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JANKIAI PAĖMĖ AACHENĄ; SOVIETŲ KARIAI ATVADAVO BELGRADĄ

Chicagos kunigų Draugo re
daktorius Leonardas šimutis 
lankėsi Brooklyne. Jis ir pra
kalbą pasakė. Prakalbą sakė 
bažnytinėje svetainėje, kur už 
sienos Dievas klausėsi.

Mūsų korespondentas sako, 
Šimutis baisiai plūdęs manę, 
net “apkruvinęs.“

Ko Leonardas taip pyko iri 
karščiavosi ?

Nusidėjęs aš jam vienu da-1 
lyku, kam, kaipo Lietuvių Li
teratūros Draugijos pirminin
kas, pakėliau balsą prieš Ši
mučio grupės maklerystes su 
tais nelaimingais “pabėgė
liais.“ Jie sakė Nacionaliam 
Karo Fondui, jog Pietų Ame
rikoj randasi “tūkstančiai ba-Į 
liaujančių lietuvių pabėgėlių,” 
o aš parodžiau, jog tai piktas, 
grynas melas.

Šimučiui labai pikta. Ot, ne
pavyko visuomenę apgauti. Vi
suomenė sužinojo tiesą.

Amerikiečiai Užėmė Aacheną, 
Istorinį Vokietijos Did

miestį, Pramonės Centrą
London. — Pirmosios a- 

merikiečių armijos kariai 
užėmė pasieninį Vokietijos 
miestą Aacheną per įnirtu
sius mūšius gatvėse. Septy
nias paskutines dienas Aa- 
chenas buvo visomis pusė- 
mis' amerikiečių apgultas, 

ir mieste kautynės siautė iš 
arti durtuvais, rankinėmis 
granatomis, r a k ietiniais 
šautuvais - bazukomis ir 
motorinėmis patrankomis.

Aachenas stovi už 340 
mylių į pietų vakarus nuo 

nebeužtenka eiti Berlyno. Pirm karo jis tu- 
sekmadieniais j bažnyčią, no- rėjo 165,000 gyventojų ir 
rint būti tikru, gyvu kataliku! 
Tik apsidairykite, tik pagalvo
kite rimčiau, tuojau pamaty
site, kaip daug tų kas sekma
dienį bažnyčion einančių kata
likų nėra katalikai! Kiek daug 
save vadinančių katalikais yra 
virtę tikri pagonys!!!“

rinė katedra ir jos aštuon
kampis pastatas, paties Ka
rolio Didžiojo statydintas.

Bešturmuojant amerikie
čiams Aacheną, tik kelioli
ka tūkstančių gyventojų te
buvo mieste likę. Kiti 
anksto pasišalino.

iš

Gavau ir skaičiau Tėvų 
zuitų “žvaigždę.“ Ir ten 
dos, pilna nusiskundimų ir 
laimių, “žvaigždė“ mano, kad
beveik nebeliko žmoniškų ka
talikų. Straipsnyje “Skaudu 
Pripažinti,“ skaitome :

“Šiandien i

Je- 
bė- 
ne-

Buvo didelis sujudimas. 
Amerika sako, “buvo daug po
sėdžių.“. Buvo Grigaitis ir Vai- 
dyla iš Chicagos. Buvo visos 
garbingos ir ne taip jau gar-j 
bingos asabos iš visos Ameri
kos.

Karo laikai, važinėjimas ne
parankus. Vyriausybė ragina 
be reikalo nesitrankyti. Ragina 
būti namie ir darbuotis karo 
laimėjimui.

O tie klerikalų ir menševi
kų posėdžiai buvo visai bergž-

buvo svarbus pramonės ir 
geležinkelių centras.

Amerikos kariuomenė 
pradėjo pult Aacheną rugs. 
15 d., bet iki paskutinhj 7- 
nių dienų vokiečiai vis dar 
turėjo mylios - kitos kori
dorių iš miesto į rytus, iki 
amerikiečiai galutinai per
kirto šį koridorių.

Dabar amerikiečiai nai
kina likučius fanatiškų hit
lerininkų paskutinėse ma
žiukėse jų gūštose Aache
ne, paskiruose namuose 
skiepuose.

Per Aacheno apgulą 
merikiečiai suėmė bent 
000 vokiečių kareivių ir o- 
ficierių.

Amerikiečių komanda 
spalių 10 d. ultimatiškai pa-

bei

a-

džios politinės sorkės. Lietu- reikalav0) kad apsupti Aa. 
chene vokiečiai pasiduotų, 

io jeigu ne, tai jankiai bom
barduos patį miestą artile- [Hd i . . v ... . .

tvarko-lrB0S šoviniais ir oro bom
bomis. Naciai atmetė ulti
matumą; tad amerikiečiai 
spalių 11 d. paleido artile
rijos'ir bombanešių ugnies 
perkūniją į Aacheną. šiuo 
būdu ir per mūšius gatvėse 
liko sunaikinta didelė dalis 
Aacheno namų.
Amerikiečiai Stengėsi Ne- 
kliudyt Istorinių Pastatų
Bet amerikiečiai, kiek tik 

buvo galima, sulaikė pa
trankų šovinius ir lėktuvų 
bombas nuo senovinių isto
rinių Aacheno pastatų. 
Taip jie ir išsaugojo Aache
no katedrą, kurioj palaido
tas Karolis Didysis (Char
lemagne), vokiečių-f rankų, 
imperatorius, miręs jau 
pirm 1130 metų. Ta vokie
čių veislė frankai, tais lai
kais užvaldę Franciją, pri
metė jai ir savo vardą. Nes 
žodis Franci ja reiškia fran
kų žemę.

Mūšiuose dėl Aacheno tik 
truputį buvo pažeista isto-

vos jie nebegaus: smetonizmo 
dienos seniai praėjo ir laikas 
jas visai pamiršti.

Laisva ir nepriklausoma Lie
tuva jau labai gražiai t____
si, šimučių ir Grigaičių ala- 
savojimas tik žemina lietuvių 
tautos vardą Amerikos akyse.

vienas dokumentas gar- 
pasiekė Amerikos vals- 
departmento gurbą ir

Dar
bingai 
tybės 
amžinai ilsisi. Tai bendras pro-
hitlerinių lietuvių, estų ir lat
vių laiškas prezidentui Roose- 
veltui. Jį pasirašo Leonardas 
Šimutis, Richard Hermanson ir 
Hardy Nurmsen.

Dar vieną kartą prakeikta 
Tarybų Sąjunga, dar vieną 
kartą bjauriai apsimeluota!

Šitie lietuviški, estiški ir lat
viški kryžiokai nei tokių pro
testų nerašė, nei taip garsiai 
nedejavo, kai tuos kraštus bu
vo naciai okupavę.

Kodėl? Lai jie patys pasi
aiškina.

Taigi, Bendrasis Fondas Lie
tuvos žmonėms rūbų nesiųs. 
Tatai patvirtina ir Tėvynė. Ji 
sako, kad jie rinks drapanas, 
bet siųs tik tuomet, kuomet 
“bus proga.“ (Tėvynė, sp. 20).

Kodėl ne dabar? Juk kaip 
tik dabar Lietuvos žmonėms 
pagalba yra reikalingiausia.

Jie surinks drapanas, sudės 
į sandėlį kandims ėsti ir lauks 
“progos.“ O jeigu ta “proga“- 
neateis, tai kas tada bus? Kur 
tada jie tas iš žmonių surink-
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tas drapanas dės ?
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komitetas dabar renka drapa
nas ir dabar siunčia Lietuvos 
žmonėms. Dabar geriausia 
proga, nes dabar amerikiečių 
parama Lietuvos žmonėms rei
kalingiausia.

JUNGT. VALSTIJŲ KOVŪNAI 
ATĖMĖ Iš JAPONŲ TACLO- 

BAN IRDULAG MIESTUS

ATVADUOTI NUO
HITLERININKŲ

SOSTAM IESČ1 AI
London. — Nuo šių metų 

birželio (June) 4 d. talki
ninkai atvadavo nuo fašis
tinės Ašies jau 14 europi
nių sostamiesčių, bet dar 
tebėra vokiečių rankose 9 
sostamiesčiai. Žemiau seka 
mėnesiai ir dienos, kada į- 
vairūs sostamiesčiai išlais
vinti nuo hitlerininkų:

Roma birž. 4; Vilnius, 
Lietuvos sostinė, liepos 13; 
Paryžius rugp. 23; Bucha- 
restas, Rumunijos sostamie- 
stis, rugp. 31; Brusselis, 
Belgijos sostinė, rugs. 4; 
Luksemburg rugs. 15; So
fija, Bulgarijos, rugs. 17; 
Helsinkis, Suomijos, rugs. 

19; Tallinnas, Estijos, rugs. 
22; Ryga, Latvijos, spal. 
13; Athenai, Graikijos, 
spal. 14; Belgradas, Jugo
slavijos, spal. 20.

Laikotarpiu po birž. 4 d. 
taip pat buvo atvaduota 
Kišiniovas, Tarybinės Mol
davijos - Bessarabijos sos- 
tamiestis, ir Petrozavods- 
kas, Tarybinės Karelijos 
sostinė.

Nacių kontrolėje dar te
bėra šie sostamiesčiai: Ti
rana, Albanijos; Budapeš
tas, Vengrijos; Varšava, 
Lenkijos; Haga, Holandi- 
jos; Oslo, Norvegijos; Ko- 
>penhagen, Danijos; Praga, 
Čechoslovakijos; Viena, 
Austrijos, ir Berlynas, Vo-

3 Mil. Sveikino Prezi
dentą New Yorke

Nepaisydamas lietaus ir 
vėtros, prez. Rooseveltas 
šeštadienį atviru automobi
liu važiavo Brooklyn© ir 
New Yorko gatvėmis, kur 
3 milionai žmonių sveikino 
jį. Jis kalbėjo Ebbets Field 
sporto aikštėje, o paskui 
Waldorf-Astoria, viešbuty
je. Prezidentas, tarp kitko, 
nurodė, kaip republikonai 
kenkė Amerikos ruošimui 
apsiginti. — Kitame L. nu
meryje bus jo kalba.

Išvykstantį Churchillą 
pats Stalinas palydėjo į lė
ktuvų aikštę Maskvoje.

Leyte Sala, spal. 22. — Įsiveržę amerikiečiai užėmė 
Taclobaną, didelės Filipinų salos Leyte sostinę, 300,- 
000 gyventojų miestą su plačia lėktuvų aikšte. Jie 
taip pat atėmė iš japonų Dulag miestą su lėktuvų 
stovykla. Amerikiečiai tik mažai nuostolių tenuken- 
tėjo. Amerikos raitininkai, tankai ir skystosios ug
nies švirkštavai nugalėjo japonų pasipriešinimus, su
daužė bei išdegino jų fortus ir 20 mylių frontu nu
bloškė priešus keturias mylias atgal. Tūkstančiai Fi
lipinų patrijotų-partizanų įnirtusiai pliekia japonus 
užnugarėn.

Raudonoji Armija ir Tito 
Partizanai Atvadavo Jugo

slavų Sostinę Belgradą
London. — Trečioji Uk

rainos armija maršalo Fe- 
odoro Tolbuchino komando
je, ir Jugoslavų Laisvinimo 
armija - partizanai galuti
nai atėmė iš vokiečių Bel
gradą, Jugoslavijos sosta- 
miestį.

Belgradas yra 2,000 metų 
amžiaus miestas. Pirm ka-

Sovietai per 20 Mylių Prūsuose
London, spal. 22. — Berlynas skelbė, kad Raudono

ji Armija su tankais ir šarvuotais automobiliais įsi
veržė 20 amerikinių mylių gilyn į Rytinę Prūsiją ir 
pasiekė plentą tarp Gumbinės ir Goldapo. Iš nacių 
pranešimų sprendžiama, kad Sovietų kariuomenė 
Prūsuose užėmė jau kelis miestelius ir 100 kaimų.

Vengrijoj Raudonoji Armija nužygiavo 24 mylias 
pirmyn nuo savo užimto Debreceno, paėmė Nagykal- 
lo geležinkelio stotį, 32 mylios nuo Čechoslovakijos 
rubežiaus; atėmė iš nacių ir vengrų geležinkelių maz
gą Baja ir dar virš 100 gyvenamųjų vietų. Jugoslavijoj 
raudonarmiečiai paėmė Kragujevac ir Jagodina mie
stus su geležinkelių stotimis.

Churchillo - Stalino Sueigoj Pa
daryta Svarbių Tarimų dėl Karo, 

Lenkijos ir Jugoslavijos
MASKVA. — Anglijos ministeris pirmininkas Chur- 

chillas ir Sovietų premjeras Stalinas pabaigė pasitari
mus, apie kurių pasėkas buvo išleistas sekamas oficialis 
pranešimas spalių 21 d.:

Pasitarimai buvo laikomi Maskvoje nuo spalių 9 iki 
18 d. tarp p. Churchillo (Anglijos premjero) ir p. Ede
no (anglų užsienio reikalų ministerio), kaipo Didžio
sios Britanijos atstovų, ir maršalo Stalino ir p. Moloto
vo (Sov. užsienio reikalų komisaro), dalyvaujant poli
tiniams ir kariniams jų patarėjams.

Buvo ilšsamiai peržvelgta išsivystymas karinių pla
nų, priimtų Teherano konferencijoj, atsižiūrint į pa
staruosius įvykius ir Quebec’o konferencijos tarimus 
dėlei karo vakarinėje Europoje. Pareikšta didžiausias 
pasitikėjimas busimaisiais talkininkų veiksmų pasise
kimais visuose frontuose.

Laisvai ir atvirai buvo apsikeista nuomonėmis dau
geliu politinių klausimų, paliečiančių bendruosius rei
kalus. Padaryta svarbių žingsnių pirmyn linkui lenkų 
klausimo išsprendimo, ir tą klausimą nuodugniai svar
stė Sovietų ir Anglijos valdžios.

Jie (Sovietų ir Anglijos valdžių atstovai) turėjo pa
sitarimus su (londoniškės) lenkų valdžios premjeru ir 
jos užsienio reikalų ministeriu ir su (lenkų) Tautinės 
Tarybos prezidentu ir Komitetu Tautai Vaduoti, kurio 
centras yra Liubline.

Tie svarstymai žymiai susiaurino skirtumus ir iš
blaškė nesusipratimus. Svarbiaisiais punktais dar te- 
betęsiami pasitarimai.

Įvykių eiga pietiniai-rytinėje Europoje buvo pilnai 
apsvarstyta ir susitarta svarbiausiais punktais dėlei 
Bulgarijos pertaikos (paliaubų) sąlygų.

Šiodvi valdžios sutiko laikytis bendros politikos Ju
goslavijoje tikslu sukaupti visas jėgas prieš besitrau
kiančius vokiečius ir išspręsti vidujinius keblumus tarp 
jugoslavų per apvenijimą Jugoslavijos karaliaus val
džios ir Tautos Laisvinimo (partizanų) judėjimo.

Jugoslavijos žmonių teisė patiems nustatyti sau atei
tyje konstituciją po karo, žinoma, yra pripažįstama, 
kaip jiem priklausoma ir nepaliečiama teisė.

Tas susirinkimas (konferencija) įvyko su žinia ir už- 
gyrimu Jungtinių Valstijų vyriausybės, kurią pasitari
muose atstovavo Jungtinių Valstijų ambasadorius Ma
skvoje, p. Averell Harriman, dalyvaudamas kaipo tė- 
mytojas.

ro jis turėjo 266,900 gyven
tojų.

Maršalo Stalino įsakymu, 
Maskva pasveikino Belgra
do išlaisvinimą 24-riais sal
vių šūviais iš 324 kanuolių. 
Maskvos padengė tuo tarpu 
žėrėjo tūkstančiais paleistų 
visokių spalvų ugnių - “fa- 

’jerverkų”, r e i š k i ančių 
džiaugsmą dėl Belgrado 
pergalės.

