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GomelioLondon, lapkr. 28. — Ge-

komanduojama,

amžina cjLl j šiaurvakarius nuo So-
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London. — Berlyniškiai užtat nušovė 56 nacių lėk- 
Š ved i jos ]
pranešė, jog anglų bomba-atakuo- 

vokiečių
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Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad š. m. lapkričio 18 d., 
Springfielde, Ilk, ton, kur Ab
raomo Lincolno palaikai ilsisi, 
mirė senas mūsų darbuotojas, 
Povilas Jurkonis.

Pažinau velionį per virš 25- 
rius metus. Seniau teko su juo 
asmeniniai susitikti, bet vėliau 
tik laiškais karts iš karto ap
simainydavome tais ar kitais 
judėjimo klausimais.

Tai buvo ramaus būdo, ty
kus, kuklus lietuvis darbinin
kas. Kai tik sveikata leido, 
nuolat ir nuolat jis dirbdavo 
visuomeniniai, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui, Literatū
ros Draugijai, mūsų spaudai.

Gaila draugo, gaila Povilo nerolo Konstantino Rokos- 
Jurkonio. Bet nieko nepadary- sovskio 
si, anksčiau ar vėliau teks mir- j Raudonoji Armija grūmoja 
ti visiems. Ir šiandien vieną i apSUpt 300,000 bėgančių na- 
tegalime pasakyti: ;
jam atmintis, o jo našlei, jo 
sūnams, jojo giminėms i 
draugams nuoširdi mūsų visų 
užuojauta!

ANGLĮ! BOMBANEŠIAI SUNAIKINĘ TREČDAL BERLYNO
----------------------------------------— ------------------------------------------------------------— -------------------------------------------- i-------------------- —0 ______________ _________

Savo Divizijas iš Italijos 
Ir Kitur prieš Sovietus

:: NACIAI ŽUDĄ PAMIŠU- 
; SIUS NUO BOMBŲ 

BERLYNIEČIUSJ monotoningą, vienišingą 
dr. J. J. Kaškiaučiaus gyveni-, 
mą kalėjime prieš tūlą laiką 
atėjo linksma, maloni žinia, 
kuri nušvietė ir sušildė jo ke
turių sienų suspaustąjį niūrų 
pasaulį.

Tą ypatingąją žinią, jam at-, 
nešė Laisvė iš š. m. lapkričio 
4 dienos.

Atsivertęs 
čio puslapį, 
stebi ra________ ___  _______
ka, paveiksią. Skaito parašą: !kad Gestapo žandarai jau

“Lietuvis raudonarmietis‘numarino nepagydomai su- 
Oriolo fronte, saržentas Jonas1 Žeistus ir pamišusius, tarp 
Kaškevičius...”

Skaito daktaras antru kar-: 
tu, atydžiau stebi. . . Taip, tai 
jo brolvaikis, Jonas Kaškiau- 
čius, gimęs Dvirėžių kaime, 
Jūžintų parapijoj. Jis gimė 
apie tą patį laiką, kai dakta
ras pradėjo mediciną prakti
kuoti. O dabar, va, Jonas Kaš- 
kiaučius vyras, saržentas Lie
tuviškajame Pulke Raudono
joj Armijoj ir drąsiai muša 
fašistus, karžygiškai kovoja 
už savo tautos ii’ visos žmoni
jos laisvę.

Taip, iš tikrųjų daktarui 
Kaškiaučiui ši žinia buvo 
viena linksmiausiųjų, viena 
smagiausiųjų! Nes pats dakta
ras Kaškiaučius yra uolus an-i 
ti-fašistas, demokratijos gynė-^ 
jas.

Berne. — Vienas atkelia
vęs iš Berlyno į Šveicariją 
pranešė, jog Hitlerio žan
darai Berlyne areštavo tris 

1 tūkstančius vokiečių, kurie 
išėjo iš proto, kai Anglijos 

. .... , i lakūnai praeito penktadie-
..r. Kaškiaučius i P10 ”^1 taiP Pragarimai 

audonarmiečio nuotrau- i bombai davo Bei lyną. Sako,

kurių buvo ir 2,000 moterų 
ir vaiku, c

Jie pamišo nuo pritrenki- 
mų bei sukrėtimų, kurie an
gliškai vadinami “shell 
shock.”

Sumanymai Kariam 
Paremti Po Paleidi

mo iš Tarnybos
Washington. — Jungtinių 

, Valstijų kongresui įnešta 
, sumanymai paremti armi- 
Ijos ir laivyno veteranams, 
'kuomet jie bus paleisti iš 
! tarnybos:

$300 kareiviui ar oficie- 
E. St. Louis miesto buvo pri- rįuį jkį kapitono laipsnio, 

> jeigu jie bus ištarnavę po 6 
i mėnesius ar daugiau; $200 

kalėjimo taisyklės. į.iern> kurie tarnyboje išbu
vo trumpiau kaip pusę me
tų, bet ilgiau kaip 4 mėne
sius, o $100 tiem, kurie iš
tarnavo mažiau kaip 4 mė
nesius. Tai vadinamas pa
leidimo mokesnis, kurio 
trečdalis būtų tuojau duo
damas veteranams, o kiti 
du trečdaliai išmokėti per 
du sekamus mėnesius.

Be to, paleistiems iš kari
nės tarnybos vyrams ir mo
terims būtų mokama nedar
bo pašalpa, po $15 pavie
niams iki $25 vedusiem ir 
su vaikais savaitei per išti
sus dvyliką mėnesių, jeigu 
jie anksčiau negautų darbo. 

Teigiama, jog kongresas 
priims šiuos pasiūlymus.

Beje, tūli geri prieteliai iš

siuntę dr. Kaškiaučiui pundą 
vaisių.

Tačiau 
yra tokios, kad tų vaisių jam < 
nepraleido. Ir tas turėtų būti 
pamoka visiems dr. Kaškiau- 
čiaus draugams ir prieteliams: 
nesiųskit jam kalėjimam jokių 
daiktų. Kai jis ko nors .norės, 
paprašys.

Taipgi nerašykite jam laiš
kų lietuvių kalboje. Laiškai tu
ri būti rašomi angliškai.

Lapkričio mėnuo baigiasi. 
Įžengsime į gruodžio mėnesį, 
į tikrąjį žiemos mėnesį.

Gruodžio mėnuo mums bus 
tuo ženklyvas, kad jame įvyks 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimas, — gruodžio 18 ir 19 
dd. Brooklyne.

Kurios draugijos, kliubai 
boi organizacijų kuopos dar 
neišrinko savo atstovų, prašo
mos tą padaryti gruodžio mė
nesio susirinkimuos. Praėjo metai. Per tuos me

tus Raudonoji Armija atliko 
tokias didelės svarbos karines 
operacijas, kokių niekas nie
kad pasaulio istorijoje neatli
ko. „

vietų atvaduoto 
miesto.

Raudonarmiečiai 
darni 20 divizijų 
daugiau kaip iš trijų šonų
tame plote tarp Dniepro, 
Sož ir Berezinos upių, 
tiek aprietė savo plie
no ir ugnies lanką . apie 
priešus iš šiaurvakarinio ir 
pietiniai - vakarinio šonų, 

I kad telieka jau tik 22 mylių 
I spraga naciams iš ten iš
trūkti.

Šimtai sovietinių lėktuvų 
be atlaidos skina besisten
giančius pabėgti hitlerinin
kus. Partizanai gi pakasi- 
nėja minas po keliais ir lau
kais, kuriais naciai bėga, ir 
taipgi atakuoja juos šonan.

Per dieną Raudonoji Ar
mija vien /šioje srityje atė
mė iš priešų dar 80 gyvena
mųjų vietovių, o tarp jų ir 
eilę aptvirtintų miestų ir 
geležinkelio stočių.

(Per tris dienas pirmiau 
Sovietai Gomelio apygardo
je atvadavo 180 gyvenamų
jų vietų.)

ATIMTA Iš NACIŲ 
SVARBIOS GELEŽINKE

LIŲ STOTYS
Raudonoji Armija atmu

šė visas 150,000 vokiečių 
atakas Černiakovo, Koros- 
tenio ir Brusilovo sekto
riuose, Žitomiro srityje, į 
vakarus nuo Kijevo.

Naciai į šį frontą perme
tė dar dvi savo tankų divi
zijas iš Italijos ir šešias di
vizijas iš Graikijos, Norve- 
gjos, Voketijos bei Hitlerio 
užimtų kraštų vakarinėje 
Europoje.

Į pietus nuo Kremenčugo, 
Dniepro alkūnėje, Ukraino
je Sovietai atėmė iš priešų 
dar kelias aptvirtintas gy
venamąsias vietoves.

Pripiatės balų srityje 
Raudonoji Armija perkirto 
naciam geležinkelį tarp Ka- 
linkovičių ir Žlobino. Šiedu 
miestai yra svarbių geležin
kelių stebulės. Per Žlobiną 
eina geležinkelis ir į Mins
ką, Vilnių ir Kauną.

Prudoką užimdami, rau
donarmiečiai , įsigalėjo va
kariniame Berezinos upės 
šone 20 mylių linijoj. Į pie
tus nuo Kalinkovičių ir Mo- 
zyrio Sovietai užėmę Jelsk 
geležinkelio stotį.

Visuose frontuose rau
donarmiečiai paėmė nelais
vėn grupes nacių ir pagro- 

į bė daug jų kanuolių ir kitų 
pabūklų.

Gomelio fronte, tarp Sož 
. ir Dniepro upių atimta iš 
. priešų Kostiakovka, Uza, 
; Pribor ir Jakimovka gele-
• žinkelio stotys ir apskričių
• miestai čėčersk ir Uvarovi- v •

Cl.

Harry Bridges, prezidentas jurininkų unijos, įduo
da garsiajam dainininkui, Paul Robeson, paliudiji
mą, kaipo garbės nariui unijos, už jo atsižymėjimą 
kovoje dėl demokratijos.

500,000 Berlyniečių Neteko 
Pastogės; Bent 30,000 Už
mušta, kaip t eigia Švedai

a!

Vokiečiai Šaudą Savo Oficierius, Siunčian
čius Frontan prieš Sovietus

Stockholm, šved. — Lais
vosios Danijos žinių agen
tūra pranešė,/ kad įvyko 
mūšis tarp vokiečių karei
vių ir oficierių Kopenhage- 
ne, to krašto sostinėje.

Kareiviam buvę liepta 
ruoštis frontan prieš Sovie-

tus. Jie atsisakę. Tuomet 
nacių oficieriai ir vadina
mi rinktiniai gvardiečiai 
ėmę šaudyt. Kareiviai ati
darė ugnį iš savo pusės.

Kautynėse tapę užmušta 
penki oficieriai ir 40 karei
viu.

Žiaurioj Kovoj Gilbertuose La 
bai Nukentėjo ir Amerikiečiai

korespondentai j tuvus kovotojus.
Trečiadienio ir ketvirta- 

nešiai nuo praeito pirma- dienio naktimis lengvieji 
dienio iki penktadienio su- anglų bombanešiai atakavo 
naikino apie trečdalį viso Berlyną sprogimais ir gais- 
Berlyno miesto, užmušė rinėmis bombomis, 
bent 30,000 vokiečių, o pusę -------------------
miliono kitų paliko be pas- I ŠAUNUS AUSTRALŲ 

Naktį iš penktadienio į ŽYGIS PRIEŠ JAPO- 
šeštadienį anglų bombane
šiai per 20 minučių numetė 
į Berlyną daugiau kaip 1,- _____
000 tonų gaisrinių ir sprog-; Australija. _ Australai su 

amerikiečių talka Naujojoj 
į Guinejoj colis po colio pra
sigrūmė iki 2,500 pėdų vir- 

P . oujAcvixxvo ir per nuožmiąs
i - ] k (kautynes durtuvais atėmėDidelis būrys ang ų bom-: •/ Sattelberg mies- *

X trS^ te‘i’ Paskutinę priešų tvir* 
naktį triuškino btuttga.tą, t Huon pussaiyjej ,10.,.
puses milionų gyventųjų my^ į šiauXakarius nuo 
miestą, geležinkelių n ka- pjnschafeno talkininkų už* 
rimų pramonių centrą pie- . jau L 2 d. ; i 
tineje Vokietijoje. Penkta
dienio žygiuose žuvo 32 An
glijos bombanešiai.

AMERIKIEČIŲ ŽYGIS 
1,000 Amerikos bombane-

NŪS N. GU1NEJ0JE
stamųjų bombų; tiek pat iri — -- - --- 
antradienio naktį, o praei
to pirmadienio naktį — 2,-i - - .
300 tonų bombų paleido iminės "ir

pusės milionų į 
miestą, geležinkelių ir ka- Finschafeno, talkininkų už*

Australai Sattelberge pa- 
1 grobė daug japonų ginklų, 
amunicijos ir užėmė dar 
4 kaimus. t

1942 m., lapkričio 24 d., pa
saulį nustelbė džiaugsmo ži
nia: Raudonoji Armija pradė
jo ofensyvą Stalingrado sntyj.

7.. lShkTmK
ii>

Washington. — Amerikos 
marininkai ir kareiviai per 
76 valandas atėmė iš japo
nų Tarawą, Makiną ir kitas 
nedidele Gilberto salas, bet 
ir amerikiečiai nukentėjo 
skaudžių nuostolių, kaip sa
kė Jungt. Valstijų laivyno 
sekretorius Frank Knox; 
bet japonų nuostoliai dar 
didesni.-

Skaičiuojama, jog viso 
ten liko nukauta 5,000 iki 

daugiausia 
mūšiuose 

rankinėmis

6,000 japonų, 
tiesioginiuose 
durtuvais ir 
granatomis.

Tarawa. — Apie mūšių 
žiaurumą tarp amerikiečių 
ir japonų dėl šios salos štai 
ką sako marininkų pulki
ninkas Merritt A. Edson, 
pasižymėjęs žygiais prieš 
japonus Guadalcanal salo
je:

“Guadalcanal buvo karš
tų kautynių, bet aš dar nie
kur nemačiau tokių nuož
mių mūšių, kaip čia” (Tą- 
rawoj).

Iš dviejų batalionų ame
rikiečių marininkų (2,000 
iki 3,000 vyrų), po trijų die
nų mūšių, teliko tiktai keli 
šimtai gyvų ir nesužeistų.

Jungtinių Valstijų Submarinai 
Sunaikino Šimtus Japonų Laivų

Washangton. — Paskuti
nėmis dienomis Amerikos 
submarinai sunaikino dar 
devynis prekinius bei trans
portinius Japonijos laivus.

Jungtinių Valstijų sub
marinai iki šiol viso nus
kandino jau 355 japonų lai
vus. Be to, jie, turbūt, su
naikino dar 36 Japonijos 
laivus, ir sunkiai sužalojov 
114 priešo laivų.
KASDIEN NUSKANDIN

TA BENT PO VIENĄ 
JAPONŲ LAIVĄ

Imant bendrai, tai Jung
tinių Valstijų karo laivai, 
lėktuvai ir submarinai pėr 
700 karo dienų tikrai pa
siuntė jūros dugnan 745 Ja
ponijos laivus, karinius,

i šių’.r lėktuvų kovotojų pieš- yjen šiemet Padvi 
i kino Bremeną, antrą di-

gubčjo Amerikos 
Karo Laivynas

džiausią Vokietijos uostą, 
lėktuvų ir kitų pabūklų fa
brikų centrą. Amerikiečiai 
neteko 29-nių bombanešių.

