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Henrikas Jagminas.
Jo Laiškutis.
Mespethietis Bernardas 

Petrulis.
Kam Dabar Verkti?

Rašo R. MIZARA
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Tai ir vėl netekome vieno 
gabaus laikraštininko ir gero 
draugo. Kaip skaitytojas jau 
veikiausiai žino, mirė Vilnies 
redakcijos darbininkas, Hen
rikas Jagminas.

Pasmaugė jį nelemtoji džio
va.

Su Jagminu susipažinau 
prieš kokius 25-rius metus. Jis 
tuomet gyveno Milwaukes 
mieste. Nekartą teko pas sve
tingus draugus Jagminus apsi
stoti nakvynei. Jis buvo drau
giškas žmogus, mylįs apšvietą 
ir besidėmįs darbininkų judė
jimu, kuriam jis yra įdėjęs 
daug jėgų.

Vėliau jis persikėlė gyventi 
Čikagon, kur, po kiek laiko, 
pradėjo dirbti Vilnies redak
cijoj. Jei neklystu, jis ten re
dagavo pirmąjį puslapį, rašė 
telegramas. Bet nemažai yra 
parašęs ir straipsnių.

Velionis buvo savamokslis, 
bet gabus ir pasirįžęs.

Kai lio'a ne juokais pradė
jo ii kočioti, Jagminas išvyko 
i Coloradą, paskui į Arizonos 
valstiją gydytis. Tam reikėjo 
nemažai pinigu, kuriu velio
nis neturėjo. Draugai čikagie- 
čiai rinko aukų ir siuntė ligo
niui. Brooklyniečiai taipgi prie 
to prisidėjo, nors, palyginti, 
mažai. Nesenai L. Pruseika ra
šė laišką, ragindamas mus 
daugiau pasidarbuoti tam tiks
lui, bet, pasirodo, nesuspėjo
me.

Vėliausį laišką iš velionio 
Jagmino gavau spalių mėn. 
pabaigoj, kuriame jis, be kit
ko, žymėjo:

"Gilios užuojautos laišką ir 
paramą, sumoje $53.29 ga
vau. Už tai labai ačiū.

“Puikiai suprantu ir žinau, 
kad turite pilnas rankas vi
suomeniško darbo, kuriam rei
kia ir energijos ir išlaidų. Kar
tais namanau, kad kaip nors 
greičiau ligoje persilaužimą 
pasiekčiau — grįžčiau į judė-j 
jimą. Dabar gulėti ligonio lo- 
vo’> vra baugu . . .” 

“Persilaužimas” įvyko, deja, 
nes į tą pusę, kurios ligonis ir 
mes visi pageidavome . . .

Amžina velioniui atmintis!
O jo žmonai, jo giminėms, 

jo draugams ir Vilnies redak
cijai— nuoširdi, gili užuojau
ta !

Aną dieną gavome seržanto 
Antano Vasario (buvusio LDS 
vice-pirmininko) laišką. Jis 
dabar yra šiaurės Afrikoje.

Mespethietis Bernardas Pet
rulis, kaip jau buvo Laisvėje 
rašyta, pateko j italų nelaisvę 
Šiaurės Afrikoje.

Bernardas — jaunas vyras, 
geras golfininkas. Menu, kad 
jis golfą lošti moka geriau ne
gu bet kuris kitas Brooklyno 
lietuvis golfininkas.

1940 metais Penktojo Lie
tuviu Darbininku Susivieniji
mo Seimo laiku Brooklyne įvy
ko LDS nariu golfininku tur- 
namentas, kuriame dalyvavo 
ir Bernardas Petrulis. Jis tuo
met laimėjo antrąja premiją 
—trofę. Pirmąją dovaną lai
mėjo čika"ietis jaunuoles. Ed
vardas Kavaliauskas (Kowel),i 
kuris šiuo metu irgi tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje. 
Abu golfininkai, abu kariai 
yra LDS nariai.

Kai fašistinė Ašis bus su
mušta, Bernardas Petrulis bus 
išlaisvintas, ir tuomet jis vėl 
galės užsiimdinėti mėgiamuo
ju sportu.

Reikia tikėtis, kad tai bus 
neužilgo.

“Pereitų rinkimų metu turė
jo nemenkų laimėjimų repub- 
likonai. Naujajam kongrese,
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VOKIEČIAI DEGINA SOVIETŲ APSUPAMA ROSTOVA
Jungtines Tautos Sutartinai ir iš Visų 

Pusių Triuškins Fašistų Ašį., Kaip 
Pareiškė Prezidentas Rooseveltas

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas radijo 
kalboj vas. 12 d., tarp kit
ko, pareiškė:

“Kai aš jum šiąnakt kal
bu, mes svarbiausiai turi
me galvoje šią mintį: Mes 
pasiryžę išvesti šį karą iki 
galo — iki tos dienos, kada 
Jungtinių Tautų jėgos per
galingai maršuos gatvėmis 
Berlyno ir Tokio (Japoni
jos sostamiesčio).

“Mūsų kariai frontuose 
yra verti kuo didžiausio 
pasitikėjimo.

“Kiekviename batalione 
ir kiekvieno laivo įguloje 
randame visokių rūšių A- 
merikos piliečių iš kiekvie
no užsiėmimo, kiekvienos 
(tautinės) kilmės, kiekvie
nos religijos ir visų politi
nių pažiūrų.

“Paklausk jų, dėl ko jie 
kovoja, ir kiekvienas atsa
kys: ‘Aš kovoju už savo ša
lį?

“Visi jų atsakymai (nors 
tūlose smulkmenose skirtin
gi) bendroje išvadoje reiš
kia tą patį dalyką, būtent: 
Kiekvienas amerikietis ko
voja už laisvę. O šiandien 
asmeninė laisvė kiekvieno 
amerikiečio ir jo šeimos 
priklauso, ir ateityje vis la
biau priklausys, nuo jo kai
mynų laisvės kituose kraš
tuose.

“Nes šiandien ištisas pa
saulis yra viena kaimyni
ja... Ir jeigu po karo se
kanti taika nepripažins, jog 
ištisas pasaulis yra viena 
kaimynija ir jeigu nesukurs 
teisingumo visai žmonijos 
p-iminei, tai pasiliks daigai 
dar kito pasaulinio karo, 
kaip nuolatinio pavojaus vi
sai žmonijai.
Užtikrinimas Kovotojam
“Vienas iš vykusios tai

kos pagrindų yra užtikrini
mas vyrams vedantiems 
mūsų mūšius, jog kada jie 
sugrįš namo, tai atras savo 
šalį gana tvirtą ekonomi
niai - ūkiniai ir gana žmo
nišką suteikt darbų visiems 
tiems, kurie nori dirbti.

“Aš esu tikras, jog‘pri
vačios įmonės galės patiek
padedami reakcinių demokra
tų, jie dabar kelia Šurną. Da
roma viskas, kad sunaikinti 
Naująją Dalybą, kad diskre
dituoti Roosevelto administra
ciją ...

“Kas bus, jei demokratija 
negins savo teisiu, jei nekovos 
už savo ateitį? Blogai — kar
tu ir mums, lietuviams!”

šitaip rašo p. Srazdas Nau
joje Gadynėje.

Taip, republikonai kelia su
mą, jie kovoja prieš preziden
tą Rooseveltą; gali būti blo
gai. Bet kas juos per pereituo
sius rinkimus rėmė? Ar Straz
do Gadynė jiems netarnavo?

ti jiems didžiulę daugumą 
tų darbų — ir jog tokiuo
se atsitikimuose, kur to 
negalima padaryt, tai kon
gresas išleis įstatymus, ku
riais bus įkūnytas darbų 
užtikrinimas.
Išvyt Priešus iš Tunisijos

“Šiaurinėje Afrikoje mes 
dabar telkiame armijas — 
anglų, francūzų ir ameri
kiečių—vien,am iš didžiųjų 
šio karo mūšių.

“Priešų tikslas Tunisijos 
kovoj yra trūks-plyš atlai- 
kyt paskutinį savo tilto ga
lą Afrikoje, neprileisti mū
sų prie jūros siaurumos 
kaipo kelio. į nacių viešpa
taujamą Europą.

“Vyriausias mūsų tikslas 
Tunisijos kovoj yra sugrūst 
tuos priešus į jūrą.

“Mūsų kareiviai Tunisijoj 
yra gerai išlavinti ir gerai 
ginkluoti, bet jie dar pirmą 
kartą susiduria mūšiuose su 
galingais priešais.

“Tunisijos kova lėšuos 
mums daug užmuštų bei su
žeistų. Šį faktą turime da
bar žinoti ir laikytis taip 
ramiai ir drąsiai, kaip mū
sų kariai laikosi pačiame 
mūšio lauke.
PRIEŠAI BUS ATAKUO

JAMI Iš VISŲ PUSIŲ 
“Hitleris žino, kokios bus 

pasekmės mūsų laimėjimo 
Tunisijoj.

“Tos pasekmės tikrumo
je yra įsiveržimai į Euro
pos žemyną. Mes neslepia
me savo intencijos daryti 
tokius įsiveržimus. Spaudi
mas prieš Vokietiją ir Ita
liją bus neatlaidus. Stebėti
nos rusų armijos Rytuose 
kirto ir tebekerta triuški
nančius smūgius: panašiai 
mes turime daryti ir Vaka
ruose. Priešai turi būti mu
šami ir skaudžiai mušami, 
iš tiek daug pusių, kad jie 
net nežinotų, kuris smūgis 
trenkia juos priekin, o ku
ris užnugarėn.

“Kasablankos konferenci
joj mums paaiškėjo, jog vi
si francūzai už pačios Fran
ci jos sienų vienijasi vienam 
aukščiausiam tikslui — vi
siškai išlaisvint Franci ją ir 
visus francūzus, kurie da
bar kankinami po nacių 
jungu.

“Vienas iš mūsų karo 
tikslų, pareikštų Atlanto 
Čarteryje, yra tas, kad už
kariautos šiandien tautos 

galėtų vėl tapti savo liki
mo viešpačiais. Ir niekur 
neturi būti abejojama, kad 
Jungtinės Tautos turi nepa
lenkiamą tikslą sugrąžinti 
užkariautoms tautoms 
šventąsias jų teises.

“O nė viena tauta ištisa
me pasaulyje, turėdama pa

sirinkimo laisvę, nepasi
vergs jokiai fašistinio plau
ko valdžiai.

“Ir pasaulis gali būti už
tikrintas, jog šis visuotinis 
karas — nėra vedamas su 
jokia, kad ir mažiausia, 
minčia bet kur ant žemės 
palaikyti Kvislingus ar La- 
valius valdžioje.

KASABLANKOS KON
FERENCIJOS TARIMAI
“Kasablankos konferenci

joj padaryti tarimai ir pla
nai buvo skiriami ne vienai 
karo sričiai, ne vienam že
mynui ar vandenynui ar 
jūrai. Pirm negu šie metai 
pasibaigs, pasaulis sužinos 
— daugiau veiksmais negu 
žodžiais —- jog Kasablan
kos konferencija pagamino 
dikčiai žinių; tai bus blogos 
žinios vokiečiams ir ita
lams — ir japonams.

“Mes nemanome eikvot 
laiką tik slinkdami sala nuo 
salos per milžinišką Ramio
jo Vandenyno plotį, kol ga
lutinai bus sumušta Japoni
ja.

“Didžiuliai ir lemiamieji 
veiksmai prieš japonus bus 
daromi, kad išvyt tuos įsi
veržėlius iš Chinijos žemės. 
Syarbiu žygiu bus daroma 
^adann’ėse virš Chinijos —- 
ir virš pačios Japonijos. 
Daug kelių veda į Tokio; ir 
mes neaplenksime nė vieno. 
BERGŽDŽIA AŠIES PRO
PAGANDA PRIEŠ JUNG
TINIŲ TAUTŲ VIENYBĘ

“Besistengdami išsisukt 
nuo neišvengiamos pragaiš
ties, Ašies propagandistai 
bando panaudot senąsias sa
vo gudrybes — paskirstyti 
Jungtines Tautas ir nusta
tyt vieną prieš kitą. Jie sie
kia sudaryt tokią nuomo
nę, kad jeigu mes laimėsi
me šį karą, tai, girdi, Rusi
ja, Anglija, Chinija ir 
Jungtinės Valstijos tarp sa
vęs susipeš, kaip katė su 
šunim.

“Tai persigandę ir bergž
di priešų bandymai išvengti 
pasėkų, kurias jiems neša 
jų piktadarystės.

“Vienintelės mūsų sąly
gos santykyj su bet kuria 
Ašies valdžia — tai ‘besą
lyginis jų pasidavimas.’ Mes 
nežadame kenkti papras
tiems Ašies kraštų žmo
nėms. Bet mes esame pasi
ryžę pilnai nubausti kalti
ninkus, barbariškus jų va
dus.

“Naciai tikrai turi būti 
desperacijon įpuolę, jeigu 
jie tikisi bet kokia savo su
galvota propaganda nu- 
kreipt Anglijos ir Amerikos 
ir Chinijos valdžias ir žmo
nes prieš Rusiją—arba Ru
siją prieš mus visus.

BALTIJOS KRAŠTAI, 
SAKO PRAVDA, YRA 
IR BUS TARYBINIAI
Maskva. — D. Zaslavskis, 

rašydamas Sovietų komu
nistų dienraštyje Pravdoje, 
atsako į išmislus, kurių pri
pasakojo prieš Sovietų tik
slus Constantin Brown 
amerikiniame laikraštyje 
Washington Star. Brown 
gąsdino, būk Sovietų Sąjun
ga siekianti prijungt sau 
Bulgariją, Čechoslovakiją, 
faktinai visą Europą ir pa
siekt net Persijos įlanką.
“Brown padovanoja mums 

(net) Bessarabiją” (fašistų 
užgrobtą Tarybinį kraštą), 
sako tas Pravdos rašyto
jas:

“Kodėl ne? Juk yra to
kių stebėtinų žmonių, kurie 
pasiruošę padovanot Sovie
tų Sąjungai net dalį jos pa
čios žemių, navyzdžiui, Bal
tijos Respublikas.

“Tie žmonės apsimeta, 
būk nežiną to fakto, jog šių 
respublikų susijungimas su 
kitomis Sovietų Sąjungos 
respublikomis yra įrašytas 
pamatiniame mūsų valsty
bės įstatyme — Sovietų Są
jungos konstitucijoje, o 
Raudonoji Armija kovoja 
už mūsų valstybės garbę, 
Nepriklausomybę ir čiely- 
bę...

“Kodėl gi jis, įpuolęs į 
duosnumo ūpą, negalėtų pa
dovanot Jungtinėms Valsti
joms Californijos ar Alas- 
kos?”

“Vokiečių žulikai davė 
paženklintą kortą ir Const. 
Brown’as priėmė ją. Dabar 
gi Hitlerio spauda godžiai 
pasigrobė ‘Browno planą’ ” 
ir gąsdina juomi pasaulį, 
būk Sovietai siekią pasi- 
glemžt visą Europą.

