
—1189 m.; Italijoj—1276 
m.; Vokietijoj — 1391 m.; 
Anglijoj—1494 m. (du metu 
po tam, kai Kolumbus atra
do Ameriką).

s

ciją iš Užkaukazio federa
cijos susidarė sąjunginės 
Azerbeidžano, Gruzijos ir 
Armėnijos Tarybų Socialis
tinės respublikos. Sąjungi
nėmis respublikomis taip 
pat tapo Kazachų ir Kirgi
zų buvusios autonominės 
respublikos.

1940 m. kęvo mėn. įsikū
rė Karelų — Suomių TSR, 
1940 m. .rugpjūčio mėn. į 
TSRS sudėtį įėjo Moldavi
jos TSR ir savo laisvu noru 
j Sąjungą prisidėjo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
TSR.

Tokiu būdu dabai’ Tary
bų Socialistinių Respublikų 
Sąjungą sudaro 16 sąiungi-i 
nių lygiateisių respublikų.

Didelis Romanas Tiktai 
Dvieju Coliu Ilgio

Moteris miršta gimdant 
kūdikį. Jos vyras, kaltinda
mas už tai daktarą Abbot- 
tą, parmuša jį, apleidžia 
miestą, pirma padėjęs kū
dikį ant daktaro slenksčio. 
Daktaras priima, augina 
mergaitę kaip savo dukterį. ;

Duktė, užaugus, miršta 
b a k t e r i j os ir | bankininko Sykes’o sūnaus 

kitoki paprasta akim nema- peršauta. Daktaras žada 
tomi mikroorganizmai, vei- nutylėt šaudymą, jei ban- 
kiausia, daugiau suvartoja kininkas pastatydins ligonj-

Kolibriai yra labai mazr Taip, pavyzdžiui, 1920 me- 
paukstukai, kurie gabiausia (įajs Jungtinėse Valstijose; 
gah valdyti savo sparniu- buvo 8,959 saužudystės, o 
kus is visų plunksnuotų gy-1938 metais jau pakilo iki 

19,802.
New Yorko valstija sau

žudysčių skaičium stovi au
kščiausia — 2,248; Nevada 
žemiausia—36. Californijoj 
1938 m. buvo 1,874 saužu
dystės; Pennsylvanijoj —1,- 
397; Ohio—1,274; Illinois— 
1,271.

*i vvunų.
Paukštuko sparniukai yra 

mažuliukai, bet stiprūs pa
gal savo mierą. Jie plasnoja 
75 sykius į sekundą; kuo
met paukštukas “stovi ant 
vietos” ore, tai jo sparniu
kai plasnoja 55 sykius į 
sekundą. 0.07 sekundos rei
kalinga pakilt kolibriui nuo 
tvoros į orą. Tiesiai lekiant 
-paukštukas daro 50 mylių 
į valandą.

Kolibrio lizdelis puikiai ir 
stipriai subudavotas, kurio 
vidus būna išklotas minkšta 
medžiaga. Paprastai patelė 
atlieka tą darbą. Kaip tik 
išsirita iš kiaušinėlių ma- 
žiuliukai, jie būna nedides
ni kai žirnis, pliki, spangi ir 

. Tačiau jie auga

Aliejus Jūrų Dugne
Netoli miesto Baku (So

jas labai mylėjusi. Senosios vietiniame Azerbeidžane), 
Plechavičienės išdidumas ir Kaspijos Jūrų dugne geolo- 
dabar nesumažėjo. Gavę do- gai spėja, jog ten gali būt 
kumentus naujakuriai su ž. aliejaus. Dabar ten gręžia 
ū. komisija ir matinmku ap- jūrų dugną, ir jeigu suras 
žiūrėjo sklypus ir aptarė aliejaus, tai nusausins tą 
trobesių statybos reikalus, dalį jūrų ir gręš daugiau 
N u o m i ninkas Jankauskas šulinių, 
pasiryžęs statyti visus tro
besius mūrinius. Taip pat ir ] taipgi buvo atrasta aliejaus 
kiti žada neatsilikti ir gra- po vandeniu Kaspijos Jūrų 
žius namus statydintis, pakraštyj. ,Ta vieta vėliau 
Mat, uoliai dirbdami ir gavę tapo nusausinta, išpilta že-'bejėgiai. ‘ j' 
Tarybų valdžios paramą, jie mėmis ir dabar ten žaliuoją [labai gmarkiaį. Į dvi savai-

J'. graži giraitė, priklausanti,tęs jie pilnai .užauga, gali mrt ' .1 • I % f _ Ii. ’ m a > a.

Keletas metų pirmiau
London. Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Chur
chill per radio sakė, kad ita
lai narsūs kareiviai, bet ne
nori kariaut už Mussolinį; 
todėl Italijos armija ir pra- tikisi gražiai įsikurti. graži giraitė, 

E hdttL p. Krišponis. Stalino Aliejaus Trustui. lėkti; irsMHhsi su' šeimyna.

Bakterijos Okeanuose Dau
giau Suvartoja Oxygeno 

Negu žuvys
Dr. Claude E. ZoBell 

(okeanografas) sako, jog 
įvairios

Iš paviršiaus atrodanti 
malonūs, miklūs ir gražūs 
kolibriai, vienok jie yra ga
na žiaurūs. Jie kertasi vie
nas su kitu, išduodami pa
našų į pelės balsą. Jie taip
gi užpuola ir kitus paukš
čius, kelis sykius didesnius 
už save ir kerta jiems lėk
dami pro šalį, pasitikėdami 
ant savo greitumo ir miklu
mo, reikalui. esant pabėgt 
nuo bile kontr-atakos.

oxygeno, negu visos žuvys 
ir kitoki jūrų gyvūnai, pra
dedant nuo šrimpo ir bai
giant milžinišku oktopu.

Viena kvorta jūrų van
dens turi savyje nuo 100,000 
iki 10,000,000 bakterijų, ku
rios suvartoja oxygeno nuo 
.001 iki 1 kubiškam centi
metrui ant kvortos vandens 
per -metus laiko.
Tas išrodo beveik nereikš

minga, bet pamislyk, kiek tų 
kvortų ‘ vandens randasi 
akemr ...........

nę. Tasai sutinka, pastato' 
ligoninę, bet—būta sukčiaus 
—į užrašus įdeda punk 
pašalinantį daktarą ’ 
naudojimo tos institucijos.

(Čia ne pasaka, ne fikci
ja, tikras atsitikimas 
rikoje.)

Oxon Hill, Md. — Bei 
gant, sudegė Dorothy 
inbuck ir 5 jos vaikai, į 
6 iki 15 metų amžiaus
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Saying...
J. Stenot.

Lithuania.
Anthony Nikūnas, Lithuanian 

head of a large California state 
museum who visited here re
cently, has theories that may 
upset present-day opinions on 
the origin of the Lithuanians. 
Archeological findings in Lith
uania, he says, prove that the 
land was inhabited by Lith
uanians 25,000 years ago. If 
this is true, current theories 
that the Lithuanians came to 
their present home-land a few 
short thousand years ago dur
ing mass migrations from the 
south and east may have to be 
revised in the light of new in
terpretations.

It is hoped that the present 
government of Lithuania will 
turn its attention to a study of 
Lithuania's past and attempt 
to reconstruct the events that 
took place some thousands of 
years ago.

This research which is pro
bably already being underta
ken by scientists in Lithuanian 
museums is important not on
ly to an understanding of Lith
uania's past, but to a better 
^understanding of European and 
world history. Further infor
mation on the development, 
growth and civilization of Pri
mitive Man is needed if socio
logical science is to advance.

American History.
The ideological viewpoint of 

any group of people can often 
be found in its attitude to and 
interpretation of the past. For 
that one reason we can be well 
alarmed at the havoc being 
done to the history of, the 
United States by professors 
whose viewpoints on politics 
are being reflected in their his- 

-tory-books, to the detriment of 
the latter.

Current books that are being 
well-publicized and distributed, 
such as “Oliver Wiswell” and 
“Washington and the Revolu
tion,” are regarded as “new in
terpretations” and “fresh at
titudes” to the revolutionary 
background of the United 
States.

Far from being new interpre
tations based on newly disco
vered documents they are, too 
often, subtle and clever attacks 
upon the men and women who 
helped to

“Oliver 
ample, is 
can novel
but a sharp digging attack at 
the “rabble” that led the Ame
rican Revolution.

In the new books and articles 
about Washington and the Re
volution we see, not the fact 
that the Revolution was fought 
for certain principles and that 
among them were life, liberty 
and the pursuit of happiness; 
but (the hint that it was all an 
unfortunate misunderstanding, 
and that there were few real 
gains which we must defend 
today.

In the motion pictures the 
discoloration of American his
tory*. is sometimes more blatant 
and vicious. “Gone With 
Wind,” is an example 
needs no further comment, 
most recent that we 
is the “Howards of 
in which we find 
peopfe who fought
lution were a bit too 
give” in their attitude and that 
the gentle repressing hand of 
the Tories was a necessity in
stead of treason.

These new fraudulent pictu
re zations of American history 
aro not isolated incidents, apart 
from the present American 
scene. They 
larger drive 
by powerful 
country.

There
in

break

build this country.
Wiswell,” for ex

not the clean Ameri- 
it purports to be,'

the 
that 
The 
seen

H

have 
Virginia” 
that the 
the revo- 

exces-

are a part of a 
being undertaken 
groups in our

made, 
to

being; 
way,

is an attempt 
every possible

the rebellious liberty-

Britain, The War and the U.S.A
Englands Wants More Than 'Buying 

Power ...
U. S. Business Wants More 

Aid-To-Britain ...
The People Want Peace. They 

Force The Issue NOW ...

Than

Must

Indicted for 
Draft Dodging

Banquet for
V. Bacevičius

young 
"draft 
Fede-

LOS ANGELES.—49 more 
men weer accused of being 
dodgers” and indicted by the 
ral Grand Jury here.

As in the case of the 65 arrested 
last week* and the 19 the week be
fore, the majority of those sought 
today on bench warrants are char
ged with changing addresses with
out informing local boards.

The new indictments gave rise to 
fears that Government cops may 
soon start stopping youths on the 
street, demanding their registration 
cards. This was borne out by the 
announcement by Federal men that 
carrying a registration card will 
save a man from arrest if “stop
ped and questioned.”

BROOKLYN, N. Y. —An infor
mal banquet will be held in honor 
of Prof. Vytautas Bacevičius this 
Sunday, Dec. 29, in Laisve Hall.

Because Prof. Bacevičius has 
achieved such note in the musical 
field and because he is one of the 
leading pianists of our day, this 
banquet is being held so that local 
Lithuanians may have a chance to 
get better acquainted with this ar
tist.

There will be a musical program 
and one of our populai’ young sing
ers, Aldona Klimaitė, will sing.

The doors will be open at 1 p. 
and the banquet will start at 2 
m. Sunday afternoon.

The Influence of Hormones
And Vitamins on The Eye

by Dr. J. F. Borisas 
(continued)

The Adrenals exercise a profound 
influence on the eye. As an adre
nergic drug it acts directly on the 
pupil, the intraocular tension and 
(as in other parts of the body) as 
a hemostatic. It also may act on 
the eye indirectly through the sex
ual and other endocrine glands.

The Gonads play their part 
through the pituitary during preg
nancy and puberty. Localized illu
mination of the orbit stimulates the 
gonads. Schiotz investigated three 
hundred cases with hypo-gonadal

New Living 
Quarters for 
Lithuanians

5,000A workers’ settlement for 
people is to be built in Vilnius, the 
new capital of the Lithuanian SSR. 
The settlement Will occupy an area 
of approximately 12 acres. Founda
tions for the first five large blocks 
of flats are being laid, nearly 500 
workers being engaged on the job. 
The houses will have two and three- 
room modern apartments.

Steps are being taken by Vilnius’ 
trade unions to move workers from 
cellars and other uninhabitable liv
ing quarters to good apartments.

A description of the place former
ly occupied by a worker is publish
ed in the “Truzhenlk, 
the invitation of the local 
unions, sent its correspondent 
sped the slums.

"Bronius Dodzevičius has a 
ly of 10,” writes, the correspondent. 
“He himself works in a brick kiln. 
During the Polish occupation he was 
employed only during the summer. 
He. lived with his wife and their 
eight children in a cellar. In order 
that .the sun might penetrate into 
their gloomy quarters they had to 
dig a trench in front of the win
dow.”

Now the trade unions,have given 
Bodzevičius a three-robm apartment.

“We have never lived like this be
fore,” Bodzevičius said in an inter
view with the newspaperman. “In 
Poland, and afterwards in Smetona 
Lithuania, I had to care for a fami
ly of 10 without having a steady job, 
and when I did work I received no 
more than a few groszi. Now, al
though I have not as yet got a 
manent job, my earnings on 
public works project amount 
about 150 lits a month. My 
daughters are working at the 
and shoe factory. Our joint income 
is about 500 lits a month, which is 
real wealth to us. We always have 
enough to eat nowadays, and pro
per clothing. We can even begin to 
think about education. My daughters 
are now entering a secondary school 
for adults.”

which, at 
trade 
to in-

fami-

per- 
the 

to^ 
two 

boot

THIRTY-SIX workers’ families 
will celebrate the holidays in new 
apartments in šančai, a suburb of 
Kaunas , where construction has be
gun on a workers’ settlement, ac
cording to the “Truzhenik.” The 
six houses with six two-room apart
ments in each will be provided with 
all modern conveniences; there will 
be plots of ground around each 
house for gardens and playgrounds 
for children.

loving spirit of the American 
people and to deprive them of 
the lessons taught by the Ame
rican Revolution and the De
claration of Independence.

When this is done it will be 
an easy matter to push us into 
war.

But the American people will 
not be duped so easily.

m.
P-

women earlier 
and believed that this 
their gonadal function 
(menopause). They al- 
a rule, two years ear-

function in cataracts. He found that 
cataracts occur in 
than in men 
is so because 
ceases sooner 
so mature as
lier than boys. Conjunctival hemor- 
rage, conjunctivitis and phyctennlo- 
sis may occur periodically during 
menstruation.

re-
ex- 
an-

for Keratoconus, and 
a potent estrogenic or 
substances were effective 
them. Filamentous Kerati-

Gonadal insufficiency is often 
sponsible 
tracts of 
drogenic 
in curing
tis has been associated with meno
pause, and even glaucoma has been 
found in cases with low estrogen.

