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Trijų Vadų Konferencija.
Trys Žymiausi Pasaulyj

Vyrai.
R. Židžiūno Eilėraščiu 

Rinkinys.
Apie LDS Jaunimą.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyn^ $7.00

Metams

Yra daug spėliojimą apie 
greit įvyksiančią trijų didžių
jų vadų—Roosevelto, Stalino 
ir Churchillo — konferenciją. 
Karo sąlygose, aišku, negali
ma pasakyti, kada toji konfe
rencija įvyks. Gal ji vyksta, 
kai šitie žodžiai rašomi, gal

No. 276 LAISVĖS ANTKAfephone?7ST»Kt Ts878S ‘ Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkričio-Nov. 23, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIIL Dienraščio XXV

SOVIETAI ATGRIEBĖ TOLUS PUNKTUS ŽITOMIRO SRITY
ji įvyks už keletos dienų, 
gal už keletos savaičių,—mes 
nežinome, pagaliau, jei ir ži
notume, neskelbtume.

Bet svarbu, kad konferen
cija įvyks.

Prezidentas Rooseveltas daug 
kartų viešai pasisakė, kad jis 
labai trokšta susitikti su mar
šalu Stalinu. Tokią pat nuo
monę daug kartų yra pareiš
kęs ir ministeris pirmininkas 
Church iilas. Stalinas taipgi, 
be abejojimo, pageidautų ma
tytis ir asmeniniai pasikalbėti 
su prezidentu Rooseveltu (su 
Churchillu jis yra susitikęs).

Taip, šiandien niekas nega
li užginčyti to fakto, kad pre
zidentas Rooseveltas, marša
las Stalinas ir prem. Church- 
illas—šios gadynės didžiausi 
vadai, didžiausi vyrai. Visi 
trys atstovauja pačias stip
riausias ir turtingiausias vals
tybes — demokratines valsty
bes. Visi trys dirba, kad juo 
greičiau priešą, hitlerizmą, 
sunaikinti ir pasaulyj pasto
vią taiką atsteigti.

Taigi reikia tikėtis, kad jų 
konferencija, nepaisant, kada 
įvyks, padarys labai svarbių 
nutarimų, liečiančių visą pa
saulį,—mūsų ateitį.

Keletas mūsų dienraščio 
skaitytojų pareiškė, kad jiems 
labai patinkančios A. K-kio 
eiliuotos šypsenos. Kai kurie 
draugai išsikerpa tas eiles ir 
laikosi.

Tiek noriu pastebėti, kad 
neužilgo tų eiliuotųjų šypsenų 
autorius A. K-kis (poetas Ro
jus Židžiūnas) savo satyrą, 
savo jumorą' surinkęs, išleis 
paskiroje knygoje, kuri pasi
rodys, galimas daiktas, su 
Naujais Metais.

Poetas židžiūnas man sakė, 
kad toje knygoje tilps visos 
jo geriausios satyriškos eilės, 
ne tik tos, ką telpa Laisvėje, 
bet ir kitos, kurias skaitytojas 
tegalės rasti tik tame leidiny
je. 1

žinoma, kai knyga bus ga
tava, pranešime Laisvėje.

Pereitą ketvirtadienį teko 
progos dalyvauti LDS Jauni
mo Komiteto narių posėdyje.

Sekretorė Aida Ormanienė 
skaitė pluoštą laiškų, gautų 
nuo LDS narių, kurie tarnau
ja mūsų krašto ginkluotose 
eilėse.

Nepaprastai įdomūs tie laiš
kai. Jie parodo, kaip mūsų 
LDS nariai, šiuo tarpu gyve-

Jungtinių Valstijų Kovūnai 
Laimėjo Platokas Papėdes 

Gilberto Salose

JUNGT. TAUTU ŠALPOS ADMINISTRACIJA 
RAGINA SKIRT 1PROC. VALSTYBINIŲ 
PAJAMŲ NUKENTE JUSIEMS KRAŠTAMS

Perlų Uostas.—Jungtinių 
Valstijų laivai iškėlė savo 
marininkus ir kareivius į 
Makin ir Tarawa salas, Gil
berto salyne. Taigi ameri
kiečiai pradėjo ofensyvą 
prieš japonų tvirtumas jau 
vidurinėje Ramiojo Vande
nyno dalyje.

Po priedanga savo karo 
laivų kanuolių, amerikiečiai 
įsiveržė į tas salas anksti 
šeštadienio rytą ir užėmė 
gana plačius pajūrių skly
pus, kad iš jų gali toliau 
plėsti veiksmus prieš japo
nus.

Japonai Makin saloj vi
dutiniai priešinosi, o Tara- 
woj smarkiai; bet Ameri
kos kovūnai greit sulaužė 
pradinius jų pasipriešini
mus.

Jungtinių Valstijų bom- 
banešiai praeitą savaitę pa
darė šešias dideles atakas 
prieš japonus Gilberto ir 
Marshallo salose, “minkš-

ANGLAI NUBLOŠKĖ
NACIUS DAR 4 MYL.

ATGAL ITALIJOJE
Alžyras, lapkr. 22.— Aš

tuntoji anglų armija cent- 
raliniame ir rytiniame Ita
lijos fronte, nugrūdo vokie
čius dar 4 mylias atgal ir 
atėmė iš priešų Agnone, S. 
Pietro Avellana ir Vasto- 
girardi miestelius. Dabar 
anglų kariuomenė grūmoja 
dviem kitiem strateginiam 
miesteliam, stovintiem prie 
plentų kryžkelių. Naciai jau 
pradėjo deginti tuos mies
telius.