Zaslavskis atremia tą hit
lerininkų melą sekamais 
Stalino žodžiais:

“Mes neturime ir negali
me turėti jokių panašių pla
nų, kaip svetimų žemių gro
bimas ar kitų tautų paver
gimas — vis tiek, ar tai bū
tų Europos ar Azijos tau
tos ir žemės, tame skaičiu
je ir Iranas (Persija).”

PAGARBA STALINO 
VADOVYBEI

“Begalinė Rusijos žmo
nių drąsa ir tvirtybė atre- 
miant ir nubloškiant atgal 
įsiveržėlius — ir genijus, su 
kuriuo didžioms jų armi
joms vadovavo ir vadovau
ja Stalinas ir kariniai jų 
komandieriai — tai dalykai, 
kurie patys už save kalba.

“Karo tragedija išmikli
no regėjimą visų Jungtinių 
Tautų ir jų vadų, ir aš ga
liu jum pareikšti, kaip aš 
pats pilnai žinau, kad jos 
mato būtiną reikalą laikytis 
mums išvien ir po karo, kad 
už tikrint taiką, paremtą 
pastovumo pagrindais.”

Raudonoji Armija Užėmė 
Krasnodarą, Krasnoarnieis- 
ką. Novočerkasską, Lichają
Sovietų Oficialiai Pranešimai
London, vas. 13. — Specialis Sovietų radijo praneši

mas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė užėmė miestus Novočerkasską, 

Lichają, Zvierevą, Novošachty ir Zoločevą.
Sovietų kariuomenė komandoje generolo majoro Šle- 

mino, toliau išvystydama savo ofensyvą, užėmė Licha- 
ja miestą su dideliu geležinkelių mazgu ir Zvierevos 
geležinkelio stotį.

Ukrainoje (Charkovo srityje) mūsų kariuomenė per 
atkaklias kautynes užėmė Zoločevo miestą ir geležin
kelio stotį.

Maskva, vas. 13. — Ukrainoje Sovietų kariuomenė 
taipgi atėmė iš vokiečių apskričio centrą Lipcy ir di
deles apgyventas vietas Kazacje Lopan, Rogan, Ka- 
mennaja Jaruga ir Starvetskaja.

LONDON, vas. 13. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas užrekorduotas Londone:

Mūsų kariuomenė vasario 12 d. Kubanės srityje per 
griežtas atakas užėmė Krasnodaro miestą (Kubanės 
kazokų sostinę, vakariniame Kaukaze) ir taip pat at
ėmė iš vokiečių apskričio centrą ir geležinkelių maz
gą Timoševskają, apskričių centrus ir geležinkelio Sto
tis Rbgovskają, Dinskają, Novotitarovskają ir apskri
čio centrą Tochtamukai.

Mūsų kariuomenė, toliau išvystydama savo ofensy
vą, užėmė Krasnoarmeisko miestą su dideliu geležinke
lių mazgu, ir tokiu būdu perkirto priešams svarbius 
geležinkeliu susisiekimus.

Ukrainoje mūsų kariuomenė taipgi užėmė VoroŠilov- 
sko miestą (už 25 mylių Į pietų vakarus nuo Voroši- 
lovgrado, didžio pramonės centro).

Į pietus nuo Kursko sovietiniai kariai per įtūžusias 
kautynes užmušė apie 2.000 vokiečiu kareiviu ir oficie- 
rių ir pagrobė daug kariniu reikmenų, tame skaičiui© 
50 kanuoliu, 158 kulkasvaidžius ir apkasų mortiras, 850 
šautuvų, 150 arklių ir kt.

Mūsų kariuomenė užėmė miestus Krasnodar, šachty, 
Krasnoarmeisk ir Vorošilovsk.

SOVIETU KARIUOMENE JAU TIK UŽ 11 
MYLIŲ NUO CHARKOVO DIDMIESČIO

Maskva. Raudonoji Ar
mija, užėmus Zoločevą, Lip
cy, Roganą (tik 11 mylių 
nuo Charkovo) ir Tarano- 
vką, iš trijų pusių apsupo 
vokiečius Charkove. Sovie
tu artilerija jau pasiekia 
Charkovą.

Į šiaurius nuo Charkovo 
raudonarmiečiai perkirto 
vokiečiam geležinkeli į 
Brianską.

Sovietinė kariuomenė vis 
arčiau užriečia plieno ir ug
nies lanką iš trijų šonų ap
link Rostova, kurio srityje 
esą pusė miliono hitlerinin
ku. Dabar ten naciam telie
ka jau tik vienas aplinkinis 
viena-rėlis geležinkelis, ei
nąs nuo Stalino, bėgimui iš 
Rostovo-Dono alkūnės į va
karus.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, vas. 12. — Laivyno pranešimas 278: 

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vasario 11. — Grupė mūsų vidutinių bombanešių Ma- 

rauderių, lydimi Airacobrų ir Lightning lėktuvų kovo
tojų iš ryto atakavo japonų pozicijas Mundoj (New 
Georgia saloj, Saliamono salyne). Mūsų bombos sukėlė 
gaisrus taikinių srityje.

(Anglijos radijas kartoti
nai skelbė savo korespon
dentų pranešimus iš Sovie
tų, kad vokiečiai deginą Ro
stovą, rengdamiesi nešdin
tis iš jo.)

Sovietai jau beveik apsu
po didį pramonės centrą 
Vorošilovgradą.

Sovietai vis kiečiau už
veržia 185,000 vokiečių, pri
spirtų kampan tarp Azovo 
ir Juodosios Jūros, ties 
Kerčo Sąsiauriu.

(Nacių kontroliuojamas 
Paryžiaus radijas sakė, kad 
Sovietų laivai iškėlė savo 
kariuomenę ir į šiaurius 
nuo Novorossiisko tame 
kampe.)

Sovietų karo laivai bom
barduoja vokiečius Novo
rossiisko srity.
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Nepavyks Jiems Ir Vėl
Dėl šio baisaus karo vyriausiai kalti 

budeliški hitlerininkai. Kai tik jie įsi
galėjo Vokietijoj, mes nuolat rašėme, 
kad jie ruošia baisų karą'ir mobilizavo
me mases kovai.

Bet kalti ir seni buvę Francijos ir 
Anglijos valdininkai, kurie nepadėjo 
Sovietu Sąjungai kovoti už taiką, bet ti
kėjosi, kad Hitleris puls Sovietus. Gyve
nime pasirodė, kad Hilerio ir jo razbai- 
ninkų šaikos apetitai daug didesni, negu 
manė Chamberlainas ir Daladier. Iš to 
reikia pasimokyti ir kartą ant visados 
sunaikinti hitlerišką žvėrių veislę, kuri 
yra žmogaus pavydale.

Bet štai amerikietis korespondentas 
Mr. C. L. Sulzberger rašo iš Londono, 
kad tūli Anglijos politikai nori po karo 
sulipdyti trilypę jėgą Balkanuose iš 

Vengrijos, Bulgarijos ir Turkijos ir toji 
jėga turi būti nukreipta prieš Sovietų 
Sąjungą. Mes manome, kad jų pastan
gos nueis vėjais, nes Jugoslavijos, Grai
kijos, Bulgarijos ir kitų Balkanų šalių 
liaudis nenorės trečio pasaulinio karo.

Pasakos Apie Finliandijos 
“Taiką”

Fašistų Finliandija nuo pirmos die
nos Hitlerio užpuolimo ant Sovietų Są
jungos eina su juo. Finliandijos aerodro
mai tarnauja Hitlerio lėktuvams, o jūrų 
bazės ----- submarinams, iš kurių prie
šo lėktuvai ir submarinai skandina 
Amerikos laivus ir žudo mūsų žmones! 
Finliandijoj yra net septynios Hitlerio 
divizijos, kurios kelis kartus puolė Mur
manską, kad jį paimti ir uždaryti Ame
rikos pagelbai kelią į Sovietų Sąjungą. 
Finliandijos fašistų armija išvien su 
Hitlerio armija puolė Leningradą, Mas
kvą ir net Stalingradą. Laike vienų me
tų sukakties nuo Japonijos užpuolimo 
ant Amerikos Perlų Uoste, Finliandijoj, 
Japonijos ambasados name, buvo rodo
mi judžiai, vaizduojanti japonų užpuoli
mą. Ten dalyvavo tūli aukšti Finliandi
jos fašistai valdininkai ir jie karštai plo
jo, sveikindami Japonijos budelišką už
puolimą ant Amerikos.

Bet gi Washingtone sėdi Finliandijos 
atstovas ponas Procope ir skleidžia na
cių propagandą. Nuo pat pirmos dienos 
Hitlerio užpuolimo ant Sovietų Sąjun
gos Amerikoj skleidžiąmi finų fašistų 
fttelai> būk Finliandija nenorinti karo, 
būk ją Sovietai užpuolę. Tai grynas ir 
bjaurus melas! Patsai banditas Hitleris, 
birželio 22 dieną, savo pirmoj kalboj, 
kada užpuolė Amerikos talkininkę, So
vietų Sąjungą, pareiškė, kad su nacių 
Vokietija išvien eina Finliandija ir Ru
munija. Ir finai užpuolė Sovietų Sąjun
gą, tą pačią naktį, kaip ir Hitleris.

Komercinėj spaudoj vis dažniau ran
dame raštų, būk Finliandija greitai išei
sianti iš karo. Tai finų fašistų propa
ganda. Tai muilinimas žmonėms akių,

Raktas žinomas, kad 1939 metais Fin
liandija atliko Hitlerio provokacinį kąrą 
prieš Sovietų Sąjungą, kad jo pagelba 
iššaukus karą tarpe Sovietų Sąjungos ir 
iš kitos pusės Anglijos ir Francijos. Ir 
jeigu to karo neįvyko, tai tik dėka SSSR 
budriai politikai. Visas svietas žino, kad 
finliandijos liaudis nenorėjo nei 1939 
hei 1941 metais karo, bet jį pradėjo Fin
liandijos fašistai valdonai. Ir tik tada 
Finliandijos liaudis nebus daugiau fa
šistu ir Hitlerio įrankis, kada ji, su pa
gelba Raudonosios Armijos, išsilaisvins 
iš po fašistų jungo.

' Stalingrado Griuvėsiai
Kur buvo gražus ir industrinis pusės 

miliono gyventojų Stalingrado miestas, 
ten liko tik griuvėsiai. Amerikos kores
pondentai Mr. Ralph Parker, Mr. Hen
ry Shapiro ir kitų Jungtinių Tautų spau
dos atstovai apžiūrinėja Stalingrado lie
kanas. Tūkstahčiai vokiečių lavonų guli 
gatvėse, nes dar nesuspėta palaidoti.

Miestas sugriautas. Jie rašo, kad ne
tik namai sudaužyti, bet net plytos su
gurintos. Ten buvo baisi kova. Ten pa
laidota Hitlerio galia. Sovietai neskelbė 
Stalingrado “atviru iniestu”, kaip kitur 
būdavo, kur atsibelsdavo dvidešimto 
šimtmečio budeliai naciai. Jie paskelbė 
jį hitlerizmo kapais ir tų atsiekė. Apie 
Stalingradą daug rašo ir ilgai dar rašys 
laisvos žmonijos spauda.

Apie Didvyrius
Dienraštyj Vilnyj (No. 34) Vincas 

Andriulis rašo:
“Maurice Hindus, pabuvęs 7 mėnesius 

Sovietų Sąjungoj, duoda atsakymą dėlko 
Sovietai taip gerai kariauja. Jis rašo, 
SSSR civiliai dirba po 11 valandų; valgo 
skrumniai; vakacijų neturi.

“Sunkumai dėdeli; pasiaukojimas ne
svietiškas, bet visa tai verta fašizmo su
mušimo.

“Kazoko Gordei Zubenko šeima irgi 
duoda mums suprasti kaip Sovietai ka
riauja. Jis pats yra politinis instrukto
rius, jo žmona virėja armijoj, jų sūnus ir 
viena duktė kulkosvaidininkai, jo kita 
duktė yra medikalė instruktorė armijoj.

“Visa šeima kariauja. O tokių šeimų 
yra daug?

Partizane Maryte
Drasko priešas šalį mūsų gimtą, 
Kruvinaisiais čaižo ją nagais.
Verčia šėldamas ją, kad aprimtų, 
O ji sako:—šėlsi neb’ilgai!

O ji sako:—Neparblokšt manęs tau!
O ji taria:—pats tu žūsi greit! 
Ir širdy tik laisvės giesmę giesta, 
O jos sūnūs žino jau kur eit.

Ne tik sūnūs, bet ir dukros josios 
Žino kas belieka jiems daryt.
—Pas draugus aš naktį šią išjosiu,— 
Taria Jurgis,—-lik sveika, Maryt!

O Marytė,—Jurgį pabučiavus, 
Jam pasako trumpą žodį tik: 
—Ten nuvykęs, Jurgi, vadui savo— 
Kad ir aš atvyksiu,—pasakyk!

Jau prieš amžius narsiosios Gražinos 
Kardu gynė laisvę, garbę mūs. 
Šiandien ir drauge su vyrais gina 
Mūs Marytės tėviškės namus.

ir, jei šiandien nelabai bedrįsta 
Priešas eiti plėšikaut nakčia, 
Tai dėl to, kad vokietį fašistą 
Švino kulkos naktį laukia čia.

Skina guldo jį laukuos ir girios’ 
Partizanai mūs, šauliai geri, 
O labiausiai—kovose patyręs 
Tai Mdrytės dr'ąsusai būrys.

Žino priešas tvirtą josios ranką, 
Bijo niekšai keršto jos teisaus. 
Nepasiekt jos gaubicoms', patrankoms, 
Ir žinių, kur ji—šnipai negaus.

Vakar čia—rytoj poryt kažikur 
Partizanai jūs išnirs staiga. 
Ir už vis jos bijo išdavikai,— 
Po jų kojom kelias bedegąs.

♦
Nei kur bėgti, slėptis bet kur—veltui: 
Jos draugų pasieks visur ranka.
Ir, hbrs priešas pykty kažkaip šėltų,— 
Jos drąsumas vis neišsenkąs.

Dega sprogsta sandėliai ir tiltai, 
Ešelonai darda nuo šlaitų.
Šaliai laisvė vėl nušvis pamiltai,— 
Švęsim ją su Maryte kartu!

Liudas Gira,
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Lietuviškų Klerikalų Politika: Be Karaliaus 
Ar Imperatoriaus Nei Žingsnio!

Klerikalų role 1905-1906 metais.—Jų globotojas caras Mikė žlugo.—Vyskupo Ka
revičiaus ir Smetonos pasimojiinai gauti “Mindaugj Antrąjį” — vėjais nuėjo.— 
Nepavyks jiems ir su imperatoriumi.—Atrodo, kad Lietuvos žmonės norės būti 

laisvi ir patys savo reikalus svarstyti.

Rašo R. MIZARA
II.