CHINA! GRĘSIA SUNAIKINT 
TŪKSTANČIUS APSU

PAMŲ JAPONŲ

transportinius ir prekinius. 
Taigi, vidutiniai imant, 
amerikiečiai sunaikino dau
giau kaip po vieną japonų 
laivą kasdien.

Gal Turkai Ruošiasi 
Karui prieš Nacius
Turkai pradėjo naktimis 

aptemdint savo didmiestį 
Istanbulą (Konstantinopo
lį). Spėjama, gal jie ruošia
si karui prieš vokiečius 
skutiniu laiku naciai
skandino du Turkijos lai
vus.

. Pa- 
nu-

Jugoslavijos partizanai 
atstūmė atgal nacius vaka
riniuose pajūriuose.

Chungking. — Chinai iš! 
trijų šonų atakuoja 100,000" 
japonų, prispirdami priešus 
prie Tungking ežero ir di
delių pelkių Changteh sri
tyje, Hunan provincijoje, 
vidurinėje Chinijoje. Chinų 
kovūnai stengiasi visiškai 
japonus apsupti ir sunai
kinti.

Nuo 
chinai 
priešų, 
3,000 kareivių ir oficierių, 
kaip teigia Chinijos koman
da.

lapkr. 19 iki 26 d. I 
ten užmušė 8,400 
o savo neteko apie

Gandai Apie Stalino Susiti
kimą su Churchillu

Washington. — Trumpiau 
kaip per paskutinius 11 me
nesių Jungtinės Valstijos 
pasistatė 419 karinių laivų, 
mūšiams, neskaitant didelio 
daugio pagalbinių laivų, 
kaip pranešė Amerikos lai
vyno sekretorius Frank 
Knox. Taigi šiemet padvi
gubėjo karinis šio krašto 
laivynas. Dabar Jungtinės 
Valstijos turi 838 įvairius 
karo laivus.

Šiemet Amerika, tarp kit- 
I ko, pasistatė ir daugiau 
kaip 40 lėktuvląivių (orlai
vių išvežiotojų). Dabar 
Jungtinių Valstijų laivynas 
yra galingiausias pasaulyje.

1

%

Italijos Fronte
Aštuntoji anglų armija^ 

rytiniame Italijos fronte 
paplatino savo pozicijas

Berne. — Šveicarijoj tarp šiauriniame Sangro upes 
užsienių diplomatų paskli- šone. Anglų komandierius 
do girdai, kad maršalas gen>
Stalinas jau tariasi su An- triuškinantį naciams smūgį.

Montgomery žada

glijos premjeru Churchillu; 
sako, greitai ir prez. Roose- 
veltas atvyksiąs sueigon su 
jais.

London. — Spėjama, kad 
eina konferencija tarp ang
lų premjero Churchillo, 
prez. Roosevelto ir Stalino, 
o gal jinai jau pasibaigus.

- Bogota, Columbija. — Ši 
Lotynų Amerikos respubli
ka paskelbė kovos stovį 
prieš nacius, kurie nuskan
dino du jos laivus.

Popiežius įsakė gruodžio 
8 d. melstis už “mielaširdin

ir
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“ Jaunimas Turi Padėti 
Dienraščiui...”

Pereito penktadienio Laisvėje skaity
tojas negalėjo nepastebėti master sar- 
žento Antano Vasario laiško. M/saržen- 
tas Vasaris dabar yra kur nors Italijoje, 
muša hitlerinį žvėrį, kovoja prieš mūsų 
krašto ir viso pasaulio priešą fašizmą. 
Bet jis, ten būdamas, kovodamas, suran
da laiko ir Laisvę paskaityti ir rūpintis 
mūsų judėjimo, ypačiai mūsų dienraščio 
reikalais.

Štai Mzsaržentas Vasaris siūlo $25 
vertės USA karo boną tam “jaunam as
meniui iš jūsų kontestantų, kuris gaus 
daugiausiai naujų skaitytojų...” Ten pat 
M/Sgt. Vasaris pastebi:

“Jaunimas turi padėti dienraščiui 
Laisvei taip lygiai, kaip ir suaugusieji 
žmonės. Jei šis bonas sujudins jauni
mą nors kiek dalyvauti Laisvės vajuje ir 
parodys kelią kitiems, tai tas bus man 
atlyginimas — patenkins mano troški
mus.

“Kuo ilgiau aš būnu toli nuo namų ir 
armijoje, tuo labiau aš įsitikinu, jog dar
bas, kurį atlieka dienraštis Laisvė tarp 
Amerikos lietuvių yra teisingas pasta
tymui visuomenės ant tikro kelio prie 
glaudesnės visų žmonių vienybės karo 
laimėjimo pastangoms.

“Tiesa, mes šiandien turime7 frakcijas 
blogom intencijom, kurios bando suar
dyti, kokią tik programą mes galėtume 
sumanyti. Tačiau, kaip šis karas šluoja 
lauk žmoniškumo priešą, taip mes turė
sime šluoti lauk piktas intencijas teisin- 

. gomis žiniomis.”
Teisingai Vasaris rašo. Gražiai jis 

dirba.
Apie patį M/Sgt. Vasarį galima tiek 

pasakyti: iš pat jaunų dienų jis (gyven
damas Montello j) dalyvavo lietuvių vi
suomeninėje veikloje. Paaugėjęs, jis už- 
imdinėjo visokias atsakomingas draugi
jose vietas. Paskui buvo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo vice-prezidentu, jau
nimo vadu. Įstojęs į Jungt. Valstijų ka
riuomenę, Vasaris, kaip nurodėme, nepa
miršta savo spaudos ir judėjimo. Nela
bai senai jis nusipirko Laisvės-bendrovės 
šėrų; dabar jis, negalėdamas asmeniniai, 
su karo bonu, su dovana dalyvauja Lais
vės vajuje.

Tasai jaunimas, kuris netarnauja ka
riuomenėje, turėtų pasekti M/Sgt. Va
sario pavyzdžiu, — jis turėtų uoliau rū
pintis savo dienraščio Laisvės reikalais.

Berlynas Taškomas
Praeitą savaitę anglų bomberiai Ber

lyną taip taškė, taip bombardavo, kaip 
jokis miestas iki šiol dar nebuvo tašky
tas iš oro.

Kiek miestui ir jo gyventojams pada
ryta nuostolių, niekas, be pačių nacių 
valdžios, nežino. Tas paaiškės tik kada 
nors po karo. Vienas dalykas žinoma, 
kad miestas tapo smarkiai sukrėstas, ap
griautas, kad daug žmonių žuvo tuose 
puolimuose, kad nuostoliai yra milžiniš
ki, kad tas viskas padarys labai daug 
naciams žalos tiek materialiai, tiek mo
raliai.

Berlynas — Vokietijos širdis. Berly
nas, nacių valdžios centras. Berlynas — 
centras nervų, sueinančių iš visos Vo
kietijos ir užkariautosios Europos. Tai
gi Berlyno daužymas, jo bombardavi
mas yra sveikintinas žygis.

Tačiau mes dar ir dar pabrėžiame, 
jog bombomis iš oro Vokietija nebus pri
versta pasiduoti, jog oro žygiais, nepai
sant, kaip dideli jie būtų, priešas nebus 
paklupdytas. Tas jau ne sykį buvo įro
dyta. Norint priešą sumušti, reikalinga 
paleisti darban tankai, artilerija, pėsti
ninkai. Oro jėgos tam viskam gali būti 
tik stipriu pagelbininku.

Šiuo atveju Berlyno* bombardavimas 
turi, matyt, tam tikrą ir politinę, ne tik 
kariniai strateginę prasmę. Kiekvienas 
nujaučia, kad kur nors įvyks (gal jau 
vyksta) Roosevelto - Stalino - Churchillo 
konferencija. Ši konferencija, be abejo, 
išleis bendrą pareiškimą Vokietijos žmo
nėms, raginant juos nuversti nacių val
džią ir taikytis, pasiduoti talkininkams, 
Jungtinėms Tautoms. Tiesioginiai ar ne
tiesioginiai tasai pareiškimas pasakys 
vokiečiams: Matote, kas darosi su Ber
lynu. Jei jūs nekovosite prieš nacius, jei 
jūs greičiau nepasiduosite, tas pats lau
kia visų Vokietijos miestų ir miestelių!

Visais ątžvilgiais Berlynui teikiami 
smūgiai iš oro turi didžiulės reikšmės. 
Būtų gerai, kad tie smūgiai būtų tęsia
mi ir kad juos greičiau lydėtų žemiškų 
karo jėgų veiksmai.

Tri- 
Vyt

40,000,000 
Homelessgar

u.

magnificent stand,In making thfeir 
the Russians have paid a high 
price—not alone in dead, but in 
40,000,000 people who have been 
driven from their homes. Wouldn’t 
you feel a little better knowing 
you had done something to help 
them? They need your help and 
they need it now. You can help 
them through the National War Fund 
—which is combined with your own 
community campaign. Give now.

NEW YORK COMMITTEE 
NATIONAL WAR FUO
S7 William Street, New York 5, N. Y.

THIS SPACE CONTRIBUTED BY

V. Sirvydas Dejuoja
New Yorko dienraštis Herald - 

bune išspausdino (lapkr. 26 d.) 
Širvydo šešių eilučių “laišką.” Jame p.
Sirvydas dejuoja, kad Maskvos konfe
rencija nepalietusi Pabaltijo kraštų liki
mo. Sirvydas stato šitaip klausimą: Ar
gi 5,000,000 lietuvių, latvių ir estų, gavę 
laisvę po pereitojo karo, praras ją po 
dabartinio, antrojo pasaulinio karo?

Matyt, p. Sirvydas buvo parašęs dau
giau visokių teorijų, bet redakcija nu
smailino jo laišką iki vieno paklausimo. 
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Viskas rodo, jog p. Sirvydas, kaip ir 
kiti smetonininkai, prastai po Maskvos 
konferencijai jaučiasi. Jeigu jie tikėjo
si, kad toje konferencijoje bus pasisaky
ta dėl grąžinimo smetonizmo Lietuvon, 
tai jie labai apsiriko. Maskvos konferen
cija, matyt, paliko Pabaltijo kraštų liki
mą jų žmonėms spręsti, kaip ir privalo 
būti.

Na, o kai dėl tos laisvės, apie kurią p. 
Sirvydas kalba, tai galima Šitiek pasa
kyti: Taip, po pereitojo karo, iki 1940 
m. birželio 15 dienos, Pabaltijo kraš
tuose buvo laisvė, bet ji buvo tik “pa
rinktiesiems,” tik — smetonininkams, 

tik žmonių išnaudotojams, tik visokiems 
nenaudėliams. Geriausiai tą paliudija 
Lietuva, kur pilni kalėjimai buvo poli
tinių kalinių, kur vyko žmonių šaudy
mai ir žudymai, kur <pav., Suvalkijoje) 
buvo ruošiamos valstiečiams kraujo puo
tos.

Jeigu apie tokią laisvę p. Sirvydas 
kalba, jeigu jos jis gailisi, tai galima 
jam drąsiai pasakyti — ji daugiau Lie
tuvon nebegrįš, nes jeigu jie ten grįžtų, 
tai milijonų žmonių kraujas, pralietas 
šiame kare, būtų veltui pralietas.

Todėl gerai padarytų p. Sirvydas, jei 
jis pasakytų savo “vadui” ir jo viso
kiems “vadukams” ir “vadienėms”, kad 
be reikalo jie prakaituoja —- jų viešpa
tavimo dienos praėjo ir jos daugiau ne
begrįs.

Tą turėtų įsidėmėti ir pats p. Širvy-

Kotelnikov, Kursk 
ir Žitomir 

............. Ur.iM 
O

Kada Raudonoji* Armija nuolių, atkariavo milžiniš
kus plotus, ir tai buvo va
sara, kada toki Mr. Bald- 
winai sakydavo, kad “vasa
ra priklauso Hilteriui.”

Ir Raudonoji Armija ne
paleidžia ofensyvo iš savo 
rankų, bet, priešingai, ruo
šiasi, prie naujų žygių žie
mai. Ką galima numatyti 
Sovietų frohte ateinančią 
žiemą?

Štai ką. Jeigu dar apie 
100 mylių pasivarys Rau-. 
donoji Armija į vakarus 
centro fronte, 
Minsko srityj.
artėjimą įeiti į Lietuvą ir 
nukirsti visus 
susisiekimus Hitlerio armi
joms Latvijoj, Estijoj ir Le
ningrado srityj. Jeigu da
bar Hitlerio komanda suka 
galvą, kaip ištraukti jo ar
mijas Ukrainoj — iš Dniep
ro alkūnės, tai tada pana
šioj ar dar blogesnėj padė
tyj jo armijos atsidurs ir 
šiaurių fronte.

Kryme naciai apsupti. 
Ukrainoj pusiau apsupti. 
Latvijoj, Estijoj ir Lenin
grado srityj galimas pilnas 
jų apsupimas. Štai kodėl 
Hitleris visomis jėgomis 
atakavo Žitomiro srityj, 
kad prasimušti linkui Kije
vo, kad išgelbėti savo armi
jas, kaip jam pavyko perei
tą vasario mėnesį išgelbėti 
Donbaso srityj, kontr-ata- 
kuojant linkui Charkovo. 
Vėliau jis buvo išmestas iš 
Charkovo ir visos Ukrainos 
kairioj Dniepro pusėj, bet 
vasario kontr-ataka suteikė 
jam galimybę ištraukti iš 
Donbaso tas armijos dalis, 
kurioms vasary j grūmojo1 
visiškas apsupimas. Pavyko 
jam ir daugiau turto iš ten 
pavogti.

Jokiame atsitikime nega
lima skaityti nacių kontr
atakos Žitomiro srityj bent 
kokiu ofensyvo žygiu, tai 
tik kotnr-ataka išgelbėji
mui pusiau apsuptų nacių 
Dniepro alkūnėj ir gelbėji
mas lūžtančio Hitlerio fron
to Sovietų Sąjungoj.

Šį nacių žygį galima pri
lyginti prie dviejų pirmiau 
padarytų. Kada Raudonoji 
Armija apsupo hitlerinin

kus Stalingrado srityj, tai 
Hitleris metė tankų ir me
chanizuotos pėstijos jėgas 
išilgai gelžkelį Kotelnikovo 
srityj, kad pralaužus Rau
donosios Armijos apsupimo 
lanką ir išlaisvinus savuo
sius. Prasidėjo baisūs mū
šiai. Iš pradžios per kelias 
dienas naciai veržėsi pir
myn, bet po 14-kos dienų 
jie mūšį pralaimėjo, nete
ko daug tankų, kareivių iri

sumušė 225,000 nacių arba 
14-ką divizijų prie Kijevo/ 
kada ten hitlerininkai nu
klojo laukus užmuštais, ku
rių buvo virš 15,000, tai į 
vakarus nuo šio didmiesčio 
jie negalėjo ilgai atsigrieb-, 
ti.