Gonadal insufficiency may influ
ence retinitis pigmentosa, and a po
tent estrogenic substance has given 
favorable results in both men and 
women affected by this disease.

The thymes may influence the eye 
through the pancreas-, the gonads, 
the thyroid and the hypophysis.

The pineal gland which is res
ponsible for precocious puberty and 
premature senility may exercise 
pressure and cause scotomas and op
tic atrophy.

Vitamin A
Vitamin A is important in main

taining normal integrity of the epi
thelial surfaces throughout the bo
dy (cellular nonvascular layer co
vering all the free surfaces, cuta- 

etc., including glands) 
the cornea, nose and

. neous mucous 
especially in 
throat.

Without a 
this vitamin < 
to bacteria.

Symptoms 
cy are deficient 
progressing to night blindness of va
rying severity. In progressively se
vere cases, dryness of the cornea, 
infection, ulceration and sometimes 
loss of the eye through what is 
known as panophthalmitis (inflam
mation of the eyeball in 
parts).

Following 
Vitamin A 
reader that 
daily:—

One egg contains, 
Vitaman A and in 
tions (approximately 
the following foods are found these 
quantities

Peaches 
carrots

• hubbard
sweet potatoes
dandelion 
kale 
spinach 
lentiles 
turnip tops 
mustard greens 
leaf lettuce

sufficient quantity of 
cells are less resistant

of Vitamin A deficien- 
dark adaptation

foods are rich 
and I suggest 
he eat

all its

in 
to-

the 
my 

some of them

1,000 units of 
100 gram por- 
3% ounces) of

of Vitamin A.
and apricots 2,000 units

3,100 “
4.800 “
2.200 “
1.200 "

27,000 “
8,000 "
7,000 “
2.800 “
2.200 “

100 “

squash

vitamin can takeRemeber no one 
the place of another as all are 
equally necessary to good health and 
nutrition. Vitamin A is one of the 
vitamins that will help your vision.

Labor and the 
Defense Prog.

labor, CIO President Philip 
declares in an article ap- 
in the December issue of 
Graphic. Labor is carrying

WASHINGTON. — America’s de
fense program can succeed only with 
the full cooperation and participa
tion of 
Murray 
pearing 
Survey
out its responsibilities magnificently, 
he says, where it is given a chance.

“But,” Murray asks, “are power
ful persons who are now, as always, 
bent on the destruction of democra
cy, going to be allowed to impede 
labor in assuming its full share in 
defense? For example, are we going 
to let the Bethlehem Steel Corpora
tion continue its violations of the 
National Labor Relations Act?”

MUST CHANGE POLICY
Bethlehem Steel, Murray points 

out, Was one of the firms which

Youth Org.
Ends Tour of 
LDS Branches
BROOKLYN, N. Y.—After spend

ing two months on a tour of LDS 
branches throughout the West, John 
Orman, secretary of the LDS Nat’l 
Youth Committee, returned to 
Brooklyn this Tuesday.

Mr. Orman in his tour has visi
ted many of the far-away branches 
in Ohio, Illinois, Colorado and other 
states showing the motion pictures 
of the LDS Sports Meet and Con
vention held this year.

force the 
policy is 
problem, 
big busi-

In commenting upon the trip, 
Johnnie said, “The LDS youth 
movement is growing and is now 
unquestionably the leading organi
zation among Lith-American youth. 
We are also the leading sports or
ganization among Lith-Americans as 
was brought out at the A.A.U. con
vention in Denver.”

More information on the results 
of Johnnie’s organizational tour will 
bo contained in the forthcoming is
sues of the Tiesa, official organ of 
the LDS, said Joseph Sacal, field or
ganizer who edited the newspaper 
John Orman’s absence. .

“Between Party”
For Lowell

in

we have 
get-together 
the Lowell 
and drama- 
to find free

our songs
been hard
so busy members but

"com-

LOWELL, Mass. — The Balso 
Chorus after a few months of re
tirement is opening its winter sea
son with an “In-Between Holidays 
Party.”

For quite some time, 
been attempting to 
and continue amusing 
public with 
tics. It has 
time among
at last we are having our 
ing-out party” (as the best of the 
Four Hundred do) and on Saturday, 
December 28, 1940, we invite every
body (all restrictions arc down) to 
come to 338 Central Street, Lowell 
— at-7:30 p. m. and indulge in 
"exorcise to music.k .

Our hall has just boon painted, 
renovated, and the floor made slip
pery for dancing. Now, you waltzers 
and smooth dancers, will find real 
pleasure in gliding to the strains of 
Wayne King or Guy 
Now, you, "jitterbuggers,” 
around with new case 
Goodman or whoever it is 
those tuneless tunes.

The admission is small 
pacity crowd is expected,
who come the more the Chorus will 
be encouraged to continue on its 
rollicking way.

How many tickets are you tak
ing? Still Hepzibah.,

Lombardo. 
will speed 
to Benny 
who plays

and
The

a ca- 
more

Seen Santa’s new assistant? 
Name is Mary Martin. Sings on 
NBC’s “Maxwell House Coffee 
Time.” So don't think you’re 

old to write to St. Nick,

failed during the first World War, 
to produce armaments, fast enough, 
and- in sufficient quantities for the 
Country’s needs. Under its severe 
anti-union policies, labor turnover 
was enormous and strikes prevalent.- 
(t must not be allowed to repeat the 
story at this time, Murray declares.

"Certainly we cannot defend our 
democratic society by fortifying in
dustrial dictatorships. The preserva
tion of democracy is a twofold task.

“First, we must encourage 
extend the democratic way of 
in government and in industry; 
cond, we must develop adequate 
fenses against the enemies of 
mocracy without. The one is 
possible without the other;

and 
life 
se- 
de- 
de- 
not 

r___ _ __ both
must be prosecuted simultaneously.”

Why Should England Need Money?

AS BRITAIN representatives 
press demands for U. S. credit 

to pay for Britain’s war purchases, 
it is becoming clearly understood in 
government and financial circles 
what such aid would result in and 
what the basic problems are involv
ed in granting it. How to 
people to accept a loan 
only one administration 
The others mostly concern
ness and are more or less concealed 
from the public .

Everyone from Secretary Morgen- 
thau down has shown some skepti
cism as to Britain’s actual financial 
necessity at present. APM’s Bulletin 
last week listed a number of Bri
tish resources in this country 
which might be used in payment 
instead of American loans. All esti
mates of total British holdings here 
more than cover the cost of British 
orders on hand. The Foreign Policy 
Association estimates a them as suf
ficient to cover British purchases 
for the, next 12 to 18 months.

The Choice Before Imperialists
Among themselves they do not 

pretend to be particularly benevo
lent. Some, in fact, are as frank 
about their program as any critic of 
it could be. The U. S. News, a ma
gazine published in Washington for 
business men, remarks candidly 
that the crux of lhe present situa
tion is a shift in control of world 
investments from the British Isles 
to North America, that as the war 
proceeds, the U. S. is increasingly 
assuming the role of world banker 
and is preparing to “move over into 
a field long filled by the British.”

Thus aid to Britain becomes a 
question less of charity than of op
portunity. For the stimulus to aid
ing Britain is the prospect that 
Britain will pay on a huge scale and 
become Second to. the U. S. as a 
world power.

Virgil Jordan, president of the 
Nat. Industrial Conference Board, 
made this point plain the other 
day in a speech before the Bankers 
Association Convention—a speech 
most papers failed to print, perhaps 
because it was too revealing.
. Even if Germany is defeated, he 
said, England will emerge from 
this war “at best” as a junior part
ner in a new Anglo-Saxon imperial-

ism in which the economic resources 
and the military and naval strength 
of the U. S. will be the center of 
gravity. “Southward in our hemi
sphere and westward in the Pacific,” 
he said, 
its way, 
economic 
prestige, 
United States.”

The leaders of business and gov
ernment in the United States would 
prefer not even to stop and answer 
the question: Shall we stop the war 
or extend it further? Their concern 
is. How can we get the most out 
of it? ONLY THE PEOPLE CAN 
MAKE ’ THEM CONSIDER THE 
ALTERNATIVE OF PEACE.

“the path of empire takes 
and in modern times of 
power as well as political 
the sceptre passes tb the

But To Drag The U. 3. into War?
Diplomatic talk is more and more 

directed at keeping Britain’s war > 
going until 1942. Now that the U. S. j 
is such a close partner. British war 
leaders can afford to put up the 
proposition squarely to their Ameri
can colleagues and let them cope 
with it. It is that in order to push 
the war into a second phase — in
vasion of the European continent — 
England must have the 100% un
equivocal certainty of U. S. support, 
In effect, the whole future respon
sibility for the European war is 
placed on the U. S., a pretty .large 
burden for a supposedly neutral ally. 
It is now up to the U. S. to an
swer the question: Shall we make 
this a bigger, bloodier and longer 
war with its aim to crush Nazi im
perialism, or shall we curtail it, 
force Britain and Germany to sign 
a peace, and in peacetime concen
trate on helping the democratic 
elements in all countries of the 
world to take control of their go
vernments ?

The Choice Before the People 
DIFFICULT as both alternatives 

arc, they must be faced not 
only by the U. S. government but 
by the American people. For the 
American people the determining 
factor is: which course would offer 
the most effective chance of estab
lishing government by the people in 
Europe and throughout the world? 
Which course would mean an inten
sification of the problems which 
led to this, war and the last one?

If powerful financial, commercial 
and industrial interests had nothing 
to say about and nothing to gain 
from United States foreign policy, 
these would be simple questions to 
answer. If the imperialistic combi
nation of these interests did not in
tend,' in prosecuting our foreign po
licy, to substitute for 'democracy a 
greater imperialist organization than 
the world has ever known, it would 
obviously be to the interest 
democratic people to enter 
fight to the finish against 
and the principles of fascism.

The democratic Loyalist govern
ment of Spain set out to do this; 
If it had received one tenth of the 
support the U. S. is now giving to 
England, that fight against fascism 
might easily have spiked the pro
spects of a new world war. But the 
men who held the controlling inte
rest in England and the U. S. could 
not risk helping a people’s govern
ment which by its very nature ran 
against the grain of imperialism. 
Can we depend on those men and 
their interests, which have an even 
tighter grip on England and the 
U. S. in wartime, to lead a world 
fight for world democracy?

of all 
into a 
Hitler

“Thunder on the
Labor Front” i

NEW YORK. — On the į desk 
Defense Commissioner Leon Hender
son lies a lengthy detailed report. 
In “Thunder On the Labor Front” 
which appears in the current, De
cember 27th issue, FRIDAY Maga
zine reveals this document to be a 
recording of how Hitler prepared 
for war in 1933-38. Continuing, the 
article interprets the pattern being 
prepared by men holding key posi
tions in the Third Term administra
tion; and Keynotes that Defense of 
the American way is Labor’s 1941 
problem.

Storm signal of the opening Third 
Term was the strike at the 
Aircraft Company. Unable, 
many attempts to secure a 
wage, 3,700 employees were
to put down tools and strike. The 
Vultee strikers then appealed to the 
President to maintain their living 
standards. Mr. Roosevelt answered 
this appeal when he told his press 
conference “I am not familiar with 
the Vultee situation.”

With a no-support-policy from 
the Government— the “bellow-boys” 
of the Third Term unleashed viru
lent attacks on the Vultee strikers 
strongly reminiscent of labor’s 
troubled days in 1918.

of

Vultee 
after 

living 
forced

To Discuss the 
New Government
In Lithuania

BROOKLYN, N. Y.—What is hap
pening in Lithuania and why? This 
question will be discussed from all ■ 
angles at a public meeting to be 
held tonight, Dec. 27, at the Citi
zens Club.

There are a number of views re
garding the new government in 
Lithuania. Some say that it is good 
and some say that it is bad. Why 
the change has created such an 
amount of controversy and discus
sion will be brought out by the 
speakers. What awaits Lithuania 
will also be analyzed.

Those to speak at this meeting 
Friday night arc: Roy Mizara, An
thony Bimba and Joseph Sacal. As i 
an added attraction the Brooklyn ■ 
Aido Chorus will sing.

The program will, begin at 7:301 
p. m. and all arc invited to attend, 
especially the youth. —Comm. I

ALL LOANS ARE DANGEROUS

WHILE THERE is no doubt that
Secretary of the Treasury 

Morgenthau, Federal Loan Adminis
trator Jesse Jones, and other ad
ministration officials are hesitant 
about (hunching a loan policy with
out consulting Congress; it is not 
simply because they know the people 
disapprove of loans. They have at 
least equally in mind the problem 
of striking the best possible bargain 
for every penny they invest in Brit
ain’s cause.

That is why it was necessary for 
Sir Frederick Phillip to bring the 
British Treasury’s “balance sheet” 
estimate of British assets and re
quirements in the U. S. to Wash- 

Į ington. As the Wall Street Journal 
said: “There is little disposition 
(among’ administration officials) to
ward having the United States fi
nance Britain’s war, as well as its 
own defense program, whild permit
ting the empire to retain the bulk 
of its assests.” I

While British and American im
perialists bargain with each other 
for control of the world, the Amer
ican people must not be deceived by 
an apparent lull in the drive toward 
loans and toward war. It is impos
sible to reiterate too often our in
sistence against further involvement 
in the war. Britain might get funds 
without obtaining repeal of U. S. 
restrictions.

Check the following list of pos
sible1 loopholes and protest develop
ments along any of these lines. 
DON’T LET ROOSEVELT, MORG- 
ENTHAU, OR JESSE JONES SEND 
MONEY TO ENGLAND 'WITH- 
OUT CONSULTING CONGRESS. 
BUT, MORE IMPORTANT DON’T 
LET CONGRESS SAY YES TO 
ROOSEVELT, MORGENTHAU 
AND JONES.

The American Peace Mobilization.

War orders factory hi (-.mada. Facii day 400 1 rucks roll off the line.

I thev -----

LOUDSPEAKER
By Mike O’Phone

Whilc Johnnie Orman during his i 
tour may have captured quite a bit : 
of gossip and news, it will have to : 
wait for this column has not hat ! 
the chance to talk with him yet.

Aside from the run of Christmas 
parties, both private and public, 
main interest for this week-end will 
center on Friday night when Joe 
Sacal makes a speech at the Citi
zens Club on the situation in Lith
uania and other political items.

We’ve heard Joe speak at orga
nizational meetings and he was pret
ty good. It will be interesting to 
see how he makes out on political 
topics. The time will be 8 p. m. at 
the Citizens Club tonight.