Jei kas šiandien paklaustų Kazio Pak
što, kodėl jis pirmiau mojosi Lietuvą 
įkišti į Hitlerio “sukurtą” Ostlandą, o 
dabar darbuojasi tą pačią Lietuvą įkišti 
į Baltoskandiją ir duoti jai imperatorių, 
tai jis, menu, galėtų labai lengvai pasi
teisinti. Profesorius galėtų net ir šitaip 
atsakyti:

— Čia ne mano vieno politika. Su ma
nim stovi mano vadai, kurie mane še
ria; su manim stovi Grinius, Januškis, 
Grigaitis ir visa eilė kitų tautos įžymy
bių. Pagaliau, mano sriovės vadai, kle
rikalai, visuomet rūpinosi Lietuvą pa
daryti monarchistine.

Ir šiuo atveju profesorius būtų teisin
gas.

Nes nuo to laiko, kai Lietuvoje pra
dėjo reikštis tautinis žmonių atbudimas, 
klerikalai ir t. v. tautininkai visuomet 
darbavosi ta pačia kryptimi: palaikyti 
ant Lietuvos žmonių sprando “dievo pa
laimintąjį”—ciesorių, kaizerį, karalių ar
ba imperatorių. Tik su jo pagalba kleri
kalams būsią lengviau žmones valdyti ir 
išnaudoti savo interesams.

Kad taip buvo, liudija visa eilė isto
rinių faktų,—nemalonių, liūdnų faktų. 
Pažiūrėkime į kai kuriuos jų.

1905 m. Vilniaus Seimas.
1905 m. pradėjo braškėti caristine 

santvarka Rusijoje ir josios pavergtuo
se kraštuose. Prasidėjo revoliucija, žmo
nių sukilimai. Revoliucijos bangos pa
siekė ir Lietuvą.

1905 m. Vilniuje susirinko Lietuvos 
seimas, šiandien žinomas kaipo Vilniaus 
Seimas. Jame buvo atstovautos visokios 
žmonių sriovės. Seimas nutarė “rištis ir 
stoti kovon drauge su sukilusia visų Ru
sijos tautų liaudimi” prieš caristinę 
santvarką. Seimas tarė:

“Susivienijus namieje, pridera mums 
jungtis su visomis Rusijos tautomis, kurios 
padeda griauti tą tvarką, o kol kas rei
kia: nemokėti jokių mokesčių, uždarinėti 
monopolius, neleisti vaikų į rusiškas pra
dedamąsias mokyklas, net i Kauno, Vil
niaus, Gardino gubernijose valsčius, teis
mus ir visas kitas dabartinės valdžios 
įstaigas, neleisti savo brolių į kariuome
nę, reikalui prisiėjus, streikuoti visiems 
darbo žmonėms miestuose ir sodžiuose.”

Tai tik trumpa iš to svarbaus doku
mento, iš tosios rezoliucijos^ištrauka, ta
čiau ji labai svarbi. Vilniaus Seimas, va
dinasi, paskelbė caro valdžiai griežtą 
kovą. Vilniaus Seimas pasisakė už laisvę 
Lietuvai (už autonomiją).

Kaip gi į tai reagavo Lietuvos kleri
kalai? Kaip į tąjį bendrą Lietuvos'žmo
nių balsą žiūrėjo aukštoji katalikiškoji 
Lietuvos dvasiškų a?

Aiškiausiai tą patvirtina praloto An
tanavičiaus (Seinų vyskupijos valdyto
jo) aplinkraštis, skaitytas bažnyčiose ir 
išspausdintas tūloj lietuviškoje spaudoj.

Lietuviškų Pdlkų Raudonojoj Armijoj artileristai pHe savo ginklų, kuriais bus išmušti 
vokifečiai okupantai iš LietUvos. Gal klerikalai maho> kad šitie vyrai kovoja už imperato
rių Lietuvai? Klysta tie ponai! Jie kovoja už lietuvių tautės išlaisvinimą! Už laimingąjį 
gyvenimą!

Washington. — Įnešta 
kongresui atšaukt preziden
to patvarkymą, kad niekas 
negali imt daugiau algos 
kaip $25,000 per metus.

Pralotas Antanavičius pareiškė^ jog ko
voti prieš caro vyriausybę yra neleisti
na, jog “kas priešinusi (caro) vyriausy
bei, tas priešinasi Dievo įstatymui...”

Pralotas Antanavičius ragino tikin
čiuosius mušti tuos, kurie kovoja prieš 
carą, išduoti juos į caro vyriausybės 
rankas, nes kurie to nepadarysite, “tai 
negausite per išpažintį išrišimo iš nusi
dėjimų.”

1913 metais kun. Laukaitis, kalbėda
mas valstybės dūmoje, didžiavosi:

“Mės, kunigai, uoliai padėjome valdžiai 
malšinti kramolą (sukilimą) Lietuvoje...” 

Paskui kun. Laukaitis ir Martynas 
Yčas, — abu dūmos atstovai, — įteikė 
carui dovanų, abrozdą, už ką pastarasis 
grąžon apdovanojo juodu po medalį!

Kai kas gali pamanyti, jog šitie įvy
kiai, šitie praloto Antanavičiaus ir kun. 
Laukaičio pareiškimai tebuvo tik “nema
lonus išsišokimas.” Toli gražu ne! Tai 
buvo bendra Lietuvos klerikalų politinė 
linija.

Dar 1900 m. kunigų leidžiamas laik
raštis Tėvynės Sargas (num. 12-tame) 
rašė:

“. . . politišką Lietuvos neprigulmybę 
skaitome už tuščią svajonę ir prieš aną 
išreikštą neva Lietuvos socijal-demokratų 
partijos išleidžiamose knygelėse atvirai 
protestuojame. Sargiečiai (vadinasi, kleri
kalai), o su jais visa konservatyviška lig 
kaulų smegenų Lietuva, pripažįsta cieso
rių už tikrą savo valdoną ir nuo Rusijos 
nėrūpinasi skirtis . . .”

Pasakyta apgalvotai. Pasakyta aiš
kiai !

Kai čaristinis režimas smaugė Lietu
vą, kai geriausieji Lietuvos sūnūs ir 
dukterys buvo galabinami ir siunčiami 
į Sibirą, tai mūsų klerikalai visa širdimi 
dirbo budeliškai caro valdžiai. 1910 m. 
ktinigas Jakštas-Dambrauskas savo re
daguojamame žurnale “Draugija” (num. 
5) šitaip filozofavo.

“Dabartinis valstybės rūmų savininkas 
yra rusų tauta, ir viršiausias tų rūmų už- 
veiclza — Rusijos caras. Visos 125 tautos, 
gyvenančios šalip rusų tame name, turi 
pildyti pastatytas to aukščiausio užveiz- 
dos kiekvienai tautai sąlygas ir mokėt 
jam kasmet už užimamą butą tam tikrą 
mokestį-donį. . . Griauti patiems tą butą 
(vadinasi, carizmą) arba kviesti kitus, 
kad jį griautų, būtų labai negudrus pa
sielgimas . . . Taip pat nieko nepelnytume, 
jei. . . bandytume tartis tiesioginiai su ru
sų tauta, aplenkiant vyriausi J08 pastaty
tąjį užvėizdą.”
Kaip diena aiški tų metų Lietuvos kle

rikalų politinė platforma. Tiesa, šian ir 
ten atsirado vienas kitas kunigas,—pado
resnis, patrij o tingesnis kunigas, — kuris 
nepaisė šitos juodosios platformos ir ko
vojo prieš carizmą. Deja, tokių buvo ne
daug.

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS
Gerbiama Redakcija: Mel

džiu man paaiškinti apie 1942 
metų “income tax.” Kelintą 
nuošimtį reikia mokėti ir ar 
reikia mokėti už pirktus “war 
bonds”? Ir kiek už ką išro- 
kuoja iš tų taksų ? Tariu šir
dingai dėkui.

Skaitytojas.

ATSAKYMAS
Šis taksų mokėjimo klausi

mas yra toks supintas daly
kas, jog jokiu būdu negalima 
trumpai ir aiškiai atsakyti. 
Mat, priklauso, kiek žmogus 
uždirba, kiek jis turi, apart 
pats savęs, dar kitų šeimos 
narių užlaikyti. Be to, iš kur 
tos jo įplaukos pareina: iš al
gos, ar biznio ir 1.1. Vadina
si, kiekvienas taksų mokėto
jas yra atskira problema ir 
atskiras reikalas. Geriausias 
informacijas galite gauti arti
miausiam mieste valdžios įstai
gose. Ten pasakysite, kiek už
dirbate, keli iš to uždarbio 
gyvenate ir jums paaiškins, 
kiek už ką išimama ir kiek jūs 
turite mokėti taksų.

Dėl pavyzdžio, paduosime 
keletą uždarbio sumų. Daleis- 
kime, kad žmogus uždirbo 
pernai per visus metus $1,025. 
Jeigu jis yra pavienis, tai šie
met viso taksų turės mokėti 
$84. O jeigu uždirbo $1,500, 
tai turės mokėti net $167.

Už karo bonus atskirai tak
sų nereikia mokėti. Jie prisi
skaitė prie įplaukų, tai yra, 
valdžiai nesvarbu, kur tą savo 
uždarbį pacjejai: praleidai 
kasdieniniams reikalams, ar 
dalį įvesdinai į karo bonus. 
Svarbu, kiek uždirbai. Iš to 
uždarbio nereikia taksus mo
kėti tik už pirmus penkius 
šimtus dolerių. Kas tik viršaus 
tų penkių šimtų dolerių, moki 
taksus, viso labo apie 19 nuo
šimtį.

Newark, N. J.
Padėka Geriems Draugams
Pasibaigus Laisvės vajui ir 

truputį pasilsėjus, noriu pa
brėžti keletą žodžių apie va
jaus įspūdžius, šiais metais bu
vo daug lengviau gauti naujų 
skaitytojų, negu pereitais me
tais. O su atnaujinimais, tai 
nebuvo jokios bėdos. Kur nuei
si, tai žmonės be jokių ceremo
nijų užsimoka ir padėkavoja, 
kad atėjai iškolektuoti.

Laisvę žmonės myli ir pripa
žįsta, kad tai yra vienintelis 
laikraštis, kuris paduoda tei
singas žinias iš karo lauko ir 
iš Amerikos lietuvių darbuotės 
ir stengiasi vienyti lietuvių vi
suomenę, kad visi veiktų iš vie
no ir tuom pagelbėtų Suvieny- 
tom Tautom laimėt karą prieš 
viso pasaulio priešus nacius. 
Jeigu visi lietuvių laikraščiai 
stengtųsi gelbėt Suvienytom 
Tautom, kaip Laisvė, tai lietu
viai galėtų daug prisidėt prie 
greitesnio laimėjimo šio karo. 
Ir kuo greičiau Jungtinės Tau
tos laimes, tuo mes visi jausi
mės laimingesni.

Dabar labai širdingai ačiū 
| visiem mano pagelbininkam, 

kurie man gelbėjo kiek galėda
mi, kad laimėčiau pirmą dova
ną. D r. J. J. Kaškiaučius da
vė daug naujų skaitytojų, taip
gi draugas A. Kazakevičius da
vė daug naujų ir senų atnau
jino. Jis yra da ne senas New
ark© gyventojas, bet geras vei
kėjas ir gali daug nuveikti dar
bininkų judėjimui. K. čiurlis 
iš Bayonne davė daug pointų. 
A. Matulis iš Jersey City, Geo. 
Stasiukaitis iš Cliffside, J. Sta
nd is iš Bayonnės. Ir visiems 
kitiems, kurie man pagelbėjo, 
širdingai ačiū.

K. Žukauskienė.
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DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ LIETUVA PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS MARGIS
Aplankęs lietuvių kraštą 

Tacitas, senovės Romos is
torikas, gyvenęs daugiau 
kaip pirm 18 šimtų metų, 
rašė, jog to krašto gyvento
jai yra “žmoniškiausi žmo
nės” (homines humanissi- 
mi).

Iš senoviniu Lietuvos 
kapinių atkasti palaikai, 
dirbiniai ir galvų kaulai 
liudija, kad ten lietuviai 
gyveno bent nuo ketvirto 
krikščioniškos gadynės 
šimtmečio.

Bet Lietuva pasidarė ži
noma tikruoju savo vardu 
tiktai dešimtame šimtmety
je.

Lietuviai aukštaičiai ir 
žemaičiai jau tada buvo už
ėmę plotą aplink Nerį (Vi
liją), Nemuną ir jo prieu- 
pius iki Baltijos Jūros. Ka
ringoji, tamsiaplaukė lietu
vių gentė jotvingiai buvo 
įsiterpę tarp gudų ir mozū
rų nuo Bugo ir Neries upių 
iki Nemuno, Gardino, Ploc- 
ko ir kit. srityse. Vokiečių 
išnaikinta lietuvių giminė 
senoviniai prūsai gyveno 
tarp Nemuno ir Vislos že
mupių. Latviai, vieninteliai' 
iki šiol išlikę tiesioginiai 
lietuvių giminaičiai, susi
kūrė abiem Dauguvos 
(Dvinos) upės pusėm. Bu
vo ir mažesnių lietuviškų 
genčių, kaip kad galindai 
(goladai), apsigyvenę prie 
Porotvos upės, įplaukian
čios į Maskvos upę, ir kt. 
Yra istorikų, kurie teigia, 
kad net krivičiai, Smolens
ko plote, buvę lietuvių pa
dermės. Bendrai imant, lie
tuviškos gentės dešimtame 
šimtmetyje buvo užėmusios 
plotą į rytus ir pietų rytus 
nuo Baltijos Jūros, nuo Vi
slos upės vidurinės ir že
mutinės tėkmės pietuose 
iki Peipuso (Čudskoje) 
ežero šiaurėje ir į rytus ir 
pietus iki tų vietų, kur su
sidaro skirtingas upių 
plaukimas — vienos plau
kia į Baltiją, o kitos į Juo
dąją Jūrą.

Prūsai pasirodė istorijos 
lapuose baigiantis dešim
tam amžiui, bet greitai pa
teko į vokiečių (teutonų) 
kryžiuočiij ordino nagus ir 
palaipsniui tapo sunaikin
ti; jotvingiai buvo išnovyti 
per karus su slavų tauto
mis; latviai gi pakliuvo po 
kitų vokiečių, Livonijos 
kryžiuočių letena ir tada 
nepajėgė sukurti savaran
kiškos valstybės.

Nei žemaičiai patys neį
steigė savo valstybės. Dėl 
jų per ilgus laiku kariavo 
aukštaičiai su vokiečiais 
kryžiuočiais, iki pagaliaus 
penkioliktame amžiuje že
maičiai susijungė su aukš
taičiais. Taigi lietuvių val
stybės lopšys buvo aukštai- V • •ciai.

Prieš-istoriniais savo lai
kais lietuviai gyveno pasi
skirstę į daugelį nepriklau
somų genčių ir kaimų, vie
ni nuo kitų skiriami miš
kais, pelkėmis ir upėmis. 
Įvairios jų gentės vedė 
smulkius karus, kad at
remt slavų bei vokiečių įsi
veržimus. Dar pirm lietu
vių valstybės įkūrimo, jie 
turėjo vietinius savo vadus- 
kunigaikščius, kuriuos anų 
laikų užrašai lotynų kalba 
vadina vadais (duces), ka

kaliais (reges), karaliu
kais (reguli), galviniais 
(capitanei) ir kitaip.