Raudonoji Armija, vado
vystėj generolo Nikolajaus 
Vatu tino, žaibiškai žygiavo 
ir už kelių dienų raudonoji 
raitarija iš trijų pusių už
klupo nacius žitomire ir, 
miestą užėmė. .'

Žitomiras yra 85-kios my
lios į vakarus nuo Kijevo. 
Jį buvo • užėmus raita- 
rija, kada sunkioji artileri
ja, pėstininkaį amunicija 
ir kiti padrūtinimai dar bu
vo Kijevo srityj. Žitomiro 
užėmimas, kaip kardas, ka
bojo ant Hitlerio armijų 
Dniepro alkūnėj, kurios ant 
300 mylių atsilikę į rytus. 
Ir galima buvo laukti, kad 
Hitleris sukuops jėgas ir 
puls atsiimti Žitomirą, nes 
jo armijos, tartum dantimis 
įsikabinusios, laikosi prie 
Fastov gelžkelio mazgo, tik 
apie 40 mylių į piet-vaka- 
rus nuo Kijevo ir kitos da
lys Čerkassy, Znamenka,

srityj.
Nuo Žitomiro Raudonoji 

Armija galėjo pasukti į 
piet-vakarus, paimti gelžke- 
lių mazgus Berdičevą, Vini- 
cą ir išeiti į Karpatų Kal
nų pakalnes, kas būtų nu
pjovę visus nacių susisieki
mo gelžkelius ir kitus kelius 

, į šiaurės nuo Karpatų, o 
Rumunijos keliai labai pra
sti ir jokiame atsitikime jie 
negalėtų aprūpinti milži

niškas Hitlerio jėgas tarpe 
Dniepro ir Juodosios Jūros.

Hitleris ir jo komanda 
sutraukė jėgas ties Žitomi-' 
ru, paleido siauru ruožtu 
šimtus tankų, kad ne vien 
atsiimti Žitomirą, bet kad 
pralaužti Raudonosios Ar
mijos frontą ir permesti ją 
atgal už Dniepro, atsiimti 
Kijevą. Kad naciai ten var
toja milžiniškus kiekius 
tankų, tą patvirtina ir tas, 
kad Raudonoji Armija jų 
kasdien sunaikina virš šim-

I to vien žitomiro krypty j.
Tūli. karo “strategai”, 

kaip Mr. Hanson W. Bald- 
: win, kuris nuo pat Hitlerio 
užpuolimo ant Sovietų Są

jungos, tik ir maitina New 
York Timeso skaitytojus 

i spėliojimais apie Visokias 
nelaimes Raudonajai Armi
jai, kuris, kaip ir Grigaitis, 

. tik ir varažijo, kad “Hitle
rio armija pereis per Raud. 
Armiją, kaip peilis per 
sviestą”, kad Hitleris už- 

, kariaus Sovietų Sąjungą į 
kelias savaites, vėl bando 
aiškinti Sovietų komandos 
“klaidas.”

Tikrumoj užėmimas Žito- 
i mino nebuvo nei taktikinė, 
nei strateginė Sovietų ko1- 
mandos klaida, o kaip tik 
priešingai. Gal būti gene- 
roląs Vatutinas matė, kad 

; reikės pasitraukti iš Žito- 
i miro, bet jis geriau padarė 

užimdamas jį, sugriaudė; 
mas gelžikelių ir kitus susi
siekimo tinklus, suardyda- 
maš strategines priešo ba
zes ir vėl pasitraukdamas. '

Darant suvadas sunkių' 
! kovų Soviet. Sąjungos fron-' 
te, reikia imti jį visą, o ne 
atskiras dalis. Raudonoji 

į Armija jau penktas mėne- 
sis Veda ofensyvą. šiemet jii. 
sunaikino apie 2,'000,000 hit
lerininkų, kita tiek suėmė ir 
sužeidė, sunaikino didžius 
kiekius tankų, lėktuvų, ką-

tai ji bus 
"Tas reikš

sausžemio

Pirmadienis; Lapkr. 29, 1943 
............... ................................................... 1 !■ '-L1. ■ 

tai tas primena liepos mė- nių kanuolių ir kitų pabūk- 
nesį, kada jie pradėjo savo lų, o tik paskui paleidžia 

savo tankus priešo jėgų su
laužymui.

Atrodo, kad Žitomiro sri
tyj nacių kontr-ataka baig
sis panašiai, kaip baigėsi 
prie Kotelnikovo, kad juos 
laukia Stalingrado arba 
Kursko krypties likimas, 
žinoma, visada Sovietų Są
jungos komanda ir vyriau-

nesį, kada jie pradėjo savo 
ofensyvą Belgorodo ir Oriol 
srityj, kriptymi linkui Kur
sko.

Jau po kelių dienų žiau
rių mūšių Žitomiro srityje 
galime numatyti, kad Rau
donoji Armija vartoja pa
našią taktiką, kokios ji lai
kėsi sumušimui Hitlerio o- 
fensyvo Kursko kryptyj. 
Vietomis Armija pasitrau-! sybė, kaip ir mūsų dienraš- 
kė, įvedė nacių tankus į 
tas sritis, kur buvo paruoš
ta prieštankinė artilerija, 
prieštankiniai daužytojai ir 
kiti tam reikalui pasiren
gimai. Sovietai, kaip jau ir 
pirmiau, savo tankų jėgas 
tik retame, būtiname atsiti
kime naudoja prieš nacių 
tankus. Pirmiau jie apkulia 
nacių tankus iš prieštanki-

tis, pabrėžė, kad Hitleris 
dar galingas, kad jo sumu
šimas galimas greitai at
siekti tik panaudojant prieš 
jį visas Jungtinių Tautų jė
gas, atidarant antrą frontą 
Francijoj ir Belgijoj. Bet 
kol nėra antro fronto, tai 
jis naudoja visas jėgas 
prieš Sovietų Sąjungą.

B. M. Š.

Laisves Vajus Pratęstas ir Pa
dvigubintas Jaunimo Priedu

Laisvės vajus pratęstas 
iki Sausio 10 d., 1944. To 
reikalavo net keletas kon- 
testantų.

Antanas Stripeika

Todėl vajus ir yra pratęs
tas iki sausio 10 d. Prašome 
visų konbestantų tą laiką 
tinkamai išnaudoti.
Antras dalykas, tai M/Sgt. 

Antano Vasario iššauktas 
jaunimo vajus. Jis atsiuntė 
pinigus nupirkimui $25 Ka
rinį Boną, kaipo premiją 
jaunuoliui (merginai ar 
vaikinui), kuris gaus dau
giausia naujų skaitytojų. 
Todėl su pirma diena gruo- 
džio-Dec. 1st, yra paskelb
tas atskiras jaunimui va- 
jus. Jis bus nuo gruodžio 1 
d. iki sausio 10 d. (From 
Dec. 1st to Jan. 10, 1944.)

Kviečiame jaunimą į 
, Laisvės platinimo darbą. 
Kviečiame išklausyti M/- 

. Sgt. Antano Vasario atsi- 
! šaukimą į Amerikos jauni
mą. Kviečiame jaunus žmo
nes nuo. 15 iki 30 metų am
žiaus stoti į kontestą.

Antanas Stripeika iš 'Eli-
zabeth, N. J., kuris dar- |ats~dalykas 
buojasi kartu su George 
Kudirka, griežtai reikalavo 
vajų pratęsti. Jis yra nusi
statęs, kad jiedu su Kudir
ka turi gauti Laisvei 50 
naujų skaitytojų šiam va
juje. Iki gruodžio 1-mai, bū
tų per trumpas laikas at
siekti jiems savo tikslą.
Katrina Žukauskienė, kuri 
pernai tik per biskį atsiliko 
nuo Stripeikos, irgi reika
lavo vajų prailginti. Buvo ir 
daugiau reikalavimų, nes 
veik visi kontestantai dirba 
fabrikuose, ilga valandas, 
nespėja į du mėnesių tinka
mai apdirbti savo teritori
jos. Stripeika teisingai pa
brėžė savo laiške, kurį skai
tėme dienraštyje, lapkr. 26 
d., kad visi žmonės dirba 
ilgas valandas ir vakarais 
•anksti gula. Taigi, vajmin
kai tik šventadieniais ir 

buvo nuvyti linkui Rostovo1 sekmadieniais tegali kiek 
ant Dono. plačiau apsukti po namus

Kas liečia nacių sukon- vajaus reikalu. Gi Dėkų 
centravimą daugybės tan- Dienos, Kalėdų ir Naujų 
kų, mechanizuotų kanuolių Metų šventės vajininkams; 
ir pėstijos prie Žitomiro, daug padės.

Jaunimo vajus yra visai 
> nuo suau- 

igusiųjų vajaus. Jis bus sky
rium skelbiamas ir jei iš 
jaunimo būtų kad ir 2 tik 
kontestantai, ir vienas gau
tų 1 naują prenumeratą, o 
antras 2, tai antrasis gauna 
$25 War Bond kaipo pre
miją.

O jei ant nelaimės iš viso 
tik vienas jaunuolis gautų, 
ir tik vieną naują prenu
meratą, tai jis vistiek gaus 
tą dovaną.

Dėl platesnių informacijų 
kaip rokuosis punktai ar 
kitų smulkmenų, rašykite į 
Laisvės ofisą, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, 6, N. Y.

Laisvės Administracija

LOWELL, MASS

i

$

- Ed. HbWiard, 67 ttietą amžiaus, duoda Raudonajam 
Kryžiui tvatijo. Tai jau jis bus davęs kraujo lygiai 
tūkstantį sykių! Gydytojas patikrina kraujo spaudimą 
prieš imsiant kraujo. , ,

V r R ‘ '-f
..ir,■•«(»•>«« •: .J-.

L

Posėdis ir Prakalbos
LDS 110 kuopa laikė posėdį 

lapkričio 6 d. Nutarta rengti 
prakalbas gruodžio 4 dieną. 
Finansų raštininkas J. Daugir
das raportavo apio narių stovį.

Prakalbos įvyks šeštadienį, 
gruodžio 4 d., 7 valanda va
kare. Kalbės D. M. So’lomskas, 
dienraščio Laisvės red aktorius. 
Atsibus Lietuvių Darb. Piliečių 
Kliubo Svetainėje, 338 Central 
St. Visus ir visas kviečiame da
lyvauta, išgirsti aiškinimus 
apie karą, mū»ų pareigas jo 
5almėjimui, būsimą Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą ir 
mūsą uždavinius, kad padėjus 
greičiau laimėti karą, ir kas 
daryti, kad padėti Lietuvos 
žmonėms. Visi dalyvaukite.

Komisija.

K

Maskva.— Sovietinės jė
gos nuskandino Barents Jū
roj e vieną žibalinį vokiečių 
laivą ir vieną transportinį, 
viso 12,000 tonų •



Pritrenkimas -- Baisi Nelaime Ras Buvo ir Tra Tie <unai
Kada sproginys pritren-l 

kia karį, sugadindamas jam; 
nervus, tai didelė kovūnui ! 
nelaimė. Pritrenkimas, an
gliškai vadinamas shell-! 

shock, yra bene baisiausias! 
sužeidimas, kaip sako tos i 
nelaimės žinovai.

Štai pritrenktas kareivis, j 
Pažiūrėt jis atrodo sveikas;! 
jokių žaizdų nuo bombos ar 
kanuolės šovinio nematyt 
ant jo kūno. Jis girdi; va-į 
dinasi, sproginys neužtren-1 
kė jo klausos. Bet trenks-! 
m o garso bangos suardė ka
reivio nervų veikimą, ir jis 
klejoja, verkia ir elgiasi 
kaip sapnuodamas arba 
kaip netekęs proto.

Generolas Patton, matyt, 
nesuprato ar nepripažino 
tokio vidujinio sužalojimo, 
kad jis praeitų rudenį Sici
lijoj sumušė ligoninėje vie
ną pritrenktą kareivį, lai
kydamas jį tiktai lošiančiu 
bailiu, norinčiu išvengt mū-, 
šių. j

Čia duosime keletą pa- I 
vyzdžių, kaip pritrenkimas į 
atsiliepia kariams:

KEISTAI SUPARALY- j
ŽIUOTA RANKA į

Sicilijoj ties Enna ame-' 
rikiečiams, kontr-atakuoja- 
miems fašistų, teko išbūti 
kelias dienas ir naktis be 
valgio ir miego. Nacių 
snaiperiai, kulkosvaidžiai ir 
artilerija be paliovos pylė 
ugnį į juos. Staiga priešai 
paleido du mortiros sprogi
mus iš gana arti. Būrelio i 
komanduotojas, sardžen-| 
tas sušuko, “visiem krist! 
ant žemės ir prisiploti”; 
Sprogimai užmušė tris ka
reivius. Galingas sukrėti
mas du kartus išmetė patį 
sarždentą oran, bet nepa
darė jam įmatomos žaiz
dos. Ir jis atsikėlęs, nieko 
blogo nejausdamas, vedė li
kusius kareivius pirmyn, 
atakuot ir užimt priešų po
ziciją.

Po atakos jis nustebo, 
kad negali pajudinti deši
nės savo rankos, įkištos į 
švarko kišenių. Kairiąja jis 
ištraukė apmirusią dešinią
ją, kelis kartus pliaukštelė
jo sveikąja ranka į ją, bet 
dešinioji visai nieko nejuto. 
Jis tikėjosi, kad ranka sa
vaime atsigriebs, bet po sa
vaitės turėjo eiti ligoninėn.

Kai ligoninėje buvo duo
ta jam dalinai migdančių 
penthotal sodium vaistų, jis 
lengvai galėjo judinti supa
ralyžiuotąją ranką ir pirš
tus, bet be vaistų jis nieko 
nejautė, kai ranka buvo 
gnaiboma, badoma, kaitina
ma ai* mušama.

Gydytojai pažymėjo, jog 
pritrenkimas išeikvojo tam 
tikrų nervų jėgas, ir pasky
rė sardžentą specialiam gy
dymui;

Karinis amerikiečių ko
respondentas Frederick C. 
Painton rašo apie kitus 
pritrenktus karius Sicilijoj:
BASTOSI KAIP MIEGO

DAMI
“Tos pritrenktos aukos y- 

ra tikrai apgailėtinos. Bei
nant įveržtiems mūšiams, 
tankiai žmogus matydavai 
isteriškai raudančius karei
vius, klajojančius kaip mie
ge. Jų veiduose nematyt jo
kios minties, akys tartum 
niekur nežiūri, lūpos atsi
viepusios. Nors čia karšta,

bet jie dreba, kaip nuo šal
čio; kojos per kelius sulin
kusios, rodosi, negali kūno 
panešti. Kai kurie nei' vieno 
žodžio negali pratarti, tik 
kažin ką mikčioja. Lyg per
gąsdinti, bekalbiai kūdikiai, 
jie smarkiai krūpčioja nuo 
bet kokio garso, nors ir ma
žiausio. Jie ir atrodo, kaip 
bejėgiai kūdikiai, laukią ko
kios tai pagalbos.
LEITENANTO NELAIMĖ

Armijos majoras dr. Han
son pranešė apie vieno lei
tenanto pritrenkimą:

“Tas jaunas karininkas 
visas drebėjo, ir nieko dau
giau nepajėgė ištart, kaip 
tik vieną žodį ‘Who?’ 
(Kas?). Jis tiktai rankomis 
darė ženklus, norėdamas 
parodyt, kas jam atsitiko. 
Jis dangstė savo veidą, dū
savo ir raudodamas tartum 
gyvuliškai baubė. Mes jį 
gydėme paprastais tokiems 
atsitikimams būdais, bet jis 
taip ir liko ligotai nusimi
nęs. Jis sakė, kad, girdi, 
‘neatlikau savo pareigos, ir 
jau niekados negalėsiu na
mo grįžti ir savo veido pa
rodyti žmonai ir tėvams.’