Sunday afternoon, of course, will 
feature the banquet for Prof. Bace
vičius. We feel that the prof’s ap
pearance in America has made more 
people Conscious of music and cul
ture than any number of books, 
speeches or articles^'

thought it was worth it,, to hand 
over to the L.Y.S. for publication.

We disagreed with a number of 
points in it—but we print parts of it 
here, 
of it

Let us know what you think 
when we see you next, 
large number of new members 
ceased coming to rehearsals,

The other day an Chicle was 
given tb us to look over, and, if we

have
due to the incompalability of others 
who've been in the chorus longer. 
New members begin to feel like 
unwelcome strangers.

"A good deal of responsibility also 
lies upon our teacher. While a 
teacher may be one of the most 
capable, his or her responsibility 
doesn’t end there. After all the 
teacher • plays the leading role and 
must live up to the part for him. 
It’s also the job of a teacher to be 
an organizer.”

Two points are touched on here: 
the relations between new and old 
members and the relationship bet
ween teacher and chorus. Maybe’the 
writer’s right and maybe he’s all 
wet. So let’s hear what you say.'
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BROOKLYN, Nbų medeliais • apsodinimo ir 
kt. TėikaW ....... r..........

Yra apskaitliuota, jog 
saulės šviesa pasiekia žemę 
į‘8'Tninūtės:‘”

enldad., Gruodžio 27, 1940'

taria- 
diena

kada ji buvo 
nebuvo vasa- 
kapitalistiškų

Įvyks laike “Laisves” bendroves metinio suvažiavimo

Rankvedys angliškai kalbantiems moky
tis lietuviškai, (jis taipgi patarnaus ir lie
tuviam mokytis angliškai) užvardytas 
SELF-INSTRUCTOR bus gatavas prieš 
kaldėdas-

ir gražiai 
reikės, tai 
Dabar pir- 
Darbininky

Užsisakydami šią svarbią knygą rašyki 
te šiuom antrašu:

Kurie turite surinkę užsakymų, prašo
me tuojau prisiųsti. Kaip tik knyga bus 
gatava, mes tuojau norime ją išsiųsti už
sisakiusiems.

fabrikus 
runkelių 
- gausiai

IŠNYKO PLECININKŲ 
VARGAI

VAIKŲ DARŽELIAI 
Kaunas

Pasamdyta dvi didelės salės, viena bankietui 
kita šokiam.

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
ba užsibrėžusi įvykdyti vi
są eilę potvarkių, liečiančių 
pradžios mokyklų vidaus 
santvarką. Tarp kitko, fi
gūruoja ir pradžios mok. 
įstatymo nauja redakcija. 
Šiuo metu jau apsvarstyta 
švietimo skyrių apskričiuo- 
se bei miestuose reikalas. 
Švietimo skyriai bus apskri
čių ar miestų Vykdomųjų 
Komitetų organai ir pri
klausys Švietimo Komisa
riatui. Tikimasi, kad netru
kus jie bus Vyriausybės ap
svarstyti bei paskelbti. Įsi
kūrus švietimo skyriams, 
provincija daugiau galės 
pareikšti savo iniciatyvos, 
ir tuo pačiu švietimo darbas 
žymiai suaktyvės.
1940.XI.3.

Prašome įsitėmyti šiuos dienraščio 
“Laisves” Parengimus

KAS NUVEIKTA PRAD
ŽIOS MOKSLO SRITYJE 

LIETUVOJE

kuriose 
pailsėti.

labai 
batu- 
Pas-

Šitąm veikėjui turėtų būt 
aišku, ką reiškia taip vadina
ma neprigulminga Lietuva. 
“Neprigulminga Lietuva,” ko
kia ji buvo prie Smetonos ir 
klerikalų, reiškia didžiumai 
jos gyventojų vargus ir prie
spaudą, o saujalei dykaduo
nių laimę ir raškažius. Tai 
kam apsimesti neišmanėliu ? 
Da ne viskas. Ve da ką jis 
aiškina:

“Save gerbiančiam ir laisvę 
mylinčiam žmogui ir tautai, 
tankiai yra maloniau kentėt 
savo vargą, negu gėrėtis sve
timos rankos teikiama malo-

Vaikų darže
lių skaičius Tarybų Lietu
voje nuolat' didėja. Prade
dant auklėjimą naujoje san
tvarkoje, Švietimo liaudies 
komisariatas perėmė 209 
darželius, kuriuose buvo 
apie 6,500 vaikų. Dabar jau 
veikia 232 įregistruoti vai
kų darželiai, kuriuose yra 
per 13,000 vaikų. Artimiau
siomis dienomis numatoma 
atidaryt dar 51 naują dar
želį, kuriuose tilps dar ligi 
5,000 vaikų. Tuo būdu grei
tu laiku 283 darželiuose bus- 
sutalpinta apie 18,000 vaikų. 
Naujosios santvarkos pra
džioje vaikų darželių per
sonalą sudarė 234 auklėto
jos bei vedėjos, • tačiau re
guliariai darželiuose tedir
bo tik apie 180 auklėtojų. 
Dabar veikiančiuose darže
liuose jau dirba 386 auklė
tojos bei vedėjos, be to prie 
vaikų darželių dar yra apie 
40 asmenų pagalbinio per
sonalo (seniau tokių buvo 
tik apie 90). Iš viso vaikų 
darželių auklėjamąjį perso
nalą ir patarnaujamąjį per
sonalą šiuo metu sudaro 
apie 1,150 asmenų. Ne tik 
sustiprintas vaikų auklėji
mas darželiuose, bet tie vai-

Jankai, Šakių apskr. Šia* 
me valsčiuje yra daug ma
žažemių, kurie turėjo po 
vieną kitą margą žemės ir 
negalėdavo išsilaikyti nei 
karvės. Dabar, gavę žemės, 
mažažemiai labai džiaugia
si, kad galės išsilaikyti ne 
tik karvę, bet ir arklį ir iš
maitinti savo gausias šei
mas. Jie dėkoja žemės ūkio 
komisijai už duotąją jiems 
žemę ir žada atsidėkoti dar-

Kliubo Kambariai Gražiai Iš
puošti, Kuriuose Įvyks Naujų 

Metų Pasitikimas
Kažin kaip tai šiais metais 

neganėtinai veikliai mums ei
nasi Balso Choro reikaluose. 
Jau kalėdos, ir nebetoli Nauji 
Metai, o choras dar nesusiren
ka ir nedainuoja. Bet vistiek 
yra viltis, kad dar mūsų Bal
sas suskambės, nes turėta vie
nas susirinkimėlis, kuriame iš
rinkta gera komisija iš mūsų 
jaunųjų veikėjų, kuri surengs 
gerą šokių vakarą ir nuo to 
laiko choras pradės vėl prak
tikuotis dainavime. Į komisiją 
apsiėmė: Al. Palubinskas, 
Stanley Paulenka ir Ed. Palu
binskas. Vėliau pranešime lai- 

pada-

skristi iš nelaisvės laimės į 
žiaurią kovą už būvį tikroj 
laisvėj.” šitais paragrafas nė
ra aiškus, ką tikrenybėj tas 
veikėjas norėjo pasakyti. Min
tis gali būti aiškinama kele
riopai. Palieku kaip yra, tas 
veikėjas teiksis paaiškint.

Aš čion paduosiu kelis 
klausimus tam veikėjui, į ku
riuos jis malonės duot paaiški
nimus, taip, kad visiems būtų 
aišku ir nevartojant dolerinių 

’žodžių. Kalbant apie nepri- 
gulmingumą tautų ar šalių.

Amerika didelė šalis ir tur
tinga viskuom, ar gali rokuo
tos visai neprigulminga, pilnoj 
to žodžio prasmėj?

Anglija da didesnė, su ko- 
lonjjom, ir turtingesnė, ar gali 
rokuotos tikrai neprigulmin
ga? Jau nekalbant apie tokias 
mažas žaliukes, kaip Lietuva, 
Latvija ir kitos. Kas geriau 
tiktų Lietuvai, taip vadinama 
neprigulmybė, ar autonomija, 
dėl labo didžiumos? Ir ar nuo 
neprigulmybės nereiktų Lietu
vai žūt, aiškiau sakant, ar Lie
tuva nesuėstų pati savęs lai
kui bėgant? Turiu mintyj, kad 
jau dabar Lietuva yra pusėti
nai tirštai apgyventa.

Šitokį ir kitoki klausimai 
mus neveikėjus labai kvaršina. 
Kitus klausimus paduosiu vė
liau, jeigu bus teisingai šitie 
pirmutiniai išdėstyti. Klaidas 
aš pastebėsiu aiškintojui.

W. G. Lasky.

Prašome iš anksto pasirūpinti Bazarui dovanomis. 
Laikrodininkas V. Kazlauskas pirmas davė bazarui 

dovaną — gožų laikrodį.

Dabar sulygink, skaityto
jau, šito veikėjo žodžius su jo 
praktika. Reiškia, jam ge
riau patinka smetoniška dik
tatūra kentėt, ne kaip būt po 
Amerikos demokratija, vien 
tik dėlto, kad šita jam yra 
svetimtautiška. Bet praktikoj 
jis to neparodė. Smetonai šei
mininkaujant, jis nebėgo pa
gyventi po Smetpnos diktatū
ra, bet meiliai gyveno po sve
timtautiška demokratija, čion 
ir vėl tas veikėjas parodė, 
kad jis pats su savim negali 
susikalbėti.

Bagočius toliau sako:
“Keli paukščiai, kad ir iš 

auksinių klėtkų nenorėtų iš-

Kaunas. — Artėjant šal
čiams, kad laukuose nepasi
liktų nei viena bulvė, nei 
vienas runkelis, kur trūks
ta lauko darbininkų, ten gy
vai į pagalbą eina komjau
nuolių ir profesinių sąjun
gų organizuojamos z savano
rių talkininkų brigados. 
Juos pasekė ir įstaigų tar
nautojai, kurie savaitgaliais 
pradėjo organizuotai iš 
Kauno ir kitų miestų išva
žiuoti nacionalizuotų dvarų 
darbininkams ir kt. ūkiams 
padėti bulves ir cukrinius 
runkelius nuimti. Talkinin
kai brigadomis iki 100 ir 
daugiau sėkmingai padėjo 
savo laiku nuimti ir pa
krauti į cukraus 
gausų cukrinių 
derlių ir į rūsius 
šiemet užderėjusias bulves. 
Darbus baigę talkininkai su 
dainomis, pakilusia nuotai
ka grįžta namo. Žemės ūkio 
darbininkai t# 1 k i ninkams 
dėkingi už pagalbą ir sma
gią nuotaiką.

Kėdainiai.—Žemes dalini
mas tiems, kas ją dirba, Kė
dainių apskrity j baigtas 
spalių 19 d. Išdalinta 200 
dvarų ir paliesta 1,000 stam
besnių ūkių, aprūpint žeme 
4,000 šeimų, iš viso 16,000 
neturtingų darbo valstiečių, 
kurie jau savistoviai šeimi
ninkauja, ardami žiemai 
laukus ir ganydami juose 
savo gyvulius. Kaimuose ir 
dvaruose visuotinu tinklu 
yra susiorganizavę valstie
čių apylinkių komitetai, ku
rie drauge su kompartijos 
atstovais ir valdžios parei
gūnais aptaria ir rūpinasi 
laukų valymo, rudens ari
mo, pašarų sutvarkymo, 
žiemkenčių priežiūros, miš
ko medžiagos tiekimo, šbdy-

Tai puiki kalėdų 'dovana Amerikoje gi- 
musiems lietuviams, norintiems mokytis 
lietuviškai. Storoka knyga, stipriais apda
rais, telpanti į kišenių, patogi nešiotis. 
Kaina $1.50

kai dar šelpiami priešpie
čiais, pietumis ir drabu
žiais, o darbininkų vaikai 
ne tik gauna visą išlaikymą, 
bet darželiuose jiems dar ir 
lovelės parengtos, 
popiet jie gauna 
Varguomenės vaikai 
dažnai aprūpinami 
kais, paltukais ir kt 
taroj o tipo darželių daugiau 
yra miestuose, kur ir var
guomenės skaičius didesnis. 
Kaune dabar yra 49 darže
liai su apie 4,000 vaikų; 
Vilniuje jau veikia 36 dar
želiai, o artimiausiu laiku 
dar daugiau bus atidaryta. 
Buvusi smetoninė vyriau
sybė vaikų darželiams per 
1940 metus buvo skyrusi tik 
pusę milijono litų. Socialis
tinė vyriausybė tik trims 
šių metų mėnesiams pasky
rė jau 3 milijonus litų. So
cialistinė vyriausybė yra 
įsitikinusi, kad ateinančių 
kartų reikalams nereikia 
nieko gailėtis. Stropiai ren
giami nauji vaikų auklėjimo 
kadrai.; Už vaikų išlaikymą 
tėvai darželiams kol kas 
nieko nemoka. Ateityje nu
matoma, atsižvelgiant į tė
vų pajamas, nustatyti mini
mali mokestį. Švietimo ko
misariato pastangomis iš
leistas vaikams skiriamas 
laikraštis “Genys”, kurį re
daguoja rašytojas Liudas 
Dovydėnas. N e t u r tmgųjų 
ūkininkų vaikams numato
ma suorganizuoti vaikų va
saros kolonijas.

“Tėvynės” No. 44 pastebė
jau rašinį, užvardintą “Lietu
vos Neprigulmybė,” po kuriuo- 
mi pasirašo draugas Bagočius. 
Žingeidumo dėlei, sumaniau 
perskaityt. (Paprastai, aš pa
sitenkinu pažiūrėjęs į antgal- 
vį patraiotiškų rašinių, ir tuoj 
pasidaro išvada, kad jie yra 
veidmainingi, beverčiai dėl 
skaitymo). Kadangi šitas vei
kėjas yra map žinomas iš se
nai, tai buvo patraukimo susi
pažint su jo mintim Lietuvos 
reikale.

Perskaičius šio veikėjo raši
nį perdėm, pasirodė, kad jis 
išsireiškė savas mintis Lietu
vos reikalu daug rimčiau, ne
gu bent vienas iš pirmesnių 
patriotpalaikių, kurių tik ra
šiniai tilpo “Tėvynėje.”