Belgradas buvo atvaduo
tas per nuožmiausius mū
šius, kurie ištisas dienas ir 
naktis šėlo jo gatvėse dėl 
kiekvieno namo. Miestas 
buvo nacių aptvirtintas vi
sais galimais būdais, tarp 
Dunojaus ir Savos upių ir 
150 pėdų skardaus kalno, 
stūksančio šiauriniame Du
nojaus krante. Belgradas 
stovi pietiniame Dunojaus 
šone, dvišakumoj-santakoje 
Dunojaus su Savos upe.

Senesniaisiais laikais Bel
gradas buvo tam tikrais, 
tarpais užimtas Romos ir 
Graikijos - Bizantijos im
perijų, bulgarų ir turkų, o 
praeitame pasauliniame ka
re — austrų-vengrų. Pirm 
Jugoslavijos isikūrimo Bel
gradas buvo Serbijos kara
lijos sostinė.

Raudonoji Armija laimė
jo svarbią k pergalę prieš 
vengrus ir vokiečius, užim
dama Debreceną, trečią di
džiausia Vengrijos miestą, 
kelių geležinkelių stebule ir 
įvairiu fabrikų centrą. Mar
šalui Stalinui įsakius, Mas
kva iššovė 20 salvių šūvių 
pasveikinti šiai pergalei.

Kazokai Budapešto 
Apylinkei ?

Belgijos radijas teigė, 
kad kazokai raitininkai 
praeitos savaitės pabaigoje 
pasiekė Budapešto, Vengri
jos sostinės priemiesčius. O 
Berlynas sakė, jog Sovietų 
kariuomenė, po Debreceno 
užėmimo, tą pačią dieną 
numaršavo 30 amerikinių 
mylių antrapus Debreceno, 
linkui Budapešto, ir prvša- 

i Armi- 
Harriman iš : jos būriai buvo jau Tiszaa- 

. kitame Vengrijos

SOVIETU KOVŪNAI 
UŽMUŠĖ BEI SUĖMĖ

17,000 VOKIEČIŲ
Maskva. — Į pietų rytus 

nuo Belgrado, Jugoslavijos 
sostamiesčio, Raudon. Ar
mija visiškai sunaikino bei 
suėmė apsuptas vokiečių 
grupes. Per mūšius toje 
srityje nuo spalių 18 ikų 20 
d. Sovietų kariai suėmė 8,- 
147 vokiečių kareivius ir o- 
ficierius ir užmušė apie 9,- 
000 nacių kareivių ir ofi- 
cierių.

Tuo pačiu laiku raudon
armiečiai pagrobė 20 vokie
čių tankų bei motorinių ka- 
nuolių, 318 įvairių kitų ka- 
nuolių, 94 minosvaidžius, 32 
kulkosvaidžius, d a u g iau 
kaip 6,000 paprastų ir auto
matinių šautuvų, 20 didelių 
šarvuotų trokų, 76 radijo 

3,000 automobilių ir 
2,250 vežimų su ka- 

kroviniais, 3,500 
150 motorinių dvi- 

24 traktorius ir 26

stotis,
trokų,
riniais
arklių,
račių,
sandėlius visokių karinių 
reikmenų.

įvairios Karo Žinios
Didelės anglų laivyno jė

gos išplaukė prieš japonus.
Jankiai sunaikino dar 7 

japonų laivus ir 50 lėktuvų.
Aachene pasidavė ameri

kiečiams paskutiniai na
ciai, 1,000 karių su savo ko- 
mandięrium 
ku.

pulk. G. Wilc-

Parskrido Amerikos am-!kiniai Raudonosios 
basadorius
Maskvos raportuot prezi-' scege, kitame Vengrijos 
dentui apie Churchillo-Sta- mieste ir geležinkelio stoty- 
lino konferenciją. ije.
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Rooseveltas Sakys Eilę Kalbą
Prezidentiniams rinkimams besant tik 

už poros savaičių, prezidentas Roosevel- 
tas pamatė reikalo šian ir ten pasakyti 
eilę kalbų. Tai bus rinkimus liečiančio
mis temomis kalbos, bet kadangi šitie 
prezidentiniai rinkimai yra taip svarbūs, 
tai kiekvienas Roosevelto tartas žodis 
turės milžiniškos reikšmės.

Prezidentas kalbės Rhiladelphijoj, 
Bostone ir vidurvakarinėse valstijose 
vienoje kitoje vietoje.

Labai svarbu, kad prez. Rooseveltas 
pamatė reikalo daugiau pasirodyti ma
siniuose mitinguose. Prie dabartinių 
technikinių įruošimų, be abejo, bet kur 
būdamas jis gali sakyti kalbas ir jas 
Amerikos žmonės gali girdėti per radi
ją. Tačiau prezidentui svarbu važiuoti 
“pas žmones” ne vien tik tam, kad jį 
girdėtų, bet ir tam, kad jį matytų.

» Turime atsiminti, jog republikonai su
kaitę darbuojasi, skelbdami, būk prez. 
Rooseveltas nesveikas, negalįs dirbti, 
todėl už jį ir balsuoti nevertą. Kai kurie 
republikonai - politikieriai tiesiog bando 
įkalbėti žmonėms: “Jūs, balsuodami už 
Rooseveltą, balsuosite už Trumaną,” 
tuomi duodami suprasti, kad prezidentas 
ilgai negyvens ir Trumanas turėsiąs už
imti jo vietą.

Šitai piktai republikonų propagandai 
išsklaidyti prezidentas, be abejo, ir turi 
važiuoti į vieną ir kitą miestą, kad jį ga
lėtų matyti milijonai žmonių ir patys į- 
sitikinti, jog jis yra užtenkamai gajus 
darbuotis mūsų karštui dar per ketve
rius metus.

Taip, prezidento prakalbų maršrutėlis, 
kuris prieš rinkimus bus padarytas, tu
rės didžiulės reikšmės visam mūsų kraš
tui.

Tik Viena LDS Kuopa Išleido 
30 Narią į Kariuomenę

Spalių mėn. 15 d. Chicagoje įvyko 
LDS 2-ro apskričio konferencija. Kon
ferencijoj sakė kalbą, be kitų, LDS Cent
ro Valdybos narys, George Kwain. Vil
nies korespondentas pažymėjo, jog:

“George Kwain kalbėjo apie jauni
mo kuopų veikimą. Pažymėjo, kad 
daugeliui jaunų vyrų išėjus į armiją 
sumažėjo veikla, trys kuopos laiko 
bendrus susirinkimus, kad būtų skait- 
lingesni ir įdomesni. Jis mano, kai Su
sivienijimo nariai nepoilgo gryš iš 
tarnybos, tai veikimas žymiai sustip
rės. Tik vien iš 211 kuopos (Red
wings) yra karinėje tarnyboje 30 na
rių.”
30 narių Dėdės Šamo tarnyboje tik iš 

vienos LDS jaunimo kuopos!
Ką tas parodo?
Tas parodo, jog daug LDS narių šian

dien tarnauja mūsų krašto ginkluotose 
pajėgose. Organizacijai, tuo būdu, nėra 
sveika, nes tarnaujantieji nariai negali 
veikti josios eilėse, negali organizacijai 
darbuotis.

Bet nieko nepadarysi. Tie jauni vyrai 
(ir merginos) LDS nariai, kurie vilki 
Dėdės Šamo uniformas, anskčiau ar vė
liau (po pergalės pasiekimo) sugrįš ir 
vėl bus organizacijos eilėse, vėl darbuo
sis. O dabar, kai jie laikinai iš civilinių 
eilių pasitraukė, tai likusieji LDS na
riai privalo uoliau darbuotis naujiems 
LDS nariams gauti.

Šiuo metu LDS paskelbė vajų — jubi- 
lėjinį vajų — per kurį tenka visiems su
burti savo pajėgos ir įtraukti į Lietu
vių Darbininkų Susivienijimą tūkstan
čius tų lietuvių, kurie dar stovi organi
zacijos nuošalyj.

Čechoslovakija Bus Tautą 
Federacija

Londone gyvenantieji slovakai šiomis 
dienomis pareiškė pasauliui, kad jie pil
nai sutinka su Čechoslovakijos preziden
to Benešo planu Čechoslovakijos po
kariniam susitvarkymui.

Kas gi tas Benešo planas?
Pirmiausiai tenka atsiminti, kad prieš

karinę Čechoslovakiją sudarė keturių 
tautybių žmonės: cechai, slovakai, kar- 
pato-rusai ir vokiečiai. Kaipo skaitlin
giausia tauta, cechai krašte dominavo. 
Jie buvo lyg ir šeimininkai, o kitų tau
tybių žmonės, mažesnės tautos jautėsi 
lyg ir nuskriaustos.

Tiesa, Čechoslovakijoje buvo demokra
tija. Kraštas tvarkėsi laisvai, tačiau tau
tinis klausimas ten nebuvo išspręstas 
panašiai, kaip Tarybų Sąjungoje, kur 
kiekviena tauta, bus ji didelė ar maža, 
turi pilniausį užtikrinimą savo ekono
miniams ir tautiniams reikalams plėsti, 
tobulinti, savo kultūrai kelti.

Prez. Benešąs kadaise paskelbė, jog 
po karo Čechoslovakijoj visos trys tau
tos, — cechai, slovakai ir karpato-rusai 
— turės garantuotą laisvę autonomiškai 
savo reikalus tvarkytis. Visos trys tau
tos bus lygios, visos trys turės savo sei
melius ir visos trys sudarys vieną par
lamentą ir centralinę valdžią, pagrįstą 
lygybės principu.

Tiesa, kaip minėjome, Čechoslovakijoj 
yra vokiečių. Šitie vokiečiai savo dau
gumoje pasirodė Čechoslovakijos prie
šai. Jie padėjo Hitleriui tą kraštą 
smaugti. Ką su vokiečiais Čechoslovaki
ja darys, dabar sunku pasakyti. Galimas 
daiktas, kad visi vokiečiai bus iškelti į 
VokietŲą — tai yra, visi tie, kurie ne
nori broliškai sugyventi 'su kitomis Če- 
clioslovakijos tautomis.

Kas bus Čechoslovakijoje, tas turės

Anti-Semitizmas Chicagoje
Vilnis rašo:

“Chicagoje įsikūrė fašistinė, antise
mitinė organizacija — “Gentile Co- 
Operative Association,” tikslu skleisti 
neapykantą prieš žydus. Organizacija 
leidžia savo' organą — “Gentile 
News.” Nariai tos organizacijos ne
išduodami, laikomi slaptybėje.

“Pereitą sekmadienį tos organizaci
jos įkūrėjas Eugene R. Flitcraft kal
bėjo Wicker Park bažnyčios forume. 
Rodos bažnyčioje tokie neapykantos 
skleidėjai neturėtų rasti sau vietos, 
nes Kristus mokino mylėti savo arti

 

mą kaip pats save, bet po skriste 

 

“visapusiškumo” bažnyčios viršininkai 

 

davė tam fašistui progą išlj€ti savo 
srutas prieš žydus.

“Flitcraft iškėlė seniai nudėvėtą ar
gumentą būk žydai valdo 60 nuošim
čių Amerikos biznio ir turto. Praeity
je antisemitai yra nustatę nemažai 
žmonių prieš žydus naudodami šį me
lagingą argumentą.

“Kaip pasirodė minėtame antisemi
tų mitinge, šiandien ta hitleriška pro
paganda neprigyja amerikiečių tarpe. 
Mitingas buvo jau seniai garsinamas 
per “Gentile News” ir kitus f asistuo
jančius laikraščius, o betgi susirinko 
tik 125 žmonės, ir tie patys nepriėmė 
fašisto argumentų už gryną pinigą 
kaip jis norėjo, bet statė klausimus ir 
nurodė, kad nęt tokis laikraštis kaip 
‘Fortune’ yra paskelbęs tą jo argumen
tą apie žydus melu. Mitingas užsibai
gė gan trukšmingai.

“Gerai, kad žmonės jau nesiduoda 
save apgaudinėti ir moka pažinti fa
šistinę propagandą. Amerikos žmonės 
gerai atsimena, kaip Hitleris pirmiau
siai puolė ir žudė žydus, o vėliaus iš 
eilės prasidėjo puolimas ir naikinimas 
darbo unijų ir ant galo priėjo prie už
puolimo ir tikinčių žmonių, kurie tik 
nepritarė jo režimui. Amerikoj nega
lima daleisti tokiem Hitlerio agentams 
susidaryti sau gūštą, kad ardžius 
žmonių vienybę.”

“Puiku vasarą... Nors 
ir kasdieną maudaisi sava
jame’ prakaite, o vis tik 
puiku”, paskubom mąstė 
jaun. serž. Chudoba Vin
cas, vikriai išsinerdamas iš 
32 kilogramų svorio, kuris, 
laike 30 km. žygio, tarytum 
suaugo su jo kūnu. Prity
rusio kario rankomis švys
telėjo švariu audeklėliu per 
šautuvą, grybštelėjo vienur, 
kitur iš vidaus, ir jo “žmo
nelė” vėl stovėjo piramidė
je žvali, blizganti. Dar vie
na kita minutė —ir jo ap
ranga, ginklai tarytum nė 
nebuvo naudojami. Įspaustu 
kišenėn didžiuliu muilo ga
balu, rankšluosčiu per kak
lą praskrido jo figūra tarp 
medžių Volgos link... Kovo
tojai su pavydu pažvelgė 
ton pusėn ir, vienos minties 
pagauti, sunkiai visi atsi
duso, pajutę rankose dul
kėtą šautuvą su girgždan
čia nuo smėlio spyna.. “Kas 
per velnias, jau pusvalandį 
kamuojuosi su šautuvu, o 
jis nė nemano pradėti bliz
gėti, rodos, toks murzinas 
jau būtų užgimęs,” pirmas 
sudrumsčia įtempto darbo 
tylą Juozas Rutkūnas. 
“Tat, matyt, todėl, Juozai, 
kad tu pats murzinas ir 
kvepiantis įžengei į šį 
“svietą,” — išberia jam 
Lingis, skyriaus linksmin
tojas ir iždaigininkas. Svei
kų vyrų juokas nuskambėjo 
pušų viršūnėmis. “Aš vis 
negaliu suprasti, kaip taip 
greitai baigia valyti ginklą 
mūsų skyrininkas?”— krei
piasi į visus didelėmis iš 
nuostabos akimis jauniau
sias skyriaus žvalgas Likū- 
nas Petras. Čia pašoka iš 
vietos Lingis ir, padaręs 
kaip niekad rimtą veido iš
raišką, šaukia: “Baigti va
lyti aš, sūnus Lingių, galiu 
greičiau nei skyrininkas.” 
“Na, na, iš kur toks smar
kus atsiradai”... “Toks pats 
šlapias ’’Kaziukas”, kaip ir 
mes”... “Dar daug košės iš
srėbsi, kol susilyginsi su 
skyrininku”, — iš visų pu
sių pasipylė replikos Lingio 
vardu. “Derėkimės, aš 
jums įrodysiu; ve gi iš Drą
sučio pypkės, o mano tabo
kinės !” — nenusileidžia 
Lingis. “Kaip, nori, derėki
mės, jei “cigarnyčia” tau 
drasko kišenes”... Lėtas že
maitis sukerta rankomis 
su guviu aukštaičiu. ‘Na, o 
dabar dainą!”, švariu teno
ru perrėkė visus skyriaus 
dainininkas Pivoriūnas Bro
nius.