“O tokių atsitikimų mes 
daug turime. Pritrenktieji 
dažnai įsivaizduoja, kad per 
jų kaičią nukentėję jų drau
gai kariai. Ir šitokius pri- 
trenkimus labai sunku pa
gydyti.”

KAREIVIO KLEJONĖ
Po vokiečių bombanešių 

smigikų atakos ir smarkios 
mortirų ugnies Tunisijoj, 
ties Sedjenane, vienas pės
tininkas ėmė klaidžioti. Jis 
nepajėgė nei žodžio ištarti, 
visas drebėjo ir baisiai 
krūpčiojo, jeigu kas bent 
pirštą prie jo prikišo. Po 
dviejų savaičių, ligoninėje 
jis atgriebė kalbą, bet nuo
lat be priežasties kvatojo 
arba rėkė: “Bombanešiai 
smigikai!” ir puldinėjo pa
sislėpt po lova; dažnai rau
dojo, liedamas ašaras kaip 
vandenį. Po keturių savai
čių jis buvo tiek pagydytas, 
kad galėjo atlikti paprastus 
pagalbinius kariuomenei 
darbus, bet mūšiams fronte 
jis jau niekuomet netiks, 
kaip sako dr. Hanson.

GYDYMAS
Tokių ir panašių pritren- 

kimų yra tūkstančiai. Pa
naudojant geriausias prie
mones, galima esą kartais 
iki pusės jų pagydyti, kad 
vėl tiktų mūšiui. Bet didžio
ji dauguma abelnai tiek pa
gydoma, kad paskui gali at
likti nekarinius darbus.
MOKSLINGUMAS, NAR

SA AR BAILUMAS —
VIS TIEK

“Nėra skirtumo, ar karys 
būtų išėjęs kolegijos mok
slą ar mažiau protiniai iš
lavintas — vienų ir kitų ly
giai daug nukenčia nuo pri- 
trenkimo,” liudija majoras 
dr. Hanson: “Narsa ar bai
lumas taip pat nesudaro čia 
beveik jokio skirtumo.”

Bet nuovargis, nemigė, 
alkis, įvairūs kiti fronto 
vargai ir ilgą laiką be per
traukos buvimas po priešo 
ugnim taip nusilpnina kario 
nervus, kad jis greičiau 
tampa pritrenkimo auka.

Vienas kitas, beje, iš bai
lumo nuduoda esąs pri
trenktas. Bet dabar yra bū-

Italijoje kai kuriose vietose amerikiečių ir anglų 
kova yra sunki todėl, kad nėra susisiekimui kelių, pa
tiems kariams reikia ant pečių neštis amuniciją. Šis 
paveikslas yra tik vienas iš daugybės panašių vaizdų.

GARSŲ BANGOS-ŽUDIKĖS
Po Londono ir kitų mies-|gui vidurius, plaučius ir ki

tų bombardavimų iš oro, jtus organus. Netaip pavo- 
buvo atrasta užmuštų žmo-1 jinguose atvejuose tos gar
nių be jokių įžiūrimų su- j so bangos sekamai paveikia 
žeidimų. * įsavo aukas, kaip pranešė
Kartą vienoje Maltos sa

los slėptuvėje rasta daug 
negyvėlių po to, kai vokie
čiai arti jos metė bombas, 
sveriančias po tūkstantį 
svarų. Nei vienas lavonas 
nebuvo sužeistas iš pavir
šiaus.

Medicinos ir fizikos mok
slininkai pradėjo tyrinėti 
priežastį tokių mirčių “be 
priežasties”, ir atrado, kad 
sproginio išjudintos smar
kiosios garso bangos užmu
ša žmogų vidujiniai.

SUNAIKINA BE 
PĖDSAKO

Tokios garso bangos kar
tais taip visiškai sunaikina 
žmogaus kūną, kad. nelieka 
jokio jo gabalėlio ar pėdsa
ko.

Apie tuos visiškas kūno 
sunaikinimus garsinėmis 
bangomis raportavo koman- 
dierius dr. Bartholomew W. 
Hoganas, Jungtinių Valsti
jų Laivyno medikalio kor
puso narys, neseniai kalbė
damas suvažiavimui Tarp
tautinės Chirurgų Kolegi
jos. O tai įstaiga, kuriai 
išmislų nepripasakosi.
SMAGENŲ IR VIDURIŲ 

SUARDYMAS
Surastų kūnų skrodimai 

parodė, jog tos garso ban
gos dažnai suardo smulkią
sias smagenų kraujagysles 
ir paleidžia kraują į juos; 
jos eidamos kiaurai per kū
ną, bet paviršium jo nesu- 
žeisdamos, sudrasko žmo- 

dų, kuriais suseka, ar tai 
tikras pritrenkimas ar tik 
lošimas.

Praeitame kare pritrenk- 
tiesiem buvo daug blogiau. 
Juos tada beveik visus lai
kydavo gudraujančiais bai
liais ir kankindavo sun
kiais, įkyriausiais darbais. 
Girdi, kai nusibos, tai grįši 
frontan. Bet tūkstančiai jų 
dar ir šiandien tebėra ligo
ninėse bei prieglaudose. 
Taigi užtenka liūdno įrody
mo, kad jie nelošė, bet bu
vo nerviniai suardyti.

N. M.

Hunais dabar dažnai va
dina nacius. O pavadint ką 
hunu paprastai reiškia vie
nu žodžiu pasakyt, kad jis 
yra nuožmiausias laukinis 
žmogysta, aršiausias bar
baras, civilizuoto gyvenimo 
naikintojas.

Hunų vardą Talkininkai 
į davė kaizeriniams vokie- 
I čiams jau praeitame kare, 
j primindami s e n o v inius 
i nuožmiuosius užpuolikus. O 
I hitlerininkai dabartiniame 
kare šimteriopai labiau to 
vardo užsipelnė bestijiškais 
savo žiaurumais prieš nie
ko nekaltas, užpultas ir te- 
riojamas tautas.

PRADINIAI HUNAI
Bet hunų vardas žinomas 

istorijai jau 19 šimtų me
tų. Chinai vadino hiung-nu 
(arba hunais) nuožmią, ne
civilizuotą tautą, kuri pir
majame krikščionybės am
žiuje įsiveržė Chinijon. Ta
da chinai užpuolikus sumu
šė ir iš savo krašto išvijo.

Vieni hunai tūlam laikui 
po to apsigyveno Amu-Da- 
rijos upės srityje, vidurinė
je Azijoje, o kiti vakarinėje 
Azijoje. — Ta upė įplaukia 
į druskinę Aralo Jūrą, da
bartiniame Sovietin. Tur
kestane.

Po trejeto šimtų metų 
viena hunų dalis prasibrio- 
vė per kalnus į Afganistaną 
ir Indiją, kurios gyventojai 
vadino juos hunas. Kitos jų 
gaujos patraukė toliau į va- 

1 karus ir laikinai apsistojo 
| tarp šiaurinių Kaspijos Jū- 
i ros krantų ir pietinės Ura- 
; lu kalnu dalies, i c c

Graikų istorikai parodo,

Jaučią Kauly Miltai 
Dantims Stiprinti

Žurnale Amerikos Denti- 
stų Draugijos d-ras Haroo- 
tian rašo, kad stebėtinai su
mažėjo ligonių dantų gedi
mas Worcesterio Valstybi
nėje Ligoninėje, kuomet 
jiem buvo su maistu duoda
ma sumaltų galvijinių kau
lų. Tuose kauluose yra daug 
kalci jo, fosforo ir fluoro. 
Galvijų kaulų miltų naudin
gumą patvirtino bandymai 
per devynis mėnesius.

Vaisiy Sulaikymas 
Nuo Kritimo

Jungtinių Valstijų žem
dirbystės departmentas iš
bandė naują ir, matyt, sėk
mingiausią skiedinį sulai
kyt obuolių ir kriaušių kri
timą nuo medžių. Tai che
mikalas vadinamas alpha- 
naphthalene-acetic rūkštis. 
Vieno šios rakšties šaukšto 
užtenka dviem šimtam ga
lionų vandens.

Pirmutinis bandymas pa
darytas keturioms obelims. 
Dvi buvo apšvirkščiamos 
tuom skiediniu, o kitos dvi 
— ne. Nuo apšvirkščiamųjų 
obelių nukrito tik 12 obuo
lių, o nuo kitų dviejų, kurių 
nešvirkštė, tai prikrito du 
bušeliai. Paskui toks švirk
štimas buvo išbandytas ant 
100,000 akrų sodų, ir pasi
rodė panašios geros pasek
mės.

Ta rūkštis jau plačiai 
pardavinėjama.

dr. Hogan:
Jūreiviai vieno, kartoti

nai bombarduoto anglų lai
vo, sėdėjo, kaip negyvai su
šalę. Kurie dar galėjo judė
ti, tai tik su didžiausiu var
gu tepajėgė atlikti pačius 
paprasčiausius, lengviausius 
darbus. Jeigu kuris par
griuvo, tai buvo perdaug 
apsvaigęs mėgint atsikelt, 
ir gulėjo, nors ir keisčiau
sioje ir juokingiausioje po
zicijoje. Jei toks būtų su
kniubęs į keletą colių van
dens ar aliejaus, tai vei
kiausiai būtų prigėręs arba 
užtroškęs.

Kariniai gydytojai daro 
operacijas, kuriomis dali
nai atitaiso smagenis, ap
valydami jas nuo sukrekė
jusio kraujo ir užtaisydami 
praardytas kraujagysles. 
Tada, sakoma, žmonės at
gauna protinius savo gabu
mus.

Nuo užgavimo tokiomis 
garso bangomis dažnai nu
silpsta atmintis ir atyda. 
Buvę gabiausi žmonės po to 
lieka tik su prastais proti
niais gabumais.

Neretai tos bangos išpu
čia žmogui krūtinę, kaip 
kokį baliūną, o viduj palei
džia iš plaučių kraują į 
krūtinės daubą.

Jeigu ore sprogsta 1,500 
svarų bomba už 3 iki 10 pė
dų nuo žmogaus, tai garsi
nės bangos visiškai sunaiki
na kūną, bet trūkus tokiai 
bombai už 100 pėdų, jinai 
savo garsu jau neužmuša 
žmogaus. — Čia nekalbama 
apie mirtį nuo pačios bom
bos arba nuo jos skeveldrų.

Vandenyje garsinės spro
gimų bangos dar pavojin
gesnės, negu ore, ir labai 
retai kuris jūreivis išlieka 
gyvas, jeigu smarkus spro
gimas įvyksta už 100 pėdų 
nuo jo, kaip sako Jkoman- 
dierius dr. Hogan savo pra
nešime Amerikos Gydytojų 
Draugijai. N. M.

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jį per 
darbininką jieskojimus Laisvė
je-

tautinę savo literatūrą; 
pradinis mokslas jų vaikam 
privalomas per septynis 
metus. Kirgizų krašte da
bar yra 21 technikos ko
legija, keli mokslinių tyri
nėjimų institutai ir ilga ei
lė vidurinių mokyklų (high 
schoolių).

Totoriai carinias laikais 
buvo paneigta tauta, b da
bar savo Autonominėje Ta
rybinėje Respublikoje jie 
turi 55 technikos kolegijas, 
10 mokslinių tyrinėjimų in
stitutų, 10 teatrų, fabrikus 
rašomųjų mašinėlių, įvai
rių pramonės įrankių, dirb
tinės gumos ir kt.

Karelų - Suomių Tarybų 
Respublika toli nužengė 
pirmyn progreso keliu tik 
trumpučiu laiku nuo Suo
mijos fašistų karo prieš So
vietus iki Hitlerio ir tų pa
čių fašistų karo prieš So
vietų Sąjungą.

Taigi mongolų - hunų J > 
tautinė kilmė yra lygiai ga
bi ir gera, kaip ir bet ko
kia žmonių kilmė, kada turi 
tinkamą visuomeninę, poli- 
tiniai-ūkinę santvarką.
SUOMIŲ FAŠISTAI LEN

DA Į SVETIMĄ KAILĮ 
Tačiau Suomijos fašistai, 

“baltieji hunai” daro juo
kus patys iš savęs. Jie gė
dijasi tautinės savo šaknies 
ir dedasi “nordikais”, su
prask, tos pačios padermės 
žmonėmis, kaip vokiečiai, 
švedai, norvegai ir danai.

Jie peršasi kaipo “nordi- 
kai” į sąjungą su Švedija ir 
Norvegija po karo, prieš 
Sovietus. O kuomet fašisti
niai lietuvių žiopliai, taip 
pat norėdami būti “nordi
kais,” siūlosi ir kartu lat
vius siūlo sąjungon su suo
miais, tai šie “baltieji hu
nai” tik nosį šalin nuo jų 
nukreipia.

“Nordikus”, beje, išrado 
vokiečių imperialistų “filo
sofai” pirmiau, negu Hitle
ris ligotoje savo makaulėje 
išperėjo “arijus.”
Hunai Nugali Vokiškus Go

tus; Užpuola Romos 
Imperiją

Ketvirtame ir penktame 
šimtmečiuose hunai, besi
verždami iš pietinių Rusi
jos lygumų tolyn į vakarus, 
susidūrė su gotais, vokiš
kais užpuolikais (greitun- 
gais ir tervingais). Hunai 
nugalėjo gotus ir užpuolė 
rytines Romos imperijos 
provincijas, Dunojaus ir 
Juodosios Jūros srityje. Ro
mos imperatoriai padarė 
hunam nuolaidų. O 432 m. 
hunų karalius Rugulas tiek 
įsigalėjo, kad imperatorius 
Theodosius II suteikė jam 
Romos generolo laipsnį ir 
mokėjo 70,000 dolerių auk
su donio per metus.

Kilus tolesniem vaidam, 
Rugulo įpėdiniai Attila ir 
Bleda privertė Romos impe
riją daugiau nusileisti hu
nams, ir pagal sutartį Mar
gus mieste, dabartinėje Ser
bijoj - Jugoslavijoj, Roma 
sutiko mokėti Attilai jau 
140,000 dolerių aukso donį 
per metus. Hunai taip pat 
išreikalavo lygių sau teisių 
Romos imperijos rinkose ir 
kitų lengvatų.