Audringas oras su snie
gu ir lietum vis dar sulai
ko Penktąją amerikiečių- 
anglų armiją nuo didesnių 
veiksmų prieš nacius vaka
riniame Italijos šone.

tindami” japonų pasipirie- 
šinimus.

• Už kelių valandų pirm 
amerikiečiams įsiveržiant į 
Makin ir Tarawa salas, 
Amerikos lakūnai atakavo 
japonų lėktuvų stovyklas ir 
kitus punktus Marshallo sa
lose. Tokiu būdu tapo su
naikinta eilė japonų lėktu
vų ant žemės, o kiti sulai
kyti nuo pakilimo oran. Ši 
ataka iš oro taipgi tarnavo 
nukreipt priešų dėmesį nuo 
besiartinančio smūgio Ma
kin ir Tarawa salose.

Salos, į kurias dabar a- 
merikiečiai įsiveržė, yra 
apie 1,200 mylių nuo Guadal 
canalo, apie 1,500 mylių į 
rytus nuo didžiosios japonų 
laivyno bazės Trukdo ir 
apie 3,000' mylių į pietų ry
tus nuo Tokio, Japonijos 
sostamiesčio.

Makin sala turi apie 11 
mylių pločio, o Tarawa apie 
22 mylias.

Gilberto salos pirm šio 
karo buvo anglų valdomos.

NAUJI TALKININKU 
SMŪGIAI JAPONAM

TIES AUSTRALIJA
»

Australija. — Generolo 
MacArthuro lakūnai užpuo
lė eilę japonų laivų ties 
New Britain sala, netoli 
Australijos, ir nuskandino 
vieną didelį prekinį priešų 
laivą, 10,000 tonų, o suža
lojo kelis kitus.

Australų kariuomenė Nau
jojoj Guinejoj pasivarė ar
tyn karinės japonų bazės 
Sattelbergo, kurį pasiekt 
talkininkam telieka jau ma
žiau kaip viena mylia.

Nacių kontroliuojamas, 
Paryžiaus radijas įspėjo, 
kad talkininkai gali greit 
pradėt įsiveržimą į Balka
nus.

Atlantic City.—Jungtinių 
Tautų Šalpos ir Atsteigimo 
Administracija (UNRRS) 
netrukus atsišauks į Jung
tines Valstijas ir kitus savo 
įstaigos narius kuo grei
čiausiai galimu laiku skirt 
pinigų.

43-jų tautų atstovų susi
rinkimas nutarė, jog tie 
kraštai, į kurių žemę prie
šai neįsiveržė, turėtų skirt 
po 1 procentą visų valstybi
nių savo įplaukų, kokių ga
vo per metus užsibaigusius 
birž. 30 d. šiemet.

Tokiu būdu, Jungtinės 
Valstijos turėtų suteikti 
pusantro biliono-dolerių pa-

FRANCŪZAI IŠLAISVINO 
LEBANO VALDININKlJS
Alžyras.—Valdinis Pran

cūzų Komitetas Tautai Lai
svinti pranešė, kad jis pa
leidžia iš kalėjimo Lebano 
prezidentą Besharą EI 
Khori, leidžia jam sugrįžt į 
to krašto valdžią ir paliuo- 
suoja visus kitus areštuo
tus Lebano vadus.

Kitas pranešimas teigia, 
kad francūzai grąžina ir 
Lebano ministerius į jų 
valdvietes.

Lebaniečiai reikalauja 
taip pat sugrąžint ir visus 
kitus savo valdininkus į jų 
vietas.

Menama, kad valdinis 
Prancūzų Komitetas at
šauks savo komisionierių 
Helleu, kurio įsakymu buvo 
suimti Lebano valdininkai, 
kai tik jie paskelbė visišką 
savo krašto nepriklausomy
bę nuo Franci jos.

Dėl Lebano valdininkų 
areštų kilo tokie gyventojų 
sujudimai ir susikirtimai 
su francūzais, kad Anglijos 
valdžia pagrąsino įsikišti į 
t6 krašto reikalus ir at
steigti tvarką.

Išlaisvindamas Lebano 

remti vokiečių ir japonų 
nuteriotiems kraštams; iš 
Anglijos priklausytų $320,- 
000,000 tam reikalui, o Ka
nada turėtu prisidėti su 
$90,000,000. “

Jungt. Tautų Šalpos ir 
Atsteigimo Administracija 
prašo, kad visi paliečiami 
jos nariai-kraštai išleistų 
atitinkamus įstatymus, už
ginančius tarimą dėlei pa
spirties nukentėjusiems nuo 
fašistų Ašies kraštams. Bet 
jei kuri valstybė negalėtų 
prisidėti su 1 procentu savo 
pajamų tam reikalui, tai 
turėtų skirti tiek lėšų, kiek 
išgali, sako tas tarimas.

prezidentą ir ministerius, 
dabar valdinis Prancūzų 
Komitetas žadėjo iš naujo 
atidaryti svarstymus dėlei 
Lebano nepriklausomybės, 
“kai tik konstitucinis to 
krašto gyvenimas bus vėl 
atsteigtas,” suprantama, 
francūzų globoj, kurią jie 
ten įgijo ant vietinių gy
ventojų pagal Versalės su
tartį, po praeito pasaulinio 
karo.