Pradžia rašinio yra rimta ir 
bešališka, bet toliau ir šitas 
veikėjas, nė iš šio, nė iš to, 
pradėjo nusilpnėt. Mano su
pratimu, su rimtais veikėjais 
galima pasidalinti mintimis, ir 
nurodyt į slabnas vietas vieni 
kitų, ir nė vieni nesijaus už
gauti. Pati etika to reikalau
ja. Taigi manau, kad ir šitas 
veikėjas neužsigaus už nuro
dymą jo rašinyj silpnų vietų. 
O štai jos:

• Bagočius sako: “Mums sve
timos tautos nariai duoda įsa
kymus, mes esame svetimos 
tautos ar tautų sąjungos va
salais.”

čion man biskį nėra aišku, 
ką tas veikėjas turi mintyje, 
tautą ar atskiras ypatas. Ka
dangi jis sako: “Mes esame,” 
tai reikštų, kad ir jis kartu 
yra tik vasalas, arba, geriau 
sakant, tik vergas kitiems. 
Kas liečia jo ypatą, tai jis pa
sakė teisybę apie save. Bėgi
mas į Washingtona vien tik 
kad smetonininkai to reikala
vo, tai aiškus yra įrodymas 
vergystės. O kas link lietuvių 
tautos, .tai malonės šitas vęi- 
kėjas paaiškinti, 
kitokia? Ir ar ji 
las iki šiolei 
tautų akyse?

Jis eina toliau sakydamas: 
“Kai kurie lietuviai neabejo
tinai su didžiausia širdgėla, 
žinodami padėtį ir įvykių pa
sekmes, mėgina save ir kitus 
raminti: dabar bus geriau, 
kaip pirma kad buvo.”

Čion Bagočius jau aiškiai 
įrodo, kad jis mano, kad bus 
blogiau. Bet apsisukęs jisai 
patsai paniekina pirmesnes sa
vo mintis, sakydamas: “Gali
mas daiktas, kad bus geriau.” 
Reiškia, jis nevierina pirmes
nėms savom mintim.

Aš nuo savęs tik tiek turiu 
pasakyti. Aš ir esu tos min
ties, kad lietuviams dabar bus 
geriau. Bagočius gi vierina ir 
nevierina. Reiškia, kai medis 
vėjalio pučiamas, svyruoja į 
abi puses.

Toliau Bagočius sako: “Bet 
didelei daugumai Lietuvos lie
tuvių ir išeivijoj gyvenantiems 
būtų daug maloniau turėti 
kpd ir skurdžią ir vargstančią 
Lietuvą, bet savą.” čion ir vėl 
tas veikėjas pasirodė labai 
slabnutis, kalbėdamas autori- 
tetiškai. Jis turėtų žinot, kad 
jam šito autoriteto jokia di
džiuma lietuvių Amerikoj ar 
Lietuvoj, dar nėra davus, 
vat ir SLA nariai jam to 
ra davę ir nieko 
jis to reikalaus, 
logika savintis 
juomi didžiuotis? Kas būt, jei
gu kas paklaustų jo, kokia 
didžiuma Amerikos lietuvių 
tamstai davė įgaliojimą, pri- 
rodyk? Kokia didžiuma Lietu
vos gyventojų davė tokį pat 
įgaliojimą ir.kada? Ir antra, 
jeigu Amerikos lietuvių did
žiuma būtų savinusi Lietuvą 
kaipo savo, tai jau jie seniai 
būt Ameriką apleidę. Bet to 
nepadarė. Reiškia; jie Lietu
vos nesisavina, todėl, kad jie 
gerai žino, kad Lietuva nėra 
jų savastis, kuria jie galėtų 
pasinaudoto. Tikrenybėje, Lie
tuvą savinasį tik saujalė dyka
duonių, išnaudotuoju, o ne di
džiuma lietuvių.

ne- 
nežino, kad 
Tai kur jau 
autoritetą ir

Mūsų darbininkiškas kliu- 
bas finansiniai neturtingas, 
nes apšvietą nešanti buveine 
ne ant bizio pamato pastatyta. 
Todėl neįmanoma būtų finan
suoti tokį didelį darbą, kokį 
draugai dirbo ir paaukavo or
ganizacijos labui.,

Kambarių savininkas sutiko 
tiktai medžiagą duoti, jeigu 
viską patys pasidarysime. 
Taigi, draugai: J. Blažonis, 
Stanley Paulenka, F. Greska, 
Alfonsas Palubinskas ir kiti 
ėmėsi skubaus darbo liekamo
mis valandomis nuo savo dar
bo, kad visai pakeisti svetainė- 
lės ir kambarių vaizdą dėlei 
Naujų Metų pasitikimo ir dėl 
mūsų progresyvės jaunuome
nės patogumo, kur jaunuoliai 
myli susieiti, kur Balso Cho
ras praktikuojasi, kur mūsų 
visų pažangiųjų lietuviškų or
ganizacijų susirinkimų daly
viai jaukiau jausis. Taigi už 
tą didelį ir gražų, darbą ačiū 
draugams draugo Blažonio va
dovybėj.
Ar Tik ir Težiūrėsime Gra
žiai Išpuoštus Kambarius ?

/

Draugai pasišventę dirbo ir 
gražiai perrengė kliubo kam
barius. Dabar daug maloniau 
bus mums patiems ir pašali
nei publikai, kuri mus lanko. 
Ir nėr abejonės, kad ateityje 
lankys dar daugiau, jeigu mes 
patys tapsime kiek veikles
niais, negu buvome iki šiol.

Po Naujų Metų mūsų visa 
veikla turi būti padaugerio- 
pinta. Pirmoj vietoj, mūsų 
susirinkimai turi būti suregu- 
lerinti ir pastovūs. Choro pa
laikymas ir apšvietos darbas 
yra būtinas mūsų prestižui ir 
patenkinimui mūsų kliubo auk
štesniojo tikslo. Tam mes tu
rime daugiau pasidarbuoti.

Veltui būtų puošimas kam
barių, jeigu mūsų darbas pa

ką, kuomet bus planas 
rytas.

Manau,7 komisija jau 
si tame klausime. Aną 
Alfonsas man taip pareiškė : 
“mes laukiam, kada jūs baig
site kliubo svetainę išpuošti, 
nes turite dar daug darbo at
likti, dar tik pradėjote; kuo
met baigsite maliavoti, o mes 
jaunuoliai turėsime išdekoruo- 
ti, tuomet jau nustatysifne šo
kiams dieną, bet tai bus jau po 
Naujų Metų.”

Taip, kliubo kambariai jau 
užbaigti maliavoti 
išpuošti. Kas dar 
bus vėliau atlikta, 
miltinis Lietuvių
Kliubo parengimas naujai iš
puoštuose kambariuose bus, 
tai pasitikimui Naujų Metų 
šauni vakarienė. Adresas: 338 
Central St. Tai vienatinis lie
tuviškos kultūros ir abęlnos 
apšvietos centras tarpe Lowel- 
lio lietuviu. 4.

Kaip kas metais, taip’ ir 
šiais, kliubo vakarienė bus tu
rininga maistu irjsmagia nuo
taika, nes muzika, dainos ir 
patys svečiai ją tokia suda
rys. Tad prašome visus daly
vauti. Lai nebūna pertoli ir iš 
kitų kaimyninių miestų drau
gams susitikti su ..mumis nau
jų metų išvakarėse.
Už Gerą Darbą Nors Ačiū 

Jiems!

BUS CENTRAL PALACE
18 MANHATTAN AVĖ

siliktų po senovės, apleistas.
Tikiuosi Pagerėti ir Pasitaisyti

Aišku, su medinėm kojom 
toli nenueisi ir daug nenuveik
si, bet kuomet viskas gerai, tai 
kiek galėdamas krutu ir dar
buojuosi dėl labo darbo žmo
nių. Ir dabar turėjau mūsų 
dienraščių vajuose pasidar
buoti; turėjau svarbiam tiks
lui aukų parinkti (o tame dar
be man neblogai sekasi); tu
rėjau dviejų rūšių svarbiems 
tikslams tikietus pardavinėti; 
turėjau 2-juose susirinkimuo
se dalyvauti ir kitokias' parei
gas atlikti, bet mano nelaimė
je, dikčiai sunegalėjau ir tų 
darbų neatlikau, todėl atsi
prašau draugų ir organizacijų.

Dalykas ve kame: man ant 
dešinės kojos prie pat nupjo
vimo vietos, atsirado mažiu
kas gūželis, o einant, medinės 
kojos vis skaudžiau lietė į tą 
vietą, bet aš vis dar ėjau sa
vo pareigas, kurias aš turėjau 
atlikto, kaip ir visados.

Pagaliau, nuo gruodžio 4- 
tos dienos, aš jau nebegalėjau 
medinių kojų dėvėti visai. Nes 
guzas pasidarė didokas ir pa
mėlynavo, matyt, supyko, kad 
aš jį per ilgą laiką varginau. 
Supratau pavojų. O gydytojas 
be užmokėjimo gi nevažiuos 
manęs apžiūrėto. Čia trijų do
lerių klausimas; Tad aš pats 
pradėjau gydytis: mirkyti ir 
mazgoti “Creolin” atmieštam 
vandenyj. Taip kartojant, už 
kelių dienų guzas prakiuro— 
išsivalė gerai, ir taip mazgo
damas ir švariai užlaikyda
mas patėmijau, kad jau po 
Į)iskį mano koja taisosi.

Išrodo, už poros savaičių vėl 
galėsiu vaikščioti ir po Nau
jų Metų su nauja sveikata ir 
panaujinta 'energija žadu ge
riau darbuotis žmonių gero
vei.

—Na, o iš kur gi Karsonas 
gaus tos naujos energijos? Gal 
kas nors paklaus.

O gi ve kur šaltinis to ste
bėtino eleksyro ir kiekvienam 
galima jo pasisemti: mes per 
ilgą laiką išsiauklėjome pui
kiausias laisvas — pažangias 
organizacijas. J6ms sudėjome 
savo jaunų dienų pajėgas, bet 
jose veikdami patys prasila
vinome iki reikiamai aukštu
mai. Savo praeities darbų vai
siais džiaugiamės mes.

Lietuvos liaudies milžiniški 
laimėjimai džiugina, gaivina ir 
skatina mus prie smarkesnio ( 
—prie atnaujinto veikimo. Jog 
tai srovė naujos energijos, iš 
kurios galima pasistiprinti ge
resniam veikimui.

Na, o šalia rimtumo, gruo
džio 8 dieną, 1940 metų, susi
laukiau anūkę, o mano duktė 
Adelė ir žentas Charles žūsi
mas gražią mažiukę 8*/2 sva
ro dukrelę — vardu Regina. 
Taigi, džiaugiuosi ir jaučiu di
desnę pareigą veikti ir dar
buotis organizacijose, kurios 
neša neapkainuotą naudą pla
čiajai visuomenei.

J. M. Karsonas.

Lietuvių Ūkėsų Kliubas ren
gia šokius šį šeštadienį, 28-tą 
d. gruodžio (Dec.), savo na
me, Freehold - Englishtown, 
R. D. Durys atdaros nuo 2-ros 
vai. dieną, muzika nuo 6:30 
vai. vakaro. q ,

Širdingai kviečia Freehold© 
ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti į šį balių. Nes bus gera 
muzika, gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Bus ge
rų gėrimų ir užkandžių. Rū
pinsimės svečius patenkinti.
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Šeštas puslapis

Kodėl Kitą Syk Vogdavo 
Lavonus?

Per keletą šimtų metų,— |mas Salernum’e ne mažiau, 
viduramžiais, — Europoje kaip du sykiu per penkeris 
retkarčiais atsitikdavo, kad metus. Tas legalizavimas 
palaidotas numirėlis nežinia įvyko 13-tam šimtmety. Bet 
kur dingdavo iš kapo. Ka- kitur, kaip Ispanijoj ir Vo- 
pas būdavo atkastas, grabas kieti joje (kuri kone visa 
paliktas, o lavono jame nė- priklausė Romos Šv. Vals

tybei), anatomikai negalėjo 
to darbo dirbti iki viduriui 
16-to šimtmečio. Anatomi- 
kas galėjo būti popiežiaus 
iškeiktas, išmestas iš katali
kų skaičiaus, arba net nužu
dytas kaip eretikas.

1520 m. prasidėjo Refor- sakydavo, “ghoulish trade, 
macija — eilė sukilimų pries biznis piktų dvasių, mintan- 
popiežinės bažnyčios galin
gumą ir turtingumą, dau-

ra.
Prietaringi žmonės, da

vatkos — kaip moteriškos, 
taip ir vyriškos — visokių 
pasakų iš to pramanydavo. 
Sena pasaka apie “patempi- 
onus” tuomi atsitikimu gau
davo patvirtinimą. Jeigu 
žmogus gyvendamas nebuvo 
gana “doras”, t. y. nebuvo 
davatka, nebuvo geras ku-

girnų, čia buvo keistas da
lykas tas, kad jeigu sykiu 
su kūnu pavagiama jo dra
bužis, arba drabužio dalis, 
tai jau buvo didelė piktada
rystė, “felony.” Vogto lavo
no priėmėjas ir mokytojas 
ir studentai — visi lygiai 
buvo įstatymo laužytojai ir 
galėjo būt areštuoti. Kas ne
turėjo gero anatomiško ži
nojimo, tai,-sulyg Chirur
gų Korporacijos padavadi- 
nimais, teismas galėjo jį nu
bausti. Bet taip pat galėjo 

i nubausti ir tuos, kurie sten
gėsi tą žinojimą įgyti. Tai
gi Anglijoj dar šitam ap- 
švietos amžiuje — 19-šimt- 
metyj vystėsi didyn, kaip

čių lavonais! To biznio da
lyvius vadino numirėlių pri-

niginis, o po mirties jo la- gelis kunigaikščių pradėjo kėlikais (resurrectionists), 
vonas prapuldavo iš kapo, konfiskuot bažnyčių ir vie
tai dievobaimingi žmonės nuolynų turtus, tada ir 
“tikrai žinojo,” jog jis pa-'mo kslini nkams pasidarė 
tempionas (lietuviai taip kiek laisvesni laikai, 
vadina pagal lenkų kalbą: 
“potępiony”, reiškia “pas
kandintas” į amžiną prapul
tį, į peklą). Patempionas, 
esą, naktį išeina iš grabo, 
atsikasa kapą ir gązdina 
žmones arba ir kokią blėdį 
padaro. Prieš pat gaidžius 
jis grįšta į grabą, žemės ant 
jo užsiberia, pasidaro ka
pas, kaip nieko blogo nebu
vo atsitikę. Bet jeigu tas ne
vidonas kur sugaišdavo, pa
vėluodavo, tai gaidžiui . už
giedojus, susmukdavo kur 
nors, negalėdavo sugrįžti į 
savo kapą. Dėl to tai ir ras
davo kapinėse tuščią duobę.