Melodingi garsai “anoj 
pusėj Nemunėlio” virpino 
orą Volgos pakrantėje. Ne

Įi

Kariškiai pareiškia savo pasitikėjimą Rooseveltu jų 
pačių rankomis padarytam albume, kuriame pasirašė 
1,050 kareiviu, kariškii jūrininkų ir Įgulos ant kariško 
laivo Marine Wolf. John-Gladstone, Nacionalės Jūri
ninkų Unijos (CIO) narys įteikia albumą War Ship
ping Administracijos viršininkui admirolui Ėmory S. 
Land. (Federated Pictures)’;

tekę savo tėviškės, jos sū
nūs susibūrė lietuviškame 
junginyje, kad, išmokę val
dyti ginklą, stotų kovon su 
fašistais. Sunkoka pradžio
je jaunam kareivėliui: ir 
laiko, rodos, maža, nors vis 
bėgom ir bėgom, ir “mušt
ro” per daug... “Ech, gera 
jų skyrininkui: jis — senas 
karys, viską žino, viską mo
ka... Visa laimė, kad užjau
čia tave, naujoką.: niekad 
nerūgos, neapšauks, o kan
triai, tėviškai pamokys, pa
aiškins, iki gerai suprasi, o 
kartais, žiūrėk, net gražų 
laiškelį mergaitei nulipdys” 
— dažnai tarpusavy taip 
šnekučiavosi jauni žvalgai, 
j. serž. Chudobos skyriaus 
kovotojai. Mylėjo ir gerbė 
kovotojai savo vadą.

Chudoba Vincas — kili
mo radviliškietis, baigęs 
Šiaulių m. gimnaziją, su 
džiaugsmu sutiko tarybinę 
santvarką. Jos idėjos jam 
buvo artimos jau tada, kai 
Lietuvoje siautė smetoni
nės gaujos. Prieš pat kąrą 
vadovavo gimtojo miesto 
komjaunimui. Kam. kartą 
teko su juo susidurti, tam 
nepamiršti jo atviro veido 
su amžinai įspraustąja šyp
sena doro žmogaus, giliai 
mėlynų akių, kuriose jautė
si tiek meilės savajai liau
džiai, pasiryžimo dirbti, 
kurti naują šviesų rytojų... 
Gerose rankose buvo radvi- 
liškietiškasis jaunimas...

Ir štai, karo audra nu
bloškė jį ir tūkstančius kitų 
jaunuolių net prie Volgos... 
Gulėdamas jos pakrantėje, 
jis, rodos, matė Beržę, Du
bysą... O vis tik ir prie Vol
gos buvo gera... Dienos žy- 
rio prakaito nė žymės neli
ko: visa nunešė su savim 
sraunūs upės vandenys. 
“Laikas jau bėgti,” pama
nė: “ginklai patikrinti rei
kia”. Mikliai pašokęs, dar 
mikliau apsirengė ir šovė 
namų pusėn,..

Kitos dienos popietis... 
Jaun. serž. Chudobos sky
rius šiandien triumfuoja: 
geriausiai sušaudęs iš visų 
skyrių, gauna padėką iš 
būrio vado, na, ir kas svar
biausia, rūko papirosus, ku
rie buvo “priedu” prie pa
dėkos. “Na, Jeronimai, štai 
skyrininkas imasi valyti 
ginklą: paveizėsim, kaip tu 
lenktyniuosi su juo.” Lin- 
gis, mandriai įspraudęs pa
pirosą tarp dantų, taip, 
kaip, — visų gardžiam juo
kui, — rūko būrio raštinin
kas už vado stalo, neskubė
damas varto rankose dulkė
tą šautuvą. Brūkšt kartą, 
brūkšt — antrą ir stato į
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piramidę. Drąsutis taip 
gardžiai juokiasi, kad net 
užspringsta aitriu, neįpras
tu papiroso dūmu; pagaliau 
per jėgą ištaria: “Tai pra- 
kišai tabokinę, mano pyp
kės užsigeidęs”... Jeroni
mas, vaizduodamas perdėm 
nustebintą, kreipiasi j vi
sus: “Kaip gi taip? Juk aš 
baigiau valyti, o skyrinin
kas, aure, žiūrėkit, šampa- 
lu dar vamzdį tebezulina.” 
Visi prapliumpa juokais: 
“Na, ir apstatė žemaitį! 
“O gera pypkė buvo, ąžuo
linė — riestu cibuku —gro
ja vėl kitas Drąsučio ner
vais. Žemaitis dar bando 
priešintis: ‘Vegi, ons mor- 
zins, kap paršus mano tėvo 
laukuos”... “Nesvarbu, jis 
valyti baigė”, užrėkė drau
gai žemaitį, iki ausų išsi
žiojusį iš netikėtumo.

Taip slinko sunkios, kartu 
ir įdomios karinio gyveni
mo dienos... Jaunų žvalgų— 
nė nebepažinti: suvyriškėjo, 
užsigrūdino, kupini karinių 
žinių. “Kada gi frontan? 
Taip delnai ir niežti iš noro 
“pakasyti” ’’fricams” jų 
kietas makaules”, — nuo
lat kalbėjo kariai...

Ir štai, 1943 metų žiema... 
Kartu su ja neatskiriami 
palydovai — šalčiai, pūgos. 
Išdegę kaimai, griuvėsiai, 
vienur kitur tebestyrą la
vonai rodė aršumą neseniai 
buvusių kautynių...

Grupė kovotojų, įsisprau
dę griuvėsiuose, tarytum 
žaidžia su liepsnos liežu
viais, blykčiojančiais iš de
gančio laužo, tai tiesdami į 
juos, tai atitraukdami su
stingusius nuo šalčio pirš
tus. Pažvelgus į jųjų vei
dus, neatrodo, jog jie dar 
tik vakar mirčiai į akis 
žiūrėjo. Su pagarba, pasidi
džiavimu pasakoja kovoto
jai apie savo skyrininką 
Chudoba, kuris taip moka
mai, drąsiai vedė juos mū- 
šin. O gal dėl to jie ir nuo
stolių neturėjo... “Tai vot,
— tęsė Jeronimas, — “kai 
užgrojo jų šešiavamzdžiai, 
maniau ir sagų nebesurink
siu, o blusos ir kiti gyviai 
taip ir apmirė iš ’’strioko.” 
Nosimi įsiariau į pusnį ir
— nė krust. Staiga, jaučiu, 
kažkas prišliaužia prie šo
no ir tokiu ramiu balsu, ta
rytum pamidorais, o ne mi
nom svaidytųsi, sako: “Bai
soka, Jeronimai, a? Prisi
mink, taip mokėmės: gerai 
apsikask ir sek kautynių 
lauką.” Žiūriu — skyrinin
kas. Lyg tai gėda pasidarė 
ir tuoj drąsiau pasijau
čiau”...

“Ir prie manęs buvo: 
klausė ar nesužeistas.” “O 
man prišliaužęs automatą 
sutaisė. Paskum toliau nu
šliaužė, o minos tik sprog
sta, sprogsta: ir drąsumas 
tai jo...” — Vienas kitą per- 
mušdami reiškė kovotojai 
nuostabą savojo vado drą
sumu. Sugavęs laisvą pro
tarpį, Lingis vėl pasakoja:

“O kulipkos tik zvimbia, 
minos tik šniokščia... Žiūriu
— pakilo mūs’ skyrininkas, 
iškėlė abi rankas viršum — 
vienoje automatas, kitoje— 
sugniaužta kumštis, lyg 
grūmodamas priešui ir rik
telėjęs “Paskui mane, vy
rai”, metės pirmyn. Neju
tau, kaip pakilau ir paskui 
jį. Na, ir bėgo “fricai”... 
’’Ateina”, kažkas pranešė. 
Visi nutilo. Nuo šalčio įrau
dusiais skruostais, su ta pa
čia malonia šypsena veide, 
ką buvo ir Lietuvoje, pasi
rodė jaun. serž. Chudoba.
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WENDELL L. WILLKIE
Vieno Pasaulio Nuosto

lis. Tą išsireiškimą žmones 
pasiskolino iš paties Wen
dell L. Willkie knygos ant- 
galvio išreiškimui apgailos 
dėl jo mirties. Willkie to
je savo knygoje galingai 

pasisakė už vieną pasau
lį — demokratišką pasaulį. 
Belaikinėje Willkie, žymio
jo liberalo, mirtyje Ameri
ka ir tas visas jo mylėtas 
pasaulis neteko demokra
tiško draugo savo kritiško
je valandoje. (Federated

“Na, kaip savijauta, vyrai, 
po pirmo kovos ’’krikšto”? 
— tvirtu, kartu ir rūpestin
gu balsu prabilo į kovoto
jus skyrininkas, atidžiai 
nukreipdamas į kiekvieną 
tėviškai aštrų savo žvilgs
nį. — “Puikiausia”, su
griaudė visi. — ”Na, ir ge
rai, vyrai. Dar toli iki Lie
tuvos. Bus ir sunkesnių va
landų... Na, kągi, naikinkim 
vokiečius Oriolo laukuose, 
mažiau darbo tebus Lietu
voje. Štai, tik paminėjau 
vokiečio vardą, mūs Lingio 
akys ir sužiba kaip katino: 
patinka jam vokietiena. 
Na, ir puiku!” — “Ryt vyk
dysime kovos uždavinį — 
visi iš vokiečių befstrogeną 
darysime!” — ”’Ne, aš kot- 
lietą: vis smulkiau bus” — 
atsiliepė kažkas iš kampo.

Ilgai šnekučiavosi. Šį va
karą skyrininkas Chudoba 
su savaisiais tariasi. Gera 
jam buvo tarp kovotojų: 
tai naujoji jo šeima... My
lėjo jis ją, svajodavo gera 
būsiant, atvedus ją pilnu
moje į gimtąjį kraštą.

Šalto vasario ryto prie
blandoj šmėkščiojo kovoto
jų rankose apledėję kastu
vėliai. Jaun. serž. Chudobos 
skyrius — išeities riboje 
puolimui. Nuo apkaso prie 
apkaso šliaužioja skyrinin
kas, dar kartą primindamas 
kovotojams jų uždavinį. 
Skyrius turėjo išeiti į kairįjį 
priešo sparną ir ten jį ata
kuoti. Dešinėje jau galima 
buvo įžiūrėti sniego vilnyje 
sugulusius kito padalinio 
kovotojus.

Sugriaudė mūsų artileri
ja. Kaukdami lėkė virš gal
vų sviediniai. Aukštumėlė, 
kurioje buvo priešas, pas
kendo dūmuose. Prabilo ir 
nuo aukštumėlės šešiavam- 
zdžiai — kniaukliai. Nuo 
dūmų pajuodusiais veidais, 
iki skausmo suspaudę del
nuose šautuvus, automatus, 
veržėsi vyrai pro ugnies 
sieną į priešą...

(Pabaiga Rytoj)

I

Už vieną muštą duoda 
dešimts nemuštų.

Skundas — silpnų žmo
nių ginklas.

Ir akla višta kartais grū
dą randa.

Pagirų puodas netaukuo
tas.

Akli namai be šuns, kurti 
be gaidžio.
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KAI KURIE SKIRTUMAI
TARP VYRU IR MOTERŲ

raudonos 
Tokio 

spalvinio aklumo beveik 
nėra tarp moterų.

Hemofilia, tai yra, nesu
stabdomo kraujo bėgimo li
ga, serga tiktai vyrai, nors 
šią ligą tik moterys perlei
džia berniukams. Caro Mi
kės Antrojo vokietė pati

Vyrų kraujas turi dau- negali atskirti 
giau raudonųjų rutuliukų spalvos nuo žalios, 
(kraujakūnių) ir mažiau 
vandens, negu moterų krau
jas. Vyro plaučiai gali į- 
traukti daugiau oro, negu 
plaučiai moteries, sverian
čios tiek pat, kaip vyras. 
Bet moteries širdis spar
čiau tvaksi.

Moterų pilvai abelnai di- perleido tą ligą jo sūnui, 
dėsni už vyrų ir jos greičiau j Chorea, skaudaus rau- 
maistą suvirškina, bet vy- menų traukymo arba Šv. 
rai daugiau suvalgo. Vito Šokio ilga, dažniau

Daugiau yra apskritagal- serga moterys.
vių moterų, nekaip vyrų, i Nuo cukraligės (diabe- 
Moterų dantys tankiau su-i tęs) daugiau kenčia vyrų, 
augę už vyrų.

Palietimo (apčiuopimo) 
jausmas pas motelis yra . 
jautresnis, negu pas vyrus. 
Moterų skonis valgiams ir 
gėrimams aukščiau išsivys
tęs, nekaip vyrų.

Vyrai geriau išlaiko kū
no lygsvarą už moteris. 
Daugumos moterų regėji
mas geresnis už vyrų, bet, 
bendrai imant, vyrai i 
tokių žemų bei tokių aukš
tų garsų, kurie daugumai 
moterų negirdimi

Kurčiu ir .....  . . x _ x . ,
giau vyru 'vietos. Esame matę cirkuo-
’ Dr Jame F Bender di- se> ko galima gyvulius iš- 
rektorius amerikinio Žmo- 1™°^ Visiškas gyvulio 
nių Santykių Instituto, mi-! žioplumas yra retesnis da- 
nėdamas lyčių skirtumus, J^as, negu jo apsukrumas, 
pažymi ir tūlas ligas, kurio- i ^aciaa buna atsitikimų, kad 
mis ypatingai serga mote- 
rys bei vyrai.

Vyrų ir Moterų Ligos
Tulžies akmenėlių liga 4 

sykius tiek serga moterų, 
kaip vyrų. Mikčiotojų 
boję yra 8 ar 9 kartus 
giau tarp vyrų.

Mergaitės iš mažens 
deda anksčiau šnekėti, negu 
berniukai; jos gražiau kal
ba ir daugiau žodžių nau
doja.

Skaičius nuomaru ser
gančių vyrų yra didesnis. 
Nemažas nuošimtis vyrų 
nemato skirtumo tarp kai 
kurių spalvų, pavyzdžiui,

negu moterų.
Goiteriu serga didesnis 

skaičius moterų. Ši liga pa
reina iš perdaug veiklios 
thyroidinės (kaklinės) liau- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Pirmieji laisvi rinkimai Vokietijoj—amerikiečių rinkimai. Saržentas Denver Cal
houn iš Prestonburg, Ky., naudojasi teise, už, kuria jis kariauja, jis įmeta nubal
suota balota dežutčn. Nuo Hitlerio įėjimo gallon ant Vokietijos žemės niekad ne-

KALBŲ “MOKSLAS” PRIE
TARINGOJE GADYNĖJE
Garsusis laisvosios min- visi žmonės kalbėję hebrajų 

j ties skleidėjas Robert G. kalba. Tuo būdu Babelio 
į Ingersoll savo raštuose pa- bokšto reikalas išsprendė 
įduoda gan įdomių faktų, visus kalbų mokslo klausi- 
Į kaip prietarais buvo persi- mus.
sunkusios mokslo sritys Laikui bėgant, buvo su- 

į senaisiais “raganų laikais” sekta daug faktų, neatitin- 
I ir, pavyzdžiui, trumpoj su- kančių šitai hebrajiškos kal- 
’ traukoj patiekia šį-tą apie bos sąvokai. Todėl ir ta 
tuometinį kalbų “mokslą”: kalba atpuolė ir kitos kal-

Mūsų protėvių buvo ma- bos pradėjo eiti lenktynių 
noma, kad pirmoji žmonių dėl tos pirmutinės žmonių 

įkalba buvusi hebrajų kai- įkalbos garbės.
ba, kad tos kalbos Aukš- Andre Kampe 1569 me- 
čiausiasis mokęs rojuje tais parašė knygą apie ro- 
Adomą ir Jievą ir kad visos jaus kalbą ir teigia, kad 
kalbos parėjusios iš hebra- Dievas kalbėjęs su Adomu 
jų kalbos. Visi faktai neati- ir Jieva švediškai, Adomas 
tinkantieji šitam teigimui atsakinėdavęs daniškai, o 
buvo atmetami į šalį. Anot!žaltys, kurio kalba, turbūt, 
prietaringųjų padavimų, į buvo tiksliausia, kalbėjęs 
nesusipratimai prie Babelio su Jieva francūziškai.
bokšto kilę dėl to, kad ne

Gyvulių Protas ir Įgimti Įpročiai - Instinktai
Visi žinome, kad gyvuliai 

p-frdi^ent kiek protauja. Žmo- 
- - nės stebisi atminčia šuns, 

I katės, arklio ar balandžio 
surasti tolimus namus arba iruiiui. | .VJ. .v

• aklu yra dau-l^1 naujos, nežinomos ivwrnc H.cama vnarn m v Iri m-

kal- 
dau-

pra-

siški besmegeniai. Tokį 
kvailumą pas juos matome 
tada, kai gyvuliai papuola 
į visai nepaprastas jiems 
sąlygas, o aklai seka tiktai 
palinkimus - instinktus, ki
taip sakant, įgimtus nuo 
■savo protėvių papročius iš

jas apgauna. Taip antai, į 
apvalą stiklinę buvo įleista 
vadinamų medžioklinių 
skruzdžių. Įgimtas jų įpro
tis yra toks, kad jos viena 
ilga eile eina vabaliukų me
džioti. Taip jos darė ir sti
klinėje: susirikiavo į nuo
latinę eilę ir taip per dvi 
dienas ėjo aplinkui ratu 
stiklinėje. Nei vienai 
dinktelėjo galvon, kad 
bergždžia kelionė.