O tokių kunigaikštukų 
daug būta Aukštaičiuose, 
Žemaičiuose ir Jotvingiuo- 

I se. Taip antai, anų laikų 
kronikos-metraščiai • sako, 
kad viename mūšyje kartą 
žuvę 40 jotvingių kuni
gaikščių, o tūlose kautynė
se vieną sykį kritę net 70 
žemaičių kunigaikščių.

Reikia manyti, jog tai bu
vo ne kokių lietuviškų val
stybių ar valstybėlių valdo
vai, bet tik savo padermių- 
genčių vadai, viršilos, pir
mininkai arba galviniai.

Menama, jog tais laikais 
žemė dar buvo bendra visos 
savo padermės nuosavybė.

Aišku, jog artimos lietu
vių padermės kartais susi
eidavo ir susitardavo savi- 
tarpyje tam tikrais bend
rais reikalais. Bet dažniau 
galėjo susieiti ir susitarti 
padermių seniūnai, virši
los, vadinami kunigaikš
čiai, kurie visuomet pryša- 
kin aikštėn iškyla, vedant 
karus arba santaiką da
rant.

Dvyliktam amžiui bai
giantis jau daugiau lietu
vių genčių susiburia sutar
tiniem žygiam, bet jiems 
dar vadovauja keli iki ke
liolikos kunigaikščių. Ta- 
čiaus reikėjo ir vieno bend
ro visiems vado, kurį tur
būt, išsirinkdavo tik vie
nam mūšiui.

Tokie laikini vadai yra 
tikrųjų valdovų-kunigaikš- 
čių pirmatakai, kaip mato
me ir kitų tautų istorijoj.

Jau pačioje trylikto am
žiaus pradžioje atsirado 
Lietuvoj mažos valstybėlės, 
susidariusios iš palaipsniui 
krūvon susidėjusių pader
mių. Valstybėlių gi kuni
gaikščiai, matyt, buvo ko
kie smarkesni padermės 
vadai, išgavę ir išlaikę val
džią joje. Taip įsigyvenęs 
kunigaikštis galėjo perduot 
valdžią savo giminaičiams 
kaipo įpėdiniams, o tie — 
didint savo valstybėlę, pri
jungiant jai kitas gentes. 
Tokiu būdu jau tarp 1210 
ir 1220 metų viena kuni
gaikštiška šeima valdo 
stambią Aukštaičių ir Že
maičių dalį.

RINGAUDAS IR 
MINDAUGIS

Pirmojoj trylikto amžiaus 
pusėj pasirodo scenoje Rin
gaudas (Ryngold) ir įgyja 
šiokią tokią viršenybę prieš 
kitas padermes Lietuvoje 
ir Jotvingiuose’ (kurių kra
štas tada, beje, buvo vadi
namas Juodąja Rusija, ar
ba Juodąja Gudija). Jis iš
gavo pirmenybę ir tūlose 
Raudonosios Rusijos ()u- 
dų-ukr ai nų-rusi nų) srity
se, kaip kad Volyniuje, Ga- 
liče ir kitur.

LIVONIJOS KRY
ŽIUOČIAI

Lietuviams teko drūtin- 
tis ir prieš vokiečių Livoni
jos kryžiuočių ordiną. Į es- 
tų-latvių kraštą ten jau 
11-me šimtmetyje pradėjo 
skverbtis vokiečiai. Jų Bre
meno arkivyskupas 1186 
metais atsiuntė savo misio
nierius, .o popiežius Inno- 
centas Trečiasis įsteigė ten 
1202 ar 1204 metais vokie

čių kryžiuočių-kardininkų 
broliją, arba ordiną, kad 
jie kardu skleistų katalikų 
religiją tarp Pabaltijo pa
gonių. Livonijos kryžiuo
čiai vis dažniau ėmė veržtis 
i lietuviu žemes.

Ringaudo sūnus, Mindau- 
gis, laikomas tikruoju Lie
tuvos valstybės įkūrėju, su
sidūrė jau -su rimtu pavo
jum iš Livonijos kryžiuo
čių pusės ir buvo privers
tas padaryt jiem didelių 
nuolaidu. Jis užleido kelias 
gretimas jiems Lietuvos 
dalis, net apsikrikštijo 1250 
m. ir mainais už tai gavo 
karaliaus karūną nuo po
piežiaus Innocento Ketvir
tojo. Tas kryžiuočių ordi
nas išveržė tikrai plėšikiš
ką sutartį iš Mindaugio, 
kuris buvo sutikęs net visą 
Lietuvą jiems pervesti, jei
gu pats neturėtų vaikų-įpė- 
clinių.

Bet kai tik Mindaugis 
įsteigė ir sudrūtino aukš
taičių, žemaičių ir (lietu
viškų) kuru sąjungą, jis 
atmetė krikščionybę, panai
kino sutartį su kryžiuočiais 
ir 1260 metais paskelbė vi
suotiną lietuvių tautos su
kilimą prieš Livonijos vo
kiečių ordiną. Taip ir bu
vo nusikratyta kryžiuočių 
jungo.

Mindaugio valdžioje Lie
tuva kaipo valstybė pradė
jo sparčiai eit platyn, už
imdama gretimąsias gudų 
žemes iš rytų ir pietų. Ne
trukus Lietuvos valstybės 
ribose buvo jau keliariopai 
daugiau gudų žemių, negu 
lietuvių.

SKIRTINGI RYŠIAI 
SU PRIJUNGTAIS 

KRAŠTAIS
Svetimi kraštai, kuriuos 

Lietuva buvo užėmusi, ne 
lygiai su ja susirišdavo — 
vieni visai susiliejo su Lie
tuva ir virto valstybės 
branduolio dalim; kiti bu
vo susiję palaidesniais ry
šiais su ja, pasilaikė gana 
daug savarankiškumo ir li
ko tik kaipo Lietuvos prie- 
dai-sritys.

Trylikto amžiaus vidury
je prie Lietuvos buvo pri
jungti plotai tarp Dėsnos 
ir Dauguvos upių, su Bra- 
slavos miestu, kurie pir
miau priklausė gudiškai 
Polocko kunigaikštijai. Tuo 
pačiu laikotarpiu Lietuvai 
perėjo Juodoji Gudija (bu
vusi jotvingių žemė), kai
rėje Nemuno prieupių pu
sėje, ypač apie Svisločių, su 
Naugardėliu (Novogrud- 
ku), Vilkaviškiu, Slanimu 
ir Gardinu. Seniau tatai ir
gi buvo Polocko žemių da
lis, o Gardine tūlą laiką sė
dėjo gudų kunigaikštis.
VISA TAUTA KAIP DI
DŽIOJO KUNIGAIKŠČIO 

NUOSAVYBĖ
Didysis kunigaikštis Min

daugis taip sutvirtino savo 
valdžią, kad jis laikė visą 
Lietuvos valstybę savo pri
vačia nuosavybe, kurią jis 
galįs paskirstyti ir kaipo 
palikimą savo sūnums. 
Kiekvienam sūnui buvo pa
liekama tam tikra tikrosios 
Lietuvos dalis arba kokia 
svetima, prijungta sritis. )

Didysis kunigaikštis pas-] 
kirdavo savo įpėdiniu tą

Gen. VINCAS VITKAUSKAS, 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
vadas, o dabar lietuviškų Rau
donosios Armijos pulkų ko- 
mandierius, kovotojas prieš 
šių dienų kryžiuočius — hit
lerininkus.

sūnų, kuris jam geriausiai 
patikdavo. To nežiūrint 
dažnai didžiuoju kunigaik
ščiu tapdavo kitas, kuriam 
pavykdavo užgrobti didžią
ją kunigaikštystę. Taip an
tai, Gediminas, antrasis po 
Mindaugio Lietuvos valsty
bės kūrėjas (skirtingos gi
minės negu Mindaugis), bu
vo paskyręs didžiuoju ku
nigaikščiu Jaunutį, bet ki
tas Gedimino sūnus Algir
das su savo brolio Kęstučio 
parama nuvertė Jaunutį ir 
pats atsisėdo ant didžiosios 
kunigaikštijos sosto. Buvo 
ir daugiau panašių atsitiki
mu, v

Šiaip didysis kunigaikš
tis, ypač nuo Gedimino lai
kų buvo kitų savo giminės 
kunigaikščių galva. Jie tu
rėjo jam rodyti tam tikrą 
pagarbą ir reikale taikanti 
jam kare. O kaip eiliniai 
kunigaikščiai valdė savo 
gautas Lietuvos dalis ar 
prijungtas sritis, didysis 
kunigaikštis į tai paprastai 
nesikišdavo, nors jis ir lai
kydavo save ištisos Lietu
vos viešpačiu. Tik retes- 
niuose atsitikimuose didysis 
kunigaikštis įsiterpdavo į 
žemesnio kunigaikščio val
domą plotą ir palaikydavo 
jame kiek savo kariuome
nės.

Didysis kunigaikštis skai
tėsi ir tokiu visos tikrosios 
Lietuvos gyventojų savinin
ku, prieš kurį jie neturėjo 
jokių teisių. Jis pats buvo 
ir vyriausias karo vadas ir 
aukščiausias teisėjas.

Kiti Lietuvos kunigaikš
čiai savo valdomuose plo
tuose taipgi laikė save ne
ribotais visų žmonių ir jų 
žemiu savininkais. Toks vie
tinis kunigaikštis bet kada 
galėjo atimt žemę ne tik iš 
paprastų bajorų, be ir iš 
aukštų ponų. Nelaisvi gi 
valstiečiai buvo tik kuni
gaikščio ir ponų-bajorų ver
gai.

Kai kurie istorikai teigia, 
kad, 'kunigaikščiams įsiga
lėjus, Lietuvoje visai nebu
vo paprastų laisvųjų žmo
nių luomo. Visą žemę valdė 
arba kunigaikščiai arba ba
jorai, kurie buvo vyčių, ka
rių luomas. O bajorai turė
jo darbu, tarnyba arba 
duoklėmis atsiteisti tiem 
kunigaikščiam, kurių valdi
niai jie buvo.

Iš LIETUVIŲ PRAEITIES 
KOVŲ SU VOKIEČIAIS
Ten, kur Punios upelis 

įteka į Nemuną, stūkso auk
štas piliakalnis. Tai čia bu
vo senovės Pilėnai, išgarsė
ję didvyriškais kunigaikščio 
Margio žygiais.

Keturioliktojo šimtmečio 
pradžioje kryžiuočiai stai
ga užpuolė šias apylinkes. 
Margį, kelerių metų kūdi
kį, vokiški plėšikai pasigro
bė ir nusigabeno į Prūsus. 
Ten jį pakrikštijo, mokė vo
kiškai ir stengės padaryti 
Lietuvos krašto budeliu.

Tačiau Margis neaiškiai 
prisimindavo pagrobimą, 
kai liepsnojo kryžiuočių pa
degti jo tėvo namai, kai ne
lygioje kovoje žuvo tėvas. 
Nelaisvėje buvęs senas lie
tuvis augančiam jaunuoliui 
slapčia pasakodavo apie tė
viškę, tylomis dainuodavo 
senas lietuviškas karo dai
nas.

Margis augo pas vokie
čius bet kartu augo ir jo 
neapykanta amžiniems sa
vo krašto priešams. Džiau
gėsi kryžiuočiai, kad jis uo-

SANTYKIAI SU PRI
JUNGTOMIS SRITIMIS
Greta lietuviškų žemių, 

didžiojo Lietuvos kunigaik
ščio žinyboje buvo daugybė 
kitų kunigaikštijų. Kai ku
rias jų valdė didžiojo kuni
gaikščio šeimos nariai bei 
kitų senovės lietuvių kuni
gaikščių ainiai; o kitos ku
nigaikštijos pasiliko rusų 
kunigaikščių Riurikų kil
mės rankose.

Tarp šitaip valdomų ne
lietuviškų kraštų buvo Po
lockas, Vitebskas, Smolens
kas, Kijevas, Volynius, Ry
tų Podolius (Braclava) ir 
Sievero - Černigovo kuni
gaikštija.

Tie kraštai nebuvo lietu
vių užkariauti, o skirtingais 
keliais susidėję su Lietuva. 
Jie patys buvo pasišaukę 
lietuvių kunigaikščius vieš
patauti arba laisvu noru 
pasidavę didžiajam Lietu
vos kunigaikščiui, tūli gi 
per vedybas atitekę Lietu
vai.

Dabartiniu laiku neleng
va išaiškinti tokie savano
riai svetimų sričių prisidė
jimai prie Lietuvos. Kai 
kurie rašytojai mato vieną 
priežastį tame, kad Lietu
va buvo tirščiau apgyventa 
negu, sakysim, gudų žemės. 
Tūli kiti spėja, kad mi
nimos sritys matė Lietuvo
je geresnę joms valstybinę 
organizaciją; be to, gal kai 
kurios rusų-gudų žemės dė
josi. prie Lietuvos, kad at- 
sipalaidot nuo totorių ar
ba išvengt jų jungo.

Bet tokios sritys, kaip 
Polockas, Vitebskas, Smo
lenskas ir kitos rusų žemės 
šiaurėje, o ypač Didysis 
Novgorodas, turėjo stiprią 
visuomeninę organizaciją, 
kur žmonės per savo suei- 
gas-“viečęs” buvo labai su
siaurinę ir kunigaikščių 
valdžią. Tai buvo kraštai 
su didele istorine praeičia.

Tačiau, kaip dėl to rašo 
Aug. Janulaitis, sekdamas 
Kutrzebą, “plati Polocko 
kunigaikštija, apėmusi ku
rį laiką, be Polocko, darki-

(Tąsa 4-ame pusi.)

Rašo K. Sidcravičius
liai mokosi karo mokslo, 
kad stiprus, kaip ąžuolas, o 
ginklą valdo geriau už savo 
mokytojus.

Kai arui sparnai išaugo, 
jis išskrido. Pamatęs, kad 
jau nebėra daugiau ko mo
kytis iš priešo, Margis vie
ną naktį su senuoju lietu
viu išbėgo į tėvynę.

Vokiečiai siuto. Tai buvo 
didelio kryžiaus karo žygio 
prieš Lietuvą išvakarėse. Iš 
Vakarų Europos plaukė 
nuotykių iešką kunigaikš
čiai su būriais gerai gink
luotų kareivių, ėjo minios 
nusigyvenusių plėšikaujan
čių riterių, ištroškusių gro
bio. Tilžėje buvo statomas 
ištisas laivynas. Į tą žygį 
kryžiuočiai buvo numatę ir 
Margį pasiimti.

Ir Margis staiga grįžo. 
Tai buvo vieną šiltą gegu
žės vakarą. Margis, jau Pi
lėnų- kunigaikštis, su savo 
vyrais atplaukė valtimis, 
išmušė kryžiuočių uosto 
sargybas, laivus aplaistė 
smalą, padegė ir, kol pily 
girtuokliavę riteriai susi
vokė, vėl išnyko nakties 
tamsoje.