Tokių ir kitokių pasakų 
būdavo apie tai. Aršiausia 
tas, kad žmonės toms pasa
komu tikėjo; daugelis vie
nuolių ir kunigų tas pasa
kas palaikė, nes per tai tu
rėjo gerą biznį iš žmonių.

Tarpe mokytesnių žmo
nių, vienok, buvo tokių, ku
rie tuom netikėjo. Ir istori
ja liko tikra, kad lavonai 
buvo pavagiami ir parduo
dami žmogaus anatomijos 
(kūno sudėjimo) tyrinėto- 
jams, kaip gydytojų moky- ^sniejl barbenaiVchinir- 
tojams (ir kitiems anatomi- gai ir gydytojai turėjo slap- 
kams. | ... . v. ta išsikasti lavonus iš kapų.

Kūno sudėjimą turi žinot Barberiai - chirurgai turėjo
visą perdėm, kad galėtum 
būt geru gydytoju. Kiti ir 
ne gydytojai tokiu tyrinėji
mu užsiimdavo — dėl ben
drų mokslo reikalų. Bet 
kad žmogaus kūnas buvo 
kuniginės ir svietiškos val
džios laikomas lyg “šventu”, 
tai dėl to atsitikdavo lavo
nų vogimas. Jų moksliškas 
tyrimas eidavo slaptai. Tik 
prasidėjus dabartinei “

Penktad., Gruodžio 27, 1940
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QUEENS VILLAGE, L. I.1

Vardas

Paštas

Gatvė ar kaimas

Apskritys

ir kas tik 
ilgų metų

Roma. — Italų valdžia sa
ko, kad Churchillio kalbą

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

Graikai paėmė į nelaisvę 
800 italų oficierių ir karei-

ŠEDUVOS VALSČIUJE 
ŽEMĖS PERTVARKY

MO DARBAI

JONIŠKIO APYLINKĖS 
VALSTIEČIAMS GRĮŽ

TA ŽEMĖ

Gaukite “Laisvei" naujų 
skaitytojų

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retėžius 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-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

iTik Keli Tūkstančiai Italų
i užsidarę kam- jTegiidėję Chuichilio Kalbą š

WATCH MAKER
Jan 25 metai taisau laikrodėlius 
priklauso prie auksoriaus. Mūsų
patyrimas {rodo, kad atliekame gerą darbą.

Parduodu visokių išdirbysčię laikro
džius ir žiedus už žemą kainą.

Draugijom l>ei organizacijom, kaip tai bava
ram ir tt., duodame specialę nuolaidą. Kam 
neparanku pas mus atvažiuoti, pribūnam j

namus ant pašaukimo Į 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.

i
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Rumford, Me.
Kaip kas biskį ir pas mus 

nebe taip gerai einasi. Po įsi
kūrimo Lietuvoje naujos val
džios, prasidėjo kerštai ir už- 
simetiriėjimai vieni kitiems: 
“jūs raudonieji”, “jūs Mas
kvos tarnai”, “Paleckio prita
rėjai” ir tt. Jeigu kuris skai
to “Laisvę” arba ‘‘Vilnį”, tas 
tuojau skelbiamas komunistu. 
Jeigu žmoneliai jieško Ame
rikos pilietinių, popierų, tai 
baugina visokiais būdais ir 
žada skųsti valdžiai. Tai vis 
darbas lygsvaros netekusių 
žmonių.

Gerbiamieji, meskime į šalį 
tuos kerštus it gyvenkime, 
kaip gyvendavome: sutikime. 
Gražiai sugyvendami daug to
liau nužengsime. Atsiminki
me, keli metai atgal, kai mes 
sutikime gyvenome, kokius 
didelius darbus nuveikėme. 
Mes suorganizavome Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 28 
kuopą, padarėme šimtine or
ganizacija. Taipgi SLA kuųpą 
padarėme didele organizacija. 
Ūkėsų Kliubas labai stiprus, 
šv. Roko Draugystė labai stip-

Draugas Jagminas geras 
kalbėtojas. Iš lengvo, bet labai 
puikiai nupiešė Lietuvos žmo
nių pirmesnį -būvį ir dabarti
nį gyvenimą, ir kokia ateitis 
jų laukia. Visi suprantam, 
kad prie šios vyriausybės atei
tis šviesi.

Aukų dėl padengimo išlai-' 
dų, ir kas liko eis “Vilnies” 
palaikymui, surinkta $31 su 
centais.

Graikai Grumiasi 
Vis Arčiaus Italų 
Prieplaukos Valonos

nes revoliucijos.
Anglai oro kautynėse nu

šovė aštuonis italų orlai
vius, o iš savo pusės ne
prarado nei vieno.

kūnų grobikais arba vagi
mis ir tt.

Šiuo žvilgsniu Anglija ir 
Amerika buvo dikčiai atga- 
leiviškai atsilikusios nuo 
Europos kontinento. Angli
joj toki skandalai pradėta j ri ir turtinga, Lietuvos Duk- 
baigti išleidimu Anatomi- terų Draugystė daugiau šimto 
jos Akto (įstatymo) tiktai narių turi ir turtinga. Kodėl 
1832 m., kada pradėjo lyg šios draugijos augo ir bujojo? 
ant mielių kilti didėsės dar- todėl, kad niekas nemai-

1543 m. Vesalius pradėjo 
jau legališku būdu žmogaus 
anatomijos tyrimą. Neužil
go pradėjo tuomi užsiimti ir 
kiti mokslininkai, kaip Eus
tachijus ir Kolombo. 1619 m. 
Anglijoje Harvey, anatomi- 
zuodamas, atrado, arba pir
mas gerai išaiškino, kraujo 
cirkuliaciją (šitas tyrinėji
mas priklauso mokslui, va
dinamam fiziologija).

Vesaliaus pavyzdžiu ana- mas toksai įstatymas, bet giausia lietuvių kolonija,.
• i •* 11 o dabar nebesinori nei į su-tomiški tyrimai labai papli

to Italijoje, ypač Padvoje ir 
Bolonoje. Iš čia tas mokslas 
platinosi po visą Europos 
kontinentą. Tiktai Anglijos 
salose, paskui ir Amerikoje 
dar vis nelegališkais keliais 
reikėdavo gauti lavonus. 
Tiesa, šešioliktam šimtme
tyje Anglijoje buvo kasmet 
paskiriami tam tikslui ke
turi mirtim nubausti krimi
nalistai. Bet to neužteko. 
Todėl ėjo slaptas, nelegališ- 
kas lavonų darinėjimas. Ta
da chirurgais buvo barzdas
kučiai, o vaistininkais - gy
dytojais aptiekininkai. Tai
gi, kaip istorikai sako, jau-

ta išsikasti lavonus iš kapų.

bininkų kovos už darbo są
lygų pagerinimą ir už įve
dimą demokratybės.

še, neagitavo prieš, nebuvo 
užsimetinėjimų. Gyvenom kai
po viena šeimyna. Būdavo 
parengiamas bile draugijos

Graikų Pranešimas:
Athenai. — Kai graikai 

po žiauraus 48-nių valandų 
| mūšio užėmė Chimarą, prie
plaukos miestą Albanijoj, 
jie tuojau pradėjo grumtis 
pirmyn linkui Valonos, 
stambios prieplaukos mies
to, 30 mylių toliau į šiau
rius. Mūšis Chimaroj baigė
si su graikų laimėjimu dur-

! F. W. SHAUNS
g (SHALINSKAS)

į FUNERAL HOME
J 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Žemės ūkio komisija že-'į.uvaįs 
mes paskirstymo darbus1 
jau baigia.

Prie žemės paskirstymo __ . . . .
dirbo 5-kios brigados. Savo1 v1^: Tal,buvo. geriausi Mus- 
darbu prisidėjo ir apie 30 so ini° '<arlai> hunuos jis 
vietos mokytojų. Mažaže- vadindavo cementu fasisti- 
miai ir bežemiai, gavę že
mės sklypelius, nuoširdžiai 
dėkingi socijalistinei Tė
vynei ir savo geradariui 
Draugui Stalinui. Maža
žemiai, kurie Sudaro 346 
šeimas, gauna 1699,35 ha. 
žemės. Bežemiams skirta 
(105 šeimoms) 1019 ha. Bu
vusių dvarų kumečiai (14 
šeimų)—130 ha. Nuominin
kai ir kt. gauna 2454,13 ha. 
žemės.

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS

3

Amerikoj, Massachusettse, parengimas, remiam visi kiek 
metais pirmiau įvesta pir-1 galėdami. Tai buvo'pavyzdin- 
mas toksai įstatymas, bet giausia lietuvių kolonija. | 
sunkiai platinosi kitose val-| 
stijose. Prieš pat pasaulinį brinkimus eiti. Jeigu tik biskį 
karą, 1913 m. dar buvo dvy-|kas’ Ttai ,jaa ,ir, užmeti- 
lika valstijų,. ką neturėjo kuo gi Amerikos lietuviai kal. 
įstatymo .apie anatomijos ti> kad Lietuvos žmonės išginė 
teises; tačiaus dviejose tų Smetoną pas Hitlerį?
valstijų buvo anatomijos 
mokyklos, kurios vartodavo 
vargdienių prieglaudų lavo- ris pasirašo slapyvardžiu “K.” | Iš viso Šeduvos valsčiuje 
nūs, kurių niekas nėprisiim- No. 42. Kas link Mexicos 
(Javo, J. B. Vaclovo, tai tamsta labai toli

su teisybe-, apsilenki. Vaclovas 
yra švarūs žmogus ir po kar- 
čiamas nesilanko. Taigi, tams
ta tokias nesąmones rašyda- 

. ., . . ! mas savo vardą labai pažemi-Aido Choras rengia naujų n- Q. «Keleivis/, jeigu jis dar 
metų lauktuves. , -----
džio 31 dieną, 29 Endicott St.,' 
pradžia 8 valandą vakaro ir 
tęsis iki 2 vai. ryto. Bus gera 
orkestrą ir užkandžių. Taipgi 
netruks ir gėrimų. Todėl kvie
čiame ir iš visų kolonijų ir vie
tinius lietuvius, ypatingai jau
nimą, dalyvaut užbaigime se
nų metų ir pasitikime naujų.

Gruodžio 17 dieną įvyko 
Aido Choro metinis susirinki
mas. Nors nevisi choro nariai 
dalyvavo, bet daug svarbių 
reikalų atlikta. Naujiems me
tams nauja choro valdyba su
sideda veik iš jaunų merginų, 
būtent: H. Gurskis, org.; D. 

, vice-pirm.; Ruth 
Dauderis, protokolų rašt.; Za- 
naida Antanavičius, finansų 
rašt.; J. Bakšys, ižd.; Rita Bo- 
gauskas, angliško skyriaus ko
respondentė ; F. J. Repšys, lie
tuviško skyriaus koresponden
tas.

Muzikos komisija susideda

Žemės ūkio komisija že
mę matuoti ir dalinti spalio 
18 d. jau baigė. Gavusiems 
buvo, iškilmingai įteikti že
mės dokumentai. Vėliau 

! įvyko bendras pasilinksmi- 
Dabar biskis dėl A. M., ku-. nimas su dainomis.

Worcester, Mass

anatomijos mokymo mono
poliją, t. y. karaliaus valdžia 
tiktai jiems vieniems tą tei
sę suteikė. Turėdami tą hio- 

^opoliją, jie ilgainiui pradė
jo steigti ligoninių medika- 
liškasias mokyklas. Pirmos 
tokios mokyklos buvo Šven
to Baltramiejaus ir Šv. Ta
rno. Bet šios mokyklos buvo' Mačiulis, 
betvarkiškai vedamos; tai 

aP- dėl to pradėjo kurtis priva- 
š vi e t o s gadynei” 16-am tinęs anatomijos mokyklos, 
šimtmetyje pradėta kai ku- Taip d§josi dar apie devy. 
riose šalyse legališkai tyri- njoiiktą šimtmetį. 1825 m. 
nėti kai kuriuos lavonus — jau vien tik Londone buvo 
paprastai nežinomų žmonių daugiau kai dešimt anato-i

Taip dėjosi dar apie devy-

ir kriminalistų.

į valst. žemės fondą buvo 
paimta 2840 ha. žemės, ku
ri išdalinta taip: mažaže
miams pridėta 201 sklypas 
(2—6 ha), bežemiams duo
ta 153 sklypai (2—10 ha.), 
o likusi žemė paskirstyta: 

,*VS_x?ro\° save skaito švariu laikraščiu, miškų žinybai, durpynams, 
neturėtų tokias korespondenci- žvyrynams, mokykloms, 
jas priimti.

Tikra Tiesa.

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

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES IR GERKLES
S P E C I 7ĮLĮSTAS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE 265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11

1 dienom

iki 1

Valandos nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo. 

•

Los Angeles. Calif.

miestui ir k. I
Žemei gauti buvo paduota JL 

667 prašymai iš kurių pa- W 
tenkinti: 201 mažąžemių ir 
153 bežemių. Skundus buvo į 
padavę 48 asmens, iš kurių fl 
11 patenkinti, o kiti, kaipo $ 
nepamatuoti, buvo atmesti. k

Visi gavusieji žemę labai į 
džiaugiasi ir pasiryžę gau- fl 
tuosius sklypus išdirbti, kad 
iš jų gąutų kuo didžiausį į 
derliu

, miškų mokyklų su daugiau iš šių: Aido Choro vedėja, J.
Senovės Egipte žmogaus \aį tūkstančiu medicinos Karsokienė, J.

anatomijos žinojimas buvo studentų, kurie turėjo pro- Albeitas
Sabaliauskas, 

Daukšys, Alphons 
ir Sylvia Antanavi-netyčia įgyjamas, be tikslo, gos nagrinėti lavonus. Jiems 

reikėjo 800 lavonų per me
tus. Edinburgho universite
te buvo anatomijos skyrius. 
Be to buvo septynios priva- 
tiškos mokyklos, kur studi
javo su viršum tūkstantis tuvių visuomenė jau matė šią 

operetę, bet jau ilgas laikas 
prabėgo, daug ją jau pamiršo. 
Todėl ir vėl turėsime progą 
pamatyt, nes aktoriai yra pa- 
rinktiniai, patyrę lošime.