Gegutes Vaikas
Gegutė turi negražų pa

protį dėt savo kiaušinius į 
svetimų paukščių lizdus. 
Kada gegutis išsirita iš 
kiaušinio, tai pirmutinis jo 
darbas yra išmest lankant

ne-

i OCL V V7 V Iv V 1 Vi AVVJLLIOIO </

tūkstančių metų praeities. I kitus naujagimius paukštu-
Vikšrų “Maršavimas” 

Puodo Kraštu
K_ai kurie vikšrai (kirmė- neštą maistą.

kus, tikruosius motinos vai
skus. Jis vienas nori sunau
dot visą jų motinos at-

Cigaretai ir Kareivių 
Sužeidimai

Cigaretų rūkymas gali 
padaryt neatitaisomą žalą 
kareiviui, jeigu sužeista 
viena ar daugiau iš arteri
nių jo kraujagyslių. Apie 
tai rašo keli daktarai A- 
merikos Gydytojų Sąjun
gos Žurnale.

Rūkymas, tarp kitko, ver
žia kraujagysles ir trukdo 
kraujo apytaką. Rūkymas 
kenkia ir nesveikoms smul
kioms kraujagyslėms, esa
moms arti kūno paviršiaus. 
Suprantama, kad jis taip 
pat blogai atsiliepia ga
rankščiuotom vėnėm-krau- 
jagyslėm blauzdose (vari
cose veins).

Tyrimai parodė, kad po 
dviejų cigaretų surūkymo 
pasidaro šaltesni pirštai 
rankų ir kojų; kraujo spau
dimas pakyla 14 iki 19 
laipsnių; širdies plakimas 
pagreitėja.

Per 5 iki 15 minučių po 
tokio užsirūkymo, kraujo 
spaudimas ir širdies veiki
mas dažnai grįžta į norma- 
lį stovį, bet rankų ir kojų 
šilumos nupuolimas tęsiasi 
pusę valandos arba ilgiau.

N. M.

laitės) turi įgimtą būdą ei
ti nuolatine eile taip, kad 
vikšro galva visuomet sie
kia pirmiau šliaužiančio 
vikšro uodegą.

Didysis francūzų gamt- 
mokslininkas Henri Fabre 
padarė tiem vikšram šitokį 
bandymą. Ant didelio moli
nio puodo krašto jis dėjo 
vikšrus vieną po kito, ir jie 
“maršavo” puodo kraštu 
aplinkui vienas tuoj paskui 
kito, vieno galva prie kito 
uodegos. Fabre pridėjo ant 
puodo krašto tiek vikšrų, 
kad susidarė nuolatinis jų 
ratas, einąs vis aplink ir 
aplink.

Fabre pritaisė mėgiamo 
vikšrams maisto visai arti 
judančiojo jų rato. Bet nei 
vienas vikšras nedasiprotėjo 
išeit iš rato ir siekt mais
to. Visi jie nuolatine eile 
“maršavo” ištisas 84 va
landas, tik retkarčiais apsi
stodami sykiu pasilsėti; ir 
taip jie 335 kartus bergž
džiai apėjo puodo kraštu 
aplinkui. Tik galų gale vie
nas kitas vikšras išsiskyrė 
iš rato ir patraukė linkui 
savo namų; tada ir visi vik
šrai susikibę, vieno galva 
prie kito uodegos, nuslinko 
namo. Jie buvo išalkę, bet 
nepalietė maisto, kurį būtų 
galėję lengvai pasiekti nuo 
puodo krašto.

Medžioklinės Skruzdės.
Skruzdė yra supratinge

snis gyvis. Bet įgimti skru
zdžių įpročiai - instinktai ir

Sugrįžta motina su mai
stu. Jos vaikučiai cypia 
kartais tik už kelių colių 
nuo lizdo, kuriame tupi vie
nas “pribuišas”, išsižiojęs 
ir laukdamas maisto. Mo
tina dažniausiai nekreipia 
dėmesio »į tikruosius savo 
vaikus ir viską atiduoda 
tam prisimetėliui. Kad mo
tina taip kvailai elgiasi, tai 
daugelis gamtininkų paste
bėjo. Yra nutraukta ir ju
damųjų paveikslų, rodančių, 
kaip motina palieka badau
ti išmestus iš lizdo savo 
vaikus, o peni tiktai apga
viką.

Žinoma, ne visi paukščiai 
taip skriaustų savuosius, o 
augintų svetimąjį išnaudo
toją. Kiti tuojau su juom 
apsidirbtų. Užtat gegutė ži
no, j kurių paukščių lizdą 
dėti savo kiaušinius, o ku
rių vengti. Bet įvalias yra 
silpnai teprotaujančių pauk
ščių.

žuvėdra, Genys ir Kiti
Žmonės yra išėmę juoda

galvės žuvėdros kiaušinius 
iš lizdo ir jų vieton padėję 
akmenėlius. Ir kiek privar
go žuvėdra, būtinai norėda
ma tuos akmenėlius išperė
ti ! Pengvinų pataitėm buvo 
pakišta apvalių ledo gabalų 
vieton kiaušinių, ir pengvi- 
nės stengėsi ledus išperėti!

Nėra patikrinta, kad 
strutis (ostrich, strausas) 
kištų savo galvą į smėlį, 
manydamas taip ir visas pa
sislėpt nuo priešo. Bet 
paukštis, vadinamas dyk- 
laukių višta panašiai daro. 
Kada jis pamato pavojų, tai 
smeigia savo galvą į pelių 
urvą ar kokią kitą skylę bei 
plyšį, susiriečia ir stovi ne
krustelėdamas.

Geniai stipriais, aštriais 
snapais išsikala skyles me
džiuose ir neša į jas riešu
tus ir giles, kaip maistą 
žiemai. ’ Bet kartais genys 
prakerta skylę kiaurai, iki 
antros medžio pusės. Jis ne
pastebi kiaurumo ir deda 
skylėn gilę po gilės, riešutą 
po riešuto, nors jie tuojau 
antrapus medžio iškrinta. 
Prie tokios skylės kartais 
randama net po dvi saujas 
gilių bei riešutų, kuriuos 
nabagas genys krovė į be
dugnį sandėlį.

Įvairūs paukščiai, ruoš
damiesi vaikus vesti, labai 
žiūri švaros; išrankioja bet 
kokius purvus ar šiukšles 
ir snapais šalin nuneša. At
rodytų, kad jie supranta, 
kaip pavojinga nešvara bū
simiems jų vaikams.

Mokslininkai tad pasiry
žo ištirti, ar paukščiai taip 
daro iš supratimo ar iš in
stinkto, tai yra, nuo senų 
senovės įgimto įpročio.

Mokslininkai su žnypliu-

kėmis atydžiai išiminėjo 
kiekvieną šiukšliukę, kiek
vieną nešvarumų krislelį iš 
lizdų. Paukščiai, sugrįžda
mi i lizdus, todėl, nerado 
jokios nešvaros. Bet lėkda
mi iš lizdo jie turi ką nors 
išsinešti — toks jų įgimtas 
įprotis. Taigi kiekvieną 
kartą pirm išskrendant jie 
ištraukė iš lizdo kokį šape
lį ar išlaužė kokią dalelę, 
kad galėtų bet ką išnešti. 
Taip jie ilgainiui išardė ir 
išnešiojo beveik visą savo 
lizdą, v

Karve ir Veršiukas
Netekus veršiuko, karvė 

liūdi ir nerimauja. Tatai 
plačiai žinoma. Štai jos 
veršiukas papjautas, bet 
karvei surąmint prikemša 
šienu veršiuko odą ir pasta
to šalia motinos. Nudžiugu
si karvė tik laižo ir laižo 
veršiuko odą su motiniška 
meile. Belaižant prairo silp
nai susiūta oda. Karvė už
čiuopė šieną, pradėjo jį ės
ti ir taip gardžiai ėda iš 
veršiuko odos, kaip ir atne
šamą palaidą šieną. Moti
niškumo jausmas tapo už
mirštas.

žiurkės
Žiurkes yra gudrūs gyvu

liukai. Bet kartais jos ir vi
sai kvailai elgiasi. Pavyz
džiui, viena prijaukinta bal
toji žiurkė ‘ būdavo j o sau 
lizdą, bet pritrūko medžia
gos. Bebėgiojant ir bejieš- 
kant “materijolo”, pasipai
niojo žiurkei jos pačios uo
dega. Tuojau jinai griebė 
už uodegos ir nešė į lizdą. 
Paskui žiurkė Vėl pastebė
jo savo uodegą; na, ir vėl 
neša ją į lizdą. Taip jinai 
darė kokį tuziną sykių, kol, 
galų gale, pamatė, kad at
nešamoji medžiaga (uode
ga) vis dingsta iš lizdo.

• Dauguma Sifilitiky Pagydoma Armijai
Iš 15 milijonų amerikie

čių, pirmiausiai suregis
truotų kariuomenei, 720,000 
buvo atmesti todėl, kad tu
rėjo sifilio ligą. Paskui ė- 
mė atmestuosius šaukti ir 
gydyti. Pasirodė, jog peni- 
cillinu, sulfa vaistais ir ki
tais naujoviškais būdais 
galima pagydyti apie 60 iš 
kiekvieno šimto sifilitikų 
taip, kad jie tiktų karinei

tarnybai.
Daugelis jų patys nežino

jo, kad serga sifiliu, nes 
nebuvo jokių paviršinių, tos 
ligos ženklų. Bet kraujo ty
rimai parodė ją. ,

Gonorėja
Kariniai Amerikos

tarai dabar, vartodami pe- 
nicilliną, išgydo nuo lytinės 
ligos gonorėjos per aštuo-

dak-

netą valandų iš viso, 
niaus reikėdavo kelias 
vaites reguliariai gydytis 
nuo tos ligos.

Žymėtina, jog penicilli
nas greitai įveikia ir užsen- 
dintą gonorėją. O sulfa 
vaistais negalima buvo ant 
greitųjų išgydyti dviejų 
trečdalių ligonių, turinčių 
užsendintą gonorėją.

N. M.

sa-

Avys

Erro savo knygoje, iš
spausdintoje Madride, tei
gia, kad rojuje buvo varto
jama baskų kalba. Paga
liau, 1580 metais tūlas Go- 
ropius išleido Antverpe sa-

Vieną kartą piemuo varė vo knygą, kuria nuramino 
ir nutildė kalbos ginčus, į- 
rodęs, kad danguje niekas 
kitaip nekalbėjęs, kaip tik 
holandiškai.

Tikruoju gi kalbų moks
lo įsteigėju buvo anglų 
mokslininko Sir Isaac New- 
tono laikininkas Leibnitz.

keletą šimtų avių pro var
tus. Šalia vartų sėdėdamas, 
berniukas pakėlė koją. Pir
moji avis-vadovė peršoko 
per koją; paskui peršoko 
kelios kitos. Piemuo liepė 
vaikui atitraukt koją, bet 
dar koks šimtas avių vis 
tiek šoko, nors kojos prieš Ij-” aiškino, kad kalba natu- 
vartus jau nebuvo. Jos šo- raliai plinta ir auga. Leib- 
k.o todėl, ka.d anos pirmo- ,njįZ atmetė nuomonę, būk

avys toliau j vjSos kalbos turėjusios at- 
_____ vienos kurios 

jau nors laibos, žodžiai nuola?
j tos tai išnyksta, tai atsi

laikė atki- j randa natūraliu būdu, pa
koją prie gaj reikalą. žodžiai gema iš 

Kay Robin- neapykantos ir keršto, iš 
. meilės ir pasiaukojimo, iš

sios šoko. Kitos 
pametė skaičių 
po kelis kartus 
antrapus vartų.

Vaikas, kuris 
šęs toms avims 
vartų, buvo E. 
sonas, paskui tapęs garsiu 
Anglijos gamtmokslininku. vįitįes įr baimės, iš sopulių

Pas pats Robinsonas su- jr džiaugsmo. Kiti žodžiai 
rado ir priežastį, kodėl a- gema į 
vyse išsivystė įgimtas įpro- baisumo.

šokimų ir sirasti iš 
šoko ■’°"1

gema iš gamtos grožio ir
tis visom šokti, kuomet jų 
vadas šoka.

Naminių avių senolės ir 
senoliai pirm tūkstančių 
metų buvo laukiniai gyvu
liai, kurie paprastai gyveno 
ir ganėsi kalnuose. Dažnai 
vilkai puldavo laukines avis 
ir joms tekdavo bėgti bet 
kokiais, dar nežinomais 
siaurais kalnų takais. Jų 
vadas avinas pribėga skar
džią, sakysime, 20 pėdų plo
čio, tarpkalnę. Pasisukt į 
šalį nėra kur, gal nėra ir 

vejasi į 
šoka per 
paskui jį 
po tos— 
O vilkas

(Bet suprantama, jog 
kalba daugiausiai išsivystė 
iš reikalo žmonėms bend
rauti darbuose, kuriais jie 
pragyvenimo reikmenis ga
minosi.) Pridavė X.

Penicillinas—Vaistas
Prieš Pneumoniją

nes vilkas 
vadas 
tuoj 
šokti,

laiko, 
kulnis. Tad 
tarpkalnę; 
turi ir avis 
kita, trečia
negalįs taip toli nušokti.

Kurios nešoko ar neper
šoko bei krisdamos užsimu
šė, tų veislė dingo. O ku
rios paskui vadą sėkmingai 
šoko, tos ir jų veislė išliko. 
Taip gamtiniu parinkimu 
ir išsivystė avyse įgimtas 
įprotis šokti, kada šoka jų 
vadas arba pirmiau einanti 
avis. Todėl, kas dabar at
rodo avių kvailybė — aklas 
sekimas viena kitos, tai yra 
jų senovinės išminties lie
kana.

Avių šokimas per Tvorą
Avys kartais pradeda 

šokti per tvorą į draudžia
mas jom vietas. Čia taipgi 
paprastai vadovauja avinas 
—lyderis. Šokdamos per
tvorą, avys visuomet atkiša 
ausis priekin. Tą jų papro- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Penicillinas galės būti ' 
sėkmingas vaistas sergan
tiems pneumonija (plaučių 
uždegimu). Įmaišius peni- 
cillino miltelių į tinkamą 
skystimą, galima švirkšti 
per kvėpuojamąją gerklę į 
plaučius, naudojant papra
stą, vaistinėje gaunamą, 
švirkštuvą - atomaizerį.