Bet francūzų komiteto 
atstovų pareiškimas rodo, 
kad jie bent iki dabartinio 
karo pabaigos nepripažins 
Lebanui pilnos nepriklauso
mybės.

Lebanas yra nedidelis 
kraštas Mažojoj Azijoj.

Durtuvo Mūšiai Tarp 
Amerikiečio ir Japono

Perlų Uostas, lapkr. 22.— 
Siaučia įtūžę mūšiai durtu
vais tarp įsiveržusių į Ma
kin ir Tarawa salas ameri
kiečių ir besiginančių japo
nų.

Raudonarmiečiai Atkariavo 
Tuzinus Aptvirtintų Vieto

vių Trijuose Frontuose
London, lapkr. 22.— Ko- 

rostyševo srityje, į rytus 
nuo Žitomiro, sovietiniai 
kovūnai sudaužė kelias mil
žiniškas vokiečių' atakas ir 
atgriebė nuo nacių kai ku
rias pozicijas, kaip sako 
Maskvos pranešimas. Bet 
padėtis šiame fronte tebė
ra rimta.

Korostyševo apylinkėje 
apie 150 tūkstančių hitleri
ninkų kartoja savo įtūžu
sias atakas, kur dažnai po 
kelis šimtus vokiečių tankų, 
motorinių kanuolių ir pul
kai jų lėktuvų puola vieną 
trumpą raudonarmiečių li
niją.

Toliau į pietų rytus Uk
rainoje Sovietai pasiekė žy
mesnių laimėjimų. Dniepro 
upės alkūnėje, į pietus nuo 
Kremenčugo raudonarmie
čiai per dieną užmušė 3,000 
vokiečių ir užėmė 8 tvirto- 
viškai apdrūtintas gyvena
mąsias vietoves; sunaikino 
daugiau kaip 60 nacių tan
kų, 60 kanuolių ir pagrobė 
nuo vokiečių 57 kanuoles, 
virš 100 kulkosvaidžių, 98 
trokus ir tris karo medžia
gų sandėlius.

Čerkassų apylinkėje so
vietiniai kovūnai laimėjo 
dar vieną tvirtovišką punk
tą.

Į pietų vakarus nuo 
Dniepropetrovsko sovieti
niai kovūnai atėmė iš prie
šų geležinkelio stotį Neza- 
budino ir septynias kitas 
aptvirtintas gyvenamąsias 
vietas.

LAIMĖJIMAI REČICOS 
SRITYJ

Rečicos srityje, į vakarus 
nuo Gomelio, Baltarusijoj, 
Raudonoji Armija atkaria
vo tvirtoviškus nacių punk
tus Sloboda, Gorval ir 20 
kitų. Arti paties Gomelio 
Sovietai dar padarė žings
nių pirmyn dėlei to miesto 
apsupimo.

Krivoj Rogo fronte rau

donarmiečiai paėmė Liubi- 
movkos miestą ir taip pat 
turėjo laimėjimų ties Niko- 
poliu. Čia jie kerta vokie
čiam šonan iš dviejų pusių.

Visuose frontuose Sovie
tai per dieną užmušė 6,100 
nacių ir sunaikino bei sun
kiai sužalojo 121 jų tanką*

Lapkričio 20 d. sovietinės 
jėgos išmušė iš veikimo bei 
sunaikino 174 vokiečių tan
kus ir nušovė 13 jų lėktuvų.

Berlyno radijas pabrėžia 
galingus rusų pasipriešini
mus’ Žitomiro-Korostyševo 
fronte ir sako, jog vokiečių 
kraujas gausiai liejasi.

Naciai skelbia, kad rau
donarmiečiai juos stipriai 
atakavo Leningrado srityj, 
į pietus nuo Ladogos ežero, 
bet, girdi, vokiečiai atmu- 
šę atakas..

Maskva.— Sovietinės jė
gos nuskandino Juodojoj 
Jūroj du fašistų transpor
to laivu, viso 4,500 tonų, ir 
kelis mažesnius laivus bei 
valtis.

NACIŲ PAVERGTI 
KRAŠTAI GAUS AP

SISPRENDIMĄ
Maskva.— Sovietų darbo 

unijų laikraštis Karas ir 
Darbininkų Klasė rašo, jog 
vokiečių užimti kraštai 
gaus apsisprendimo teisę 
po karo.

Tas laikraštis redakcinia
me straipsnyje smerkia tam 
tikrų politikierių pasakoji
mus, būk Sovietų Sąjunga 
planuojanti po karo viešpa
taut vokiečių pavergtuose 
europiniuose kraštuose ar
ba “subolševikinti” Eūropą.

Bendradarbiavimas tarp 
Anglijos, Sovietų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų užtik- 

Į rina laisvę tiem kraštam, 
sako tas sovietinių unijų 
laikraštis.

ną Italijoj, Anglijoj, Afrikoj,
Indijoj, Australijoj ir Ameri
kos plotuose, dvasiniai yra su
sijungę su savo organizacija, 
kaip jie seka Tiesos angliškąjį 
skyrių, kaip jie įvertina LDS 
Jaunimo Komiteto veiklą!