1336 m. didelė kryžiuočių 
kariuomenė patraukė tie
siai į Pilėnus.

Pajutęs artėjantį priešą, 
Margis įsakė pilies kuore 
uždegti signalinę ugnį. Pa
matę ženklą, visi, kas tik 
gyvas, su visu turtu ir šei
momis skubėjo į pilį.

Kaip juodas debesys, at
slinko milžiniška kryžiuočių 
kariuomenė ir sustojo prie 
pilies. Kryžiuočių buvo bent 
dvidešimt kartų daugiau, ir 
jie tuoj pareikalavo Pilėnų 
gynėjus pasiduoti, žadėda
mi dovanoti gyvybę.

Vieton atsakymo Margis 
įsakė apšaudyti vokiečius 
strėlėmis.

■Kryžiuočiai pradėjo ap
gulimą. Įsikūrė stovyklą, 
pasistatė ištisą miestą pala
pinių. Pilį apsupo, išrito 
pirmyn atsigabentas maši
nas ir ėmė jomis laidyti di
dokus akmenis ir degan
čias strėles. Paskui pėsti
ninkai, prisidengdami gal
vas skydais, pradėjo štur
muoti pilį, dešimtimis kopė
čių lipdami ant jos sienų.

Margio vadovaujami pi
lies gynėjai šaudė priešus 
strėlėmis, rito ant jų galvų 
sunkius rąstus, akmenis, o į 
viršų užlipusius varstė ra
gotinėmis, kapojo kardais 
ir kirviais.

Greta vyrų kovėsi ir mo
terys. Vienos jų pylė vokie
čiams ant galvų verdantį 
vandenį ir degančią smalą, 
kitos traukė į šalį sužeis
tuosius ir tvarstė jų žaiz
das. Vaikai budėjo ant 
šiaudinių stogų ir gesino 
užkritusias degančias strė
les.

Margis drąsino kovotojus 
ir pats kovėsi ant sienų pa
čiose pavojingiausiose vie
tose.

Diena baigėsi. Visi papi
lęs grioviai buvo pilni vo
kiečių lavonų, o pilies gynė
jai laikėsi tvirtai.

Kitą dieną kova užvirė 
iš naujo ir tuo pačiu atkak
lumu tęsėsi iki vakaro. 
Tvirta Margio stovyla visa
dos pasirodydavo ten, kur 
kryžiuočiams pavykdavo 

prasiskverbti iki pilies sie
nų viršaus. Sušvytruodavo 
sunkus jo kardas, ir gele
žim kaustyti kūnai varty
damiesi lėkdavo žemyn.

Kryžiuočių vadai nervi
nosi. Jie buvo numatę me
dinę Pilėnų pilį paimti pir
mu puolimu, o paskui su 
milžiniška kariuomene pa
traukti į šalies vidų, ten 
plėšti, deginti ir žudyti.

Margio vadovaujamos ne
didelės įgulos atkaklumas 
ardė jų planus. Kiekviena 
čia sugaišta diena didžia
jam Lietuvos kunigaikščiui 
Gediminui davė progos mo
bilizuoti naujas jėgas vokie
čių puolimui atremti.

Įtūžę riteriai kasdien pik
čiau varė pėstininkus į ata
kas ir patys lipo ant sienų, 
bet pakirsti virto žemyn.

Šitaip kova ėjo keliolika 
dienų. Kovėsi ir lengviau 
sužeistiej i. Bet ga
lų gale kautis tinka
mų vyrų beliko vos ke
letas. Vokiečiai vis garsiau 
reikalavo padėti ginklus.

— Mirsim, bet nepasiduo
sime! — tarė Margis savo 
draugams, ir įsakė pilies 
kieme sukrauti didelį laužą 
ir į jį sunešti visa, kas bu
vo brangesnio.

Kas tik pajėgė, ėmėsi 
darbo. Kai laužas buvo pa
ruoštas, tada jį padegė, ir 
visi gyvi likę gynėjai, mo
terys ir vaikai, šoko į laužą 
ir čia žudėsi peiliais, kad 
nepatektų į nelaisvę krau- 

I gėriams kryžiuočiams.
Išaušo ' jau rytas, kai 

Margis atsisveikino savo 
jauną žmoną ir, nudūręs 

ją, sviedė į degantį laužą.
Į pilies kiemą, pagaliau, 

įsiveržė vokiečiai. Jų būrys, 
išvydęs reginį, sustingo prie 
vartų. Vos du žmonės te
buvo pilyje: senas vaidila ir 
Margis. Pamatęs priešus, 
senis dar sviedė į juos kir
vį ir pats išnyko laužo liep
snose. O Margis paskutinį 
kartą parodė kryžiuočiams, 
ką išmokęs. Iškėlęs sunkų 
dvirankį kardą, jis metėsi 
ant priešų būrio ir kirto, 
kapojo į visas puses. Nuo 
kiekvieno smūgio virto vo- 
kietys, ir bematant žemėje 
raitėsi keliolika baisiais 
kirčiais sužalotų kūnų. 
Tiktai tada, kai kelis kar
tus jį sužeidė, jis trenkė 
paskutinį smūgį vokiečių 
komtūrui ir, siųsdamas pra
keikimą, amžiniesiems Lie
tuvos priešams, šoko į lau
žą.

Kryžiuočiai nuleidę nosis 
palaidojo savo užmuštus, 
surinko sužeistus ir grįžo, 
iš kur atėję — be grobio 
ir be garbės. Toliau eiti į 
Lietuvą tą kartą jie nebe
drįso.

O Margio pasiųstas pra
keikimas ir šiandien tebe
skamba Nemuno krantuo
se. Jį girdi drąsūs Lietuvos 
partizanai, kaip ir tie Pilė
nų didvyriai, kaudamiesi 
ligi paskutinio kraujo lašo 
su naujais kryžiuočiais — 
Hitlerio banditais. Jį gir
dim ir mes, Lietuviškojo 
junginio kariai, ir prisiekia
me už visų amžių skriaudas 
atkeršyti vokiečiams grobi
kams.

(Iš lietuvių .raudonarmie
čių laikraščio “Tėvynė šau
kia” Nr 9, 1942. V. 9.}



LAISVAKetvirtas Puslapis

Naciški “viršžmogiai” Ryty Fronte (kur nors Velikije Lūki sektoriuje, netoli 
Lietuvos) pasiduoda j Raudonosios Armijos nelaisvę, išlysdami iŠ požeminių urvų. 
Šimtus tūkstančiu vokiečių raudonarmiečiai paėmė j nelaisvę einamojo ofensyvo 
metu.

DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ LIETUVA

Lietuvių Klerikalų Politika: Be Karaliaus 
Ar Imperatoriaus Nei Žingsnio

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
1918 Metai. — “Mindaugis' Antrasis” 

Lietuvai
Prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. 

Rusijos žmonės sukilo antru kartu. Jie 
nuvertė kunigų garbintąjį carą ir jo 
santvarką. Jokios kunigų maldos jam 
nepadėjo.

Rusijos žmonės nusitarė patys,— be 
carų, be ponų, be kapitalistų—savo kraš
to reikalus tvarkytis. Jie įsikūrė tarybi
nę vyriausybę ir pasimojo tiesti pagrin
dus naujajai, komunistinei santvarkai, 
kur žmogaus žmogumi, išnaudojimas bū
tų nežinomas, kur kiekvienas, norįs val
gyti, privalo dirbti.

Lietuva tuomet buvo okupuota kaize
rinės vokiečių armijos. Lietuvos klerika
lai ir tautininkai liūdėjo netekę caro, 
netekę savo globotojo, “Dievo palaimin
tojo”, lietuvių tautos neprieteliaus, lie
tuvių tautos patrijotų koriko.

Bet jiems dar pasiliko viena viltis— 
Vokietijos kaizeris Wilhelmas Il-rasis ir ' 
jo visoki kaizerininkai, kunigaikščiai, 
hercogai, karališko kraujo pasturlakai.

Šiuo metu uoliausiu monarch istu buvo 
Lietuvos katalikų galva vyskupas Kare
vičius. Jis zujo po Vokietiją, važinėjo į I 
Berlyną ir atgal (su Antano Smetonos 
žinia, aišku) jieškoti Lietuvai karaliaus. 
1918 m. nuvykęs į Berlyną vyskupas 1 
Karevičius pasakė dienraščio Lokal An- 
zeiger korespondentui:

“Aš atvykau čionai įtikinti Vokietijos 
valdžią, kad atėjo laikas svarstyt sutvėri
mą nepriklausomos Lietuvos, kuri, be jo-

• kios abejonės, būtų palinkusi prie Vokie
tijos’.

“Mes turime omenyje monarchišką 
valstybę krikšČiohiškai konservatyviais 
pamatais. Mane užtikrino, kad mano pa
siūlymai bus prielankiai apsvarstyti.”

Kas vyskupą Karevičių taip užtikri
no? Ogi generolas Ludendorfas. Su juo 
Vyskupas kalbėjosi ir jam pažadėjo Lie
tuvą!

Ar jūs manote, kad tąjį pragaištingą 
Lietuvai žygį Amerikos lietuvių katali
kų spauda, kurią redaguoja klerikalai, 
smerkė? Nereiks tų baikų!

Čikagos Draugas, kurio redaktorius 
šiandien užgiria Pakšto žygius, kurio 
redaktorius, beje, šiandien bučiuojasi su 
socijalistais,—Grigaičiu ir Bagočiumi— 
1918 m. 169-tame numery j įdėjo vieho 
bendradarbio straipsnį, kur buvo aiškiai 
pasakyta:

“Jei vyskupo Karevičiaus žygis prie Vo
kiečių valdžios Lietuvai šiuo sunkiu jai 
metu šiek-tiek naudingas, tai jį visa širdi
mi remiu. O apie tai, kad jis naudingas, 
negali būti abejonės.”

kitais žodžiais. Draugas šimtu nuo
šimčių buvo su Karevičiumi, už padary
mą Lietuvos monarchija!

Ne tik tam pritarė Draugas,—pritarė 
ir So. Bostono. Darbininkas ir kunigai. 
1918 m. Darbininkas išspausdino kun. 
J. Dobužio (Dobužinsko) raštą apie jų 
nutarimą Šveicarijoje padaryti Lietuvą 
monarchija. Bet kitko, tame straipsnyj 
kun. Dobužis šitaip aiškinosi:

“Tautos Taryba, kuri stovi Lietuvos 
priešakyje ir kuriai teko Lietuvos valstybė 
formuoti ir visą gyvenimą organizuoti 
taip, kad jis tikrai būtų lietuvių tautos gy
venimu ir lietuvių tautos aspiracijoms tik
tų, sutarė rinkti karalių . . .

“Vis dėl to tas karaliaus pasikvietimo su
manymas mūsų tautai kol kas sveikaton 
eina . . .”
Todėl, toliau tęsia kun. Dobužis:

“Tinkamiausiu kandidatu į Lietuvos ka
ralius pasirodė Virtenbergijos princų šei
mynos narys — kunigaikštis Urachas, lie
tuviškai ištariant.. .

“Kviečiamas į Lietuvos karalius, ėmė 
mokintis pats ir savo vaikus mokinti lie
tuviškai. Girdėjau, pats sukalba lietuviš
kai ‘Tėve mūsų/ dukterys taipgi pradeda 
lietuviškai skaityti. . .”

Šitam Urachui buvo duotas ir lietu
viškas vardas — Mindaugis Antrasis.

Džiaugėsi klerikalai. Džiaugėsi Sme
tona ir smetonininkai suradę. Lietuvai 
vokiškąjį despotą—karalių.

Deja, kai talkininkai pradėjo mušti 
vokiečių kariuomenę, Vokietijoje įvyko 
revoliucija. Kaizeris pabėgo. Lietuvoje 
tuo tarpu žmones ėmė bruzdėti, kilti, ko
voti prieš smetoniškąją Tarybą ir tary- 
bininkus. Ir Lietuva tapo išgelbėta nuo 
monarchiško despoto.

Pasikartoja 'Tas Pats
Taigi kiekvienam aišku, kaip klerika

lai rupūnosi Lietuvos žmonių laisve pra
eityje ir kaip jie rūpinasi šiandien. Bet 
kiekvieną jų pasimojimą žmonių sukili
mai, liaudies pasipriešinimai nušlavė į 
amžinatvę.

1. Jų garbinamas caras nuėjo pas Ab
raomą.

2. Jų Urachas—“Mindaugis Antrasis” 
— • buvo nušluotas šalin drauge su kai

zeriu Wilhelmu.
Ir štai, atėjo naujas pasaulio sukrėti

mas, — antrasis pasaulinis karas. Lietu
va tapo okupuota nacių. Tie patys kleri
kalai dabar kala naujus retežius Lietu
vos liaudžiai sūpančioti.

Kol kas klerikalų priešakyje pastatytas 
prof.Pakštas (su kuriuo išvien veikia tau
tininkai ir socijalistai). Šis pirmiau buvo 
manęs Lietuvą palikti Ostlande. Bet pa
matęs, jog Ostlandas, kaip ir pats Hit
leris, ilgai negyvuos,—Pakštas pakeitė 
savo poziciją—jis nutarė Lietuvą patal
pinti į Baltoskandiją, Lietuvai duoti im
peratorių, Lietuvos žmones išmokinti 
angliškai ir švediškai, kad jie galėtų im
peratoriui suprantamoje kalboje jį gar
binti, už jį melstis.

Nereikia nei aiškinti, jog iš tų šiaudų 
nebus grūdų. Pakšto planai yra vėjais 
paremti ir šake ant vandens rašyti. Ne
gelbės Pakštui joki klerikalų ir socijalis- 
tų bučkiai. Kai Raudonoji Armija iš
grūs iš Lietuvos vokiečius, kai Lietuvos 
liaudis bus laisva, ji path Lietuvos liau
dis, tars savo žodį dėl savo ateities.

Amerikos lietuvių pareiga šiandien 
paremti Lietuvos žmones jų sunkioje ko
voje už laisvę! Jų pareiga remti mūsų 
krašto karines-pastangas ir Jungtines 
Tautas.

(Trečias straipsnis — apie “Tautos 
Tarybos” žygius, atliktus prieš 25-rius 
metus, tilps rytojaus Laisvėje.)

(Tąsa nuo 3-čio psl.) 
tas pilis, kaip Vitebską, 
Minską, Drucką ir t.t., 13- 
tame amžiuje suskilo į ke
letą mažesniųjų kunigaikš
tijų. Kai kurios, jau prasi
dėjus antrai trylikto am
žiaus pusei, pateko lietuvių 
kunigaikščiams: Polockas 
—Tautvilai, Druckas — Ė- 
dividui, Vitebskas—Žemai
čių Vikintui. Neveizint į 
tai, jie nesusidėjo su Lietu
va: buvo tai nepriklausomi 
kunigaikščiai.