Taip penicillinas buvo 
švirkščiamas susirgdintiem 
pneumonija kralikam ir pe
lėm. Pasirodė, jog tuo būdu 
šis vaistas gerai gydo, kaip 
kad rašo mokslinis ameri
kiečių žurnalas Science.

Vidutinis Amerikos gar- 
vežis dabar visu trečdaliu 
daugiau paveža, negu pirm 
20 metų, ir sunaudoja treč
daliu mažiau anglies.

Dar senų senovėje paste
bėta, kad balandis per 1000 
kilometrų sugrįžta į savo 
lizdą.

Didieji lietuvių švietėjai 
ir žadintojai D r. J. Basana
vičius ir Dr. V. Kudirka 
buvo suvalkiečiai.
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DETROITO ŽINIOS Easton, Pa
Politinės Prakalbos

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 52 kp., spalių 15 turėjo 
politines prakalbas, dėl da
bartinių prezidentinių rinki
mų. Buvo pakviesti du svetim- 
kalbiai kalbėtojai — UAW, 
CIO, Politinio Veikiančio Ko
miteto rinkimų kampanijos 
tvarkytojas John Penczak pa
darė atsišaukimą, kad pilie
čiai būtų pasirengę balsuoti ir 
aiškino, kaip šiemet yra su
tvarkyti balotai. Antras kalbė
tojas buvo Veikiančio Komite
to sekr. Tracy M. Doll, kalbė
jo apie piliečių balsavimo 
svarbą ir gyvenimo būklę. 
Trečias kalbėtojas buvo Way
ne County Auditor (revizo
rius) George O. Cornell, šis 
žmogus yra Wayne County 
atsižymėjęs veikėjas tarpe 
CIO unijos ir keli metai uži
ma vietą Wayne County raš
tinėj. Dabar jis vėl to paties 
kandidato vietoj nominuotas 
nuo darbininkų unijos dėl 
rinkimų ir yra padėtas ant 
mokratų tikieto.

Jis plačiai kalbėjo apie 
lūs konstitucijos priedus ir 
j-odė, kad tūli priedai yra
bai žalingi apskričio gyvento
jams ir patarė balsuoti prieš 
juos. Visų trijų kalbėtojų kal
bas nuoširdžiai pasitiko klau
sytojai su garsiu delnų ploji
mu.

Buvo pakviestas kalbėti dr. 
Palevičius. Jo kalba buvo po
litinė, judėjimo peržvalga ir 
nurodymai apie kandidatus. 
Dr. Palevičius kalbėjo labai 
gyvai ir nurodė aiškiais fak
tais. Todėl klausytojai gėrėjo
si jo prakalba. Pabaigoje bu
vo klausimų ir buvo aiškiai at
sakyta.

Viduryj prakalbų buvo rink
tos aukos dėl rinkimų kampa
nijos lėšų. Surinkta $23.05. 
Aukotojų vardai, kurie auka
vo po $1: Kazys Juodaitis, 
dr. Palevich, D. Kadys, P. Zu- 
naris, J.
Stakvila, 
Andrius, 
Kvedera, 
čiunas, S.
nis, D. Rugienis, J. Rudzevi
čius. nr r

Po 50c aukavo: A. Mitrikas, 
G. Surpaius, M. Smitrevičienė 
ir dalis smulkių aukų. LLD 52 
kp. taria širdingai ačiū vi
siems, kurie atvykote į prakal
bas ir už nuoširdžias aukas.

Taipgi dr. Palevičiui už gerą 
prakalbą ir veltui patarnavi
mą. Alvinas.

Užuojauta Sergantiems
Draugas Mikolas Skrebys, 

gyvenantis 10223 Russell St., 
serga nuo rugs. 20 d., U.S. Ma
rine ligoninėje, ant Alton Rd., 
prie St. Clair ežero. Dėl laiko 
stokos neteko nuvažiuoti jį ap
lankyti. Labai gaila, kad jam 
prisiėjo sunkiai susirgti. Jis 
yra LDS 86 kp. narys ir nuo
širdus rėmėjas progresyvio ju
dėjimo, taipgi yra nuolatinis 
Vilnies skaitytojas.

Antra ligonė, tai d. Dirsienė, 
gyvenanti 4232 Daily Ct. Ne
tikėtai pratrūko vandens dū
da skiepe ir ji skubiai bėgo 
sustabdyti vandenį, paslydo, 
susižeidė koją ir labai susi
trenkė visą kūną, išnarino vie
ną ranką. Linkime abiem li
goniams gerai susveikti!

J. Alvinas.
šių 
de-

tū-
nu-
la-

Nepamirškite Vakarienės
Paprastai detroitiečiai labai 

mėgsta linksmus balius ir va
karienes, kurias westsidietes 
moterys pagamina, todėl ta 
proga jau arti. Spalių 29 d., 
Draugijų Svetainės Komitetas 
rengia vakarienę, o po vaka
rienei bus šokiai prie geros 
muzikos. Vakarienė bus pra
dėta 5 vai. vakare. Tikietas 
$1. Todėl rengėjai labai pra
šo detroitiečių ir priemiesčių ’ 
atvykti į minėtą vakarienę ir- 
šokius. Parengimas įvyks 4097 
Porter St.

Pelnas eis dėl svetainės pa
laikymo reikalų.

Kviečia Rengėjai.

Mirė C. K. Williams
Spalių 12 d. mirė turčius 

K. Williams, 82 metų. Jis buvo 
žymus tuomi, kad keli šimtai 
lietuvių, darbininkų savo sun
kiu prakaitu krovė jam milijo
nus dolerių. Jis buvo didžiau
sias kapitalistas ir fabrikan
tas mūsų visoj apylinkėj, o ir 
kitose valstijose buvo įmonių 
dalininkas. Retas mūsų miesto 
lietuvis nėra dirbęs jo fabri
kuose. Darbai pas jį buvo ir 
yra sunkūs ir pavojingi svei
katai, nes nuo visokių chemi
kalų ir pudrų darbininkai ne
tenka dantų ir pagauna dusu
lį, džiovą, o mokestis žemes
nis, negu kitur.

Williams, buvo priešas uni
jų, bet prieš 10 ar 15 metų 
jo darbininkai susiorganizavo 
į uniją ir streikavo per daug 
mėnesių. Po to darbo sąlygos 
pagerėjo, nes išsikovojo 8 va
landų darbo dieną ir pakėlimą 
algos, žemaičiai lietuviai jį va- 

| dino “Si-keju.” Apart to, po
nas Williams kontroliavo visą 
miestą. Anais metais Fordo 
kompanija norėjo čionai ati
daryti 
C. K. 
Board 
Fordo
ga. Mat, todėl, kad Fordas sa
viems darbininkams geresnes 
algas 
Pont 
viena 
lerių.
taip buvo rašyta per vietinę 
spaudą. Jis su savo Board of 
Trade neįsileido į mūsų miestą 
jokių iš kitur fabrikantų, už 
tai Eastonas ir neprogresuoja 
taip, kaip Bethlehem arba Al
lentown.

Paliko jis sūnų ir dukterį. 
Gal jie kitaip fabrikus ir biz
nį tvarkys.

C.

kelias savo šapas, tai 
Williams būdamas bosu 
of Trade, išvijo visus 
agentus kur pipirai au-

moka, Anais metais Du- 
kompanija siūlė už jo 
fabriką 40 milijonų do
jis tiktai nusikvatojo,—

Aranauskas, Pranas 
P. Jakštienė, Wm.
C. Gedminas, M.

P. Tijūnas, J. Ra- 
Balandis, G. Jočio-

Jaunoji Karta
pora savaičių atgal 

Draugijų Svetainėje atsiėjo 
girdėti dainuojant mūsų jauną 
solistę, Birutę Palevičiutę. 
Nors dar balsas netvirtas, bet 
labai malonus ir gerai išlaiko 
muzikos ritmą. Antra solistė, 
Ruth Zigmantaitė, ji jau ne 
pirmu syk dainuoja, kiekvieną 
sykį dainuojant žengia į pro
gresą. Spalių 15 d., Liet. Ra
dio dainų programą pildė Bi
rutė Geraltauskaitė ir jos jau
nasis brolis Johnny. Jų solo ir 
duetai labai harmoningai 
skambėjo. Tai bravo, mūsų 
jaunoji karta! Labai malonu, 
kad mums patarnauja su savo 
triūsu ir gražiomis dainelėmis.

Alvinas.

Tik

Sužeisti Lietuviai Kareiviai
Frank Mason-Meškauskas, 

saržentas, tarnauja septyni 
metai. Jis orlaivių, mechani
kas; per 32 mėnesius buvo'mū
šių zonoje prieš japonus Bur
ma Road; buvo sužeistas du 
kartus. Apdovanotas meda
liais. Dabar atostogauja pas 
savo tėvelius. Mano kirpykloj 
nusiskuto, masadžių paėmė 
klausia:

—Na, ar pažįsti mane?
—Nagi, Frank Mason.
Jis buvo linksmas ir šnekus, 

tai labai daug naujienų papa
sakojo.

ir

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE ia hereby given that License No. 
RL 7859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40 Marcy Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN & 
D. JOSEPH GEORGE 
(G. & G. Bar & Grill) 

40 Marcy Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
E 58 has been issued to the undersigned 
to Bell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
Kings.

MAX KUCINE 
705 Hart St. Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
Kings.

705 Hart

NOTICE is hereby given that License No. 
E 184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

705 Hart
NOTICE ... ____  ___ ______  ....
E 48 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retrffl from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

SAM ERRERA
705 Hart St.. Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
E 200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

SAMUEL BEEBER
79 Steuben St.. Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

JACK FRISHBERG
79 Steuben St.. Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
E 297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

JOE MILLER
79 Steuben St.. Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
E 44 has been issued to the undersigned 
to "ell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Klngl.

WILLIAM ECKSTEIN
£8 Gerry St,, Brooklyn, N. Y. G

ALEXANDER LEWIS 
St., Brooklyn,

Beverage
County of

N. Y. G

Beverage
County of

N. Y. G

JOSEPH MILLER
St., Brooklyn, N. Y. G
is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 66 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of..................... ~
Control Law. Borough 
Kings.

BENJAMIN
68 Gerry St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
E 47 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

BENJAMIN RICHELSON
58 Gerry St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 64 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

PHILIP COHEN
355 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
E 172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

ISAK WOLF SIEGAL
355 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 30 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

SAMUEL KONIGSTEIN
>0 Hooper St., Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
.5 321 has been issued to the undersigned 
'o sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 

,’ontrol Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

571 East

the Alcoholic Beverage 
of Brooklyn, County of
YAGODNICK

Brooklyn, N. Y. G

NICK MITARITANNO 
08th St., Brooklyn, N.

is hereby Riven that License No.NOTICE
C 251 has# been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borouah of Brooklyn, County of 
Kings.

JOSEPH SHLOMKOWITZ
>-11 Cook St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 330 has been issued to the undersigned 
o sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
Kings.

JOE AVRICH
138 Park Ave., Brooklyn,

Beverage 
County of

N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 52 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

347 Reid
ARTHUR BERLIN

Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 67 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
Kings.

JACOB SHAPIRO
101 Varet St., Brooklyn,

Beverage
County of

N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
E 314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic ~ 
Control Law. Borough 
Kings.

BESSIE
451 Dahill Road,

NOTICE is hereby given that License No. 
E 345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic ~ 
Control Law. Boi’ough of Brooklyn, 
Kings.

HARVEY GOLDBERG 
186 Siegel St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
E 338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, ~ 
Kings.

SAM KRONGOLD 
4409 — 14th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
E 206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

238 Junius
NOTICE is
E 63 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Bevąrago 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

HYMAN SCHAIKOW1TZ
397 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
E 326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
Kings.

HARRY AUERBACH
1750 Dean St., Brooklyn,

of Brooklyn,
HECKER 

Brooklyn,

Beverage
County of

N. Y. G

Beverage 
County of

N. Y. G

County of

N. Y. G

HYMAN DIEBER
St., Brooklyn, N. Y. G
hereby given that License No.

Beverage
County of

N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County of 
Kings.

ABRAHAM BERG
77 Broome St.. Brooklyn, N. Y. G

Charles Gadwell-Gedvilas 
buvo lengvai sužeistas Franci- 
joj, apdovanotas garbės me
daliais. Jis tarnauja Dėdei Ša
mui nuo 1931 metų.

Edward Johnson-Januškis, 
saržentas, parašiutininkas, su
žeistas Francijoj. Apdovano
tas Purple Heart medaliu. Jo 
brolis Joseph Johnson, Jr., žu
vo Afrikoj 1942 metais.

Mirė Buvęs Miesto Majoras
Spalių 12 d. mirė gydytojas 

ir buvęs mūsų miesto majoras 
F. Roberts, 73 metų, Buvo re- 
publikonas. Jis pažymėjo tuo
mi, kad 
švariau, 
majorai.

užlaikė miestą daug 
negu kiti buvusieji

V. J. Stankus.

Scranton--Wilkes-Barre, Pa.
kaipJau septinta savaitė, 

sunkiai serga draugė Jessė Va- 
lukienė. Jinai randasi savo na
muose, 369 So. Main St., Wil
kes-Barre, Pa.

Draugė Valukienė plačiai 
atsižymėjusi plaukų taisymu— 
laiko vieną “Beauty Shop” 
Scrantone, kitą Wilkes-Barre.

Visiems draugams ir drau
gėms, kurie atlankėt drg. Va- 
lukienę, taip pat tiems, kurie 
prisiuntėt atvirutes ir laiškus, 
širdingai ačiū. Ypatingai labai 
ačiū draugams Ruseckams už 
gražias gėles ir draugui Jur
giui Surdokui už skanias sal- 
daines.

Mes visi linkime draugei Va
škienei greitai pasveikti.

Draugė.

Nashua, N. H
Užsiregistruokite

Kad galėtumėte lapkričio 7 
diena balsuoti už Roosevelta ir 
kitus kandidatus, tai būtinai 
turite užsiregistruoti. Pas mus 
užsiregistravimui paskirta die
nos nuo spalių 23 iki 28 die
nos, nuo 2 iki 5 vai. po pietų, 
nuo seredos iki pėtnyčiai, o 
subatoj nuo 7 iki 9 vai. va
karo.

Visi ir visos užsiregistruoki
te, nes šiemet balsavimai yra 
labai svarbūs. Kiekvienas turi
me balsuoti už Roosevelta ir 4,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
139 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON PRESENT
139 StUyvesaat Ave.. Brooklyn, N. Y, G

BINGHAMTON, N. Y
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 20 kp. susirinkimas įvyko 
spalių 13 d., Lietuvių Svetai
nėje. Narių neperdaugiausiai 
atsilankė, gal pabijojo mažo 
lietaus.

Komitetas raportavo, kad 
pasiuntė dvi rezoliucijas, vie
ną Prezidento Fondų Kontro
lės Bordui, kitą Nacionaliam 
Karo Fondui, raginant ištirti 
Amerikos lietuvių Lietuvos šal
pos reikalą, protestuojant 
prieš skiriamas stambias sumas 
lietuvių taip vadinamam “Ben
drajam” Fondui, kuris nere
mia Lietuvos žmones, bet pi
nigus siunčia tik pabėgėliams. 
Kuopos valdyba gavo atsaky
mus iš minėtų įstaigų, kad da
lykus ištirs. Komiteto veikla 
užgirta.

Antras laiškas buvo iš ALD
LD 12-to apskričio, kviečiant 
kuopą išrinkti delegatus į kon
ferenciją, kuri įvyks lapkričio 
mėnesį Scrantone. Nutarta 
duoti mandatus tiems, kurie 
važiuos savais kaštais.