Didelis nuopelnas už tą vis
ką priklauso ir pačiam Jaunimo 
Komitetui, ypačiai jojo sekre
torei Aldai, Ormanienei (Kairy
tei).

Beje, LDS Jaunimo Komite
tas tikisi, kad Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavime, įvyk
siančiame š. m. gruodžio 18-19 
dd. New Yorke, dalyvaus ne
mažai ir LDS jaunimo.

Ta proga menama turėti 
LDS jaunimo veikėjų pasitari
mas, konferencija savo Susivie
nijimo reikalais.

Puiku!

Pelnagrobiai Susibūrė Sumuš* Valdžios Pastangas, Kuriomis 
Ji Siekia Aprėžt Maisto Produktų Branginimus 

------------------ 0 _______________________ 0---- ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Washington, lapkr. 22.— 
Beveik visi republikonai 
kongresmanai ir atžagarei
viai demokratai iš pietinių 
valstijų susibūrė atmesti 
Roosevelto valdžios reika
lavimą skirt pinigų damo- 
kėti farmeriams ir tūliems 
maisto produktų apdirbinė- 
tojams./Tokiais damokėji-

tai vartotojams tuojau pa
brangtų bent 7 procentais, 
kaip nurodo valdžios atsto
vai.

Pavyzdžiui, jeigu farme- 
riui prie jo gaunamos kai
nos už bušelį kviečių val
džia prideda 5 centus, tai 
tuom ir baigiasi be jokio 
kainų kėlimo pirkikams už 
miltus ar duoną. Bet jeigu 
farmeris pats pabrangina

maiS'Vyriausybė stengiasi 
sulaikyt sauvališkus priva
čius valgio dalykų brangi
nimus. Jeigu /ne tie damo- _____ __ ______  x_____
kėjimai, tai maisto produk-' kainą už sumalimą, duon-

savo produktą, tai malūni
ninkas dar labiau pakelia

Jei Valdžios Siūlomi Damokejimai Maisto Gamintojams Bū
tų Atmesti, tai Valgiai Tuoj Pabrangtų 7 Procentais

kepis ne tik atsiima iš var
totojo už tuos pakėlimus, 
bet ima dar daugiau kaip 
pelną už padidintą miltų 
kainą; krautuvininkas gi 
atsiima ne tik visus savo 
sumokėtus anų pabrangini
mus, bet dar extra pakelia 
duonos kainą, kaipo sau 
pelną.
Jeigu tad kongresas pa

naikintų valdžios siūlomus

damokėjimus maisto ga
mintojams, tai amerikiečiai 
vartotojai per metus turė
tų sumokėti astuoniais iki 
penkiolikos bilionų dolerių 
daugiau už maistą, negu 
dabar.

Darbo unijos, įvairios or
ganizacijos ir šiaip piliečiai, 
todėl, tūkstančiais protestų 
apipylė kongresmanus, sto
jančius prieš tokius damo

kėjimus iš valdžios pusės.
Atsakingi vyriausybes na

riai įspėja, kad jeigu nebus 
iš valstybės iždo damokama 
maisto gamintojam, tai jo
kiu kitu būdu negalima bus 
suvaldyt brangenybės kili
mo.

Bet republikonai ir atga- 
leiviai demokratai kongre
se tarnauja tik maisto trus- 
tui, dvarininkams ir didžių
jų farmų susivienijimams. 
Jie piestu stoja prieš val
diškus damokėjimus, ku
riais aprėžiama pelnagro-

bystė.
Teigiama, jog (šiuos žo

džius berašant) kongreso 
atstovų rūmas dauguma 
balsų nutars atmest valdiš
kus primokė j imus maisto 
gamintojams.

Jeigu taip ir senatas nu
balsuotų, tai prez. Roose- 
veltas vetuotų (atmestų) 
tokį kongreso tarimą. Ta
da jau reikėtų dviejų treč
dalių senatorių ir kongres- 
manų balsų, kad kongreso 
tarimas taptų įstatymu, ap
einant prezidento veto.
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Laisvė Išsirinkti Savo Valdžias
Valstybės sekretorius Cordell Hull pa

reiškė spaudoj, jog Maskvos konferen
cijos nutarimai reiškia ir tą, kad visų 
išlaisvintų kraštų žmonėms bus leista 
laisvai išsirinkti savo valdžias.

Žinoma, kad kitaip nė būti negali. Bi
le kokia kitokia procedūra būtų atmeti
mas ir paneigimas šio karo principų. 
Už tai ir vedamas šis karas, kad tautos 
būtų laisvos, kad žmonės turėtų teisę 
laisvai išrinkti tokias valdžias, kokios jų 
supratimu geriausia aptarnautų jų in
teresus.

Šis Hullo pareiškimas bandomas pri
taikyti Lietuvai, jog ten būsianti sugrą
žinta senoji, smetoninė santvarka. Bet, 
žinoma, nieko panašaus tasai pareiški
mas nereiškia ir negali reikšti. Pali
kimas arba leidimas žmonėms laisvai iš
sirinkti savo valdžią reiškia, kad Lietu
vos žmonės demokratiniu balsavimu iš
rinks ir sudarys savo valdžią. Kaip tik 
tokia laisva, demokratinė santvarka gy
vuoja visoje Sovietų Sąjungoje. Kiek
vienos tarybinės respublikos žmonės pa
tys demokratiškai išsirenka savo vy
riausybę. Kaip tik tokiu būdu 1940 me
tais Lietuvos žmonės išsirinko dabarti
nę Lietuvos vyriausybę su Justu Palec- 
kiu pryšakyje.