Tikimės, kad publika bus 
užganėdinta. Operetė “Grigu
tis” yra gana ilgokas veikalas. 
Tai anksti bus pradėta lošt. 
Prasidės 3 valandą po pietų. 

Aido Choro Koresp.

Tai įvykdavo dėl to, kad 
buvo paprotys lavonus bal- 
samuoŲ.

Arabai ir žydai toje ga
dynėje net'yrinėjo žmogaus 
anatomijos dėl to, kad jie 
tikėjo, jog miręs kūnas ne
švarus.

Graikai gerbė savo tėvy
nainių lavonus ir negalėjo 
jų pjaustyt dėl moksliško 
tyrimo. Toks pat paprotys, 
rodos, buvo ir tarpe romie
čių. Istorijoj gerai pažymė
tas Romos gydytojas, Ga
len, savo anatomiškas stu-

jaunų anatomikų. Tuo tar
pu mirčia nubaustų žmog
žudžių bendrai būdavo ma
žiau kai 80 per metus. Vie
toj barzdaskučių - chirurgų 
buvo jau įsteigta Chirurgų 
Korporacija, kuri reikalavo 
visuotino pakėlimo, patobu
linimo anatomijos mokslo. 
Negyvų kūnų vogimas vis 

dijas darydavo ant mažės- tebegyvavo. Bet jau baus- 
niųjų gyvių. . . j mė už tai buvo dikčiai su- 

Romos Šventojoj Valsty- minkštinta. Tokį vogimą 
beje imperatorius Fridrikas skaitė teismai nepadoriu;

: Pačkesa
čiutė.

Scenoj
Sausio

bus perstatyta operete “Gri- 
gutis.” Nors Worcesterio lie-

Operete “Grigutis”
26 dieną, 1941 m..

Gruodžio 15 d. turėjom pra
kalbas, suruoštas per ALDLD 
145 kuopą.

KaĮpėtojum buvo drg. Jag
minas iš Chicagos.

Kadangi mes retai kada tu
rim geresnes prakalbas, nes 
pas mus mažai kas atvažiuo
ja, tai toki parengimai ir ge
ras kalbėtojas, rodos, dvasios 
atgavimas ir visų jausmų su
stiprinimas.

Nors mes čia didžiumoj 
skaitome laikraščius, sekam 
pasaulio įvykius, bet didžiu-1 
moj sau vieni u 
baryje. Tai žmogus pradedi 
atbukt, apsamanot, rodos, 
kad kitaip ir negali būt.

Bet kada išgirsti kalbėto- tegirdėjo tiktai keli tūks- 
ją rišant šių dienų klausimus, tančiai italų valdininkų, ka- 
suderinant juos, kaip ištikrųjų rininkų ir laikraštininkų 
yra, tai ir vėl atbunda žmo
gaus jausmai ir pradedi žiū
rėti į pasaulį, į ateitį su vilčia.

laikraštininkų 
daugiausia fašistų vadų.

Šiaip italam yra skaud
žiomis bausmėmis uždraus- 

. ta klausytis radio kalbų iš
Slėptuvės, Kurios Ne- užsienių.

paslepia Žmonių nuo 
Vokiečių Oro Bombų

Zurich.—šveicarų valdžia 
užprotestavo, kad anglų or
laiviai gruod. 22 bombarda- 

II paskelbė savo įsaką arba bet negyvą kūną nevadino1 vo šį Šveicarijos miestą; 
dekretą, kad žmogaus kū- tikra nuosavybe, taigi ir jo reikalauja pilno atlyginimo 

-nas gali-būUanatomizuoja- pavogimas nebuvo tikru vo-pŠ Anglijos. .w............ .

London. — Kai vokiečių 
lakūnai bombardavo Man- 
chesterį, viena bomba su
ardė požeminę slėptuvę, kur. 
buvo suėję, 450 žmonių. Ma
tyt, dalis jų buvo užmušta, 
kaip praneša United Press.

Anglų Komunistų Partija 
kovoja, kad valdžia įtaisytų 
saugias, gilias slėptuves pa
gal mokslihihkb ^Haldane’o 
planą.-

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus 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

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

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.
Tel.: Glenmore 6-6191

i

PIRKDAMI DOVANĄ, PIRKITE 
GEROS KOKYBES AVALYNĘ

Lietuvių OVER GLOBE ga>- 
mybos avalinė, lietuvių krautu
vėse laikoma, ar tai būtų čeve- 
rykai dovanom, ar tai būtų jū
sų pačių šeimai, vis vien bus 
tinkama ir ekonomiška avalinė. 
Gavusieji tikrai ją įvertins.

Mesf 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.

Milchius Shoe Shops, Inc.
365 Grand St., cor. Marcy Ave. Brooklyn, N. 
56-27 Clermont Ave. Maspeth, L. L, N«
69-21 Grand Ave. Maspeth, L. I., N.

Washington. — Pritruk 
sta aliumino statyt kari- 
nius orlaivius Amerikai ir į 
Anglijai. j J

SUNDIAL

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvę

’ tę
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Bostono’ir Apiel i tikės Žinios

9 :00

radioDec. 29,
stotį W0RL, 

9:30 iki 10:30

Lietuvių Radio Korp. prog
ramos :

Šeštadienį, Dec. 28, radio 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 
vai. ryte bus sekanti:
1— Dainos in muzika.
2— žinios

Sekmadienį, 
programa per 
920 kilocycles,
Vai. ryte bus sekanti:
1— Al Vento Trio iš So. Boston
2— Dainininkės Milda Anes- 

taitė ir Ono Kavaliauskiu- 
tė iš Dorchesterio

3— Monologas — “Kam Kalė
dos—-o man vargai, bė
dos.“

Steponas Minkus, 
garsintojas.

So. Bostono Lietuvių Socialistų 
“Galybė“

Prisimenant kelius metus 
tam atgal, kai socialistai prisi
dėjo prie Bendro Fronto su 
pažangiais lietuviais, tai ir 
socialistų šėras buvo pakilęs. 
Ne kartą F. J. Bagočius su 
Michelsonu yra pasakę: “žiū
rėkite, kur tik mes pasisuka
me, tai minios su mumis.“ Iš 
dalies taip ir buvo: mes dir
bome, sutraukėme publiką ir 
patys dalyvavome, na, o jie 
atsistoję prieš mūsų publiką 
stebėjos iš savo “galybės”. 
Bet kuomet Naujos Anglijos 
Bendras Frontas skilo, iš daly
vavusių 59 delegatų, socialis
tai ir sklokininkai vos turėjo 
šešis delegatus. Vienok jie 
vis jautėsi, kad minios su jais.

Gruodžio 19 d. įvyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos valdybos rinkimai 
1941 m. Kaip žinoma, ši 
draugija nuo pat savo gimi
mo visuomet buvo valdoma pa
žangių lietuvių, neseniai esu 
“Laisvėj” rašęs, kad kuomet 
namo skiepe įsteigė smuklę ir 
pasirodė nemažas biznis, tai 
ir katalikai pradėjo urmu 
veržtis į minėtą draugiją. Aiš- 
ku, kad jeigu pažangūs lietu
viai būtų vienybėje/ tai iš 
talikų pusės negręstų joks 
vojus. Bet dabar. Dabar 
cialistai viešai išėjo prieš 
žangius lietuvius, kuriuos
vadina “penktakojais.’* Nese
niai socialistai su fašistais pa
vartojo labai durną triksą. Jie 
susitarė ir užvilkino mitingą 
taip vėlai, kad visi nariai iš
vaikščiojo namo, o jie vieni 
pasilikę nubalsavo neduoti 
“raudoniesiems“ salės (tos, ką 
sudegė ir patys neturi). Taigi, 
kuomet dabar atėjo valdybos 
rinkimai, juos visus nariai iš- 

' šlavė laukan.
Tik įsivaizduokite, F. J. Ba

gočius Direktorių Taryboj tu
rėjo antrą vietą, o dabar liko
si išspirtas laukan; net nega
lėjo atsilaikyti prieš jauną 
vaikutį Naujoką. Arba paimki
me tokį- Minkų, kuris per daug 
metų buvo finansų raštininku, 
Vos gavo 83 balsus. Na, o nie
kam nežinomas jaunuolis Pet
ras Durnas gavo 160 balsų. 
Ar tai ne ironija!?

Dabar minėtos draugijos 
valdyba susideda taip: trys fa
šistai ir dešimts katalikų. Pa
žįstu visa valdybą, jie yra ga
na rimti vyrai, išskiriant fa
šistus. Reikia tikėti, kad kitą 
metą pilnai katalikai valdys 
šią draugiją.

Kažin ar dabar pasimokins 
* F. J. Bagočius su Michelsonu 

iš taip jiem netikėto smūgio? 

ka- 
pa- 
so- 
pa- 
jic

Amerikos Lietuvių Socialistų 
“Sąjungos Galybė“

Aukščiau kalbėjau apie So. 
Bostono socialistus, o dabar 
pažiūrėsime, kaip galinga vi
sa Socialistų Sąjunga. “Lais
vės“ skaitytojai žino, kad 
Amerikoj yra žmogus su ge
ležiniais plaučiais. , Minėtas 
vargšas net buvo nuvažiavęs 
į Franciją į “Stebuklingą“ 
Lurdą, kur “panelė švenčiau
sia neperstojančios pagalbos 
daro stebūklus.” Ten negavęs 
pagalbos, vedė vargšę merge
lę. Bet kaip buvo invalidas, 
taip ir yra.

Šiam žmogui labai prilygs
ta Amerikos Lietuvių Socialia-

tų Sąjunga, šios sąjungos F. 
J. Bagočius yra tie geležiniai 
plaučiai. Gi Chicagos politinis 
daktaras ir Maikio Tėvas “fi- 
šina” darbininkų kišenes, kad 
palaikytų griešnas gyvybes. 
Prieš galą apsivedė su sklo- 
kute. Kaip kiekvienas invali
das yra visuomenės našta, tai 
ir Amerikos Lietuvių Socialistų 
Sąjunga, o ypatingai lietuvių 
visuomenei.

Mes Turime Juos Pažinti
Aną dieną einu Broadway 
susitinku jauną, dailų vai-ir 

kiną, kaip liepą. Jis praeida
mas pro mane sako: “gerą 
dieną, dėde.” Atsakau — “ge
rą.“ Praėjau visą “bloką” iki 
dasiprotėjau, keno tas jaunuo
lis.

Taip negerai, mes turime 
pažinti kiekvieną mūsų jau
nuolį. O tankiai būna taip, 
kad mes praeiname pro jau
nuolį ir peužkalbiname jo. ži
noma, jis tokiu elgesiu užsi- 
gauna ir net keistai pamano 
apie mumis.

Gruodžio 31 d., So. Bosto
ne LDS 225-ta jaunuolių kuo
pa rengia iškilmes pasitikti 
naujus metus, šį sykį jaunuo- 
h’ai susidėjo su Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubu. Ot čia 
ir bus proga mums “seniams” 
susipažinti su mūsų jaunąja 
kartą. Ateikim visi ir pažin
kime mūsų jaunuolius.

Iškilmės atsibus 376 W. 
Broadway, So. Bostone, 7:30 
valandą vakaro. Rengimo ko
misija nutarė, kad šiose iškil
mėse seniai šoktų su jaunom 
merginom, o jauni vaikinai su 
“bobomis” — aš tikrai šią pro
gą išnaudosiu.

Jaunutis.

Scranton, Pa.

Misteriška Tragedija Gudiškių 
Šeimoje

Gruodžio 16 d. ryte žmo
nės, nesulaukdami atidarant 
“bučernes” po num. 602 Court 
St., pranešė policijai, kad kas 
nors yra nepaprasto Gudiškių 
šeimoje. Bučernę laikė du bro
liai John (Simonas) ir Ignas 
Seneckai, kurie vadinosi 
“Brown” arba vartojo jau 
12-ka metų atgal mirusio part
nerio Juozo Gudiškio pavardę.

Pribuvus policijai bandyta 
kaip nors ką prišaukt, smar
kiai beldžiant duris ir langus, 
bet veltui. Duris turėjo išlaužt 
ir įėjus vidun rasta nepapras
tas reginys. Motina Jieva Gu- 
diškienė, 75 m., kniūpsčia guli 
savo miegamajam kambary, 
negyva; sūnus John (Simo
nas), 48 m., taip pat negyvas 
priekiniam miegruimyj; o Ig
nas, 45 m., kuknioj, taip pat 
negyvas.

Pribuvo policijos vyriausy
bė, taip pat miesto gydytojas 
Dr. John J. Bendick, kurie 
darė visapusišką tyrinėjimą. 
Išimti skilviai ir tam reikalin
gos tyrinėjimui kūno dalys, 
perduota Scranton Clinical La
boratory, kur Dr. George A. 
Clark su kitais gydytojais iš
analizavę padarė išvedimą, 
kad visi trys yra mirę jau 24 
vai. tam atgal ir išgėrę I 
“Cyanide” (mėlmetalio nuo
dų), bet priežasties, kodėl gė
rė, nesuranda. Kadangi nesi
randa jokių giminių, apart 
Jievos Gudiškienės brolio Ma- 
tijošiaus Bakevičiaus, kuris vi
sai nepaiso likusio mirusiųjų 
turto, todėl viso turto prižiū
rėjimas perimtas į Scranton 
Lackawanna Trust Company 
ir bus žiūrima, ar neatsišauks 
kokių giminių.

Laidotuvės įvyko ketverge, 
19 d. gruodžio, 10 vai. ryte 
iŠ graboriaus Thomas Klimai- 
tis koplyčios (Funeral Home), 
1604 N: Main Ave. Palaidoti 
Shady Lane kapinėse su mili- 
tariškom ceremonijom, nes 
abudu broliai buvo pasaulinio 
karo veteranai. Labai daug 
žmonių prisirinko išleidimo 
valandoj, nes tokios laidotuvės 
gal dar niekad nėra buvusios. 

Labai graudu ir liūdna buvo 

žiūrėti, kaip motina pašarvo
ta, o iš šalių du sūnūs guli.

Tai tragedija ir da misteriš
ka tragedija, nes tyrinėjimas 
da ir dabar eina ir yra visokių 
spėliojimų. Bet kaip tikrai tas 
atsitiko, tai nebus išspręsta 
nes “mirusieji tyli”.