Nutarta rinkti aukos Nacio
naliam Karo Fondui. Iš kuo
pos iždo paaukota $1 ir na
riai suaukavo $3.25. Aukas 
rinkti įgaliota drg. J. K. Na- 
valinskienė.

Nutarta bendrai su Moterų 
Skyriumi dalyvauti dienraščio 
Laisvės vajuje už naujus skai
tytojus. Nutarta duoti naujiem 
skaitytojam — metiniams 50 
centų vertės knygų, o pusme
tiniams 25c vertės. Visus Lais
vės skaitytojus kviečiame į 
darbą, gaukite nors po vieną 
skaitytoją ir priduokite J. K. 
Navalinskienei arba H. žukie-

Irving Pine, kuris parvežtas 
sužeistas iš Franci jos į Utica 
ligoninę. Jis yra gyvenimo 
draugas leitenantės Helen žu- 
kaitės-Pine. Jis širdingai dė- 
kavojo už jam linkėjimus. Lin
kime greitai pasveikti. Antras 
laiškas nuo jaunuolės Onos 
Mikalajunaitės, kuri jau pa
sveiko po ilgos. 14-kos mėne
sių ligos ir dabar randasi na
mie, pas tėvelius. Linkime 
Onutei pilnai susveikti.

Pranešta liūdna žinia, kad 
mūsų narės O. Kireilienės mo
tina mirė spalių pradžioje, 
kuri gyveno Scrantone. Sky
rius išreiškė gilią užuojautą 
drg. Onai šioj liūdnoj valan
doj, kuri ir pati yra ligota. 
Raginame drauges atlankyti 
ją.

Nutarta dalyvauti dienraš
čio Laisvės vajuje už naujus 
skaitytojus bendrai su ALDLD 
20 kuopa ir vajų vesti LLD 20 
kp. Moterų Skyriaus vardu. 
Prašome visus skaitytojus pri
sidėti prie dar didesnio pra
platinimo Laisvės, kuri teikia 
teisingas žinias iš Lietuvos ir 
viso pasaulio.

Prašome naujus skaitytojus 
arba tuos, kurių baigėsi pre- 
num., atsinaujinti arba užsira
šyti Laisvę per M. Kazlaus
kienę, jos drabužių krautuvėj, 
346 Clinton St., O. Gimienę, 
51 Schubert St. arba J. K. Na- 
valinskienę, 56 V2 Glenwood 
Ave., arba pas kitas moterų 
skyriaus nares.

Draugai Bagdonas, Poška, 
V. Gaidis, J. Vaičekauskas ir 
P. Mačiukas, jau atnešė patys 
savo pinigus už prenumeratas.

Nutarta pasveikinti dienraš
tis Laisvė su $5 proga jo gy
vavimo ir jubilėjo 25-jų metų.

J. K. N.,
Mot. Sk. Korespond.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

nei.
Kuopos Narys.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 kp. Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyko spalių 7 d. 
Narių atsilankė nedaug. Ko
mitetas raportavo iš veiklos; 
raportas priimtas.

Skaityta dur< laiškai nuo li
gonių: vienas nuo kapitono

kitus pažangius kandidatus. 
Jeigu neužsiregistruosite, tai 
negalėsite ir balsuoti.,

Unijistas.
į] n

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
nudarau su ame. 

^^^SraBB^Oįrikoniškais. Rei- 
HEKį^b^^Bkalui esant ir 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STORES
512 Marion St. Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.
------------------- —-------------------- £

1

1

F.W.Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
TeL Virginia 7-4499.

į--------------------------------------- ——

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAI8. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

f
'N CHRONIŠKOS LIGOS
|4p| ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDA1 Ir ta '

I tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir ‘Pūslės sugedimai, Nu 
SS* f garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro 
įjbjZ niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu 

mas, Reumatizmas ir Arthritis VYRAI ir MOTERYS 
gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu X-spinduliu 
kraujo Ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtiki 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS »• » ->
110 East 16 th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P M

i *1^<* .J*****v'Af>A

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINK)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

♦% ►KBXHBXlUmH>»«—»< — 11 — f WM 1 — 11 — 94— tji

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS <

. Išbalsamuoja ir laidoja ant
’ visokių kapinių ’
I VELTUI ŠERMENINE ’
I (KOPLYČIA) i

’ Parsamdo automobilius ir ka-
I rietas veselijom, krikštynom | 
į ir kitkam. i

231 BEDFORD AVENUE ( 
į BROOKLYN į
j Telephone: EVergreen 8-9770 |

» ■■■■I n r ■■ r —I , . ĮW n — n .... . r 11|>■ n —■ r —IB

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Vies egzaminuojam akis, rašome receptas 

nupieštam planas
Darome ir pritaikome akiniu* kada reikalingi

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mos. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

&WAWAWAWIIIIAWAWAWAWWIIAIII/AWAWA1IW

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKASI

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patama- 
'imą Patogiai ir gražiai 
nnderniškai įruošta mū- 

■ui šermininė. Mūsų pa- 
araavimu ir kainomis 
insite patenkinti

' ★

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

atitik



(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Philadelphia, Pa
Jaunas Lietuvis Daktaras

PARDAVIMAI

miškas, kur auga sienojai, 
į ROY C. SHADDUCK, 
Street, Binghamton, N. Y.

(246-251)

Pirmadienis, Spaliu 23, 1944 Labv&-*-UbeFty; Lithuanian Daily

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kai Kurie Skirtumai 
Tarp Vyry ir Motery

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

285
252
242
232
222
220
182
156

A. Balčiūnas, Brooklyn .............
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne 
P. Šlekaitis, Scranton ..............
ALDLD 25 kp. Baltimore .....
A. Matulis, Jersey City ...........
Geo. Shimaitis, Brockton .........
W. Yokim, New Britain ...........
P. Šlajus, Chester ......................
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 132 
ALDLD Mot. kp., Binghamton 120 
J. Žilinskas, Lewiston ................  110
A. Valinčius, Pittston ............... 106

C. K. Bready, Brooklyn ... 
A. Buivid, Dorchester ....
J. Matačiūnas, Paterson .... 
A. Dambrauskas, Haverhill 
Frank Wilkas, 

Cibulskienė, 
Kazlauskas, 
A. Shunski, 
Kuzmickas,

Laisvės Darbininkai 
židžiūnas .........................

E.

S.

R.

Wilmerding 
Nanticoke . 
Hartford ... 
Amsterdam 
Shenandoah

98
92
84
52
52
26
24
23
22

84

J. Bakšys ir jo bendradarbis J. Lukas pašoko į laimė
tojų grupę, prisiuntė naują metinę prenumeratą ir kele
tą atnaujinimų.

Punktais pašoko, prisiųsdami atnaujinimų: ALDLD 
25 kp. Baltimore, Md., ir P. Šlajus, Chester, Pa.

Laisvės vajuose, gavime naujų skaitytojų, visuomet 
dalyvaudavo žymi vajininkė K. Žukauskienė iš Newark, 
N. J. šiais metais ji praneša, kad negalės dalyvauti, nes 
dirba Apsigynimo Pramonėje, ir žinoma, parėjusiai na
mo iš darbo reikia ir šeimininkystes pareigas atlikti, tai 
nėra progos jai dalyvauti vajuje. Visvien, ji sakosi, kiek 
galėdama, bandys prisidėti prie vajaus darbo, bet šį kar
tą kaipo pagelbininkė jos kaimynams bayonniečiams dd. 
Čiurliui ir Staneliui. Pastarieji du įstojo į vajų. J. Stane- 
lis yra naujas vajininkas; jis žada daug pasidarbuoti šia
me vajuje. Jiedu prisiuntė desėtką atnaujinimų; lauksi
me naujų skaitytojų.

Laisves Administracija

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Gyvulių Protas ir 
įgimti Jpročiai- 

Instinktai

Pasirašyta Pertaika 
Su Bulgarija

tį nuo seniai pastebėjo avių 
ganytojai ir panaudojo ši
tokią priemonę. Jie surišo 
vodovaujančiam avinui au
sis užpakalin. Po to avinas, 
negalėdamas ausų nustaty
ti pryšakin, jautėsi nega
bus per tvorą šokti. O 
jis nešoko, tai ir avys 
drįso be vado šokti.

Dvigalvis žaltys
Nors sakoma, “gudrus, 

kaip žaltys”, bet žalčiai kai 
kada kvailai elgiasi.

Prieš keletą metų zoolo
ginis New Yorko Daržas 
turėjo dvigalvį žaltį. Prie 
vienos ir kitos galvos buvo 
po du coliu kaklo. Abiem 
galvom priklausė tas pats 
bendras kūnas. Bet galvos 
to nesuprato ar nenorėjo 
suprasti ir nuolat tarp sa
vęs kovojo. Duodant ėst, 
reikėdavo įterpt lentelė 
tarp galvų, kad jodvi nesi
peštų. Galų gale, žalčio gal
vos susikibo į mirtiną mū
šį, ir taip pastipo žaltys.

Retkarčiais apsigema ir 
žmonių su dviem galvom 
vienam kūnui, tai vadina
mi Siamiški dvyniai. Bet 
dvigalviai žmonės supran
ta, jog norint gyventi, rei
kia kooperatyviai naudotis 
vienu tuo pačiu kūnu.

N. M.

kai 
ne-

Turkijos radijas pranešė, 
kad Bulgarija pasirašė per- 
taikos (paliaubų) sąlygas 
su Sovietais, Jungtinėmis 
Valstijomis ir Anglija.

Pamatinės talkininkų są
lygos reikalavo, kad Bulga
rija apleistų užimtas Grai
kijos ir Jugoslavijos že
mes; kad nuginkluotų ir 
suimtų vokiečius ir padėtų 
talkininkams kariaut prieš 
nacius.

Pastarieji oficialiai Mas
kvos pranešimai minėjo, 
kad Bulgarijos kariuomenė 
padėjo Raudonajai Armijai 
ir jugoslavų partizanams 
atimt iš vokiečių Nišą ir kai 
kuriuos kitus Jugoslavijos 
miestus.

kos, esamos prie “Adomo 
obuolio.” Dėl to užauga ir 
kakliniai gūžiai.

Tonsilų (liežuvėlių) su
gedimu daugiau serga mo
terų, nekaip vyrų. Isterija 
abelnai yra moterų liga, 
nors retkarčiais ir kai ku
rie vyrai įpuola isterijom '

Genijai
Iki šiol (suprantama, dėl 

tam tikrų sąlygų) buvo 
daugiau geniališkų vyrų po
etų, muzikų, tapytojų, mok
slininkų ir kt., negu mote
rų. Bet ir silpnapročių prie
glaudose didesnis vyrų 
skaičius, nekaip moterų.

Teigiama, kad moterys 
lengviau užhipnotizuoja
mos, negu vyrai. Jos dau
giau ir sapnuoja. Burtinin
kės visuomet buvo skaitlin- 

Igesnės, nekaip burtininkai. 
Bet beveik visų didžiųjų, 
pasaulinių religijų kūrėjai 
buvo vyrai.

3 bei 4 kartus daugiau 
vyrų nusižudo, negu mote
rų.

Beprotnamiuose yra di
desnis vyrų skaičių, bet mo
terys kelia kur kas daugiau 
trukšmo.

20 kartų daugiau yra be
veik stebuklingai gabių vy
rų matematikoj (aukštojo 
skaičiavimo moksle), negu 
moterų.

Vidutiniai imant, mote
rys turi geresnę atmintį. 
Mokyklose 
mergaitės 
aukštesnius 
(laipsnius),
kai. Tik matematikoj ber
niukai dažnai prašoka mer-

ir kolegijose 
bendrai gauna 

pažymėjimus 
negu berniu-

PRANCŪZAI NUSMERKĖ P 
LAVALĮ MIRTI

tei- 
nu- 
kai-

London. — Francūzų 
smas Marseille mieste 
smerkė mirt P. Lavalį, 
po Francijos pardaviką.

Lavai buvo nacių paskir
tas Vichy Francijos val
džios vadu. Jis ir Petain, 
neva Vichy Francijos gal
va, yra pabėgę prieglaudon 
į Vokietiją arba nacių ten 
išgabenti. Taigi francūzų 
teismas už akių padarė mir
ties sprendimą Lavaliui.

Alžyro radijas pranešė, 
kad taip pat už akių tapo 
nusmerktas mirti hitleriš
kas francūzų laikraštinin
kas Jean Galliard-Vourra- 
geas, buvęs vedėjas laikra
ščio “Petit Marseille.”

Moterų veidai judresni už 
vyrų ir jos dažniau paraus
ta.

Daugiau berniukų gema, 
nekaip mergaičių, bet mo
terys paprastai sudaro dau
gumą gyventojų todėl, kad, 
jos vidutiniai (per visas) 
ilgiau gyvena, negu vyrai.

.Dr. Bender tvirtina, kad 
santykiuose su žmonėmis 
moterys taktiškesnės už 
vyrus.

Daugelis moterų sakosi 
norėtų būti vyrais, bet 
dar, tur būt, negirdėta, kad 
vyras sakytųsi norįs būti 
moteria.

BE 100% 
WITH YOUR

Rugsėjo 14 dieną baigė dak
taro mokslą jaunas lietuvis 
Vincas Kasinskas (William 
Kase). Jo pagerbimui parė at
sibuvo rugs. 17. Reikia pasaky
ti, kad jo tėvas nėra turtingas, 
bet pavyzdingas žmogus. Jis 
užsidirbdavo tik $35 į savaitę. 
Tėvai labai troško, kad sūnus 
mokytųsi daktaro mokslo.

Sūnus sutiko su tėvų noru 
ir baigė tą mokslą.

Dabar jaunas daktaras per 
šešis mėnesius dirbs ligoninėj, 
o paskui eis į Dėdės Šamo tar
nybą. Linkime jaunam gydyto
jui laimingo pasisekimo.

J. S. Rainys.

PARSIDUODA FARMA
Našlė turi parduoti 90 akrų pieni

nių produktų farmą arti Binghamto- 
no. Geros pieningos karvės, 2 ar
kliai, kiaulės, farmos įrankiai ir 
farminiai augalai. Naujas cementi
nis basementas bamėje, geras na
mas. Yra 
Rašykite 
30 James

Kas skaito, rašo — duo
nos neprašo. • >

BUY ONUS

paprastai užgula slogos. Tad būkite

ir nurodome nuo kurių ligų jos pa-

Ointment—for Toothaches, Irritation

SVARBUS IŠRADIMAS
MIRACLE OINTMENT

Stebuklingos Mostys, bet stebuklo nepadarys, jei nenaudosite sulyg 
nurodymų, liga neišeis. Turite naudoti pagal nurodymus nuo kokių 
ligų, kurios rūšies mostis pagelbsti.

4. Rūšių Mostys, kurios pagelbsti atsikratyti nuo daugelio skirtingų 
nesveikumų. Jokios kitos Mostys to nepadaro. Jos yra švelnios naudoti 
ir nekenksmingos, bet visados pagelbingos. Jos privalo būti kiekvienos 
šeimynos vaistų šėpukėje, nes jos apsaugoja nuo daug ligų ir sutaupo 
dideles išlaidas.

Rudens laike, mainantis orui, 
prisirengę apsiginti nuo jų.

Čia paduodame Mosčių vardus 
gelbsti apsiginti.

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle
and Hardening of the Gums. (Nuo dantų gėlimo ir smegenių nesvei
kumo).—Kaina 55c ir $1 už dėžutę.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve Mostis.—Nuo paviršutinių įvairių skausmų. 
Kojų, Rankų, Pusiau Pečių, Muskulų, Sąnarių ir Užsišaldymo ir ne
sveikumas Sąnarių. — Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Svilpa’s Miracle Salve Mostis.—Gelbsti nuo daugybės 
Odos ligų ir Įvairių kitų ligų, kaip tai- Rash, Piles, Athlete’s Feet, Sinus, 
Trūkimas Odos, Vočių, Išbėrimų, Skaudėjimo Ausies, nesveikumo Nosyj 
ar Burnoj; Nudeginimo ir Nušutinimo; Blauzdų skaudėjimo ir tinimo. 
Nuo šalčio išbėrimo, Nosies išdžiūvimo. — Kaina 65c ir $1.25.