Kai kurie tų kunigaikš
čių Mindaugiui pavyko po 
savo valdžia paglemžti. Bet 
tenai visgi grįžo gudų ku
nigaikščiai, paprastai pri
pažįstą Lietuvos viršenybę. 
Vos 1307 m. didysis kuni
gaikštis Vytenis užėmė Po
locką (tik be Minsko ir Vi
tebsko) ir davė jam savo 
vietininkus, tačiau paliko 
laisvę “viečėms” (visuome
nės sueigom) rinktis savo 
valdininkus. Nuo to laiko 
Polocko kunigaikštija buvo 
nuolatos susijungusi su 
Lietuva, vis viena kas čia 
valdytų (kaip antai, Vyte
nio brolis), ar kaip papras
tai vietininkai. Vitebskas 
buvo sudaręs atskirą kuni
gaikštiją. Mirus 1320 me
tais paskutiniam jo kuni
gaikščiui, valdžią užėmė 
Gedimino sūnus Algirdas, 
kaipo šio kunigaikščio žen
tas. Smolensko kunigaikšti
ja Gedimino laikais ėmė 
klausyti Lietuvos. Algirdas 
užėmė Biely Gorodą, vėliau 
1355 m. — Ržiovą, paskui 
Mstislavą, 1362 m. Torop- 
cą ir tt. Bet tuo laiku pri
klausymas dar nenusistovė
jo, išėmus Mstislavą, kuris 
įėjo į tikrąją Lietuvą.”

PALAIDI RYŠIAI
Tos ir kitos gudų-rusų 

kunigaikštijos abelnai tik 
neštam antr ius ryšius palai
kė su tikrąja Lietuva. Jos, 
tačiau, pripažino didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio vir
šenybę. Tokių sričių kuni
gaikščiai turėjo gerbti didį
jį Lietuvos kunigaikštį, do
vanų jam davinėti, mokėti 
kunigaikštišką p a g a 1 vę 
duoklę ir tam tikrus mokes
čius ir kare didžiajam Lie
tuvos kunigaikščiui padėti.

Bet savo plote toks nelie
tuviškos srities kunigaikš
tis buvo tikrasis valdovas. 
Visi kiti, už jį žemesni ku
nigaikščiai ir bajorai ten 
turėjo tik jo vieno klausy
ti, jam pašaukus talkon į 
karą eiti, už valdomas že
mes jam duokles mokėti ir 
tarnauti. Savo srityje jis 
taip pat buvo vyriausias 
teisėjas.

Tokie palygint menki ry- 
šyiai tarp Lietuvos valsty
bės centro ir prisijungusių 
bei prijungtų svetimų sri
čių buvo viena iš pamatinių 
jos silpnumų.

Nuvykę į svetinius kraš
tus kaipo valdovai Gedimi- 
naičiai ir ^Algirdaičiai tai
kėsi prie tenaitinių gyven
tojų ir patys rusėjo bei gu- 
dėjo.

KRYŽIUOČIŲ NEDO
RYBĖS

Palaidi ryšiai ir sunkūs 
tolimi susisiekimai kliudė 
gaut karinės pagalbos iš tų 
sričių prieš užpuldinėjan
čius vokiečių kryžiuočių 

ordinus. O jie ne tik nuolat 
verždavosi į Lietuvą, bet 
įžūliai kurstydavo vaidus 
ir karus tarp didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio ir kitų 
kunigaikščių, taip pat ki
virčus rusų prieš lietuvius, 
o lietuvių prieš rusus. Kel
dami tarp jų niovynes, khy-; 
žiuočiai stengėsi juos visus 

nusilpninti, kad patiem bū
tų lengviau grobti tuos 
kraštus. Teigiama, kad tai 
kryžiuočiai buvo sukurstę 
ir Polocko kunigaikščio An
driaus, Algirdo vyriausiojo 
sūnaus, karą prieš užsiriog
linusį ant didžiojo kunigai
kščio sosto jaunesnį brolį 
Jogailą.

Jogaila, kiek žinoma, bu
vo niekšas nuo pat pra
džios, bet vokiečiai kryžiuo
čiai — anų laikų hitleri
ninkai — per sąmokslus ir 
intrigas su Jogaila dar ar
šiau jį suniekšino ir prive
dė prie to, kad Jogaila nu
žudė savo dėdę Kęstutį kil
niausią Lietuvos kunigaikš
tį, ir mainais už lenkų Jad
vygą ir karūną pardavė 
Lietuva Lenkijai.

J. C. K.

DETROITO ŽINIOS
LLD 52 Kuopos Veikla

Turiu pažymėti, kad dauge
lis LLD 52 kp. narių aptingu
siai lankė susirinkimus ir aiš
ku, kad jiems ir neteko girdėti 
kuopos raportų iš veikimo ir 
finansinio stovio. Todėl čion 
nors trumpai pažymėsiu mūsų 
kuopos veiklą 1942 metais.

Smagu pažymėti, kad kuo
pa gavo naujų narių per me
tus laiko 31 ir tik per trijų 
narių pasidarbavimą. Jeigu 
nors po vieną narį kiti senesni 
nariai būtų gavę, tad būtume 
turėję milžinišką kuopą. Na
rių g'avime atsižymėjo dau
giausia drg. Jonas Lūobikis, 
įrašydamas 24 narius. Persikė
lė iš Uitų kuopų 5 nariai. Tai 
syfeiU'SfdSijė N^G'dTatŲuT^^ki'Ri'š 
mūsų kuopoj.

Finansinis stovis irgi neblo
gas, ir didelė suma išaukauta 
dėl įvairių reikalų ir labda
rybės. Metinių įeigų buvo 
$821.48; išlaidų per metus bu
vo $750.71; ižde su 1 diena 
sausio 1943 m. $70.77. Kuo
pos varde sukelta dėl Chmijos 
ir Sovietų karo pagelbos, iš iž
do ir surinkta $629.44. Išau- 
kauta įvairiems reikalams 
(d a rbininkiškiems) $180.67. 
Literatūros išplatinta 1942 m. 
už $52.50. Narių ant pradžios 
1943 metų yra 209.

Buvo • atlaikyta 11 formalių 
susirinkimų, ir keletas valdy
bos ir komisijų pasitarimų. 
Todėl, draugai ir draugės, 
nors atrodo, kad gal mažas 
darbas, bet tai reikalauja ne
mažai pastangų ir energijos, 
kad viską tinkamai ir tvarkiai 
atlikti. Aukų rinkime daugiau
sia atsižymėjo kuopos organi
zatorė drg. M. Alvinienė. Per 
jos pasidarbavimą surinkta 
šimtai dolerių aukų dėl labda
rybės reikalų.

Draugai ir draugės, mes 
pradedam 1943 metus ir sten
kimės, kad visi nors po ma
žą dalį darbo padirbėtume, 
tad bus atliktas didelis dar
bas, ir nesunkiai.

Pirmiausia stenkimės lan
kyti kuopos susirinkimus, ir 
platinkime ir patys studijuoki
me LLD išleistą ir kitokią nau
dingą literatūrą. Mums reikė
tų daugiau rengti diskusijų ir 
prelekcijų dėl geresnio veiki
mo. Taipgi pas mus stoka 
draugiškų susiėjimų, ir drau
giškumo savo tarpe. Stenki
mės būti daugiau džentelma- 
nai.

Sekamas susirinkimas įvyks 
vasario 21 d., 1:30 vai. po pie
tų, 4097 Porter St.

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

530 Summer Avenue
Aril Cheater Avenue

NEWARK, N. J*

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.
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Bostono ir Apylinkės 
Žinios

Yra Kuo Pasidžiaugt
Sovietai pakeitė pasaulinę 

politiką. Jie savo karžygišku- 
mu ištaškė žiauriausias barba
rų gaujas — dabar eina prie 
jų išnaikinimo. Nereikia nei 
sakyti, kad tas nebūtų atsilie
pęs į pasaulinę politiką. Ją 
narsumas - pasišventimas nu
stebino visą pasaulį. O sykiu 
pakrikde reakcinius logerius. 
Reakcijos šulai dabar gyvena 
nusiminimo momentą. Jie ban
do persigrupuoti — naujus 
būdus surasti sustiprinimui sa
vo pozicijų. Bet tas jiems ne
siseka, visuomenė tarsi iš skir
tingų koncentracijų stovyklų,
išsiliejo ir susimaišė, atsukda
ma savo vadams nugaras, ir 
pradėjo žiūrėti į rytus! Reiš
kia, Sovietų karžygiai ne tik 
kirto smūgį Ašies barbarams, 
bet ir viso pasaulio monel-

Pastaba
Buvo garsinta, kad vasario 

20 d. įvyks veikėjų pagerbimo 
bankietas, bet tas prisiėjo at
kelti kelios dienos anksčiau. 
Veikėjų pagerbimo vakaras 
įvyks vasario 16 d. nuo 7 vai. 
vakaro, 4097 Porter St. Tam 
vakare dalyvaus drg. F. Abe
kas ir turėsime prakalbas, 
diskusijas ir užkandžių, gėri
mu veltui. 

t,

Alvinas.

BOSTON, MASS.
Aukos Priešfašistiniams 

Kovotojams

Parinkau aukų tarp bosto
niečių. Aukavo Sekami: po $1 : 
A. Stravinskas, F. Pugzlis, J. 
Varanauskas, K. Sadauskas, 
J. Balandis, J. Billard ir J. 
Jurkevičius; po 50c.: D. Lei- 
kauskas ir P. Tamulionis. Vi
so pasidaro $8.

Aukos pasiųstos Priešfašisti- 
niam Komitetui per J. Gasiū- 
ną. Ačiū visiems aukavusiems.

Antanas Stravinskas.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
■ ■ ■■ KAINA 35c. - ■

Mokestį galite prisiųsti U. S. *pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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ninkams, kurie ne tik iš vi
suomenės sunkaus darbo mito, 
bet dar ją tamsino ir.buvo pa- 
simoję tą liaudį į didesnį var
gą nustumti.

Sovietų kovotojai, prikėlė 
beveik kiekvieną darbo žmogų 
iš letargos miego, o pažangią 
visuomenę perpildė energijos 
jėga. Ta jėga su kiekviena 
diena darosi stipresnė ir dides
nį vargo kelmą išrauja su jo 
šaknimis.

Rodos, kaip čia senai Nau
joj Anglijoj susiorganizavo 
Medikalės Pagalbos Komite
tas, o jis atliko labai dailų 
darbą, sušelpdamas Sovietų 
žmones. Nesenai Bostone susi
rinko keli draugai ir nutarė 
atidaryti krautuvę, per kurią 
būtų galima parinkti drabu
žių dėl tų pačių kovotojų. Iš 
karto buvo prisibijoma didelių 
lėšų ir sunkaus darbo, bet pa
sekmės mus nustebino! (Apie 
tai parašysiu atskirai—J.) Gal 
šie pasisekimai mus paskatino 
ant toliau ir prie sunkesnių 
darbų. Keletas savaičių atgal, 
kolonijų draugai sudarė pasto
vų komitetą dėl nupirkimo tri
jų ligonvežimių ir nėra abejo
nės, kad jis savo darbą atliks 
su kaupu.

Vasario 7 d. minėtas komi
tetas buvo sušaukęs plačią 
konferenciją So. Bostone. Į 
konferenciją buvo suvažiavę 
iš dešimt miestų 79 delegatai 
nuo 36 skirtingų organizacijų 
ir 37 svečiai (daugis svečių 
neužsiregistravo), ši konferen
cija, tai pradžia to sunkaus 
darbo. Bet ar žinoto, jog šioje 
konferencijoje iždininkas jau 
turėjo savo kišeniuj daugiau 
kaip tūkstantį dolerių?’ Nors 
konferencijoj aukos nebuvo 
renkamos, bet bostonietis, ge
ras savo klasės rėmėjas Juo- 

Į zas Ziaimis atnešė ir paklojo 
visą šimtinę’ Juozai, tu esi pa
vyzdys kitiems, nes tau pri
klauso pirmutinio ligonveži- 
mio vairas. O žinau, kad at
siras tokių, kurie už tave 
stambesnę auką duos, bet ma
nau, jog tu nepyksi.

Daugelyj konferencijų esu 
buvęs, bet nesitaikė būti tokioj 
gyvoj - entuzijastiškoj, kaip 
pastaroji. Deja, joje daugiau
sia nuvargo mandatų tvarky
tojos: Olga Stripinienė ir Ol
ga Zarubienė, norwoodietes.

Jaunutis.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*3* *3*
Liūdesio valandoj kreip 
bitės prie manęs dienu 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti 
&

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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LAISVE Penktas Puslapis

Reikalauja Užtikrini
Bent 40 Vai. Savaitę

Maine Valstijos Žinios
Pavykęs Laisvės Suvažiavi

mas; Atgaleivis Surado 
Atbulesnį.

Sausio 31 d. teko dalyvau- 
i Laisvės Bendrovės suvažia

vimo. Tad bus svarbu pasida
linti mintimis ir su Maine 
valstijos Laisvės skaitytojais, 
simpatikais bei šėrininkais.

Tarp kitko, administrato
rius P. Buknys išdavė raportą, 
nuosekliai aiškindamas dien
raščio finansinį stovį. Po tam 
Laisvės redaktorius R. Miza- 
ra išdavė raportą, plačiai nu-

Washington. — Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos pirmininkas W. 
P. Reuther gyrė valdžios 
įsakymą įvest 48 valandų 
darbo savaitę karinėse pra
monėse tokiose vietose, kur 
trūksta darbininkų. Bet jis 
taipgi reikalavo, kad val
džia užtikrintų bent 40 va
landų darbo savaitę visiem 
dirbantiem karinėse įmonė
se; o jeigu per medžiagų „ . , T . _ ,.r 
nepristatyma ar per blogąlf ,esdama.s, “lską

ti

turinio užduotį ir 1.1. Laisvės 
redaktorius A. Bimba skaitė 
labai naudingus rezoliucijas. 
Taipgi ir kitas komisijos narys 
Jonas Urbonas pasiūlė gerų 
rezoliucijų. Ir ve, taip viskas 
buvo nuoširdžiai priimta per 
dalyvius.

Taipgi buvo diskusuojama 
apie gerinimą ir užduotį mūsų 
laikraščio Laisvės, šėrininkai

darbų suplanavimą darbi
ninkas negauna 40 valandų 
išdirbti, tai jam vis tiek tu
rėtų būti mokama alga už 
40 valandų, v

Reuther priminė atsitiki
mus kariniuose fabrikuose, 
kur darbininkai šešias die
nas per savaitę entuziasti
škai dirbo ir 500 procentų 
viršijo paskirtą jiem darbo dalyvavo diskusijose, 
kiekį, o paskui dėl medžią-1 
gų nepristatytmo bei blogo 
suplanavimo turėjo tris die-1 
nas per savaitę bergždžiai, Į 
be jokio darbo vaikščioti.