Broliai John ir Ignas buvo 
šioj šalyj gimę, o tėvai, rodos, 
paėjo iš Buižių kaimo, Plokš
čių parapijos, vienas, o antras 
iš Gelgodiškio parapijos, Sta
naičių kaimo, šakių gminos. 
Jei kas norėtų daugiau apie 
juos informacijų, tai galit 
kreiptis, kad ir pas mane, įde
dami atsakymui štampą, o aš 
duosiu atsakymą.

P. Šlekaitis,
1225 Diamond Avė. 

Scranton, Pa.

Cleveland. Ohio

Vieša Padėka Jaunuolių Mer
ginų Kliubui

Brangios draugės jaunuolės, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kliubo narės, čia išreiš
kiu jūsų kliubui širdingą pa
dėką už atjautą. Per jūsų 
kliubo narę drg. Acąuilę Be- 
kiaučiutę aplaikiau nuo jūsų 
kliubo kalėdų linkėjimus ir 
naujų metų sveikinimą. Prie 
to, sykiu aplaikiau nuo jūsų 
kliubo labai gražų svederį, ku
ris man kaip tik mieroj ir la
bai mano gyvenimo aplinkybė
se tinkamas nešioti.

Ta jūsų kliubo narių širdin
ga atjauta ir parama ant tiek 
man brangi, jog negaliu su
rasti jums tiek dhug dėkingu
mo žodžių, kiek verta. Tiktai 
vienu žodžiu tariu širdingą 
ačiū jums, jaunuolės, kad jū
sų kliubas mane kaipo ligonį, 
gyvenantį prieglaudos namuo
se, nepamiršta moraliai ir ma
terialiai sustiprinti. Aplaikęs 
nuo jūsų kliubo sveikinimo žo
džius ir prezentą svederį, net 
džiaugsmo ašarom apsiver
kiau.

Brangios draugės, iš jūsų 
kliubo gerų sumanymų, nau
dingų darbų, džiaugiuosiu ne 
tik aš vienas, bet visa pažan
gioji visuomenė. Jūs jaunuo
lės nuo pat savo kūdikystės 
dienų pradėjot darbuotis pa
žangiųjų darbininkų draugijo
se. Pirmiausia Ateities žiedo 
Vaikų Draugijėlėj. Vėliau Ly
ros Chore, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo kuopos^ ir 
kliubuose. Jūs nepamirštat at
jausti ir tuos, katrie šiandien 
senatvės pančiais surakinti, il
gos ar sužeidimų parblokšti ir 
atskirti nuo civilizuoto pasau
lio. Jūsų, draugės, naudingi 
darbai gražiai vainikuoja jū
sų kliubą. Taip pat gražiai 
vainikuoja jūsų asmeninę ir 
visuomeninę gyvenimo ateitį.

Man labai gerai žinoma, 
kad Clevelande nuo seniai 
randasi lietuvių apie tuzinas 
kliubų, visokiais vardais pasi
vadinusių. Bet per 15 metų 
nei vienas iš tų kliubų dar ne
atkreipė atydos į CIevelando 
miesto įsteigtą prieglaudą se
neliam, kurioje randasi ir apie 
20 lietuvių senelių. Nei vienas 
neatsiuntė pasveikinimo, nei 
atjautos žodžių. O iš Lietuvių 
Darbininkų. Susivienijimo jau
nų merginų neseniai įsteigto 
kliubo narės labai gražiai pa
sveikino, atjautė ir įteikė gra
žų . prezentą savo pažįstamam 
lietuviui!

Linkiu Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Merginų Kliubui 
gyvuoti, augti ir sėkmingai at
siekti ir įgyvendinti savo visus 
užsibrėžtus darbus.

A, Bands.

ITALAI BARDIOJ AT
KAKLIAI GINASI

Anglai Pripažįsta:
London.—Nors anglai oro 

bombomis ir armijos ir lai
vyno kanuolėmis jau devy
nias dienas bombardavo 
italus Bardioj, Libijoj, bet 
20 tūkstančių italų kariuo
menės ten vis atkakliai gina
si,—kaip prajiešė anglų ko
manda antradienį vakare.

EX1BV1

Bridgeport, Conn.
Gruodžio 21 d., 1940, Lie

tuvių Svetainėje atsibuvo sklo- 
kininkų prakalbos. Kalbėto
jom buvo J. Stilsonas. Pati 
prakalba buvo gana nuobodi, 
be mažiausio įdomumo. Ką 
“Naujosios Gadynes” redakto
rius kalbėjo, aš manau ir pra
kalbose nebuvęs gali drąsiai 
atspėti. Stilsonas atidengė 
svarbią Bridgeport/) lietuviam 
tajamnyčią. Nagi, kas ji to
kia ? štai! Jis pasakė, kas už
leido baisųjį triubelį ant ne
kaltos žmonijos? Aš irgi lig 
šiolei nežinojau. Va kaltinin
kai. Rusijos bolševikai užsiun
dė, kaip Lietuvos kaimietis šu
nim kiaules bulbėse,, pasaulį 
Hitleriu, Mussoliniu ir Ispani
jos Franco, kad šie pasaulį 
mėsinėtų. O kas liečia Lietu
vos griešnus žmones, tai jau 
jie patys apsidirbs.

žinoma, jis sakė, jie liepė 
visai Smetonos klikai pirma 
prasišalinti ir pasiuntė kelio
nei, kur jiem reikia, lietuviš
kų litelių, kad vargo nematy
tų.

Tai matote, gerbiamieji, 
kaip kalba ne kokis beraštis 
bei sunkaus darbo nualintas 
žmogus, bet per daugelį metų 
esantis redaktorius.

Aš irgi pažįstu J. Stilsoną 
jau virš 20 metų. Daug jo pra
kalbų esu girdėjęs, klausiaus 
jo debatų su ad. Bagočiumi 
19-tais metais Philadelphijoj. 
Gėrėjausi jo gabumais ir idėja, 
kuri pas jį tais laikais klestė
jo. Būčiau nieku būdu neti
kėjęs, kad J. Stilsonas, taip 
toli pažengęs pirmyn, daug 
žadąs darbo liaudžiai, galės 
kada nors dar toliau nuženg
ti atgal. Na, o faktas yra fak
tu. šiandie J. Stilsonas pasi- 
brėžęs savo programoje tą Vi
są sugriauti, ką žmonija su
kūrė per daug šimtmečių, už’ 
ką kilnios dvasios vadai pa-

PRANEŠIMAI IS KITUR
MINERSVILLE, PA.

ALDLD 14 kp. fbrigia vakarienę 
ir šokius, įvyks 31 d. gruodžio 
(Dec.), bus Piliečių Kliubo salėje, 
3rd ir kampas South Sts. Gera or
kestrą gros šokiams, vakarienė bus 
duodama 10 vai. vakare.

Šis bankietas yra rengiamas už
baigimui senų metų ir sulaukimui 
naujų. Taigi pasilinksminimas — šo
kiai tęsis iki vėlai naktį. Prašome 
išanksto įsigyti bilietus. — Užkvie- 
čia Rengimo Komisija. (304-306)

MONTELLO, MASS.
Bankietas su didele iškilme pasili

kimui Naujų Metų. Rengia Lietuvių 
Tautiško Namo Draugovė, savoje 
apatinėje salėje, N. Main ir Vine 
Sts. įvyks 31 d. gruodžio (Dec.), 
prasidės 7 Vai. vakare, bus turkių 
vakarienė ir gera muzika šokiams, 
geri gėrimai ir valgiai. įžanga 75c.

(304-306)

PLYMOUTH, PA.
Laisvų Lietuvių Kapinių Korpora

cijos metinis susirinkimas įvyks 29 
d. gruodžio (Dec.), 2-rą vai. po 
pietų, A. Stravinsko salėje, 40 Fe
rry St. Visi, kurietn tik apeina kapi
nių reikalai, malonėkite susirinkti. 
Bus renkama naua yaldyba ir rei
kės pasitarti kitų reįkalų sutvarky
mui. — Komitetas. (304-305)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia Naujų Metų 

sulaukimui Pramogą-šokius. Rus 31 
d. gruodžio (Dec.), pradžia 8 vai. 
vakare, Lietuvių Darb. Svet., 920 E. 
79th St. Šokiamsį gros gera orkes
trą ir šokiai tęsis iki vėlai vakare. 
Kviečiame skaitlingai susirinkti Už
baigti senus metus ir sulaukti nau
jų. — M. Valentu. (304-305)

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

<■80
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- Septintas puslapis

aukavo savo gyvastis. Darbo 
žmonijai atrodo, kad jau 
gimsta jų taip laukiamoji ga-1 
dyhė, kurioje baigsis jųjų aša- 
ravimas, baigsis jų sielvartos, 
žodžiu sakant, gimsta jiems' 
gadynė, kurioje jie galės jaus-l 
tis tikrais žemės piliečiais ir 
lygiai galės naudotis žemės 
vaisiais, kuriuos jie pagamina 
savo rankomis. O J. Stilso- 
nui atrodo, kad gimsta žaltys, 
kuris visą pasaulį prarys.

NOTARY
PUBLIC

H Telaphone
STagg 2-6043

Deja, žmonės jau tokio Stil- 
sono humbugo nebenori klau
sytis, ką liudija ir šios pra
kalbos. Suskaičiau 35 ypatas 
su pačiu kalbėto j ūmi ir čer- 
monu.

Tai taip dėjosi sklokos pra
kalbose Bridgeporte.

M. Arison.

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

Chungking.—Chinija nu
tiesė bėgius naujam gele
žinkeliui piet-vakarinėje ša
lies dalyje. Šiuo geležinke
liu galima bus vežtis ir karo 
reikmenis nuo Burmos Ke
lio, kurin jie atplaukia lai
vais iš užsienių.

S FRANK DOMIKAITIS
g REST AERACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
M 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.
———

šfW» p 1 1 yi

pu
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SKELBKITES ‘•LAISVĖJE"
i Office Phone % Inside Phone
f EVergrecn 4-6971 EVergreen 4-6485

| FLUSHING
> Russian & Turkish Baths, Inc, 
f 29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

Vao oo v n tt vtMw- J* įbOi JR; i JKs

f
į

ROBERT LIPTON
Jeweler : : {steigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avca.

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

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

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šermė- 
ninė. Mūsų patarnavimu if 
kainomis būsite patenkinti^

OPEN DAY and NIGHT

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

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

L

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

1113 Ml Vernon Street 1
• < \ 3

PHILADELPHIA, PA. j 
Telefonas Poplar 4110 • j

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 Cako 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kainas.

VARPAS J3AKLRY . . 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Balsuos Pasirinkti UnijąSugrįžo iš Maršruto

yra

BANKIETAS-PIETUS
SUSIPAŽINIMUI SU PROF. VYTAUTU

Įvyks Sekmadienį, 2 vai. po pietų

Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

ražtyje “Laisvėje” 
Garsinkite sav<> bizni

m.
So.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

dai- 
Tiki- 
pietų

drąsiau- 
vadų, p 
apie tai 
kadangi

Edgar Anthony, 83 m., 1049 
Park Ave., nusišovė Kalėdas 
švenčiant. Jis sirgęs jau kelin
tas mėnuo. .

prof, 
pas- 
bus 
pa- 
pa-

VAIKŲ MOKYKLĖLĖS 
REIKALU

programos Carne- 
mums visiems ne
arčiau, ir dešines 

pareikšt savo 
atkelia-

menininkui.

eks- 
rytą 
547

dar
iu

pro-

Bandydamas perlipt iš savo 
į uošvės apartmentą pro lan
gą, G. S. Lundsenf 45, nukri
to nuo 4-to aukšto ir užsimu
šė. Gyveno 717 W. 177th St.,

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

i

Apie pustrečio šimto tūks
tančių žaislų atnaujinta per 
policiją ir gaisragesius ir iš
dalinta biednuomenės vai
kams.

337 Union Avenue 
f. Brooklyn, N. Y. 
I Tel. Stagg 2-078S
I NIGHT—HAvemeyer 8-1158

rėmėjai, 
jie

te

I

Visi Dalyvaukite Lietuvos Didvyriams Minėt 
Prakalbose Šį Vakarą, Gruodžio 27-tą!

Paskilbęs Muzikas R. Hofmekleris Pagros Minėjimui 
Pritaikytas Melodijas; Dainuos Aido Choras

Paskutiniu sykiu primena
me, kad keturių Lietuvos ko
votojų minėjimui prakalbos 
įvyks jau šiandien, penktadie
nį, gruodžio 27-tą, 7:30 vai. 
vakaro, Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Visi kviečiami 
atsilankyti. Įžanga nemokamo.

Prakalbos ruošiama paminė
ti Požėlą, Giedrį, Greifenber- 
gerį, čiomį, kuriuos Smetonos 
režimas sušaudė prieš 14-ką 
metų.

Ši svarbi sukaktis visada 
Amerikos lietuvių būdavo iš
kilmingai minimi. Tačiau šiais 
metais ji svarbesnė tuomi, 
kad galės minėt visa lietuvių 
tauta. Praeityje tuos kritusius 
karžygius galėdavome laisvai 
minėti tik mes, amerikiečiai 
lietuviai. Gi pačioj Lietuvoje 
jų minėjimas masiniai buvo ne
įmanomas, kadangi net jų 
vardo priminimas gręsė bude
lio Smetonos kalėjimu ir, gal 
būt, nukankinimu. Dėlto Sme
tonos nužudytus didvyrius mi
nėti sueidavo palėpėse ir miš
kuose būreliai pačių 
šių Lietuvos liaudies 
masės darbo žmonių 
negalėjo nei žinoti, 
masinis žmonių išeidinėjimas 
iš miestų į miškus žiemos šal
čiuose, per pusnynus, būtų 
signalu Smetonos žvalgybai, 
duotų galimybę nukankinti 
daugiau aukų. .

Šiemet, Lietuvos liaudžiai iš
silaisvinus, iškilmingi minėji
mai įvyks skersai išilgai visą 
Lietuvą, tūkstančiai darbo 
žmonių pagerbs savo tautos 
geriausių sūnų ir liaudies va
dų atmintį. Neatsiliksim ir 
mes, amerikiečiai, šios svar
bios sukakties proga sueisim 
išgirst žinių apie senąją ir 
naująją Lietuvą, taipgi ir apie 
pasaulinius svarbius įvykius.