Kai naciai okupantai bus išmušti iš 
Lietuvos, kai Lietuva bus išlaisvinta, 
Lietuvos piliečiai, be abejonės, laisvu ir 
demokratiniu būdu išsirinks iš savo tar
po viršininkais tokius ' žmones, kokie 
jiems patinka. Jeigu jie manys, kad ki
tas kuris savo tautos sūnus naujose są
lygose tinkamiau ves krašto reikalus 
ir aprūpins jų interesus, negu Justas 
Paleckis, jie tarybinės vyriausybės prie- 
šakyn pastatys tą kitą. Jeigu kurie kiti 
pareigūnai bus reikalingi pakeisti, juos 
pasikeis Lietuvos piliečiai.

Taip mes sakėme ir už tokį principą 
mes kovojome seniai. Mes seniai sako
me, kad jokie Amerikos smetonininkai 
neturi teisės diktuoti Lietuvos žmonėms, 
kokia jų vyriausybė turės būti.

Taigi, Hull tiktai patvirtina tai, kas 
buvo seniai aišku visiems, kurie nuošir
džiai remia šį karą ir trokšta jo laimė
jimo trumpiausiu laiku.

Italai Paragauna Vokiečių 
Okupacijos

Dar taip neseniai Italija buvus hitle
rinės Vokietijos talkininkė, šiandien ran
dasi po vokiečių okupantų priespauda. 
Tik maža jos dalis tapo Talkininkų iš
laisvinta, tiktai pati pietinė dalis jau ne
beneša okupantų žiauraus jungo.

Bet, matyt, italai okupuotame krašte 
kiek galėdami nepasiduoda pavergė
jams. Sakoma, kad savo rūšies partiza
niškas karas smarkiai plėtojasi apie Mi
laną ir kitus šiaurinius industrinius cen
trus. Matyt, Italijos darbininkai, kurie 
buvo su dideliu džiaugsmu ir demon
stracijomis pasitikę Mussolinio nuverti
mą, bet ant kurių tuojau užplūdo nacių 
armijos, okupantams neduoda ramybės.

Gautas pranešimas, kad okupantai vi
sur iškabinėję proklamaciją, jog už kiek
vieną pravestą sabotažą prieš vokiečius 
bus suimta ir sušaudyta dvidešimts ci
vilinių žmonių. Tie patys barbarai, tos 
pačios metodos: kaip tik taip vokiečiai 
okupantai žudo žmones Lietuvoje, Len
kijoje ir kituose pavergtuose kraštuose. 
Dabar atėjo kaleina ir italams.

Ant jų tą prakeiksmą ir kančias už
traukė Mussolinis ir fašistinė šaika. Ta 
tauta tapo fašistinių kriminalistų įtrauk
ta į Hitlerio Ašį ir paskui į karą. Itali
jos žmonės nenorėjo nei Ašies, nei Mus- 
solinio-Hitlerio karo. Tai jie parodė vi
suose frontuose, kur tik buvo pasiųsti: 
italai kariai geriau pasiduodavo nelais
vėn, negu kariaudavo prieš Jungtines 
Tautas.

Kas Dabar Dedasi Prancūzijoje?
Paskutinėmis dienomis pradėjo gau

siai plaukti į pasaulį įvairiausios žinios 
apie>to nelaimingo krašto vidujinę pa
dėtį. Šį sykį visi gandai sukasi apie se
nį Petain, kuris taip bjauriai buvo par
sidavęs Hitleriui ir pardavęs savo kraš
tą.

Sakoma, kad Petain nusitarė prieš ga
lą “atitaisyti savo klaidą”. Jis parašęs 
“demokratinę konstituciją” ir buvęs pa
sirengęs ją paskelbti. Bet vokiečiai/ne
leido jam tatai padaryti. Petain buvęs 
pasiruošęs sakyti prakalbą per radiją. 
Bet vokiečiai neleidę. Todėl Petain įtei
kęs okupantams rezignaciją iš valstybės 
vado vietos. Pierre Lavai, kuris šuniš
kai tarnauja vokiečiams, ir hitleriniai 
komisarai, atsidūrę labai keblioje padė
tyje. Jie norėtų atsikratyti Petaino, bet 
jie žino, kad kol kas Petain naudingas 
tolimesniam apgaudinėjimui daugybės 
francūzų. Mat, dar yra tokių francūzų, 
kurie tiki, kad Petain atstovauja Fran- 
cūzijos nepriklausomybę.

Ar galima tikėti tiems gandams? 
Vargiai. Petain užtenkamai įrodė savo 
išdavystes. Vargiai galima tikėti, kad 
jis dabar atėjo prie “dvasios šventos” ir 
suprato savo klaidas.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Būkim Visi Amerikos
_ - , r t ’ •

Piliečiais
Liublino Unija Ir 

Žalgirio Mūšis

Džiaugiasi Kanados ir So
vietų Sąjungos Draugavi

mu.
Pasirodo, kad tarpe Ka

nados ir Sovietų Sąjungos 
užmegsti diplomatiniai ry
šiai vystosi labai skland
žiai. Kanados visuomenė 
nori, kad tie ryšiai būtų 
kuo artimiausi, kuo drau-

• giškiausi.
Tą puikiai parodė lapkri

čio 12-14 dienomis įvykęs 
Kanados-Sovietų Draugiš
kumo Kongresas. Apie tai 
su dideliu pritarimu rašo 
Kanados lietuvių Liaudies 

. Balsas. Laikraštis sako: f
Kongrese dalyvavo, apart 

įvairių organizacijų atstovų,
• daugelis žymių švietėjų ir vi-į 

suomenininkų. Aplamai sa
kant, jame dalyvavo pažan-

. giosios ir liberališkosios vi
suomenės atstovai.