Po kelių metų hunai, ta- 
čiaus, užplūdo Romos vai- • 
dy tas dabartinės Jugoslav!- y i

(Tąsa 4-me puslapyje), .'-A į.
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kad hunai nuo kokiu 420 iki’ 
557-tų metų užpuldinėjo ir 
Persijos imperiją (Iraną). 
Juos graikai vadino baltai
siais hunais.

HUNŲ ĮSIVERŽIMAS 
RUSIJON

Iš ploto tarp Kaspijos Jū
ros ir pietinių Uralu hunai 
per Volgos upę įsiveržė į 
pietines Rusijos lygumas.

Tautų istorijos tyrinėto- ! 
jai teigia, jog pečenegai ir! 
chazarai, varginusieji seną-j 
ją Rusiją josios pradžioje 
kaipo valstybės, tai buvo 
hunai. Prie hunų priskaito- 
ma ir pradinė bulgarų kil
mė. Pats jų vardas bulgare 
reiškia volgare, arba vol- 
giečiai, vadinasi, gyvento
jai prie Volgos upės. Tik 
laikui beinant, jie persi
kraustė į Dunojaus pau- j 
pius, į dabartinę Bulgarijos! 
vietą, susimaišė su skait- i 
lingais slavianais, užmiršo 
savo kalbą ir pradėjo sla- ! 
viškai kalbėtis.

Tarp tų įsiveržėlių, ku- | 
riuos senoviniai rusų met
raštininkai vadina pečene- 
gais ir chazarais, buvo ir ta 
h u nų padermė, ku
ri šiandien žinoma kai
po m a d ž i a r ai - hunga- 
rai, o lietuviškai — ven
grai. Jie palaipsniui užplū
do pietinę Rusiją-Ukrainą ! 
iki Dono upės ir toliau, ir; 
tik 9-me šimtmetyje pasie
kė tą vietą, kuri vadinama 
Hungarija - Vengrija. Ten 
jie mažu-pamažu susiliejo į 

su vietinėmis tautomis, ir 
taip išsivystė į mums dabar ■ 
žinomą hungarų - vengrų i 
tautą.

Dar kita hunų dalis, šuo-i 
miai, arba finai, iš Azijos i 
pro pietinius Uralus plito 
daug lėčiau į šiaurių vaka
rus, pro Maskvos sritį ir 
toliau, iki dasivarė kampan 
tarp Lediniuotojo Vandeny
no ir Botnijos Įlankos, Bal
tijos Jūros šiaurinės šakos. 
Jie taip pat užpuldinėjo ru
su žemės.

Ostiakai į rytus nuo So
vietinių Uralu ir šamo j e- 
dai, pačio šaltojo, žieminio 
Sovietijos ruožto gyvento
jai, šnekasi kalba panašia, 
kaip suomių-finų ir hunga- 
ru.

Mandžurų, mongolų, to
torių, turkų, tunguzų, kir
gizų, laplandų ir estų kal
bos yra tos pačios sistemos, 
kaip ir hungarų ir suomių. 
Sprendžiant pagal kalbas, 
todėl, visas šias tautas rei
kėtų laikyti hunų kilmės 
ainiais. Bet jų visų negali
ma šiandien vadinti žiaurū- 
nais ar barbarais, kaip kad 
jų prabočiai užpuolikai hu
nai vadinami.
TARYBINIŲ MONGOLŲ, 

KIRGIZŲ IR TOTORIŲ 
PAŽANGA

Tik atsižvelkime į pažan
gą Mongolų Liaudies Res
publikos, kuriai padeda So
vietų Sąjunga; arba prisi
minkime, kaip trumpu lai
ku pr&žydo Kirgizų Tarybų 
Respublika ir Autonominė 
Totorių Tarybų Respublika 
pramonėje, lauko ūkyje, 
tautiniame savo mene, ap- 
š vietoj e ir kultūroje.

Carų laikais kirgizai ne
turėjo net savo rašto; tik 
tarybinėje santvarkoje iš
rasta kirgizam raidės, o 
dabar jie turi jau gražią

b'



Ketvirtas Puslapis —WSBaa ui Htr.!/ t,ii u 4 wxturi I
Pirmadienis, 29, 1943

VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

■■ihwiihiihi. h..........................................  . iii

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

(Tąsa)
Pirmoji žvaigždė. Fronte ramu. Atsi

dustu ir susijaudinęs kalbuos su savim: 
“Dabar be kokių kvailybių, Pauliau.... 
Ramybės, ramybės, Pauliau.... tad tu bu
si išgelbėtas, Pauliau.” Kaip aš ištariu 
savo vardą, atrodo, lyg tat sako kitas, ir 
tat mane gerai veikia.

Darosi tamsiau. Susijaudinimas per
eina. Aš atsargumo dėliai laukiu, kol 
iškils pirmosios rakietos. Tad aš iššliau- 
šiu iš šios duobės. Mirusįjį jau pamiršau. 
Prieš mane užeinanti naktis ir išblu- ’ 
kušiai nušviestas laukas. Aš apžvelgiu 
kitą duobę. Tuo tarpu, kai šviesa užgęs
ta, greit puolu į ją. Vėl apžvelgiu kitą, 
susilenkiu, traukiu toliau....

Artinuos. Rakietos šviesoj pastebiu, 
kaip kažin kas tarp vielų sukinta. Suak
menėja ir guliu kaip negyvas. Sekantį 
kartą vėl pastebiu. Greičiausia busią 
draugai iš mūsų apkaso. Tačiau laikausi 
atsargiai, kol įžiūriu mūsų šalmus. Tad 
šūkteliu.

Tučtuojau atsišaukia ir išgirstu ta
riant mano vardą:

— Paulius.,. Paulius...
Vėl šūkteliu. Tai Katas ir Albertas, 

kurie yra išėję su neštuvais manęs ieš
koti.

— Tu sužeistas?
— Ne, ne....
{šliaužiame į apkasą.
Esu labai alkanas, taigi tuoj papra

šau valgyti ir godžiai imu ryti. Mileris 
duoda man cigaretą. Keletą žodžių pa
sakau, kas atsitiko. Tat nieko naujo; 
taip jau ne kartą yra buvę. Tiktai po 
naktinio antpuolio yra naujų dalykų. 
Juk Katas Rusuose kartą dvi dienas už
pakaly rusų fronto išgulėjęs, kol pavyko 
pralįsti.

Apie nukautąjį spaustuvininką aš ne
sakau nieko.

Tačiau kitą rytą aš to nenutyliu. Pa
pasakoju Katui ir Albertui. Jie mane 
ramina.

— Tu nieko daugiau ir negalėjai. Kaip 
tu kitaip pasielgtum? Dėl to tu čia juk 
ir esi.

Aš klausau jų jau nebe pavojuj, visai 
pasikliaudamas jų artybe. Ir kokias ne
sąmones mezgiau ten duobėje.

— Žiūrėk tenai, — rodo Katas. Ties 
pylimu stovi eilė šaulių. Jie laiko šautu
vus taikomose skylėse ir tykoja visą 
plotą. Tai čia, tai ten pykštelia šūvis.

Išgirstame šauksmą.
— Jau tas atsisėdo.
— Ar tu matei, kaip jis pašoko aukš

tyn?
Vyresnysis puskarininkis Elrichas pa

sisuka ir išdidžiai pasižymi pataikomus 
taškus. Jis šiandie yra pažymėjęs savo 
šaudymo lapely tris vykusius pataiky
mus.

— Ką tu dėl to pasakysi? — klausia 
Katas.

Aš linguoju galva.
— Jei ir toliau jam taip eis, tai ši va

karą jis tikrai gaus dar vieną margą 
juostelę.

— Arba jis greit bus viršilos pavaduo
tojas, — priduria Katas.

Kitas į kitą pasižiūrime.
— Aš to nepadaryčiau, — sakau.
— Vis dėlto, — sako Katas, — gerai, 

kad tu tat pamatei.
Vyresnysis puskarininkis Elrichas vėl 

eina prie pylimo. Jo šautuvo vamzdis mė
tosi čia į vieną, čia į kitą pusę.

— Taigi del savo įvykio tu gali dau
giau nė neišsižioti, — linkteria Katas.

Aš dabar savęs tiesiog pats nebesu
prantu.

— Tat atsitiko del to, kad man teko 
su juo drauge taip ilgai gulėti, — sa
kau.

Pagaliau, karas karu ir belieka.
Elricho šautuvas pyška trumpai ir 

sausai.

Mes užėmėm gerą vietovę. Aštuoniese 
turime budėti sodžiuje, kuris yra ištuš
tintas, kadangi perdaug jis apšaudomas.

Svarbiausia kreiptam dėmesį į maisto 
sanėlį, kuris dar neištūstintas. Maistu 
nuolat turim pasirūpinti patys. Šiam 
reikalui esam gabūs žmonės, — Katas, 
Albertas, Mileris, Tjadenas, Lejeris, De- 
teringas, mūsų visa grandis čionai. Tie
sa, Ha j ė jau nebegyvas. Bet tai dar di
delė laime, nes kitos dalys turėjo dau
giau nuostolių nei mes.

(Bus daugiau)

New Haven, Conn
Lietuvių Literatūros Draugijos 
32-ra Kuopa Parėmė National 

War Fund.
Žinios.

LLD 32-ros kuopos susirin
kime buvo atsilankęs iš Na- 
cionalio karinio fondo atsto
vas ir kvietė prisidėti sukėli
mui mūsą miestui paskirtą 
kvotą pinigų.

Kuopos nariai išklausė, šil
tai priėmė atstovo atsišauki
mą ir nutarė iš kuopos paau- 
kot tam tikslui ir ant vietos 
draugai ir draugės suaukavo, 
kad pasidarė virš $40. Kuo
pos sekretorius perdavė tuos 
pinigus asmeniniai nunešda
mas į N. W. F. komiteto rašti
nę.

Sekretorius raportavo, jog 
R. W. F, rastinėje klausinėjo, 
kaip tokia lietuvių maža gru
pė žmonių galėjo sukelti tolįią 
ąurpą pinigų. Kuomet buvo 
komiteto atstovam paaiškinta, 
kaip buvo sukelta ir dar bus 
ant toliau tas vajus vedamas 
tarpe organizacijos narių, kad 
pagelbėt nacionaliam kari
niam fondui pfer’ visą šalį su
kelt $155,(100,009, 
Uaftarė komiteto 
kad m lietuviai 
parengimą ir kiek 
tai pasiųsime savo 
kariams ir vaikučiams, kurie 
randasi Sovietų Sąjungoje eva
kuoti nuo pasiytusįo rązbainin- 
ko h.įtlerįzmo, kuomet užpuolė 
mūsų buvusią tėvynę Lietuvą ir 
visą SSSR.

Komiteto atstovas, išklausęs 
tokią prakilnią mintį apie ge
rą darbą, ką atlieka sąmonin
gi lietuviai remdami ne tik vien

sekretorius 
ritinėję, 
rengiame 

lik? pehio, 
tautiečiams

NWF, bet visus pasauliniai 
svarbiausius įvykius, kur tik 
reikia svarbios finansinės para
mos, tai mūsų sąmoningi orga
nizuoti lietuviai darbuojasi ir 
aukoja tam tikslui. Na, ir įtei
kė mūsų sekretoriui baksą sal
dainių, kad išleisti savo sekan
čiame parengime. Tos saldainės 
atnešė virš $5 pelno. Ar ne 
geras darbas mūsų Literatūros 
Draugijos narių? žinoma, 
geras ir prakilnus.
Tarpdraugijinis Lietuvių 

mitetas Jau Sudarytas

čia buvo suorganizuotas po 
vardu New Haven’o Lietuvių 
Tarpdraugijinis Komitetas, kad 
veikt visiems lietuviams kartu 
įr atlikti gerus ir naudingus 
darbus. Komitete priklausė iš
imtinai visos čia gyvuojančios 
draugijos bei organizacijos, 
kaip tai: SLA kuopa, LDS, 
LLD, Sandariečių ir Vytautinė 
Draugija, o daugiausia katali
kų kuopos ir organizacijos, ku
rių vardus negi visų čia sumi
nėsi. Daugiausia atstovų turė
jo tame komitete katalikai. Tas 
komitetas buvo suorganizuotas 
tam tikslui, kad visi New Ha- 
veno lietuviai, susitarę parem
tų visiems bendrus reikalus.

Per virš metų laiko to ko
miteto gyvavimu buvo sureng
tą trys ar daygįąu parengimai 
dėl Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, dėl New Haveno lietuvių 
vaikinų, kurie randasi Dėdės 
Šamo tarnyboje ir kitiems ben
drai visų reikalams. Visi iš su
rengtų paręngįmy davė gražaus 
pelųo įr pasekmės buvo geros, 
atrodė, kad mes galėsime ir 
daug daugiau pasidarbuot vei
kiant visiems lietuviams kartu, 
neliečiant sriovinio dalyko.

Bet, štai, po atsibuvusios

kad

Ko-

ię=
Lafave, Lithtiahian Daily News

Jūrininkas Tom Yannyjn su savo motinu* 3is sugrįžo 
iš Aleutian salų ir užėjo pamatyti savo motiną, kuri 
yra narė International Union of Marine and Shipbuil
ding Workers ir dirba prie laivų statymo. Prieš išei
siant Dėdei Šamui tarnauti, Tomas irgi dirbo prie lai
vų statymo.

Naminis Frontas
Jaunųjų Raudonasis 

Kryžius
Jaunųjų Raudonasis Kry

žius, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus jaunuolių padali
nys, kuris dabar visą savo 
energiją pašvenčia karui, 
pradėjo savo metinį narių 
verbavimą. Pernai 17 mili
jonų berniukų ir mergaičių 
įsirašė į Jaunųjų Raudoną
jį Kryžių. Kadangi organi
zacijos nariai prisirašo tik 
vieneriems metams, tai šių 
metų įsirašymas vėl turės 
prasidėti iš pat pradžios. 
Tikslas yra įtraukti kiek
vieną pradžios ir vidurinės 
mokyklos mokinį į Jaunųjų 
Raudonojo Kryžiaus tarny
bą. Visi vaikai, be rasės ar 
tikėjimo skirtumo, nuo pat 
vaikų darželio iki vid. mo
kyklos, viešų, privatinių ar 
parapijinių mokyklų, gali 
įsirašyti į Jaunųjų Raudo
nąjį Kryžių. Mokiniai turė
tų prašyti savo mokytojų 
suruošti Jaunųjų Raud. 
Kryžiaus veikimą jų klasė-

se, taip kad jie visi galėtų 
tapti Jaunųjų Raudonojo 
Kryžiaus nariais.

O. W. I.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
BROOKLYN

GERAI PA'IYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS *

7 raktyrius
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

luozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

Kas Buvo ir Yrą 
Tie Hunai

Aecijus krito, o kruvinos upės 
jau praneša Romai, jog viską aplupąs, 
Italiją hunas užlies . . .

Ginklų sužvangėjimas, Žirgų žv/angimas, 
žmonių, kaip sujudintų marių, ūžimas 
Kampanijos siaučia laukais...