Talkininkų Generolai 
Tarėsi su Chiang-Kai 
Sheku, Chinijos Vadu

Rai
ko-

pra-

Dar prieš suvažiavimą drg. 
Buknys pranašavo apie sukė- 

, Įima $2,000 aukų bei už Še
rus per šį įvykį — ir gabus 
administratorius n e a psiriko. 
Buvo suaukota ir Šerų, išpirk
ta už $2,001.50! Dar ir iš 
bankieto gal liks apie pora 
šimtų dolerių, tai bus puiki 
parama mūsų

' Viršutinėj 
davė svečiams 
svietelio buvo 
nes pilnos. Stalai 

, vištiena, kilbasais, 
i burokais, morkomis, žirniais ir 
i kitokiais valgymais. Dar ir 
alutis spaudė stalą žemyn.

Tai pirmu sykiu taip dide
liam bankiete man teko išvysti 
taip daug svečių sykiu val
gant. Matyti, kad žmonės at
jaučia Laisvei, kuri teisingai 
žinias paduoda iš karo lauko 
ir Lietuvos. Ypač Rainjį. siau
čiant yra svarbu žinoti teisy
bę. Laisvę yra taip svarbu 
skaityti kiekvienam lietuviui, 
kaip kad sužeistam kariui me- 
dikalė pagelba.

Beje, čia sutikau daug senų 
pažįstamų. Su A. Skirmontu 
pasikalbėjau, jam biznis vyks
ta gerai. Taipgi Alfonsas per
statė man Grikštą, tai IWW 
unijos buvęs organizatorius, 
kuris apie 30 metų atgal va- 

cviekinėj lie-

dienraščiui!
didžiulėj salėj 
vakarienę. Taip 
daug’ —- sėdy- 

ap k rauti 
kopūstais,New Delhi, Indija. — 

Jungtinių Valstijų oro jėgų 
galva, generolas Henry II. 
Arnold ir Anglijos feldmar
šalas Sir John Dili su kitais 
aukštais savo karininkais, 
po Kasablankos konferenci
jos, nuvyko į Indiją ir ta
rėsi su anglų feldmaršalu 
Arch. P. Wavell’iu.

Po to jie nuskrido į 
Chungkingą, laikinąją Chi
nijos sostinę, ir turėjo kon
ferenciją su Chiang 
sheku, vyriausiu chinų 
mandierium.

Bendrai išleistas jų 
nešimas sako:

‘‘Buvo pilnai susitarta 
kas liečia ofensyvo planų 
suderinimą ir vieningą šių žiovavo"streiką < ’ / j " 
trijų kraštų pasiryžimą į- Į tuviams dirbusiem Montelloj, 
vykdyt pilną bendradarbia-. Mass. Nuo to laiko neteko jo 
vimą ir tarpusavio pagalbą matyti, 
prieš japonus.”

Įžiūrima, jog 
ruošiasi naujam 
prieš Japoniją, 
kad Amerika ir Anglija už-; tėviškų sekretu, na, o Lindber- 
tikrino pristatyt Chinijai ghas tik koją įkėlęs į Sovietų 
daugiau karo reikmenų, ne- šalį ir paskelbęs Sovietų silp- 
gu iki šiol.

talkininkai 
ofensyvui 
Teigiama,

Čia Grikštas sakėsi, 
kad tokių minčių esąs, kaip ir 
pirmiau buvęs. Dar apie savo 
šeimos gyvenimą pasakodamas 

I pridūrė taip: 22 metu su žmo- 
'na gyvenęs ir nesužinojęs mo-

numą!

Žymus lenkų veikėjas Amerikoje, Amerikos Slavų 
Kongreso pirmininkas, Leon Krzyczki, ir Lenkijos 
premjeras Sikorskis (dešineje). Nuotrauka padaryta 
Sikorskio lankymosi Amerikoje proga. Premjeras Si

korskis pareiškė per Mr. Krzyczkį, jdg mušimoje poka
rinėje Lenkijoje visiems darbo žmonėms būsią užtikrin
ta laisvė organizuotis ir veikti.

Dar sutikau jauną karį iš 
Rumford, Me. Tai buvo Vaz- 
nys ir su juo buvo jauna mo
teris — sakėsi žinanti Skow
hegan, Me., miestelį. Dar ki
tas žmogus, gyvenęs Rumford, 
Me., pasakojo, kad tame mies
te daug puikių lietuvių gyve- 

Ten Laisvės pareina 50 
Taip ir man 
patinka. Jie

no. 
egzempliorių, 
rumfordiečiui 
gausiai aukoja dėl Raudono
sios Armijos mėdikalės pagel
bės ir taip toliau. Dar ir Lewis
ton-Auburn, Me. gerai pasiro
dė su aukomis dėl Laisvės ir 
kitų įstaigų.

Dar teko sutikti Sim. Oriš
kų. Jis pasakojo apie Maine 
valstiją, ten turįs gerų pažįs
tamų Dovev-Foxcrofte, T. Mjr- 
čią. Myčienė ir jo žmona esą 
geros kaiminkos iš Lietuvos. 
Mat, Dover-Foxcrofte gyvena 
nemažai lietuvių. Ir Laisvė ap
lanko tą miestelį.

lankėsi Europoj, tuomet Pil
sudskio armija buvo skaudžiai 
supliekta per Raudonąją Ar
miją. Tada kunigas norėjęs su 
nabašninku Lenkijos diktato
rium pasimatyti, tai anas at
sakęs šiaip: Su taip atžaga- 
reivišku kunigu per žema ką 
bendro turėti. Kai Pilsudskis 
vykęs pas Abrahomą ant va
karienės, ,tai kunigas piktai su
murmėjęs: Ten ir vieta ne
klaužadai.

Karžygiškas Subma- 
rinas

šiaur. Afrika. — Anglų 
submarinas P-211 per vieną 
dieną nuskandino keturis 
italų-vokiečių laivus Vidur
žemio Jūroje. Tie laivai bu
vo nuo 700 iki 2,500 tonų 
įtalpos.

Waterville, Me., valgykloj 
žmogus skaito Darbininką 
laukdamas atnešant užsakytą 
maistą. Aš irgi prie to paties 
stalo pradėjau skaityti Laisvę. 
Tad jis išpūtė akis į mane ir 
prabilo: “Tai mano brolis yra 
Laisvės patrijotas ir aš ją my
liu, tik pati skaito tą gazietą, 
tai ir man į kišenių įkišo.” Sa
kėsi gyvenąs So Bostone ir ge
rai žinąs Darbininko redakto
rius —■ abu esą atgaleiviškų 
minčių, tik skirtumas esąs ta
me: kunigas gana didelis, o 
Kneižis labai mažytis. Bet jų 
gazieta darbininkam nėra 
naudinga, o tik užsipuldinėja 
ant geriausio Lietuvos draugo 
Sovietų šalies, kuri gelbsti Lie
tuvai. Ir dar jis pridėjo taip: 
Kuomet kun. Urbonavičius

Beje, sausio 29 d. važiuo
damas iš Maine valstijos, ma
niau, kad Bostone ir New 
Yorke tai bus mažai sniego. 
Bet ten nuvykęs radau dau
giau, negu Maine sniego bu
vo. Kareivių irgi traukiniai pil
ni, buvo sunku sėdynę gauti.

Reikia priminti, kad suva
žiavime Laisvės redaktoriai ir 
administratorius buvo labai 
priimhūs - inteligentai. Drg. 
Buknys surado man nakvynę 
pas ex-montelliečius biznierius 
J. Zeidats. Perstatė man rašy
toją Taurą, kurio raštai man 
labai patinka.

Th i buvo smagu tą rasėją 
sutikti. Taipgi pirmą sykį su
ėjau moterų veikėją Petrikie- 
nę. Tai smagi inteligentė. Dar 
perstatė jauną advokatą su 
malonia šypsą, tik pavardę 
pamiršau. Matyt, gabus jau
nuolis, apart bylų vedimo, ga
lės lietuviam patarnauti litera
tūriškai ir kultūriškai.

Šia proga aplankiau ir savo 
dėdę Joną Wizbor. Tai jau 72 
metai lydi jį į senatvę. Vienok 
dar barberiauja Elizabeth, N. 
J. mieste. Jis tankiai rašinėda
vo į Laisvę žinias ir juokų sky
riui po slapyvardžiu Robziw. 
Dabar Jonas sakė, kad senys
tė prilaiko nuo rašymo.

Jauna Mergaite.

LITERATŪROS DRAUGIJOS AUGIMAS
Draugija 

gyvavimo 
vaidmenį 
apšvietos

Liet. Literatūros 
per 27 metus savo 
sulošė reikšmingą 
kultūros kėlime,
skleidime ir abelnai lietuvių 
išeivijos sąmoninime subuda- 
voti geresnį ir malonesnį gy
venimą. Literatūra, knygos, 
žurnalai ir laikraščiai yra ašt
rus ir paveikiantis ginklas už 
geresnę santvarką.

Šiuo momentu, kada visa 
laisvoji žmonija ir mūsų šalis, 
Jungtinės Valstijos, randasi 
mirtinoje kovoje už žmonių 
laisvę ir demokratiją, tai Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
pareigos dar didesnės,

LLD 1-mo Apskričio meti
nėj konferencijoj, laikytoj 
sausio 31 d., Chicago, Ill., iš
klausę apskričio komiteto ir 
kuopų delegatų raportus iš vi
sų metų veikimo, konstatuoja
me šį pagrindinį davinį: kad 
mūsų apskričio kuopos, jeigu

kiek 
kny-

dele-

ki, kad ateinančių metų knyga 
taip pat bus gera ir įdomi. To
dėl, šia proga pasinaudoję, at
sišaukiame į visas kuopas ir 
jas raginame, kad pradžioj 
metų užmokėtų duokles, jog 
Centras turėtų ištekliaus 
anksčiau išleisti šių metų 
gą.

Metinės konferencijos
gatai ir kartu svečias delega
tas iš LLD 8-to Apskričio ragi
na kuopas išauginti veiklų ak
tyvą, tai yra, kuopų komitetus 
ir apie komitetą būrį veikian
čių draugių ir draugų, kurie 
plačiau imtųsi visuomeninio 
veikimo.

Kad kuopų susirinkimus, pa
daryti įdomesniais dėl plačios 
visuomenės, konferencija ragi
na kuopų susirinkimuose pa
skaityti punktus iš draugijos 
leidinių, o ypač iš “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai,” ir 
pravesti pagrindines diskusi-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Ketvirtadieni, vasario 18-tą, 7:30 

vai. vakaro, Draugijų Svetainėje, 
įvyks Detroito Liet. Moterų Pažan
gos Kliubo susirinkimas. Narės da
lyvaukite, nes yra daug svarbių rei
kalų. Taipgi laukiam, kad ateitų 
į kliubą įsirašyti naujų narių.

Raštininkė M. G.
(38-40)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
IŠbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dieną
Nuolaida

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniain 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SVEIKATA - TURTAS

kurios ir nepaaugo, bet išlaikė 
savo narystę, kai kurios kuo
pos paaugo, Peorijos kuopa, 
West l’ullmano kuopa ir t.t.į 
bendrai apskritys narių skai
čiumi paaugo, šisai davinys 
sako, kad nors dabar labai 
daug darbo dalyvaujant karo 
laimėjimo pastangose, bet na
riai turėjo laiko auginti ap
švietos organizaciją, tas kaip 
tik ir rodo, kad dar yra plati 
dirva Literatūros Draugijai 
augti ir bujoti.

Ši apskričio metinė konfe
rencija pasibrėžia ateinančiais 
metais dar daugiau veikti. 
Mūsų kuopos daug aukavo ap
švietos reikalams ir karo lai
mėjimui, bet to nepakanka. 
Reikia, kad kuopos dar glau
džiau susirištų su civilio apsi
gynimo darbu ir stropiau da
lyvautų, aukų rinkime dėl ka
ro paramos, ypač kuopos imtų 
rūp iritis drabužių rinkimu nuo 
karo nukentej tįsiems, kraujo 
aukavimu sužeistiems ir dar
buotųsi visū'Orrienes moralės 
kėlime.

Toliau pabrėžiame, kad ap
skričio konferencija pilnai pa
tenkinta pereitų metų knyga 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai.” Už tą pagiria Draugi
jos Centrb Komitetą ir pasiti-

jas ten keliamais klausimais, 
surišant su šių dienų, gyveni
mu ir kovomis prieš fašizmą, 
prieš Ašies jėgas.

Konferencija pasitiki, kad 
būsimas apskričio komitetas 
energingai darbuosis organiza
cijos auginimui. Bet tuo pačiu 
sykiu primena ir reiškia pagei
davimą, kad būtų atgaivintos 
tos kuopos, kurios apmirusios, 
kaip Melrose Park, Chicago 
Heights, Waukegahe ir kitur, 
ir ragina, kad sutvertų drau
gijos kuopas St. Charles ir ki
tur, kur tik galima.

Mūsų šūkis šiais metais gau
ti apskričio ribose 100 naujų 
narių ir išauginti apskritį iki 
800 narių.

Rezoliucijų Komisija.

Naciai Dabar Vartosią Vasa
rai Skirtus Ginklus

--------- <>
Stotkholm, Šved. — Ko

respondentai iš Vokietijos 
teigia, kad naciai tuoj aus 
pėrmesią į frontą prieš So
vietus tuos ginklus, kuriuos 
jie žiemą gamino vasari
niam ofensyvui. Tai gal su
silyginsią ginklais su Sovie
tais.

j Le VANDA ! 
įi FUNERAL PARLORS |
d Incorporated

| Juozas Levandauskas g 
i| Graborius—Undertaker | £   I
I 337 UNION AVENUE j

BROOKLYN, N.Y I

I Tel. STagg 2-0783 |
| NIGHT—HAvemeyer 8-1158 ?

a ' ——9
Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
0---------------------- —-------—-------0

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

paveiks-

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

Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
•ikoniškais. Rei- 
calui esant i r 
oadidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS S1OKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191
ii tiL.ii.M ■ ny—*..... I'liWiiH i tot,i*!.i

Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti dieg
lius, rankų, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko nelaukdamas, 
įsigyk DEKSNIO GALINGĄ MOSTĮ. Ji yra padaryta Iš daug skirtingą - 
elementų iš tolimų kraštų svieto, ši mostis turi savyje galingą šilumą, ga
lingai šildydama, sunaikina minėtus skausmus.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTJ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina 
1-oz, 75 centai, 2-oz.—$1.00, 4-oz.—$2.00, 16-oz.—$5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės būtų užrašyta: DEKENS OINTMENT. Tai 
tik taip aplaikysite tikrąjį Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi pastoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.... Deksnio Galinga Mostis ... 1-oz. ... 75c

....Deksnio Galinga Mostis ... 2-oz. ... $1.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 4-oz. ... $2.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 16-oz. ... $5.00
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovahal

Vardas ir pavarde
Gatvė ir numeris
Miestas ........................................................... Valstija

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystė* 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą j Alkoholizmą
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anėmia, kraujo celių padauginimu 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis Noun- 
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervunn 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo 
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.
VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas Iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotuš vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių m^-dų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

Vital health foods
SAVININKAI KANAl’ORIAl

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

2.
3.

5.

6.
7.
8.