Kongreso uždavinys buvo: 
: padidinti Kanados - Sovietų
• Sąjungos draugiškumą, suar-
• tinti šias dvi šalis ekonomi

niai ir kultūriniai. Dėl to ir
. pats kongresas buvo paskirs

tytas j .Visą ęilę specialių se

sijų, kurios atskirai diskusa-j 
vo įvairias šakas, kaip tai:' 
mediciną, literatūrą, meną, 
ir 1.1. Diskusijoms kiekvienu, 
klausimu vadovavo tikri ži-; 
novai.

Po šio kongreso didelė da
lis kanadiečių bus daug pla-! 
čiau pažinus Sovietų. Sąjungą 
ir jos žmones bei jų siekius. 
Jie tą savo žinojimą perduos 
kitiems. Tai bus didelis dar
bas atliktas Kanados-Sovietų 
draugiškumo plėtime. Bus 
užduotas didelis smūgis tiem, 
kurie stengiasi nustatyti ka
nadiečius prieš Sovietų Są
jungą. O tas atneš didelę 
naudą ir Kanadai ir Sovietų 
Sąjungai ir net visam pasau
liui.

Kanada ir Sovietų Sąjunga 
yra artimi kaimynai. Kaip 
Sovietų Sąjunga, taip ir Ka
nada yra jauni kraštai. Abu 
kraštai ant kelio į didelį pro
gresą. šių abiejų šalių ben
dradarbiavimas gali atnešti 
didelę kultūrinę ir ekonomi- , 
nę naudą abiejų šalių žmo
nėms. Apie tai negali būti jo
kios abejonės.

Draugiški santykiai tarp 
Kanados ir Sovietų Sąjungos 
daug kuo prisidės prie taikos f. '•*.<. s 

išlaikymo ateityje. Tas fak
tas, kad praeityje reakcionie
riams pavyko palaikyti So
vietų Sąjungą izoliuotą, dau
giausia pagelbėjo Hitleriui ir 
kitiems agresoriams atsiekti 
'savo siekius. Jeigu demokra
tinės šalys būtų buvusios 
draugiškuose santykiuose su 
Sovietų Sąjunga, kolektyvis 
apsigynimas būtų gimęs tuo
met, kada Hitleris tik pradė
jo grūmoti pasauliui savo ka
ru.

Kanados-Sovietų. Draugiš
kumo Kongresas savo darbo 
neužbaigė. Jis tik padėjo pa
matus Kanados ir Sovietų 
draugiškiems s a n t y k iams. 
Darbas turės būti varomas 
tolyn. Liaudies Balsas kviečia 
visas Kanados lietuvių orga
nizacijas padėti Kanados-So
vietų Draugiškumo Komite
tui visuose jo darbuose, nes 
jo darbai yra kilnūs ir daug 
žadanti. Mums reikia dar at
minti, kad mūsų gimtasis 
kraštas Lietuva dabar įeina 
į Sovietų’ Sąjungą ir Kana
dos draugiški santykiai su 
Sovietų Sąjunga reiškia Ka
nados draugystę ir su Lietu
vą.

Suvienytos Valstijos yra 
demokratija, valdoma jos 
piliečių. Kodėl nepalikti- 
šios šalies piliečiu ir prisi
dėti prie demokratiško kon
troliavimo šios šalies?

Tarpe mūsų lietuvių yra 
dar per daug nepiliečių. 
Šiame momente negali nei 
vienas pasislėpti, kad jis 
yra nepilietis. Nepiliečių 
Registracijos įstatymai pri
vertė visus nepiliečius užsi
registruoti, ir negana to, 
dar turėjo nusiimti pirštų 
antspaudas, žinoma, ši pro
cedūra buvo priverstina 
kiekvienam išpildyti, kad 
geriau būtų galima apsi
ginti nuo tų elementų, ku
rie nėra ištikimi šiai ša
liai.

Nekurie nepiliečiai sako, 
kad nemato reikalo palikti 
Amerikos piliečiais, saky
dami, kad turi darbą, gau
na civilinį apgynimą ir to
kias pat privilegijas, kaip 
ir piliečiai. Toks išsireiški
mas yra pajuokimas šios 
šalies ir sąžiningas žmogus 
tokio argumento niekad 
nevartotų. Kiti išsireiškia, 
kad yra sunkoka ir nepa
rankus dalykas prisirengti 
prie pilietybės. Toks argu
mentas irgi nepageidauja
mas ir nėra išsiteisinimas.

Dar kiti sako, kad jie yra 
per seni. Į šį argumentą ga
lima atsakyti, kad jie save 
patys kritikuoja. Kuomet 
Amerikos pilietis sulaukia 
65 m. amžiaus, jis gauna 
valdžios apsaugą arba se
natvės pensiją. Nepilietis 
negali gauti pensijos. Jeigu 
nepilietį sužeistų ir teismas 
nuteistų jam apmokamą 
nuostolį, jis turėtų laukti 
karo pabaigos iškolektuoti 
jam priklausančius pinigus. 
Pasibaigus karui, gali užei
ti depresija ir veikiausia 
nepiliečiai bus prašalinti iš 
darbų.