(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 
jos dalis ir Graikiją 
Konstantinopolio, kuris bu
vo rytinės Romos imperijos 
sostinė.

Attila, jau vienintelis hu
nų. valdovas, išreikalavo 
420,000 dolerių metinio do- 
nio ir didelių kontribucijų 
iš rytinės imperijos.

Paskui jis vėl su karingo
mis savo gaujomis traukė 
į vakarus, perėjo per Rhei- 
no upę ir įsiveržė Franci- 
jon. Čia hunams jau netaip 
pasisekė ir jie liko baisiai 
sumušti Katalonijos lygu
mose.

Sekamais 'tad 452 m. hu
nai užpuolė Italiją, viską 
piešdami ir sunaikindami 
Aąuileią, Veneciją ir kitus 
miestus.

Lietuvių poetas Maironis 
sekamai vaizduoja hunų už
plūdimą Kampanijos, Itali
jos provincijos:

iki
štai hunas ant kalno. Attila suatojo.
Jo pusplikės gaujos dievams užgiedojo . . .

Bet, girdi, atėjęs popie
žius Leonas I ir perkalbė
jęs Attilą pasišalint iš Itali
jos. Attila išvedė savo gau
jas atgal į dabartinės Ju
goslavijos žemę.

Jam mirus, prasidėjo peš
tynės tarp skaitlingų jo sū
nų dėl vyriausio valdovo 
vietos. Tuo tarpu Ardari- 
kas, karaliukas gepidų, vie
nos iš hunų pajungtų tau
tų, suorganizavo įvairias 
pavergtas tautas karan 
prieš hunus, kurie ir liko 
pražūtingai supliektį.Mūšy- 
je krito 30,000 hunų ir vy
riausias Attilos sūnus El- 
lakas. Po to ir iškriko hunų 
imperija. Tada kai kurie jų 
pasiliko ten pat gyventi, ki
ti grįžo į dabartinius Bul
garijos, Rumunijos ir pie
tinės Rusijos plotus, o tūli 
net į Aziją. J. C. K.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAIS ĮSTAIGA

ir impor 
degtinės ii 
g e r i ausiu

alus tr

Vietos 
cuotos 
/ynai, 
nravorų
Alius. Kada būsit* 
Brooklyne, užeik’ 
te susipažinti

Kiekvieną -ubau į 
•caršth vakarienė £ 
Atskiras kambarį 
i ž ė j i m u i gru £ 
■ėms NedSlionin fe 

,<tdaras nu< i «' fe
-'•z k S

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN. N. Y
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties Tel. EVergreen 4-950>-

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special) pasiūlynib 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pak’ 
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis d»« 
patarnaujame už senas žemas kainas.

Pittsburgh’© konferencijos pa
sirodė visai nauja giesmė.

Buvo sušauktas tarpdraugiji- 
nio komiteto susirinkimas per 
komiteto sekretorę panelę Jaku
bauskaitę ir tik susirinkimą at
sidarius, tuoj aus atsistoja po
nas Vokietaitis ir pareikalauja, 
kad šis komitetas turi užgirti 
Pittsburgho konferencijos tari
mus. Susirinkimo pirmininkas 
ir kiti atstovai (iš progresy
vių) tam priešinosi, nes mums 
yra neaišku ir nežinomi tos ' 
konferencijos tarimai. Bet kur : 
tau, Vokietaitis išsitraukė iš ki- i 
senės ten kokį popieros lapelį ; 
ir bando skaįtyti konferencijos : 
tarimus, nors buvo iš progresy? ; 
vių protestuota, kad mes netu
rime šu tuo nieko bendro, tai 
vien-sriovinis dalykas, o šis ko? 
mitetas sutvertas ne tam tiksr 
lui, kad užgirti Smetoną įr jo 
dvasinę konferenciją (Smętor 
nos dvasįoj padarytus tari
mus). Vokietaitis pradeda už- 
gaudinėti prpgresyvių atstovus, 
vadindamas juos “ne lietu
viais,” o rusais ir Lietuvos 
klausimas būk jums jieapeina, 
tik tokie esą tikri lietuviai, 
kurie dalyvavo Pittsburgho 
konferencijoj ir ant tiek žmo
geliu įsikarščiavo toj konferen
cijoj, kad negalį atvėsti įr na
mo parvažiavęs. Kuomet paima 
bąląą kalbėti, įai nei vieno žp-! 
džįo, negalį ištarti ir pareikšti 
savo mintis, o tik svetimas, o 
tos svetimos nesiseka atpasako
ti, tai ponas Vokietaitis nervi
nasi, liežuvis ir gerklė išdžiūvo, 
rankos, kojos dreba, rodos, kan
kinasi sąžinę praradęs ir barš
ka, kaip išdžiūvus skranda.

Iš progresyvių buvo aiškiai 
nušviesta tas Pittsburgho kon
ferencijos tikslas ir buvo pa-

(Tąsa 5-me pusi.)

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

Iš senų padarau 
naujus pAveiks- 

, lūs ir krajavus 
k sudarau su ame- 
*j rikoniškais. Rei- 

kalui esant ir 
f! padidinu tokio 
h dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

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.
Tepi. Virginia 7-4499

30 Dienų 
Nuolaida

A kiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.60

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn. N. Y

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūpų anglis išsibaigs iki paskutinapa 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoją ir laidoja ant 

visokių kapinįų
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

įr kitkam.
231 Bodford Avenue 

biįooeųlvn
Telephone: EVergreen 8r977O

Le VANDA
FUNĘRAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Under taker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y 

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT--HAvemeyer 8-1158

TTTTT

NOTABU
PUBLIC

CELEPHON1F
•TARA

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRARORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. PatąrnavhnAft 

bus užtikrintas ir už prįeinama kainą 

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOmWIQS DUO 
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

6fi0 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y

Mes taipgi ąprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo> 
turite Oil Burners. Kūro reikalų prašome kreipti^

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

Telefoną? £ Ver green 7-1661

CHARLES J. ROMA A
' * 'RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

-.dAa, <r»“v
•♦A* pru 'ianęfr. Item- 

sktj greit iutpiks' 
><»dprniška nataniA 

na Patogia’ 't gražia 
oderniškai įruošta mft 

m Šermeninė Mūsų pa 
mavimui ir kainam 

patenkin*

1113 ML Verw St 
Philadelphia, Pa,
Olafonas Poplar 4110
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South Bostono Žinios

pa-

Gera Konferencija ir Gražiai 
Pavykęs Bankietas Pagerbi

mui Drg. Jurgio L*ko 
Ilgamečio Veikimo.

Lapkričio 14 d., Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje, 
376 Broadway, įvyko Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 7-to Ap
skričio metinė konferencija. 
Konferencijoj dalyvavo virš 
30 delegatų ir apie 10 svečių, 
kurie interesingai „tėmij o kon
ferencijos eigą. Tai, žinoma, 
nepakankamai skaitlinga kon
ferencija, bet ji buvo labai 
tvarkinga ir gyva. Aš saky
čiau, viena iš geriausių kon
ferencijų mūsų apskričio vei
kloje.

Mūsų visus tarimus skaity
toji matys iš konferencijos 
protokolo, kurį mūsų veiklio
ji raštininkė draugė Lukienė 
paskelbs spaudoje.

Atidaręs konferenciją
kviečiau į mandatų, sutvarky
mo komisiją draugę Beniulie- 
nę iš Montello ir draugą Juo
zą Luką iš Worcester. Dieno- 
tvarkį priimam ir išrenk am 
konferencijos prezidiumą. Pir
mininku išrinkome vienbalsiai 
draugą Jurgį Šimaitį, o pagel- 
b i ninku draugą Stasį Penkaus- 
ką. Gi protokolo raštininke, 
mūsų jau 10 metų besidarbuo
jančią šiame darbe, draugę 
D. Lukienę. Pakviečiau drau
gą Šimaitį užimti pirmiuinkys- 
tės vietą, pats pasiliuosuoda- 
mas nuo ilgesnio stovėjimo 
ant medinių kojų. Bet pirmu
čiausia paprašiau draugo Ši
maičio tarti įžanginį žodį, ką 
d. Šimaitis ir padarė, pasaky
damas gražią konstruktyvio 
turinio prakalbėlę.

Vėliau pirmininkas pakvie
tė pakalbėti dd. J. Karsoną, 
J. Luką, S. Penkauską ir II. 
Janiulienę. Visi pasakė po 
tinkamą prakalbėlę. 
kviesti ir kiti pakalbėti, 
atsiprašė taupindami 
pačiai konferencijai.

Apart paprastesnių

Buvo 
bet 

laiką

mūsų j

padidinsime savo 
draugijos kuopas.

veikliųjų

siems netingėti su žmonėmis 
pasikalbėti. Reikia daug kal
bėti, bet kalbėti ne niekus, 
ne tuščius dalykus, o tik apie 
rimtus dalykus kalbėti su 
žmonėmis ir tada gausime 
naujus narius į mūsų apšvie
tus organizaciją.

Draugai, priimkime šį drg. 
Janulio — seno veikėjo išban
dytą patarimą. Įsitėmykime 
jo žodžius ir tokiu būdu mes 
stambiai 
mylimos
Mes gerai aptarę 
kuopų finansų sekretorų pasi
darbavimus, kurie deda ge
riausias pastangas iškolekta- 
vime duoklių iš senų narių ir 
“Laisves” vajininkų darbuotę, 
—visa konferencija kredituo
dama užgyrė tų draugų bei 
draugių pastangas ir jų rūpes
tingą darbą.

Taipgi karštai diskusuota ir 
daryta tarimai $3,000 kvotos 
šios apylinkės lietuvių sukėli
mui į National War Fund.

Išrinktas Delegatas j Suva
žiavimą.

Su geriausiu ūpu svarstytas 
klausimas Lietuvių Demokra
tinio suvažiavimo, kuris Įvyks, 
gruodžio 18-19 dd., Brooklyn,

Suvažiavi-

stigabiai 
o delega- 

su

Šis suvažiavimas varde 7-to 
Apskričio pasveikintas su $10 
ir nutarta pasiųsti savo atsto
vą. Juomi išrinktas J. M. 
Karsonas. Reiškia, L.L.D. 7-as 
Apskritis bus atstovautas did
žiajame Lietuvių 
me.

Drg. G. Šimaitis 
vedė konferenciją,
tai glaudžiai kooperavo 
pirmininku, todėl labai gyvai 
konferuota ir kiltame -ūpe 
konferencija užbaigta.

Bet man, kaipo Apskr. val
dybos pirmininkui, norisi 
kas pareikšti: Ši konferencija 
galėjo ir turėjo būti daug di
desnė ir daugiau kuopų atsto
vaujama. Galėjo būt visos ap
skričio kuopos atstovaujamos

judėjime klausimų, šioje kon- ir tuomi būtumėm turėję is- 
ferencijoje turėjome keletą ir torinę konferenciją, kuo da

bar negalime pasididžiuoti. 
Reiškia moraliu atžvilgiu toli 
gražu neatsiekėm pageidau- 
mos aukštumos.

Konferencija labai norėjo 
žinoti, kas pasidarė su tomis 
kuopomis, kurios neprisiuntė 
delegatų į šią svarbią metinę 
konferenciją? Juk negalėjote 
visi vienu kartu sunegalėti? 
Pasidarbuokime nors tuomi, 
kad gauti kuodaugiausia nau
jų narių iki naujų metų. Pa
dengsime vieną blogumą ki
tu geru darbu.
Pagerbimas Drg. Liko Veikios I

Konferencijai pasibaigus bu
vo skubiai ruoštasi prie susta
tymo stalų toj pačioj svetai
nėj ir netrukus svečiai jau sė
dėjo prie skaniais valgiais nu
dėtų stalų. Tai buvo bankie
tas draugų ir draugių bosto
niečių surengtas pagerbimui 
60 metų susilaukusio ir dides
nę dalį to amžiaus pralei
dusio rūpestingame veikime

tiesioginiai svarbių reikalų. 
Todėl juos čia ir pažymėsiu, 
būtent, mes gyvai ir rūpestin
gai svarstėm, kaip padidinti 
mūsų garbingąjį 7-tą Apskritį 
naujais nariais greitu laiku iš- 
pildant mūsų pasisakytą kvo
tą : 50 naujų narių j 7-tą Aps
kritį trumpu laiku. Mūsų L.L. 
D. kuopos turi visos atsipildy- 
ti su geru priedu. Worcester 
kuopa jau gavo 18, Montello 
k p.—6, Lowell—5, So. Bos
ton—8 naujus narius, tai 
sudaro 37 naujus narius, 
mes nežinome, kaip kitos 
sų kuopos stovi, kurios
nepažymėtos? O juk 7-tas ap- 

’ skritis yra didelis, turįs daug 
kuopų. Draugai ir draugės, 
kurie dar negavote naujų na
rių, greit pasistengkite gauti. 
Juk tai visai nesunkus darbas.

jau 
Bet 

mū- 
čia

Drg. S. Janulis Gavo 15 Nau
jų Narių.

Konferencijai labai patiko 
draugo Simano Janulio pasi
žadėjimas, jog jis vienas ap
siima išpildyti trečdalį mūsų 
pasisakytos kvotos. Mat, jis 
jau gavęs 15 naujų narių į 
Worcesterio kuopą. Tai labai 
gražus vieno -draugo darbas.

Draugas Janulis pataria vi-

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE in hereby given that License No. 
EB 2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumner AVe,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prent fees.

JOSEPH SCHWARTZMAN
344 Stunner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 267 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN H. WILKENS
267 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2141 has be*n issued to the undersigned 
to sell beer, “ .. .
the Alcoholic Beverage Control Law at 434 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be cohaumed on the promises, 

FRANK MENNITI
484 Muroy Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107 dt

už pažangų judėjimą draugė 
Jurgio Liko, šiame bankiete 
dalyvavo daug svečių,: kimš- 
tinai pilna kliubo svetainė.

Draugas J. Likas bankiete 
gražiai atrodė, kaip ir visuo
met atrodo švarus pažangus 
žmogus. Bet jau Jurgis suspė
jo gražiai pražydėti. Atrodė, 
kaip žydintis baltas jurginas. 
Tačiaus Jurgis visai nemano 
greit pasenti. Nes nėra kada 
pasenti, kadangi draugas Li
kas visuomet nenuilstančiai 
veikia.

Jurgis gavo nuo draugų 
rengėjų ir svečių dovanai ge
rą rašomąją plunksną ir šir
dingus linkėjimus tolesniam 
veikimui.

Bankiete pirmininkavo drg. 
Jonas Petruškevičius. Jis labai 
tiko savo pareigoje. Drg. Pet
ruškevičius tinkamai prisimi
nė draugo Liko praeitį ir jo 
praeities veikimą iki šių dienų. 
Paskiau pakvietė šiuos sve
čius pakalbėti: D. Jusiu, drg.

ką, A. J. Kupsį, prof. B. F. 
Kubilių ir mane. Visi kalbė
tojai išreiškė gražiausių min
čių ir linkėjimų jubilijantui.