9.
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Svečias iš Kariuomenės
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Lietuviškas Kabaretas

pagal- 
šeima, 
keistos

Už savaitės 
išdalinimas naujų kuponų kny-

Taksų mokėjimo raportas

firmos viršininkas Faris F. 
Russell skundžiasi, kad duon
kepių firmos mirštančios ba

Raudonojo Kryžiaus New 
nori sudaryti

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

LAISVES BAZARAS

laisvės Bazaras Bus
Vasario 20 ir 21 February

Abu vakaru bus šokiai ir bus PJJUJL!JLWJU4M!4AI^^

gera orkestrą
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vojų, 
šistų priešai, kaip sako kuo
pos organizatorius Al Roth- 
bart, kuris patsai yra torpe
duotas jūrininkas.

Vaizdas iš įspūdingos Sovietų dramos “Leningrado 
Apgula,” atvaizduojančios didvyrišką Leningrado mies
to gynima per 18 mėnesių apgulos, dabar rodomos 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

toy Zi iiios
TARP LIETUVIU

Ch. šimanskas, pakartotinai 
sirgęs plaučių uždegimu, da
bar jau pakilęs iš po ligos, bet 
dar ims daug laiko, kol 
gaus stiprumą. Sunki liga 
gam laikui atima jėgas.

at-

Kostas Petrulis, antras mas- 
pethiečių Prano ir Onos Petru
lių sūnus, neseniai išėjęs ka
riuomenėn, rašo apsistojęs 
Washington valstijoj'. Pirmiau 
išėjęs kariuomenėn Bernardas 
randasi italų belaisvėj.

Lietuvių Atletų Kliubas 
nusisprendęs padidinti 
vo veikimą. Jis paskelbė 6 
nėšių vajų gavimui naujų
rių. Priima be įstojimo mokes- 
ties. Kliubas randasi 168 
Marcy Avė.

yra

mė
li a-

Atostogomis iš kariuomenės 
buvo parvykęs pas tėvus Dr. 
Alex Račiūnas, tarnaująs lai
vyno. Taipgi lankėsi pas mo
tiną korporalas Juozas Stra
vinskas, tarnaująs kariuome
nėj Texas valstijoj.

Šv. Jurgio Draugystė šiais 
metais mini 50 metų sukaktį 
ir tos sukakties atžymėjimui 
rengia balių kovo 6-tą, Grand 
Paradise salėse. Teko\matyti 
sveikinimus. Tarpe draugijos 
sveikintoju su jubiliejumi ran
dasi ir didžioji Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 1-ma 
kuopa.

Pas motiną F. Kazakevičie
nę ir seserį Susan per savaitę 
viešėjo Aldona Grabauskienė 
iš Frackville, Pa., tenykščio 
duonkepyklos savininko Juozo 
Grabausko žmona su dukryte 
Branccs.

Lietuvos pagalbai labai svar
bus ir įdomus lietuvių masi
nis mitingas, su įspūdinga 
koncertine programa, rengia
mas šio mėnesio 28-tą, Grand 
Paradise salėj. Lietuvos drau-Į 
gai prašomi jau dabar pradėti 
jam ruoštis. ž. R.

Delarev Vis Spiriasi 
Nuo Susitarimo Su 
Transporto Unija

Miestavos Transporto Tary
bos viršininkas John J. Dela
ney tęsia savo užsispyrimą 
nesitarti su Transporto Darbi
ninkų Unija, kuri atstovauja 
32,000 miesto tranzito linijų 
darbininkų ir reikalauja tiems 
darbininkams pakelti algas 
sulyg pabrangusio pragyveni
mo.

I*asiskundimas Nežinojimu 
Porcijos Nepadidins

laiko prasidės Laisvės salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Programoj bus in- 

gelių, pagal kurias pirksime*; farmacinė įvada. Po to kiek- 
kenuotą maistą ir daug kitų vienas galės klausti ar d artėti 
produktų. Su kovo 1-ma prasi
dės pagal jas pirkimas.

Ar jau žinote, kaip reikės leista

in formacijų.
Maisto padalinimui yra iš- 

uniforminės, griežtos 
tas knygeles vartoti? , taisyklės ir jų turės prisilaiky-

Ar žinote dėlko jos įvesta? ti kiekvienas. Ypatingai karo 
Ar žinote, kaip daugiausia metu niekas negali pasiteisinti 

nežinojimu. Jeigu' per nežino- 
ijimą ar nepaisymą ką pravėp- 
' sosime, niekas nepagailės ir 
porcijos nepadidins. Turime 
patys savo reikalus žinoti ir 
juos saugoti. Tad dalyvaukime 
savišvietos vakare ir papildy- 
kime savo žinojimą gautomis 
iš kitų žiniomis, taipgi padėki
me kitiems tuomi, ką mes ži
nome. Pradžia lygiai 8 vai. va
karo. Įžanga nemokama. Visi 
kviečiami atsilankyti.

gus ?
Kas leistina, o kas ne?
Ar įvedimas knygelių praša

lina kainų kilimo pavojų? 
Kas daryti, kad kainos Bebū
tu keliamos? Kas laukia mū-

C

su, jeigu kainų kilimas nebus 
sustabdytas ?

Tais klausimais įdomdfų pra
nešimų ir kalbų išgirsime šį 
pirmadienį, vasario 15, įvyk
siančiame savišvietos vakare,

lt

Prie Dramos Rodoma 
Ir Komedija

Transportininkų reikalavi
mus remia, už juos yra oficia
liai pasisakiusios šimtai kitų 
unijų, CIO ir AFL.

Delaney sakė, kad jis prie
šinsis unijos ir Madison Sq. 
Garden masinio mitingo reika
lavimams, kad transportininkų 
problemos būtų sprendžiamos 
arbitracijos keliu, 
nepripažinsiąs nei 
valdžios autoriteto,
esą, federalė valdžia neturinti 
teisės 
miesto 
kalų.

Jis taipgi 
federalės' 
kadangi,

spręsti New Yorko 
tranzito sistemos rei-

NACIŲ RUOŠIMASIS KARUI
Irving Teatre, Irving Place 

ir 15th St., prie dramatiškos 
filmos “Tvirtuma Ant Volgos” 
rodoma dokumentalė filmą 
apie nacizmo, fašizmo ir japo
niško imperializmo pradėjimą 
vystyti 
metų 
Uosto.

Komunistai Jūrininkai 
Gauna Naujų Nariu

Komunistų jūrininkų pasiry
žusi, stropi tarnyba savo kraš
tui ir visų Jungtinių Tautų 
pergalei, matomai, jūrininkų 
yra aukštai įvertinama. Kaip 
skelbiama spaudoj, komunistų 
jūrininkų kuopa New Yorke 
per vĖeną savaitę gavus 26 
naujus narius jūrininkus, dau
gelio tautų kilmės, nors da
bar jie visi yra amerikonai, 
kadangi nepiliečiai nėra par- 
tijon priimami.

Tarpe įrašytų esą 6 neg
rai, 4 airiu kilmes, 4 italu, 2 7 c 7 c, 7

vokiečių, 1 finų, 1 lenkų, 1
francūzų, 3 žydų, 1 havajie-
čių, 3 kiti amerikiečiai. Dau-

Stanley Teatre, 7th Ave. ir 
42nd St., New Yorke, greta 
rodomos naujausios dramatiš
kos Sovietų filmos “Leningra- 

!do Apgula,” rodoma šaiži ko
medija “Leitenanto Hop Kar
jera,” kurioje pašiepiama na
cių “virš-žmogių” bėdos susi
dūrus su' partizanais.

Leitenantui Hop jo koman- 
dierius įsako pagauti nors vie
ną partizaną bėgiu 48 valan
dų. Aišku, kad jis nežino, kur 
partizanai randasi, neigi jis 

, nori eiti į miškus jų jieškoti 
šaltyje ir sniege, o, aršiausia, 
jis partizanų bijo. Tad jis įsa
ko pas jį pakviesti paprastus
kaimiečius ir suplanuoja per i gelis iš jų yra buvę ant torpe- 
apgaulę juos paskelbti parti- duotų laivų arba užpultų kon- 
zanais ir suimti, visai nesu-] vojų, visi yra užgrūdinti fa- 
prasdamas, kad kiekvienas 
doras į kaimietis bus prieš už
puoliką nacį partizanu, jeigu 
jis turės progą. Pasinaudoda
mi pakvietimu, kaimiečiai pa
daro tikrą partizanišką užpuo
limą ir suima visą hitlerininkų, 
būrį.

Hitlerininkų nuolatinė rū
pestis, apie tai, ką valgys už 
dienos kitos, kad jų maisto 
šaltiniai gali nutrūkti, karčiai 
perstatoma nacių vaikymęsi 
paršiuko ir po jo pagavimo 
aukštesniojo karininko atimi
nėjime nuo mažesnio iki pa
galiau paršiukas jau pasiekė 
leitenantą Hop. o nuo jo ati
ma jo komandierius su pasta
ba, kad Hop turi sekti pavyz- 

kuris

Į laivynui pagalbinę organi
zaciją priimtos brooklynietes 
Hilda Neubauer, Amelia Sam- 
mond ir Evelyn Kadel.

UP-TO-DATE

d žiu savo “fiurerio, 
“yra vegeteri jonas.”

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts
BROOKLYN

Gera! Patyrę Barberlat

šio karo dar prieš 10 
iki atakos ant Perlų

REIKALAVIMAI
Reikalinga vieta privatiniuose na

muose užlaikymui 2-jų metų berniu
ko. Geras atlyginimas. Prašau laiš
ku pranešti: J. S., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (36-38)

Pereitą savaitę keletą dienų 
svečiavosi pas savo* motiną 
jaunas korporalas Petras Sha- 
lins, U. Arčikauskienės sūnus. 
Pirmadienį jis išvažiuoja at
gal tarnybon.

Hitlerio Vardas Už
traukė Bėdą

Mr. ir Mrs. Joseph Mittel, 
gyveną 27-37 1st St., Asteni
joj, prieš keletą savaičių gi
musį septintą kūdikį, berniu
ką, pavadino Adolph Hitler. 
Ar tai jie dare iš įsitikėjimo 
nacių šului, ar gal iš nepasi
tenkinimo, kad į biednus na
mus pribuvo dar vieni dantys, 
ar tikslu atkreipti atydos į sa
vo beviltišką padėtį — neži
nia. žinia tiek, kad tuomi jie: 
pagarsėjo, veik visi laikraš-1 
čiai juos aprašė. Įstaigos at
kreipė atydą.

Bet su pagarsėjimu atėjo ir 
nelaimė. Vaikų Globos Drau
gija atsiuntė savo žmones su 
pasiūlymu, kad kai kurie vai
kai būtų nuo tėvų paimti, nes 
šeima baisiai suskurdus, gyve
nanti su $14 per savaitę, ku
riuos J. Mittel gauna iš darbi
ninkų kompensacijos už sužei
dimą darbe. šeima iš tokiu i legijos Auditorijoj.

Aprūpinti jūrininkų pasilsio 
įstaigai liuosnorės moterys pa
siuvo 5.736 gabalus įvairių 
baltinių. įstaiga užima 
aukštų bildingą 25 South 
turi 1,600 lovų.

13 
St.,

Rilkallfigi' ■' •
ruotojai vyrai ir moterys rartkoVįtį 
jderinimui prie U. S. armijos uni
formų. Kreipkitės į Howard Cloth
ing Co., -160 Jay St., • Brooklyn, 
N. y., ant 6-tų, lubų. Klauskite Mr. 
Tifhman. (3&-39)

įplaukų gyvenanti jau nuo 
spalių mėnesio, 1911 m., kada 
šeimos užlaikytojas nustojo 
dirbęs dėl sužeidimo kojos.

Tokiose sąlygose, be 
bos palikus gyventi su 
bile kam galėtų užeiti 
mintys.

Duonos Irusiai Padarę 
Daug Pelno

Prasidėjo Miesto Radijo 
Stoties Muzikos 

Festivalas

rodo, kad tos firmos grynas 
pelnas, atmokėjus taksus, už 
1912 metus buvo $1,241,333 
palyginus su $150,820 pelno 
už 1911 metus. Dividendų iš-

Nurodymas, kad pakėlimas mokėta po $4.85 už 1942 m.
kainų ant duonos nereikalin-i 
gas, kaip to nori stambiųjų !
duonkepyklų savininkai - trus- 
tai, angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker sako, 
kad žinomosios Ward Baking

ĮIEŠKO liuosnorių 
GYVYBĖS GELBĖTOJŲ

BROOKLYN

Labor Lyceum ,
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steigus su 

įtaisymais.
-Keturios bolių alleys

. Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.
■ ; Tel. STagg 2-8842

A

Lincolno dieną, vasario 
miestava radijo stotis WNYC. du. 
pradėjo muzikos festivalą, ku
ris baigsis Washington© gim
tadienį, vasario 22-rą.

Nors miestavos radijo prog
ramos visuomet būna įdomios, 
visuomet turi amerikiečių ir 
svetimšalių geriausių meninin
kų, tačiau šio festivalo laiko
tarpiui sumobilizuota apie 
šimtas geriausių muzikos-dai- 
nos solistų ii- grupių.

Miestava radijo stotis WNY 
C, 830 klcs., veikia kasdien 
nuo 7 ryto iki 7 :45 vai. vak.

Apart programų per radiją, 
festivalo eigoje suruošta ir sa
lėse koncertų. Pirmasis buvo 
vasario 12-tos vakarą, Hunter 
Kolegijos Auditorijoj, kuri 
nors buvo nešildyta, bet pilna 
publikos. Kitas koncertas su
ruošta Brooklyno Muziejuje 
vasario 14-tos popiečio 1:30 
vai., o paskutinis įvyks vasa
rio 22-ros vakaro 5 vai. toj 
pačioje nešildytoj Hunters Ko-

Co. pelnas 42 metų, laikotar- Yorko skyrius 
piu pakilo 750 nuošimčių. Bet būrį iš tūkstančio vyrų, kurie 

veiktų nešėjais sužeistų su R. 
K. pirmosios pagalbos korpusu 
atsitikime nacių atakos ant 
miesto. Jie turi tuojau užsire
gistruoti ir tam prasilavinti.

Green Star Bar & Grill

adresas

Ateikite pasimatyti su Givlais 
Geriausias Alus Brooklyne

159 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Rakandų Krautuvė

šiemet Laisve turės bazarą savo saloje, nes ta 
sale, kur visada laikydavo bazarus, užsidarė 

iki karo laimėjimo.

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesivė- 
linti jas priduoti.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

• KARŠTI VALGIAI J
DIDELIS PASIRINKIMAS * 

564 WYTHE AVE., BROOKLYN, N. Y,

£
i

Išdirbame ir Parduodame

Geriausios Rūšies Rakandus
Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroon. ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451.

....... .....

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MMMM MM MM MM MM MM WW<

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
Telefonas EVergreen 4-8054

OKCIH f

'1

f 
i/

■C 1

M ;- 
4i>r <>.; ,

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

•lt*

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.
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426 SO. 5tii STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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