Kiti sako, kad jų vaikai 
kariauja už šią šalį, ir jie 
patys perka karo bonus, tai 
kaip galėtų valdžia juos pa
niekinti? Nepiliečių vaikai 
kariauja kaipo Amerikos 
piliečiai, nes jie yra čia gi
mę. Kurie perka karo bo
nus, jie pasinaudoja gera 
apsauga ir pinigų investa
vimu. Jie naudojasi visa 
Amerikos duodama apsau
ga ir parankamais, bet jie 
nesiskubina palikti pilie
čiais ir atsidėkoti už visas 
duotas privilegijas, gyve
nant šioje šalyje.

Kiti sako, kad sunku iš
mokti anglų kalbą. Valdžia 
turi įsteigus mokyklas, ku
rios pagelbsti prisirengti ir 
prasimokinti kiek angliškai 
reikalinga žinoti. Jeigu bū
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drawn up by the ari department working in con
junction with the research department. When 
these had finally pawed the latter department's 
close scrutiny, they still had Io pass muster be- 
fore producer William Perlberg and director 
Henry King.

Once approved, the plans went back to the 
art department where a scale model of the vil
lage was built as a guide to the construction 
department as well as to the cameraman. This 
model is shown in the picture on the left.

The picture in the center shews fho graceful 
and architecturally impressive church built ac-

; Like Romo, this movie set for "The Song of Bernadette" was not 
built In a day. In fact it look almost two years of research, planning 
and construction to recreate the French village of Lourdes for the 
film version of Frani Wedel's sensational best-seller about the simple 
(peasant girl who was to bocOmo a saint.

The completed village covers more than ten acres of the ''back 
.lot" at 20th Century-Fox and comprises twenty-eight buildings, eight 
street! and a public square. Because of wartime shortages,’all the 
ingenuity of Hollywood's master technicians' was needed to build this 
huge Set without the Use of critical materials. Plaster, salvaged wood 

jand other non-essential goods furnished the answer—but just how 
(.they were made Io do the job so ably is a studio secret.

.Before work was started ©Mho actual set, many plans hod been

cording to plans of the per od. Not visible in mis picture are the 
pigeons which flocked to the church's belfry as soon os it was com- / 
pie led to give a wholly unexpected note of realism to the scene. To j 
the right is o general view of the "Village of Lourdes."

To portray the role of Bernadette, 20th Century-Fox has cast the 
hitherto unknown Jennifer Jones, after o nation-wide search for the ' 
right person for the difficult port. When Fronx Werfel, author of the 
story, was later introduced to Miss Jones in Hollywood, his only | 
comment was “Perfectl"

Others in the lorge cast are Charles Bickford, Vincent Price, 
William Eythe, Lee J. Cobb, Gladys Cooper, as well as such per- < 
formers of the stage and screen as Mory Anderson, Sig Raman, ■ 
Blanche Yurka, Roman Bohnon, Ann Revere and others. 4

tų galima lenkui, čekui, lie
tuviui; ar kitam tautiečiui 
šiandięn įvažiuoti į Ameri
ką, aš užtikrinu, kad jis iš
moktų į vieną savaitę tuos 
reikalingumus, kad tik ga
lėjus atvažiuoti į Ameriką 
ir palikti jos piliečiu;,

Šiandien yra viena iš ge
riausių progų, o labiausia 
mūsų lietuviams, dėti visas 
pastangas ir energija, kad 
palikus šios šalies piliečiu. 
Nereikėtu laukti tos dienos, 
kuomet kas nors parodys 
su pirštu, kad jūs dar nepi-| 
lietis ir užklaus dėlko ne
sate piliečiu tiek metų išgy
venę Amerikoje.

Amerika, kaipo laisva de
mokratiška šalis, iki šios 
dienos nevertė neiį vieną 
svetimtauti . .tapti piliečiu. 
Bet visuomet sakoma, kad 
durys atdaros. Katrie nori
te tarnauti, gerbti ir apgin
ti ir būti ištikimi šiai ša
liai, galite liuosnoriai rei
kalauti Amerikos pilietybės 
popierų,’ ir gavę antrų po- 
pierų certifikatą, galėsite 
jaus ties šios šalies nariais 
ir valdytojais.

Ši proga yra jums vi
siems labai svarbi, ir nėra 
priežasties jums visiems 

nepiliečiams laukti geres
nės progos. Nelaukite ry
tojaus, kuomet gali būti 
pervėlu, ir labiau suvaržy
tas pilietybės gavimas.

Adv. Chąrles P. Kai 
6322 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

AMERIKIEČIAI IšBOM- 
BARDAVO NACIŲ KA
SYKLAS NORVEGIJOJ
Stockholm, Šved. r— Pra

nešimai iš Berlyno sako, 
jog naciai pripažįsta, kad 
Amerikos bombanešiai pa
darė didelių nuostolių Kna- 
ben molybdeno kasykloms 
ir Rjukan elektros dirbyk- 
loms Norvegijoj. — Molyb- 
denas yra svarbus karinis 
metalas.