Kadangi mes su draugais 
Lukais sėdėjome kartu, tai su
planavome, jog šitoje gražio
je žmonių sueigoje reikia pa
prašyti aukų, kad svečiai pa
gal išgalės sumestų kiek dėlei 
pasveikinimo Lietuvių Demo
kratinio Suvažiavimo ir pusę 
skirti Apšvietos Fondui. Tuo
mi dar gražiau atžymėsime 
draugo Liko ilgų metų dar
buotes paminėjimą.

Kadangi visi draugai 
pritarė, tai savo progoje 
kalbėjau toje kryptyje.

Ir kaip gražiai išėjo,

tam 
ir

kad 
ir patys to nesitikėjome. Kaip 
maloniai ir širdingai svečiai 
atsiliepė ant mūsų atsikreipi- 
mo. Visų nuostabai draugas 
Petruškevičius išdidžiai pa
reiškė, jog surinkta $5'5.50.' 
Svetainėje pasipylė trenksmin- 
gas delnų plojimas. Aš labai 
ačiuoju gerbiamiems svečiams 
už supratimą paties reikalo 
svarbumo ir už gražų atsilie
pimą į mūs apeliaciją.

Draugai: Jusius, Kupstis ir 
prof. Kubilius ypač reikšmin
gas prakalbas pasakė šiame 
bankiete. Manau, taip ir rei
kia. Reikėtų dar platesnėm 
masėm žmonių girdėti tokias 
geras kalbas,— jos buvo 
perilgos ir labai atitiko 
dienų klausimams.

Taip tai mes pagerbėm
na veikėją ir pasveikinom šau
kiamą istorinį lietuvių suva
žiavimą gruodžio mėnesyje 
šių metų.

nė
šių

se-

J. M. Karsonas.

Kovoj Žuvo Amerikos Ad 
mirolas Mullinnix

Washington. — Laivyno 
departmentas pranešė, jog 
mūšyje žuvo Amerikos ad
mirolas H. M. Mullinnix, 51 
metų amžiaus. Nesakoma, 
ar jis nukautas jūrų fronte 
prieš japonus ar nacius. 
Mullinuix, tarp kitko, buvo 
gabus laivyno inžinierius.

Renton, Washington, International Association of Ma
chinists unijos lokalas 751 įsteigė valgyklą “ant ratį”

Boeing Aircraft kompanijos darbininkams. Jie čia 
daug geresnio maisto gauna, negu privatiškose val
gyklose.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE, 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. $22 pradžiai. Virš
laikiai, jei pageidaujama. 15 Dėsbrossės St., 

New York, (arti Canal), pirmos lubos.
(285)

Virėjos
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RĖSTAU- 
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI. 
puiki proga Lavintis gerame darbe.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFFS 
dustpkitės per ištisą dieną.

66 WEST 28rd ST., N. Y.
<X)

OPERATORfiS
Patyrusios ant paprastos Singer Mašinos. 

Sekšinų darbas. Sportiški drabužiai. Nuola- 
tinis darbas; gera alga; laikas ir pusė vir
šaus 85 valandų.

LEN-»OSE TOGS
112 Leonard St. (Montrose Ave.) 

Brooklyn.
(280)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. . DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE.

(X)

ELEKTRININKAI
Pageidaujama, Bet Nebūtinai Nusimanančių Apie

SUVEDIMUS DRATŲ J LAIVUS

ĮRENGIMUS
VYRAI Iš ARTIMŲ AUKŠČIAU MINETOM SRITIM

BUS PRIIMAMI

New Haven, Conn
(Tąsa nuo 4-to. pusi.) 

klausta per progresyvius: ar 
konferencijoj buvo nutarta 
remti Lietuvos žmones po ka
ro, neatsižvelgiant, kokia Lie
tuvoj valdžios forma bus? Ar 
kvietė kalbėtojai remti dabar' 
lietuvius, Sovietų Sąjungoj gy-

I veliančius ir lietuvius raudon
armiečius ?

Buvo pasiūlyta surengt pa
rengimas dėl ARK arba dėl lie
tuvių vaikinų iš mūsų miesto,, 
išėjusių į karinę tarnybą, bet 
“gryno kraujo lietuviai” atsa
kė: mums jau nusibodo remt 
tas Raudonasis Kryžius, bet 
mes turime remti Pittsburgh© 
konferencijos pravestas mintis 
ir jiems tik siųst savo moralę 
ir finansinę pagalbą, nes toks 
konferencijos tarimas, mums 
taip įsakyta ir baigta. Mat, bu
vo tie “gryno kraujo lietuviai” 
susiorganizavę ir prisirengę už- 
girti tos trojkos tarimus ir ka
talikų organizacijų atstovai bal
savo už trojkos tarimus, bet 
vėliau susiprato ir, pamatę klai
dą, ištraukė iš tarpdraugijinio 
komiteto savo atstovus. Tai 
taip ir kitos draugijos, kliubai 
ir kuopos ištraukė savo atsto
vus: LLD 32 kuopa, LLD 16 
kp., Vytautinč Draugija ir eilė 
kitų. Paliko ten tik vien “gry
no kraujo lietuvius,” kurie dir
ba kartu su Smetonos išperė
tais tautininkais.

Bet finansines paramos kaip 
nėra, taip nėra, matyt, Grigai
tis ir komitetas nervuojasi ne
gaudami iš mūsų miesto dole- 
riukų, tautininkų organizacijos 
finansiniai nudžiūvę, socialistų 
visai čia nėra, katalikai turi sa
vo stiprias ir nariais ir finan
sais organizacijas, bet trojkai 
pinigų nesiunčia, progresyviš- 
kos organizacijos fašizmo nerė
mė niekuomet ir nerems, bet 
kovoja prieš fašistus, tokius, 
kaip “tarybininkai.”

Koki tie “tarybininkai” yra 
siaurapročiai, jie įsakė savo 
pasekėjams nevadinti 
vių lietuviais, kurie 
Smetonos ir trojkos 
Juos vadinkit rusais,
kad rusas, tai ne žmogus bei 
rusų tauta nusidėjus prieš do
rą pasaulyje. Mes jus iš “tary- 
bininkų” ir Smetonos abazo ne
vadiname nei vokiečiais fašis
tais, nei ispanais arba italais, 
bet lietuviais, o kad jūs fašis
tai esate, tai tautos nepermai
no — gimėt lietuviai ir esate 
lietuviai fašistai.

žodis į brolius ir seses kata
likus. Pagalvokit, broliai, ar ne
būtų gerai, kad dabar susirink
tume visi, turiu mintyje mūsų 
organizacijų komitetus, ir su
sitartume veikti išvien besrio- 
viniai ir neužgaunančiai vieni 
antrų. Remti Amerikos Raudo
nąjį Kryžių, pardavinėt karo 
bonus ir štampas, remti Lietu
vos liaudį, nukentėjusią nuo 
karo, neatsižvelgiant į tai, ko
kia Lietuvoj valdžios forma 
bus. Remti Nacionalį Karinį 
Fohd^.

Jeigu sutinkat, praneškit mū-. 
sų di'gahizacijų komitetams.

M. Antanuk.

tų lietu- 
neremia 
tarimų. 
Atrodo,

Lenkti Submarinas Nuskan
dinęs 5 Naciy Laivnkus
London, — Cionaitiniai 

lenkų jūreivių komandie- 
riai sako, kad jų submari-' 
nas Sokol nuskandinęs Ae- 
gejaus; Jūroje du karinius 
ir tris prekinius vokiečių- 
laįvukus.

REIKIA MERGINŲ 
Lengvam fabriko darbui ant 

REFOLDING MAŠINŲ 
ir 

SANDfiLIO KAMBARYJE
Darbas yra malonus ir švarus. Patyrimo 

nereikia. 5 dienų. 40 valandų savaitė. Box 
No. 802, 20 W. 43rd St., N. Y. City.

(282)

NAKTINIAI ŠUTAI
BONŲ KAINOS

Atstovas iš U. S. Employment Service, WMC, bus visą savaitę 
pasitarimams, 8 A. M. iki 2 P. M,

ANT VIETOS
MERGIN OS

Krauti ir Pakuoti Užsakymus 
Patyrimas Nereikalingas

40 Valandų Savaitė 
Jewelry Wholesalers

ELITE WORKS
404 4th Avė., Manhattan.

(280)

MERGINOS
J graVeravimui ant laikrodžių 

Patyrimas nereikalingas. Gera alga pradžiai; 
pakilimai ; nuolatinis darbas norintiem dirbti.

Kreipkitės 10 vai. ryto.
NEW-KAYE STAMPING CO.,
7 West 44th St., 7-tOs lubos.

(280)

REIKIA MERGINŲ 
Patyrimas bereikalingas; gera alga, 

viršlaikiai.
CHOPP PRINTING, 350 HUDSON ST.

(280).

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ 

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 50c J VALANDĄ PRADŽIAI.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR (PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 
WESTON INTERNATIONAL CORP.,

85 EAST 10TH ST.. NEW YORK CITY.
(285)

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$28 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ

WESTON INTERNATIONAL CORP.,
85 EAST 10TH ST,, NEW YORK CITY.

(285)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SUKNELIŲ. KAINUO
JANČIŲ $12.75 IR VIRŠAUS. KREIPKITĖS

IRVING EAGLE
333 WEST 39TH ST., 

New York, City.
(281)

KNYGŲ APDHRBIMUI MERGINOS 
Patyrusios, puikiausi uždarbiai, 

nuolatinis darbas.
TABARI) PRESS CORP., 421 HUDSON ST.

(286)

ŠEIMININKIŲ-PROGA
Atlikti interesingų darbų namuose, kuriuomi 
galima uždirbti $20 j savaitę. Patyrimas ne
reikalingas. Pilnam ar daliai laiko. Būtų 

naudinga mokėti siūti. Box 302,
20 W. 43rd St., N. Y. City.
 . ..................................... J 282)

MERGINOS-MOKINĖS
Operuoti vokų mašinas. Nuolatinis darbas.

48 valandos, $23.36; viršlaikiai.
Envelope Mfp. Corp., 472 Broome St., 

New York.

merginos-motęrys
Minimum amžiauK 16 — ^dėjimui ; voktus po
pierinių suknelių pattxsvnu užsakymus. Leng
vas, švarus darbas. Turi būi aukštos :ir ga
linčios stovėti laike darbo, patyrimas nerei-. 
kalingas. Nuolatiniai darbai ; 40 Vi. savaitė, l 
$21 pradžiai. McCall Corp., 370 W. 35th St. I ... . ........ ....... .............. i—...i, ,• ,i„'

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS ;
VIRTUVĖS DARBININKES ’j

BALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS )

VIRĖJOS ;
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIUKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VANAGUOS | 

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

H karinių darbų neprliinaaal

KREIPKITĖS VISĄ PIENĄ 
56 W. 28RD ST., N. Y.

Arba kreipkitės 5 P.M. iki 8 P.M.
TIMES 8Q. STORE, I486 BROADWAY

(X)
, ill.4*l.* 1*1 — ................... ..... ... ....................... .... .. k.

MERGINOS
Labai puiki proga ateičiai didelėje 

audimo firmoje. Patyrimas nereika
lingas. Mes pageidaujame High 
School baigusių, getai išrodančių, 
apsukrių protiniai.

Tokiom merginom mes siūlome 
darinis mūsų išsiuntimų deįrirtmen- 
te, išskirstymui laiškų j skirtingus 
depąrtmontus. Šis darbas ir aplinky
bės yra linksmos, su aiškioms gali
mybėms pakilimui. Kreipkitės:

PERSONNEL DEPARTMENT
3-Čios lubos. '93-95 Franklin St., 

New York City
(281)

40

KOSMETIKŲ FABRIKĄS
Lengvas, malonus Fabriko parbus

merginoM-s
VALANDŲ SAVAITE, GERA ALGA Į

HARRY BRODER j
S EAST 47TH ST., N.Y.O.

. Just Off 5th Aveuuę

IRA S. BUSHEY & SONS
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiškimą.

(283)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACDOB 

PASTOVUS DARBAS 
Ii karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
66 WEST 2 3RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SU. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

VYRAI DĖL 
KARINIŲ DARBŲ 

Pramaniai, kuri dirba pilną laiką 
taikos ir karo metu.

PRADŽIAI MOKESTIS 
75c Į VALANDĄ

Išsilaisvinimo nereikalaujame. 
Viršlaikių progos už laiką ir pusę 

ir už dvigubą laiką. 
Apmokamos šventės ir vakacijos.

Greiti pakilimai. 
Linksmos darbo sąlygos.

Asmenys iš būtinų veiksmų nebus 
priimami be raštiško pareiškimo 

apie jų atliekamumą.
KREIPKITĖS Į

CLIFTON PAPER 
BOARD CO.

1 Ackerman Ave., 
Clifton, N. J. i

(286)'

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

AŲDfiJAI
Su ar be patyrimo prie Jaoouard ant 

4X4 Crompton Knowles 'Looms 
queens textile mills 

•10-86 U6th Ave.. L. I. CHy.
I.R.T. ’Court St. Station, 

8th Ave.—Ely Ave. Station
(286)

JPAGELfilNlNKAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

VYRAMS AR MOTERIMS
Būtinas darbas. Nuolatinii. VirSlaikial

51 Manhasset A.Ve„ Manhasset, L. I. 
TEUTONAS MANHASSET 310.

■(•280)

SENYVI VYRAI-MOTERYS
Patyrimas nereikalipgas. Plunksninių pa- 

eluškų dirbtuvėj. Nuolatinis •darbas bu daug 
viršlaikių. M. Maišei Co., '625 Kent Avė. 
(kamp. Rodney St.), Brooklyn.

(280)

MERGINOS IR VYBAI
LENGVAS 'KARINES PRODUKCIJOS 

DARBAS.
55c I VALANDĄ BESIMOKINANT 

Kreipkitės tik tie, kurie norite nuolat dirbt. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš- 
'kimo.

ABOTT FLUORESCENT CO.. INC.
32 W. Houston St., N. V.

(281)

PARDAVIMAI
PARDUOKIT SAVO CASH RE

GISTER VŽ CASH PINIGUS 
Augščifcukiu '<A»h kaina mokama už National 

Cash lUfrlbterius
Tolefonųokite MAin 4-2517

JA. 6-5487 ; HA. 0-5260 i Hempstead 4164; 
PATCHOGUE 804

NATIONAL CASH REGISTER CO.
812 Atlantic Ave., Brooklyn.

(281)

Aštuntoji ang'Italija.
lų armija viduriniame Ita- 
ijos fronte atėmė iš vokie
čių strateginę aukštumų ar- 

(^8) i tį pastel 4i Sangro. i

ACTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRAU DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJ AI 
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

848—4TH AVENUE, BROOKLYN. 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X)

ANT UPĖS GILINIMO 
LAIVO

Piliečiai ar ne piliečiai. Su ar be upė i 
gilinimo patyrimu. Nuolatiniu darbak Uniji
nės algos. Reikalingas paliuosavimo pareiš
kimas jei pirmiau dirbęs būtinoje pramonėje 
laike 60 dienų. Kreipkitės -J ofisą. Henry Du 
Bois Sons, 17 State St., N. Y. C.