Prakalbas sakys Rojus Mi- 
zara, Antanas Bimba ir Juo
zas Sakalauskas. Dainuos Aido 
Choras, vadovaujant Aldonai 
Žilinskaitei. Muzikas čelistas 
R. Hofmekleris teiks žavios 
muzikos. /

Kas Yra Hofmekleris?
R. Hofmekleris yra vilnietis, 

griežęs Kauno Valstybės Te
atro Orkestroje, taipgi simfo- 
ninėj ir radiofono orkestrose. 
Amerikon atvažiavo prieš po
rą metų. Koncertavo New 
Yorko Simfoninėj Orkestroj ir 
Pittsburgh© Simfoninėj Orkes
troj. Pereitą mėnesį dalyvavo 
Carnegie Hali koncerte su Me
nuhinu. Dalyvavo dideliuose 
koncertuose po dirigentais 
Klemperer, šneifogt, Rainer ir 

is.
Šiame minėjime muzikas če-

Bacevičius Koncertuo
ja Town Hali, New York

listas Hofmekleris pagros 
Lenino mėgiamą 1905 metų 
revoliucinę dainą “Užkankin
tas sunkiojoj belaisvėj,” Ta
rybinės Lietuvos kompozito
riaus St. Šimkaus “Lopšinę” ir 
“Kur bakūžė samanota.”

Kviečiame visus.
Pažangiųjų Org. Komisija.

Darbo Partijos Progresyviai 
Veiks už Apskričiu Refor

mas, Taiką ir Darbus
Progresyvių Komitetas At- 

budavot Darbo Partijai pas 
kelbė planus kovoti už panai
kinimą mieste nereikalingų 
politinių darbų per apskričių 
reformą ir abelnai rūpintis, 
kad federale, valstijos ir mies
to plotme būtų leidžiami vi
suomenei naudingį įstatymai. 
Tuo tikslu įsteigta įstatymda- 
vystės komitetas su Alfred 
K. Stern priešakyje. Komite
tas rūpinsis iškelti “visus klau
simus, gyvai paliečiančius 
liaudies reikalus.”

Progresyvių Komitetas savo 
darbų programoj taip pat tu
ri pasibrėžęs veiklą už išlaiky
mą Amerikos nuo karo, už 
darbus visiems norintiems ir 
galintiems dirbti, už teisę 
bininkams organizuotis 
veikti, Už lygias teisęs ir 
gas visiems.

Komitetas šauks apylinkių 
konferencijas, kad supažindint 
visuomenę su * viršminėtais 
planais ir išjudinti veiklon.

Įstatymdavystės komitetaų, 
kaip skelbia Progresyvių Ko
miteto pirmininko Morris Wat
son pareiškimas, apart Stern, 
kandidatavusio į kongresma- 
nus pereituose rinkimuose, 
įeina kongresmanas Vito Mar- 
ęantonio, naujai išrinktas as- 
semblymanas J. ’Zimmer iš 
Troy, naujai išrinktas valsti
jos senatorius H. O. Catenac- 
cio iš New Yorko, buvęs ma
joro sekretorius James M. 
Kieran, Maliorių 9-tos Tary
bos prezidentas Irving Schnur- 
man, Typografinės Unijos Lo- 
kalo 6-to prezidentas Elmer 
Brown, Mokytojų Unijos Lo- 
kalo 5 įstatymdavystei atsto
vė Dr. Bella Dodd, Architek
tų, Inžinierių, Chemikų ir 
Technikų Unijos veikėjas Ge
orge Curran, ir daugelis kitų 
žymių visuomenininkų bei vei
kėjų didelėse ir svarbiose did
miesčio ir apylinkės organi
zacijose.

BACEVICIU
Gruodžio 29 December

“LAISVES” SALEJE
419 Lorimer St

Bus trumpa muzikalė programa, o po progra
mos šokiai. Prašome išanksto Įsigyti įžangos bi
lietą ir dalyvauti šiame bankiete.

Jonas Ormanąs, LDS Jau
nimo Tarybos sekretorius ii' 
“Tiesos” Jaunimo Skyriaus 
redaktorius, sugrįžo iš po ilgo 
organizacinio maršruto vidur- 
vakarinėse valstijose. Savo ke
lionėje buvo pasiekęs net Den
ver, Colorado, kur atstovavo 
LDS j a u n i m ą amerikiečių 
sportininkų kongrese.

Sykiu su Jonu atvyko jo 
motina, Sofija Ormanienė iš 
Pittsburgh©, švenčių proga pa
sisvečiuoti pas sūnų ir marčią, 
taipgi apsilankyti brooklynie- 
čiuose.

Valstijinės Darbo Santykiu 
Tarybos patvarkymu, virš 
5,000 Atlantic and Pacific 
krautuvių darbininkai balsuos 
pasirinkimui unijos, kuri juos 
atstovautų derybose su firma. 
Tame skaičiuje apie 4,000 
pardavinėtojų, apie 1,000 
cerių.

Vytautas Bacevičius yra pa
kviestas dalyvauti žydų laik
raščio “Freiheit” organizuoja
mam Town Hall koncerte 
gruodžio mėn. 28 d. vakare. 
Tame koncerte Bacevičius 
skambins apie 20 minučių — 
jis atliks Čerepnino, Chopino, 
savo ir Manuel de Falla kūri
nius.

Vincas Petrauskas, 86 
amž., 133-27—135th PI. 
Ozone Park, L. L, mirė gruo
džio 24 d., Kings County ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj. Bus palai
dotas gruodžio 27 d., 10 vai. 
ryto, Kalvarijos kapinėse.

Draugas Petrauskas pri
klausė prie šv. Vincento t’Draugystės.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborhis - Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Mrs. Marian C. Dizek, jau
namartė, sugrįždama iš miesto / 
su kalėdiniais pirkiniais susi
barusi su savo vyru ir sugrįžu
si namo nusižudžiusi nušo
kant nuo stogo 5 aukštų na
mo, 31-32 29th St., Astoria, 
kur jie gyveno.

Prof. V. Bacevičiui Sutikti 
Popietis šį Sekmadienį

Daugeliui iš mūs-teko prof. 
V. Bacevičių girdėti “Laisvės” 
koncerte, dar kitiem koncerte 
Carnęgiė Hali, tretiem pas
kaitose klausyti jo brandžios 
pamokos apie Lietuvos muzi
ką’ir jos kūrėjus, taipgi gro
žėtis iš po jo rankų sklistančia 
žavinga piano muzika. Tū
liems teko matyti, kaip būrys 
jaunų amerikiečių apsupo ta
lentingą muziką gauti auto
grafų po jo 
gie Hali. Ir 
rėjosi sueiti 
paspaudimu
džiaugsmą pas mus 
vusiam žymiam
Tačiau tam nepakankamai bū
na laiko po formalių progra
mų, tad reikėjo laukti atitin
kamos progos.

šį sekmadienį, • gruodžio 
29-tą, tam tikslui — asmeniš-

Artistu Mokykla Duos 
Unijistam Stipendijas

Amerikos Artistų Mokykla, 
tikslu akstinti kultūrinę veik
lą unijose, paskelbė įsteigus 4 
stipendijas unijistams, no
rintiems siektis aukščiau me-^ 
no srityje. Stipendijai kandi
datus parinks kandidatų dar
bų kontestu, kurin dalyviais 
priims tik unijistus ir tik mė
gėjus, profesionalų artistų ne
leis kontestan.

Kontestą laimėjusieji gaus 
nemokamą mokinimą per vi
sus metus. Kontestas baigsis 
sausio 15-tą. Informacijas ir 
blankas gaus American Artists 
School raštinėj.

Karo Šmėkla Drumstė 
Kalėdų Ramybę

Kalėdinės darbo pertraukos 
proga taikėsi užeiti vienon 
šeimyninėn ppoton, kurion su
sirinkę bent trys gentkartės 
Amerikos lietuvių, tarp jų ir 
grupė karinio amžiaus žmo
nių. . k

Bandyk, kaip norėtum, tu
rėti “ramybę”, tačiau, kur bu
vus, kur nebuvus vėl iškyla 
kalba vienu ar kitu karinę pa
dėtį liečiančiu klausimu. Kiek
vienas sutinka, kad Europoj 
nėra paprastiems žmonėms už' 
ką kariauti ir kad ypatingai 
amerikiečiams nėra reikalo 
kariauti. Tačiau visi pripažįs
ta, kad mūsų- šalies valdžia 
jau padarius daug karo žings
nių, ir kad vis daroma dau
giau, kad pas mus neutralu
mo nelikę nei už sudilusį dvy
lekį. Visi pasipiktinę mūsų ša
lyje tiksliai skleidžiama už- 
karinė propaganda. Nors, 
kaip patyriau, šioje sueigoje 
dalyvavę žmonės anaiptol nė
ra politikieriai, juo labiau to
limi bent kokiai radikališkai 
politikai, tačiau jų mintys ka
ro klausimu supuola-su tų, ku- 

I rie sąmoningai, organizuotai 
darbuojasi už išlaikymą Ame
rikos nuo karo.

Tipiškos amerikietiškos šei
mynos tipiškas nusistatymas 
yra išlaikyti Ameriką nuo 
karo. Ar to atsieksim, priklau
sys nuo visų taikos šalininkų 
organizuoto darbo.

Sveikina Laisviečius
Visam “Laisvės” štabui 

nuoširdžiausi sveikinimai Ka
lėdomis ir geriausi linkėjimai- 
Naujiems Metams.

J. K. Šarkiūnų Šeima.
Šarkiūnai yra chicagiečiai, 

nuoširdūs “Vilnies
tačiau kiekviena proga 
prisimena ir laisviečius.

kam susipažinimui su 
Vytautu Bacevičium — 
kirtas visas popietis, tad 
proga sueiti, pasveikinti,
sikalbėti, ir visiems kartu 
viešėti, pasilinksminti.

Susipažinimo bankietas-pie- 
tūs bus “Laisvės” salėj, 419 
'Lorimer St., Brooklyne, gruo
džio 29-tą. Pradžia 1 vai. die
ną, pietūs lygiai 2 vai. Bilie
tas tik $1. Prie valgio bus ir 
alaus.

Bankieto programoj 
nuos Aldona Klimaitė. 
masi ir daugiau ko. Po
ir programos bus šokiai prie 
Geo. Kazakevičiaus orkestros. 
Kviečiame brooklyniečius ir 
apylinkės lietuvius smagiai ir 
tiksliai praleisti popietį su mu
mis prof. V. Bacevičiui pa
gerbti bankiete šį sekmadienį.

Rengėjai,

Dvi Negres Sudegė, Kili 
Sužeista Gaisre

Įvykus aliejinio pečiaus 
plozijai anksti Kalėdų 
apartmentiniame name, 
Warren St., sudegi dvi negrės
Balbina Angalier ir Isabel 
Colon, 38 ir 40 metų. Sakoma, 
abi buvusios atvykusios iš 
Puerto Rico.

Taipgi sužeista šeši kiti as
menys, keturi iš jų pavojingai. 
Sužeistieji visi negrai.

Vaikai Surinkę Aukų 
Biedniokų Dovanom

Policijos Departmei^ui su
darė painiavos klausimą, ką 
daryti su aukomis, kurias New 
Yorko Eastsidės taip vadina
mosios “dead end’” vaikai su
rinko specialiam fondui, iš 
kurio būtų galima supirkti 
biedniokų vaikams žaislų Ka
lėdomis. Vaikai girdėjo, jog 
policija perdirbinėja senus 
suaukautus žaislus į naujus, 
tad jie čion atnešė ir savo su
keltą fondą. Gi policijos tai
syklės draudžiančios aukas 
priimti.

Sekantį šeštadienį, gruod
žio 28, Ateities Žiedo Vaikų 
mokyklėle neįvyks.

Pilnai mokyklėle prasidės 
tik sausio 4, šeštadienį— 
pradedant 2-rą valandą po 
pietų. Kalbos ir, rašybos pa
mokoms mokytoj au s— 
P. Baranauskas. Muzikos ir 
dainų pamokoms pasižadėjo 
mokytojauti Aldona Šert- 
vietytė. Abejos pamokos tę
siasi dvi valandas.

Dar gali įsirašyt ir nau
ji mokiniai. Mųkįnimas dy
kai. Komisija.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau - apsivedimui vaikino 

arba' našlio ne jaunesnio 45 metų 
katras mylėtų linksimą, ir blaivų gy- 

e, 221 George 
(304-306)

Daug Nukentėjo Auto 
Nelaimėse

Now Yorko šventadienis ir
gi prisidėjo prie padauginimo 
nukentėjusių auto nelaimėse. 
Mieste ir apylinkėse prarado 
gyvastis 8 žmonės ir apie po
ra desėįkų sužeista. Tarpe ki
tų, pavojingai sužeistas ir vie
nas Santa Claus. Juomi buvo 
Carl O. Penkert, Navy Yar- 
do, Brooklyne, mašinistas, -bu- 
vęs^Santa savo susiedijos vai
kams Oceanside, L. L, kur jis 
gyveno.

Į Le VANDA 
f FUNERAL PARLORS 
) Incorporated
| J. LeVANDA—E. LeVANDA 
? Tėvas ir Sūnus Levandauskal 
? UNDERTAKER

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker J 

f LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS j 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi- j 

K šokių kapinių; parsamdo auto- j 
, mobilius ir karietas veselijom, < 

krikštynom, kitkam. j
231 BEDFORD AVE. j

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

BROOKLYN© 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 
į (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ QYQYTOJAS 

705 Fourth Avenue

' . - į

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto, į .
Tel. SOuth 8-'155l

-----------------------'--- — I. 1

» VIENINTELE LIETUVIŲ
& RAKANDŲ KRAUTUVE

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -5Xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse j

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

MATEUŠAS SIMON A MCI l S
Gražiai Įrengtą Susiėjimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
Komis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai*

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. Evergreen 4-9508

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

b Lietuvių Kuro Kompanija |
® ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS-

• • J Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

4 Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus Ir įdės tinkamą “burnęr’* 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Distributors of
• Fox Head Lager, & 400 Beer
• Stanton Lager, Ales, Porter
• R & H Beer, Ales, & Porter
• Mule Head & Stock Ale
• Krueger Lager, Ale & Porter
• Imported Stouts & Ales

Greitas ir patenkinantis patarnavimas. Pristatome į 
vietą visokiems parengimams, bizniams ir pokiliams.

98 N. 7th St.
Tel. EV. 7-5471 ev. i-tun

v