No. 4. M. J. Svilpa’s Salve-Mostis. — Nuo niežėjimo, užsisenėjusių 
šviežių ir nuo Poison Ivy. Gaunate greitą pagelbą. — Kaina $1.25.

Užsisakydami Mostis, siųskite ir pinigus, money-orderį ar čeki.
Adresuokite: M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A., Hartford, Conn.
Per paštą nemažiau $1.25.
Vietiniai galite ateiti po nauju antrašu: 63 PUTNAM STREET.

Temykite Šių Punktų 
Kada Jūs Jieškote 

Darbo
1—UŽTIKRINIMO

SKAMBIŲ POKARINIU PROGŲ
2—PAKILIMO

•SISTEMATIŠKO PAAUKŠTINIMO
3—DARBO SĄLYGŲ
MODERNINIŲ IR SAUGIŲ
4—GEROS ALGOS

GEROS MOKESTIES PRADŽIOJE
SISTEMATIŠKI ALGOS PAKĖLIMAI

JOS RASITE TAS PROGAS
Pas

General Cable Corp.
Avenue A ir First Street 

Bayonne, N. J.
DABAR YRA DARBAI

MAŠINŲ OPERATORIAMS
PAGELBININKAM PAPRASTIEM DARBININKAM

Kreipkitės j Employment Ofisą Nuo Pirmadienio Iki Penktadienio, 
8 A.M. Iki 5 P.M. Atsineškite Pilietybes Liudijimą ir Paliuosavimo Statementą.

(252)

DAILYDEMS
($1.50 į valandą)

PAPRASTIEM DARBININKAM
($1.011/2 į valandą)

VYRAM PRIE SEWERS
($1.16*4 į valandą)

I ALEUTŲ SALAS
240 valandų garantuotas darbas j mėnesį. 
Alga prasideda, kai jūs apleidžiate New 
Yorką, 1 metų kontraktas. Transportacija 

apmokama.
Pasimatymas Su Atstovu Kasdien

GUY F. ATKINSON CO.,
Kreipkitės j USES of WMC, 

44 E. 23rd St., N. Y.

PATARNAUTOJAMS
($6.50 už 8 valandų dieną)

48 valandos į savaitę garantuota. 
Kreipkitės į USES of WMC.

40 E. 59th St., N. Y.

REIKIA MERGINŲ
LENGVAM FABRIKO DARBUI

GREITI PAKILIMAI
TRI-UNITED PLASTIC CORP.,
20 GRAND AVE., BROOKLYN.

(251)

MOTERYS 
DALIAI IR PILNAM LAIKUI 

Patyrimas Nereikalingas. 
Linksmas Darbas 

WAVERLY LABORATORIES, 
6 East 39th St.

(255)

KREISLERIS SAMDO VEL!
MERGINOS—MOTERYS

17 IKI 35
FABRIKO DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

Jacques Kreisler M f g. Corp.
9015 Bergenline Ave., North Bergen, N. J. 

Reikalingas Atliekamumo Pareiškimas.
(249)

Penktas puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(250)

Puodas katilą vanoja.
PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

Plešk žievę kol plyšta; 
kai prikeps, nebeįveiksi.

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA

Siulu kamuolį suseksi. 8 A. M. IKI 4:30 P. M.

Vėjus sesi, audras pjausi.

Namai pragarai, be na
mų negerai.

Ko aklas bedavotų, jei 
kelią matytų.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SCHWARTZ 
(Lincoln Food Center)

222 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
99 Wilson 
County of 
premises.

99 Wilson
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I«iw at 
145 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

115 Wilson

NOTICE is
GB 2240 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
590 Albany Avenue, 
County of 
premises.

590 Albany
NOTICE is hereby given
GB 2287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Vernon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS SCIIWIMMER
335 Vernon Ave., Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
535 Flushing Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MURRAY
535 Flushing Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2146 has been issued to the undersigned 
to sell beer,' at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4723 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HOFFMAN
(Blue Star Dairy)

4723 Church'Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2539 has been issued to the tindersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage " 
104 South 2nd Street, 
County of Kings, to 
premises.

SEIDE
104 South 2nd St.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
98 Kingston Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

98 Kingston

NOTICE is

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ANTHONY GIOE
Ave., Brooklyn, N. Y. G

PHILIP CASCIOLA
Ave., Brooklyn, N. Y. G

hereby given that License No.

Kings, to
LYNNE 

Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LASSER
Brooklyn, N. Y. G

that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GORMAN
Brooklyn, N. Y. G

Brooklyn, N. Y. G

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

GREIF
Brooklyn. N. Y. G

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
BLACK

Brooklyn, N. Y. G

_______  „ hereby given that License No. 
GB 1693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BREIMAN
424 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9932 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
810 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY BORENSTEIN 
(King Bernard Food Center)

810—Ave S, Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10323 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3 Moore Street, 
County of Kings, 
premises.

MAX
3 Moore St.,

BESSIE 
Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

BEICHMAN •
Brooklyn, N. Y. G

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & RHAWN STREET,

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat

FABRIKO IR KIEMO DARBAS
THE EGYPTIAN LACQUER 

MFG. CO.
Jacobus Avenue, So. Kearny, N.

(No. 1 ar No. 108 Bušu nuo Jersey
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
, NUOLATINIS DARBAS 

85c Į VALANDĄ 
william j. McCarthy

200 EAST 138TH ST., BRONX

Į ALEUTŲ SALAS! 
GREIT REIKIA!

PAPRASTŲ DARBININKU
$1.01i/2 Į VALANDĄ

Transportacija apmokama. 
Ilgam laikui kontraktai.

Mėnesiniai garantuotos valandos.
Pasimatymas su Atstovu Kasdien.

WEST CONSTRUCTION CO.
U.S. Employment Service of WMC 

44 East 23rd St., N. Y. City.
____________ > (255)

PARDAVĖJOS IR STALŲ 
PATARNAUTOJOS

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Valandos Sulyg Jūsų Patogumo 

PUIKIAUSIOS ALGOS PRADŽIAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

AMŽIAUS 16 IKI 60.
Ideališkos darbo valandos šeimininkėms. 

Tipai. Nemokamai valgis Ir uniformos 
stalų patarnautojoms.

F. W. WOOLWORTH CO.
34 W. 14th St., N.Y.C.

(252)

i

.1

(250)

(252)

(250)(253)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

(251)

the

G

MERGINOS-MOTERYS

G

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

PAGELBINIAM DARBUI

Linksmos Darbo Sąlygos
Kreipkitės Ištisą Dieną

Pirkite Karo Bonus!(251)

Nuolatinis Darbas 
Apskritus Metus

Vernon-Jackson Stotis—IRT Subve
Greenpoint Ave. Stotis—8th Ave. Subve

3

80c PRADŽIAI 
85c IŠSIMOKINUS.

J.
City)

MALIAVOTOJAI 
GERI MECHANIKAI 

$10 Į DIENĄ 
Ateikite j darbą Pirmadienį 

po 1259.E. 8th St., Brooklyn.
(Brighton Line, Avenue M Stotis.) 

_________ (251)

VYRAI—STIPRUS
Nuolatinis darbas. Patyrimas nereikalingas.

Mokykitės gero amato. Dienom-naktim. 
Daug viršlaikių.

AMERICAN BOOK-STRATFORI) PRESS, 
75 Varick St., Canal Street Stotis, 

visos subvės. (254)

VALYTOJOS 
MOTERYS

VALYTI OFISUS 
$22 Į SAVAITĘ 

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. Iki 1 A.M.
KREIPKITĖS Į ROOM 503 
350 — 5TH AVE., 6 P. M. 

(249)

PAPRASTI DARBININKAI
40 Valandų Savaitė 
75c Į VALANDĄ

Laikas ir pusė už viršlaikius
M. W. PARSONS CO.

34 34TH ST., 
BROOKLYN.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas

40 VALANDŲ, 60c PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

MOHAWK MIRROR
231 MAUJER ST.

BROOKLYN, N. Y.
(250)

JAMES SOUMAKIS
(Dion Rest.)

Ave.. Brooklyn, N. Y.* T
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

____ Control Law at

Kings, , to be consumed off the

NEIL SANTORELLI
Ave., 1 Brooklyn, N. Y. T

■
1

*

MOTERYS
REIKALINGOS TUOJAU 

FABRIKO DARBUI
DĖL ARMIJOS

GERA ALGA 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Kreipkitės

B. I. L FOOD PRODUCTS
416 WEST 14th St., N.YC.

CHELSEA 3-0780

MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas.

Linksma. NUOLAT.
DALIAI IR PILNAM LAIKUI. 

50c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
PAKĖLIMAI PO MĖNESIO LAIKO. 

Dieniniai Ar Naktiniai Šiftai.
THE CLEVELAND CONTAINER CO.

601 W. 26th St., N. Y. C. 
________________________________________ (258)

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS

$33.73 Į SAVAITĘ
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 503, 350 — 5TH AVE.
(250)

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:30 P.M.;
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virė 60c į valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virė 70c Į valandą. 

MUZIKA LAIKE DARBO
CLAROSTAT MFG. CO., INC., 

544 Morgan Ave., off Meeker Ave. 
Matykite MISS CURCIO 

Reikia turėti USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete. (255)

VYRAI KAIPO KEPeJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS

California Pie & Baking Co.
300 DOUGLASS ST. (Arti 4th Ave.)

BROOKLYN.

PIRKITE KARO BONUS!

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 or 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 1‘ 
premises.

MEYER SCHMUCKLER & 
ABRAHAM BASSIN

(Graham National Delicatessen) 
Graham Ave., Brooklyn, N. Y.64

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ORIGINAL ASS’N. OF RUSSIAN 
WORKERS OF AMERICA 

Bushwick Ave.. Brooklyn, N. Y.439
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY BLAZEJEWSKI
514—3rd Ave.. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KOTULAK
180 West St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 — 3rd Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS RAFFAELE 
(Domenick’s Bar & Grill)

119 — 3rd St.. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2085 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4501 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

4501 4th
NOTICE
GB 1955 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage
552 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

552 Driggs

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

ABELNAI FABRIKO 
DARBININKAI

Nelavinti Mašinų Operatoriai 
Materialų Kraustytojai 

Taipgi Yra Vietų 
ELEKTRIKAMS 
MASINISTAMS

IR KITIEMS AMATNINKAMS 
Pokariniai Darbai Užtikrinti

Nėra Rekonversijos Problemos 
Prisilaiko WMC Taisyklių

HATFIELD WIRE & CABLE CO. 
487 Hillsida Ave., Hillside, N. J.

(251)

REIKIA TUOJAU 
KELETO VYRŲ 
FABRIKO DARBUI 
BŪTINA PRAMONE 

GERA PRADŽIAI ALGA 
Puikūs Pokariniai Prospektai 

PANTASOTE LEATHER CO. 
26 JEFFERSON ST., PASSAIC, N. J. 
REIKALAUJAM ASMENS PALIUDIJIMO 

(252)

ANTIPYROS CO. 
1175 Manhattan Avenue 

Brooklyn.

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 P.K.

55c j valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laika* ir pusė virk 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

CLAROSTAT MFG. CO., INC.,
285 N. 6th St., off Metropolitan Ava. 

Matykite Misa Rirsch 
Reikia turėti USES paliuosavimą Ir 

būti U.S. Piliete. (255)

18 IKI 35
Patyrimas Nereikalingas 

LANKSTYTI ŠVARIAS PALUKES 
Linksmos Darbo Sąlygos 

NEMOKAMAI PIENAS IR KAVA
$23 Į SAVAITĘ PRADŽIAI 

GALI UŽDIRBTI $35 I SA 
VAITĘ AR DAUGIAU 

TRUMPU LAIKU

General Diaper Service 
79-55 ALBION ST. 
ELMHURST, L. I. 
Elmhurst Ave. Stotis Ind. Subve 

(249) 
ui u ■■ "—4

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LYDYTOJAI 
VYRAI PRIE METALO 

UžBAIGĖJAI
Patyrę prie trokų viršų. Nuolatinis darbas. 

Aukšta alga.
POKARINĖ PROGA

Huber Wagon works 
5-42 — 47TH AVE. 
L. I. CITY, N. Y.
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NewWto^/ž^fe?lniot 
Atsimenate Jack Gan* 

son, Lietuvi Ristiką?
Apie Jack per tūlą laiką re

čiau girdėjome ir visi, o ypa
tingai sporto mėgėjai rūpino
si, ar Gansonas nebus užmiršęs 
vieno iš dviejų ar abiejų šių 
dalykų kartu — sporto ir mū
sų.

Pasirodo, neužmiršęs vieno 
nei kito, šiomis dienomis mus 
pasiekė laiškas, rašytas iš Co
vey’s New America Motor 
Lodge, Salt Lake City, Utah. 
Laiške praneša, kad—

Jack Ganson nuo spalių 16- 
tos ritasi vadovybėje Kari Po- 
jello, kaipo promoterio jo ris- 
tynių. Tam Gansonas pastarai
siais 4-riais mėnesiais treini- 
ravosi ir ritosi Montana, Utah, 
Idaho ir Colorado valstijose. 
O ne už ilgo tikisi patraukti į 
rytus, turėti daug ristynių Chi- 
cagos apylinkėje ir kituose 
miestuose rytiniame mūsų ša
lies krašte.

“Turiu viltį,” pareiškė Gan
sonas, “kad daug mano drau
gų lietuvių ateis pamatyti ma
no ristynes.”

Jie Jautėsi Gyveną Ne 
Toje Amerikoje

Piliečių Kliubo Masiniame 
Mitinge Entuziastiškai 

Pasisakyta už Roose veltą
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas sušaukė rinkimų klau
simams svarstyti masinį mitin- 
gą-prakalbas spalių 20-tos va
karą, nuosavam name, 280 
Union Avė., Brooklyne. Publi
kos (atsižvelgiant į vakaro 
orą) atsilankė gana gerai. Lie
tus su stipriu vėju ir baugi
nimai apie ateinančią audrą, 
be abejo, sulaikė daugelį kitų. 
Kas pereito rugsėjo 14-tą buvo 
kur nors kelyje užtiktas aud
ros ir pakočiotas vėjo, apmė
tytas besiritančiais žemyn ka
minais ir stogų atplaišomis, 
tas šį kartą sėdėjo namie, ne
pasitikėdamas, kad šioji aud
ra bus geresnė.

Vakaras buvo ruoštas beša
liškai, išskyrus vieną skelbi
mą, kuriame buvo įdėtas vie
no kandidato paveikslas. Kal
bėtojų vardai nebuvo garsinta. 
Iš lietuvių visų sriovių buvo 
kviesti kalbėtojai. Tačiau mi
tingas pavirto į entuziastišką 
demonstraciją už Rooseveltą. 
Jeigu šis mitingas imti baro
metru lietuvių nuotaikos, tai 
reikėtų daryti išvadą, kad lie-

Assembly (seimelio) nariai: 
Roy II. Rudd, ir Harry Gittle- 
son, kurie taipgi kandidatuoja 
ir šiuose rinkimuose. Jie visi 
iškalbiai ragino balsuoti, ra
gino darbuotis už išrinkimą 
Roose velto, taipgi išrinkti ki
toms vietoms Roosevelto rė
mėjus.