(X)

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. TR 
51ST STREET, N. Y. C.; NETELE
FONUOKITE. (x)

- —-------- ■ mil*,n

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės j fabriko Superintendent*

JOHN T. STANLEY CO., INO. 
642 Wert 30th St

PEČKURIA!
Recidencijinfe Viešbutis.

Unijinės algos; Vakacijos wu alga.
Kreipkite j Chief Engineer, '

HOTEL WESTOVER
258 W. 72nd St.. N. Y. C.

<ar*ti Broadway)
(281)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS X MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE. IR 

51st STREET, N. Y. C.

AUTO MECHANIKAI
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Būtinas, nuolatinis pokarinis darbas
$60 Į SAVAITĘ

Mūsų mechanikai uždirba
VIRS $125 J SAVAITĘ

Dirbama šeštadieniais iki l P. M.
MR. RINDZNER.

BURACK OLDSMOBILE
185 Clinton Ave,
Newark, N. J.

BIGELOW 3-4121
(284) *

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTE 
DARBININKAI

Plieno dirbtinių įstaiga, daranti kariniu* dar
bus ; patyrimas nereikalingas; iš būtinų žar

ijų reikia turėti paliuosavimų. Kreipkite^:
E. J. WILLIS CO.,

91 Chambers St., City.
K«88)

ŠLIFU O TOJAI
REIKALINGAS PRIĖ BRASS 

INSTRUMENTŲ 
AMERICAN PLATING CO.

205 E. 9th ST., CITY

AUTO MECHANIKAI
Užsidirba geras savaitine® alcas pa* 

“PACKARD,” vienoje iš pasaulyje moM*M 
'kiaurų ir didžiausių taisymo dirbtu^}*.

GERAI APŠVIESTA IR APrtLbOMJk. 
GERA PO KARINE ATEITIS 

Matykite Mr. L- C. Troiae 
PACKARD MOTOR CAR CO. 0F N. 

11TH AVĖ. IR 64TH ST.

VYRAI
Stiprūs; krovinių rūmui. Alga $26 iki 
savaitę. 40 valandų savaitė. Daug

15 Deshroases ,St., Nęw York, (arti 
pirmos luboe.
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Williamsonas Padėjo 

Gyvastį Kare
Gauta žinia is Washingtono, 

kad Viktoras L. Williamson 
esąs miręs karo fronte. Lig šiol 
buvo sakoma, jog dingęs be ži
nios.

Velionio Viktoro šeima, H. 
Williamsonai, gyvena 50 12th 
St., Huntington Sta., Long Is
land. Yra dienraščio Laisvės 
skaitytojai. Taigi, mažytė 
Iluntingtono lietuviu kolonija 
jau davė didžiąją auką demo
kratijos pergalei ant fašizmo.

Mūsų užuojauta gilaus liū
desio ištiktai šeimai.

Lietuvių Literatūros Draugi
ja Darbuojasi Karo Londui

Julia ir Jonas Lazauskai Nu
sipirko Namelį Richmond Hill

Padėkavonė

Vos tik prasidėjus Naciona- 
lio Karo Fondo vajui sukelti 
$125,000,000 paramai mūsų 
kariškių ir talkininku nuken
tėjusioms karo, LLD kuopos, 
Brooklyne, ėmėsi už darbo, 
kožna, pagal išgalę, paskyrė 

I aukų rinkėjus, o tūli kuopų 
į veikėjai liuosnoriai paėmė I
;' darbą ant savo rankų nelaukę 
j nei susirinkimų. Tie darbuoto- 
i jai atėjo j Lietuvių Komiteto 
surengtas prakalbas lapkričio

, 12-tą, .jau su gera pradžia.
LLD 1-mos kuopos auką iš 

iždo $5 raportavo Geo. Kurai-

diena visos kvitų knygelės tu
rės būti sugrąžintos. Darbuo
kimės, kad garbingai užbaig
tume va.jų, kaipo organizuoti 
lietuviai būtume nors maža 
savo dovana prisidėję patogu
mui tų, kurie nuo Perlų Uosto 
.jau paaukojo porą geriausių 
savo metų, kurių daugelis pa
aukojo ir gyvastį, kad mūsų 
namai būtų saugūs, kad laisvė 
nepranyktų nuo paviršiaus že
mės, kad mes galėtume laisvai 
ir laimingiau gyventi ateityje.

Iš Nacionalio Karo Fondo, 
kaip žinia, bus finansuojama

G Jonas Lazauskas, sugrį
žęs Brooklynan ir vėl pradėjo 
veikti meniškojo srityje; kaip 
žinia, drg. Geo. Klimas filma
vo veikalą “Kuprotas Oželis’’ 
ir čia neapsieita be Jono La
zausko. O dabar Liaudies Te
atras rengiasi perstatymui 
dviejų' veikalų: dramos “Dė
dės Silvestro Kieme’’ (Aš Jau 
Partizanas) ir komedijos “Vos 
Neapsivedžiau.” šiuose veika
luose Jonas taipgi turi svar
bias roles.

Smagu, kad Lazauskai nu
sipirko namelį, 87-42 126th St. 
Richmond Hill, N. Y. ir neto
li nuo savo namų Jonas ga
vo darbą, rodos, ant tos pat 
gatvės, mašinšapėj. Vadinasi, 
turėsime gerą menininką-mė- 
gėją.

Nors ir pavėluotai, bot rei
kia palinkėti draugams La
zauskams gero pasisekimo gy
venti nuosavoje vietelėje.

L. R.

Kariškis Svečias
Lankėsi Laisvės įstaigoje 

Edvardas Dvilinskas (iš Wa
terbury, Conn.). Jo tėvai yra 
Laisvės Laisvės skaitytojai ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo nariai. Pats Edvardas 
priklausė prie Vilijos Choro. 
Dabar .jau 7 mėnesiai tarnybo
je. Esąs dalyvavęs aktyvėse 
.jūreivio pareigose ant vande
nų. Rep.

MIRĖ
Isidore Gramaila, 49 metų 

amžiaus. Gyveno po 35 Wind
sor PI., Brooklyne. Mirė na
muose, lapkr. 26 d. Laidotuvės 
įvyks lapkr. 30 d., Šv. Jono 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
namuose. Velionis paliko našlę 
ir du sūnus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graboriaus J. Garšvos 
įstaiga.

Leista daugiau šviesų varto
ti Rockaway pajūryje.

Dėl neišaiškinamos priežas
ties rasta užsidusinusi gasu 
Mrs. Joan Pregot, 35 m., 58- 
23 60th St., Maspeth.

šiuomi dėkavoju visiems! 
draugams ir draugėms, kurioj 
atsilankė į šermenis velionės 
mano draugės Veronikos Tu-j 
mialienės, visiems palydėju- 
siems į kapus ir už gražius gė-j 
lių vainikus. Taipgi širdingai 
ačiū draugei K. Petrikienei už j 
gražią prakalbėlę, pasakytą j 
prie duobės ant kapų, ir drau-, 
gui Ballas (Bieliauskui), lai
dotuvių prižiūrėtojui, už gra
žų patarnavimą, taipgi ir už 
gėles.

Visiems širdingai ačiū.
Petras Tumialis.

Velionė Veronika Tumialie- 
nė mylėjo darbininkų judėji
mą, jo sunkias kovas. Prigulė
jo'prie ALDLD ir LDS. Buvo 
gero būdo. Troško matyti, kad 
šis karas baigtųsi Sovietų Są
jungos laimėjimu. Sakydavo: 
Jeigu Sovietų Sąjunga pralai
mėtų, tai velyčiau pirmiau nu
mirti, negu matyti tokią dar
bininkų nelaimę. Karas, kaip 
dabar rodo padėtis frontuose, 
turės baigtis darbininkų ša
lies pergale, bot nelaboji mir
tis nutraukė d. Tumialienės 
gyvybės siūlą, nedavė sulaukti 
tos laimės, kurios taip troško. 
Ilsėkis, brangi drauge, nerei-

tis.
K. Rušinskienė surinko tarp 

savo kaimynų kitataučių $25, 
kurioje sumojo yra ir pačių 
Rušinskų auka $2.

A. Zablackienė, LLD 138- 
tos kuopos rinkėja, Maspeth, 
surinko $15. Aukojo po $5: 
A. Cibulski, Geo. ir A. Zablac- 
kai, F. ir A. Pakalniškiai.

M. Stakovas, LLD 55-tos 
kuopos rinkėjas, Ridgewood, 
surinko $5. Aukojo: M. Sta
kovas $2, M. žiedelis, VI. Dir
sė, J. Galeckas po $1.

Juozas Weisas, eilės organi
zacijų veikėjas, pirm prakal
bų pridavė $7. Aukojo: J. 
Weiss $5, jo duktė Frances 
Davis ir V. Mikelėnas po $1. 
Vėliau J. Weiss pridavė $5. 
Aukojo J. Šimėnas.

Organizacijų darbuotojai ir 
atskiri asmenys, kurie turite 
paėmę knygeles, prašomi viso
mis pajėgomis padirbėti pas
kutinėmis dviem vajaus savai
tėmis. Visi lietuviai prašomi 
paaukoti per savo organizaci
jos rinkėjus'ar tiesiog Lietuvių 
Komiteto iždininkei L. Kava
liauskaitei, Laisvės raštinėj.

Vajus baigsis gruodžio 7-tą, 
Perlų Uosto sukaktyje. Su ta

kės daugiau rūpintis. Mes, li
kę, to paties trokštame.

P. T.

ŪSO, taipgi Russian War Re
lief ir kitos mūs talkininkių ir 
Hitlerio pavergtų šalių žmo
nėms pagalbos teikimo įstai
gos, viso 26 nacionaliai fondai, 
kuriems vienu kartu sukėlus 
reikiamą budžetą atskirų vajų 
nebus vedama per visus metus 
iki spalių 1-mos, 1944 metų.

. S. Sasna.

Susituokė
Anna Spilgis, nuo 482 War

wick St., susituokė sekmadie
nį, lapkričio (Nov.) 14-tą, su 
kareiviu Ludwig Salkiewicz. 
Santuoka įvyko šv. Mikolo 
bažnyčioj, East New Yorke.

Jaunavedžiai dėkavoja vi
siems giminėms ir draugams 
už linkėjimus ir dovanas, šia 
proga jaunosios tėveliai, Lau- 
rinas ir Ona Spilgiai, ir sesutė 
Marijona Sherry irgi linki jau
navedžiams laimingo gyveni
mo.

Pajūrio sargybinių moterų 
organizacija — SPARS — 
pradėjo vajų gauti dar 3,000 
naujų narių. Dabar tarnyboje 
esą 5,000. Siekiama' sudaryti 
20,000 visam krašte.

Ar jau parėmėte Nacionalj 
Karo Fondą?

JONAS LAZAUSKAS
Bi’ooklyniečiams, o taip pat 

ir bridgeportiečiams, jau teko 
gerai pažinti Joną Lazauską, 
kaipo menininką. Prieš tūlą 
laiką Jonas, gyvendamas čia 
Brooklyne, prigulėjo tuomet 
egzistuojančioj Stygų Orkes- 
troj, dainavo Aido Chore ir 
yra dalyvavęs labai daugelyje 
lietuviško teatro vaidinimų. Po 
to, kaip Brooklyne darbai bu
vo kiek sumažėję, o kituose 
miestuose pagerėję, Jonas, su 
kitais brooklyniečiais, buvo iš
važiavęs į Bridgeportą ir ten 
dirbo Bullard dirbtuvėje.

Ten dirbdamas jis irgi daly
vavo scenoje, vaidindamas net 
keliuose veikaluose.

Dabar, keli .mėnesiai atgal, 
Jonas vėl sugrįžo į Brooklyną 
ir nusipirkęs Richmond Hill, 
N. Y., nuosava namuką, čia 
apsigyveno su savo žmona Ju
lia ir dukra Lillian.

Beje Lillian Lazauskaitė, 
nors dar būdama jaunametė, 
taipgi, kartu su tėvu dainuo
davo Aido Chore ir yra vaidi
nusi Aido Choro perstatytame 
veikale “Neturtas Ne Yda.’’

Suspendavo ir Nubaus 
Negrus Įžeidusį 

Policistą
Didžiojo New York o aps

kričių policijos viršininkai per
eitą antradienį suspendavo po- 
licistą David Liebman, kuris 
YMCA suruoštame masiniame 
mitinge įžeidinėjo negrus, 
kurstė žmones prieš juos, ban
dydamas visas Brookl'yno Bed
ford -Stuyvesant sekcijoj esa
mas bėdas suversti ant “saulėj 
apdegusių piliečių iš pietų.” 
Tuomi išsireiškimu jis tikėjosi 
legaliai apeiti įkaltinimą už 
niekinimą negrų.

Jį kaltina: Kalbėjimo apie 
policijos problemas be leidimo 
nuo viršininkų; atsisakyme 
tinkamai perstatyti savo asme
nybę, kada to buvo paklaustas 
per policijos leitenantą Pana- 
rella; nepagerbime vyresnio
jo; sudaryme viešame susirin
kime tokios padėties, kuri ga
lėjo privesti prie riaušių.

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

Scena iš naujausios ir sėkmingiausios Goldwyn studijose, Hollywoode, ameri
kiečių gamintos apie Sovietus filmos “The North Star,” rodomos kartu dviejuose 
teatruose, Victoria ir RKO Palace, Broadway ir 46th-47th Sts., New Yorke.

Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuome* 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j musu

PARAMOUNT BAR & GRILL
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

STANLEY MISIŪNAS
g

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Havlninkas
282 Union Avė.
BROOKLYN, N. ¥

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

/ legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jewel er
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės prieš meti
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 1 d., 7:30 v. v., L. A. P. 
Kliubo salėje, 280 Union Avė. Na
riai prašomi dalyvauti, nes bus rin
kimai pirmininko ir finansų sekreto- 
riaus-iždininko. — Ch. Nečiunskas.

(279-280)
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TIKTAI ČIA! PRATĘSTAS BROADWAY RODYMAS 

Judis, apie kurį visas kraštas kalba!
Jungtinių Valstijų Vyriausybė Perstato:—

‘THE BATTLE of RUSSIA’
“Vienas didžiausių judamųjų paveikslų mūsų laikais. — 

William L. Shirer.
“Vienas iš pačių gyviausių, sujudinančių, jausmingiausių, 
vaizdingiausių ir galingiausių judžių iš visų, kokius aš bet 
kada mačiau. — John Gunther.
Extra priedas:

“LENINGRAD MUSIC HALL”
Nuolat nuo 9 A. M. kasdien.

STANLEY THEATRE s...

Tel. EVergreen 4-9612

Green Star Bar & GriD
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 šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! su Glvial* 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST. 
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
Tel EV 4-8698

PIRKITE ANKSTI

$3.00

$375°

Prices Subject to Federal Tax*

125.00

Atdara vakarais.

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

The Gift of 
o Lifetime I

GODDESS 
of TIME 

17 Jewels

i 701 Grand St. 
‘Tel. Stagg 2-2173

Daimontns 
{dedame 

jums belaukiant

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn

ROBERT LIPTON
JEWELER

fo/df any ar

I Bulovą