Paskiausiu buvo pakviestas 
R. Mizara, Laisvės redaktorius. 
Trumpoje kalboje, kadangi 
laikas jau buvo vėlokas, jis 
nurodė, dėl ko mes turėtume 
iš naujo išrinkti Rooseveltą. 
Trimis svarbiausiomis priežas
timis jis nurodė esant:

L Rooseveltas yra būtinas 
privedimui karo prie sėkmin
gos ir greitos užbaigos. Jo ve
dimas karo pasirodė korektiš
kas, vedantis į pergalę su ma
žiausia mums nuostolių.

2. Roosevelto permatymas 
pasaulio padėties reikalingas 
atsiekimui pastovios, ilgai pa
silaikančios taikos. Jis toje 
linkmėje yra padaręs gerus 
planus ir jau atlikęs daug 
svarbių žygių.

3. Rooseveltas reikalingas

“Šiaudiniai” Balsavimai 
Tebemeluoja

Šiame puslapyje jau buvo iš
sireikšta, kad “šiaudiniai” bal
savimai galit;; meluoti ir kad 
Daily News neseniai pradėtie
ji balsavimai meluos. Taip at
rodė iš to, kaip tie balsavimai 
buvo vedami pirmomis dieno
mis. To galėjai tikėtis iš pa
žinimo, kam nori patarnauti 
tas laikraštis.

Spėta buvo teisingai. Tame 
balsavime padengiama pir
miausia visi tie apskričiai, ku
rie per laikus buvo republi- 
konų tvirtumomis. Paimta tie 
apskričiai, km- randasi ponų 
rezidencijos ir kurortai, taipgi 
lauko nedirbanti “farmeriai.” 
Kur neorganizuoti tarnai ne
drįsta viešai pasisakyti prieš 
ponų valią, nors tikruosiuose 
balsavimuose, kurie yra slapti, 
jie galės pab.ąlsuoti ir prieš sa
vo ponus.

Pridavimui “bešališkumo” 
spalvos retkarčiais įmetama, 
tarsi spirgutis į bliūdą košės,
kokia gatvė iš Brook lyno. Ir 
taip tuo melu maitins savo 
skaitytojus iki rinkimų dienos.

T-as.

Viešnia iš Chicagos
Pereitą šeštadienį lankėsi 

Laisvėje Sofija Mažeikienė, 
chicagietė (buvusi clevelan- 
dietė). Jinai Brooklyne viešės 
keletą dienų. Sustojo pas 
brooklyniečius 1. K. Levanus, 
388 So. 1st. St.

Mažeikienė daugeliui brook- 
lyniečių pažįstama iš lankymo
si čionai seniau su prakalbo
mis, taipgi jos vardas tankiai 
matytas Laisvės vajininkų są
rašuose ir kaipo bendradarbės- 
korespondentės. Pastaruoju 
laiku, gyvenant Chicagoje ir 
jos vyrui esant dienraščio Vil
nies administratoriumi, aišku, 
jos veikimas daugiau surištas 
su to laikraščio ir tos koloni
jos reikalais.

Našle Laimėjo Bylą 
Prieš Miestą

Mrs. John Grivas, gyvenanti 
86-11 85th St., Woodhaven, 
laimėjo prieš miestą bylą dėl 
jos vyro mirties. Ji savo skun
de sakė, kad jos vyras su au
tomobiliu nukritęs nuo Wood
haven Boulevard užsimušė dėl 
to, kad mėnesiu anksčiau ten 
buvus išlaužta geležinė tvora 
nebuvo atstatyta. Toj vietoj, 
kur jis įvažiavęs tvoron nukri
to, tvora buvo laikina, medi-

Jan Kiepura, tenoras, Žvaigždė su Martha Eg- 
gerth operetėj “The Merry Widow,” kelioms sa
vaitėms sustojusioj miestavame New York City 
Center, 131 55th St., New Yorke. Neužilgo trupė 
išvažiuos gastrolėms po kitus miestus.

nė.

Ar žinote, kad rinkimu die-i 
ną jūs turite teisę išlikti dvi! 
valandas iš darbo be atrokavi- 
mo iš jūsų algos už tas dvi va
landas? Pasakykite apie tai ir 
kitiems.

PRANEŠIMAS

Lietuvos Žmonėms Drabužių

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių Unijos 54 Skyriaus su

sirinkimas įvyks spalių (Oct.) 25 
d., 7:30 v. v., Kliubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai dalyvaukite vi
si. — Ch. Nečiunskas. (249-250)

Du jūrininkai iš North Caro
lina, laikinai prijungti prie 
Brook lyno Navy Yardo, turėjo 
štai kokį prietikį dėl įsivaizdi- 
nimo, būk visa Amerika tokia, 
kokia reakcininkui auklima 
pietinėse valstijose.

Policistui Lacey Flagg, neg
rui, einant savo pareigas apie 
2 vai. penktadienio ryto prie 
Jamaica Ave. ir Washington 
St., Queens, sustojo taksikas, 
taipgi negras. Jis policistui pa
siskundė :

“Vežioju tuos vyrukus apie 
pusvalandis (rodydamas į tak- 
sike sėdinčius du baltus jūri
ninkus), bet jie greta atsisa
kymo mokėti man dar užgau
lioja mane dėl to, kad aš neg
ras.”

Taksikas sakė nepaisąs už
miršti tą mokestį, kad tik jie 
liptų lauk iš jo taksiko, pa
liktų jį ramybėje. Jūrininkai 
išlipo ir šoko į ginčus. Apsi
džiaugęs, taksikas sėdo atgal 
ir nuvažiavo, manydamas da
lyką baigtu.

Bet ginčas nebuvo baigtas. 
Jie pradėję ir policistą užgau
lioti. Tas paliepęs eiti šalin. 
Vieton paklausyti, vienas šė- 
ręs policistui kuo nors per gal
vą ir numetęs kepurę. Mojan
tis dar tvoti, policistas palei
dęs ant jūrininko lazdą. Tada 
antrasis norėjęs muštis ir tas 
gavęs. Pagaliau iš būrio žiū
rėtojų radęsi kiti du jūrinin
kai, tačiau šie jau ėmėsi ne 
muštis su policistu, bet pirmo
sios pagelbos teikimo apmuš
tiesiems.

Pribuvus daugiau policijos, 
vienas iš jų nuvežtas į ligoni
nę, kitas paliktas daboklėje. 
Abu turės pasiaiškinti teisme 
už elgesį, koks nepriimtas New 
Yorke, būtent apgaudinėti ar 
įžeidinėti ir užpuldinėti žmo
nes tik dėl to, kad jie kitos 
rasės.

tuviai didelėje didžiumoje sto
ja už iš naujo išrinkimą Roo
sevelto. Entuziastiški sveikini
mai lydėjo kiekvieno kalbėto
jo pareikštus prezidento Roo
sevelto nuopelnus.

Su programos pradėjimu 
šiek tiek delsta. Rengėjai bu
vo išsiuntę registruotus pakvie
timus visų trijų vietos lietuviš
kų laikraščių redakcijoms, kad 
jos atsiųstų kalbėtoją pareikš
ti tų laikraščių poziciją, troš
kimus, mintis. Tačiau jų taip 
ir nesulaukta. Kaip pranešė 
kliubo pirminiu. Kazys Krei
vėnas ir paskiau patvirtino 
kliubo lyderis, to vakaro vedė
jas advokatas Antanas Viž- 
lanskas, tai atsakyti teikėsi tik 
Laisvės redakcija. Jos vardu 
kalbėti atvyko Rojus Mizara.

Pranešimas, kad kiti nepri
buvo, iššaukė publikoje tarpu- 
saves pastabas: *

—Argi tos anų mintys tokios 
griešnos, kad bijo pasisakyti. 
Dėl ko Laisvės redaktoriai ne
bijo.

—Per dideli ponai, kad su
šlapti šiokį vakarą, — šypte
lėjo kitas.

—Kas per vadai, jeigu to
kiam svarbiam momente nesi
naudoja proga vesti žmones.

—Kokie ten vadai. Pradinės 
mokyklos mokinys žino, jog 
pats mandagumas reikalauja 
atsakyti net į paprastą laišką, 
o čia toks visuomeniškas svar
bus reikalas, didis momentas. 
Girdėjai, net nepranešė, jog 
nepribus.

Ir daugiau panašių pasta
bėlių nuūžė po salę.

Pirmuoju kalbėtoju vakaro 
vedėjas adv. Vižlanskas-Wes- 
lan iškvietė dr. Friedman, šio 
distrikto demokratų lyderį. Jis 
pasakė ne ilgą, bet labai įdo
mią ir entuziastišką kalbą apie 
tai, dėl ko mes turėtume iš
rinkti Rooseveltą prezidentu. 
Taipgi kalbėjo N. Y. valstijos

užtikrinimui mūsų kraštui ge? 
rovės. Tą užtikrina jo sugabu- 
mas gaspadoriškai vesti kraš
to reikalus ir žmoniškumas, 
pripažinimas teisių ir progų 
mažajam žmogui — darbinin
kui, smulkiam ir vidutiniam 
biznieriui, industrialistui, far- 
meriui. Išrinkę Rooseveltą, bū
sim tikri, kad grįžtantis iš ka
ro mūsų jaunimas nebus iš
mestas pardavinėti obuolius 
neturintiems už ką tų obuolių 
pirkti. Kad nebus šaudomi, 
kaip buvo šaudomi veteranai 
Washingtone Hooverio laikais. 
Kad galintieji dirbti turės 
darbus. Kad sužeisti gaus pen
sijas ir mokslą. Kad negalin
tieji dirbti gaus nedarbo ap- 
draudą. Kad senatvės pensija 
bus išlaikyta, pagerinta, pa
didinta.

Mizaros atsišaukimas išrink
ti Rooseveltą, Truman, Wag- 
nerį lydėtas stipria ovacija, 
kaip kad buvo kalbos ir kita
taučių svečių kalbėtojų.

Užbaigiant, Leonas Grikštas 
atsikreipė į rengėjus suteikti 
jam balsą ir tas buvo padary
ta. Jis atsišaukė į publiką pa
remti Nacionalį Karo Fondą. 
Nemaža grupė žmonių pasili
ko salėje po susirinkimo ir per 
jį įteikė savo aukas tam fon
dui. Tūli kiti buvo pirmiau 
aukoję, o taip pat ir išeidami 
įteikė savo auką kitiems turin
tiems blankas aukų rinkėjams.

Po mitingui dar ilgai tęsėsi 
draugiški pokalbiai, diskusijos 
ir pasivaišinimas kliubo užei
goje. žodžiu, turėta smagus ir 
informacijomis turtingas vaka
ras. Rep.

Centro Žinios MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

Prakaitavo už Dyką
Atėjęs į raštinę vedėjas 

Long Island Savings & Loan 
Association, 35-01 Broadway, 
Astorijoj, ketvirtadienio rytą

Jubiliejinis Dienraščio 
Laisves Koncertas

Sveikinkime savo dienraštį Sidabrinio Jubile- 
jaus proga! Masiniai dalyvaukime Jubilėjaus 
minėjimo Koncerte, 12 d. lapkričio-Nov. 12, 
Brooklyn Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave.

i Puiki programa ir gera orkestrą šokiams.
Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų, šokiai 

nuo 7 vai. vakaro.
Koncertui įžanga 80c, $1.25 ir $1.50. Vien tik 

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.
I

rado su acetylene degintuvu 
išgręžtą saugiojoj šėpoj sky
lę. Pašaukta policija, Apžiū
rėjus, rasta, kad šėpoj tebe
buvo visi pinigai, su virš $10,- 
000. Stoka “darbo jėgų” nelei
dus plėšikams darbą užbaigti.

Lietuvos žmonėms drabužių 
paruošimo centralinėj stotyje 
—Centre—darbas eina smar
kiai. Kas vakaras dirba po 
grupę, o kai kada ir po būrį 
žmonių. Net susirinkimų va
karais, iš namų išsirengę, kad 
būti susirinkime, vakarą už
baigia taisyme drabužių. Radę 
daug darbo, neturi spėkos jį 
palikti nebaigtu.

Visose Miesto Dalyse 
įsteigta Stotys

Apie tuos, daug dirbančius 
centre darbininkus, teks pa
kalbėti daugiau sekamose lai
dose. šiuomi prašome visų įsi- 
tėmyti, kad taip pat svarbu 
yra rinkimas drabužių.

Kam galima, būkite rinkė
jais. Ne visi lietuviai yra gir
dėję, jog yra drabužių rinklia
va. Ne visi gali atnešti drabu
žius, jeigu ir girdėjo apie rink
liavą.

Kad visų didžiojo Brookly- 
,no kolonijų lietuviams būtų 
patogu sunešti drabužius, kad 
rinkėjams nereikėtų su kožnu 
pundeliu atskirai važinėti į 
centrą, dabar jau įsteigta daug 
stočių, iš kurių drabužius kar
tą per savaitę ar porą savai
čių išveš mašinomis.
Lietuvos Žmonėms Drabužius 

Sunešti Stotys:
Centralinė: 417 Lorimer St., 

Laisvės name.
Central Brooklyne: pas N. 

Leitą, 56 Hudson Ave., krau
tuvėj.

So. Brooklyne: pas M. Ku- 
likienę, 415 36th St.

East New Yorke: pas Mrs. 
B. Sessa, 115 Montauk Ave. 
Namie šeštadieniais visą dieną 
ir sekmadienį iki piet.

Richmond Hill: pas D. Mai- 
žius, 97-41 109th St., antram 
aukšte. Namie visomis dieno
mis ir sekmadienį iki piet.

Maspethe: pas O. Kalvaitie- 
nę, 55-06 68 St.

Ridgewoode dvi stotys:
Viena pas J. Kalvaitį, 833 

Hart St.,
Kita—barbernėj pas Adam 

Szaryko, 16-24 Norman St. Ši 
pastaroji, kitame plataus 
Ridgewoodo krašte, parūpinta 
Frank Reinhardto. Reinhard- 
tas tikrino, kad iš šios stoties 
ateis gatavai sutaisyti drabu
žiai. Reiškia, rūpinsis ne tik 
rinkimu, bet mobilizuos ir tai
sytojus. Gal būt, kad jis gaus 
taisytojais pačius drabužių da
vėjus.

Nepaprastos Stotys
Nepaprasta stotimi galima 

pavadinti Mr. ir Mrs. S. Wort 
ir jų šeimos pastangas rinki
me drabužių. Iš jų kiekvienam 
siuntiniui parvežama daug 
pundų drabužių ir batų. Jie 
yra didelio namo prižiūrėto
jais. Nors kupinai užimti savo 
darbu, tačiau laiks nuo laiko 
pereina namo gyventojus, su
renka nuo jų drabužius. Rei
kalingus skalbimo išskalbia, 
dar ir suprosina jinai pati, o 
ko nespėja suprosyti, gauna 
talkos iš maspethiečių savo 
draugių, Petlitzkienės ir Rėk- 
lienės, žinomųjų mezgėjų.

Panašią stotį veda K. Ru- 
šinskienė, kas kelios savaitės 
atveždama desėtkus drabužių.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5tli STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

I'žsmSANfi
• STANLEY RUTKONAS J
• SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, •J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
J Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių e e ---•
® 282 UNION AVE. BROOKLYN J

Pirkite Karo Bonus!
H-------- -----------------------------n

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta.
E------------------------------------- ------------[į

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas , 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1 
................ ......

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki Jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. • BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661 ■

ii aukštyn

Jeweler
ADARA VAKARAIS

Vyriškas 
Žiedas

iTel. EVergreen 4-9612

' FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $10.95
Žiedai nuo ‘LcZ

$19.95 
ii aukštyn

BIRTHSTONE

ankštyn

Už Mažus
Rankpinigius
Palaikysime

Jums

KALĖDŲ C*

DOVANĄ 1

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

ROBERT LIPTON,
TCI GRAND ST., B’KLYN. st, mi.