Lenkijoj, po mirties ka
raliaus Liudviko Vengers- 
kio, 1382 metais, ilgai ėjo 
kivirčai... Ant. galo? tais 
pat metais į sostą, buvo pa
sodinta , karaliaus duktė 
Jadviga. 1386 metais Len
kijos ponai, siekdami įgyti 
Lietuvos plotus, privertė 
jauną Jadvigą apsivesti su 
Lietuvos kunigaikščiu Jo
gaila. Ačiū toms vedyboms, 
Lietuva ir Lenkija buvo su
jungtos. Tiesa, tas ryšys 
buvo silpnas ir Lietuva sie
kė pasilikti nepriklausoma. 
Ji turėjo savo kunigaikščius 
ir atskirą politiką. Bet vis
gi unija tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos sutvirtino Lenkiją.

Pamatiniu unijos tikslu 
buvo — kova prieš kryžiuo
čius, kurie sudarė vienodą 
pavojų abiems valstybėms. 
Virš to, lietuvių ponai sie
kė sutvirtinti savo politiką 
pagalba unijos. Lenkijos 
ponams ta unija siūlė per
spektyvą paveldėti didelius 
Ukrainos žemių plotus, ku
rie tuo laiku buvo dalimi 
Lietuvos valstybės.

Jogaila tapo Lenkijos ka
raliumi, pasivadinęs Vla
dislovu II (1386-1434) jis 
karai iavo pataikaudamas 
ponams ir šlėktoms ne vien 
paliekant jų visą galią, bet 
dar jiems daugiau jos su
teikiant.

1413 metais ponų suva
žiavime, Goroldo mieste, 
Lietuvos ir Lenkijos unija 
buvo užtvirtinta, kaipo po
nų sąjunga.

Lietuvos kunigaikščio Vy
tauto armija labai skau
džiai buvo totorių sumušta 
prie Vorkslos upės 1399 me: 
tais ir po to Lietuvą ir Len
kiją veik nepertraukiamai 
puolė totoriai. Totoriai la
bai išnaikino Galiciją arba 
Raudonąją Rusiją. Į Gali
ciją vyko lenkai ponai kur
ti dvarus. Jų dvarai turėjo 
tarnauti Lenkijai atsparos 
punktais prieš totorių už
puolimus. Stambios lenkų 
ponų kolonijos vis daugiau 
plėtėsi į rytus.

Lenkijos ponų kolonizaci
ja veržėsi vis giliau į ukrai
niečių Podoliją ir Volynių, 
kurie tais laikais buvo dali
mi lietuvių - rusų valsty
bės. Lenkai ponai siekė Po
doliją ir Volynių įjungti į 
Lenkijos plotus. Tas atve
dė Lietuvą ir Lenkiją ir 
prie karo, kuris 1430 me
tais baigėsi Lenkijos užgro
bimu Podolijos.

Bet vyriausiu uždaviniu, 
kaip Lietuvos, taip ir Len
kijos, buvo kova prieš vo
kiečių kryžiuočių ordeną, 
kuri ėjo nuo pirmųjų Jo

Oro žygiai
Per kautynes ore Bou

gainville srityje, Saliamono 
salyne, amerikiečiai nušovė 
17 iš 35-kių Japonijos lėktu
vų, o savo neteko tik trijų.

Amerikos lakūnai taipgi 
į numetė 44 tonus bombų į 
iSeorabaja, japonų užimtoje 
I Javos saloj, Rytinėje Ho- 
landų Indijoje.

Septynios pietvakarinės 
valstijos turi virš 4,000,000 
ožkų; jos teikia gyvento
jams odą dėl čeverykų ir 
pirštinių, vilnas dėl milo, 
pieną ir mėsą dėl vaikų ir 
suaugusių.

‘i. ’

gailos karaliavimo metų. 
Vokiečių kryžiuočiai pada
rė eilę užpuolimų ant len
kų žemės, kurie kiekvienas 
buvo lydimas baisaus sunai
kinimo.

1410 metais įvyko labai 
žiaurus mūšis tarpe vokie
čių kryžiuočių iš vienos pu
sės ir ap vieny tų jėgų Lietu
vos, Lenkijos iš kitos. Jis 
įvyko prie kaimelio Tan- 
nenbergo arba Žalgirio. Vo
kiečių ordenui į pagalbą 
buvo atvykę kiti vokiečių 
ritieriai ir net ritieriai iš 
kitų šalių. Lietuvos - Len
kijos armijoj ėmė dalyvu- 
mą rusų pulkai iš Smolens
ko ir kitų vietų, cechų bū
rys, vadovystėj garsaus Jan 
Žizki. Buvo ir pagelbinis 
totorių būrys.

Ir tas sprendžiamasis 
mūšis buvo išlaimėtas ačiū 
Smolensko pulkams, išgel- 
bėjusiems Lenkiją nuo su
naikinimo. Mūšis baigėsi 
visišku sunaikinimu vokie
čių ordeno; milžiniška di
džiuma kryžiuočių buvo iš
mušti, jų tarpe ir didysis 
ordeno magistras Ulrich 
Junningen, visos ordeno vė
liavos suimtos. Bet tuojau 
prasidėję lietuvių ir lenkų 
tarpe susirėmimai neleido 
mūšio pasekmes įvykinti iki 
galo. Jungtinėms armijoms 
nepavyko paimti kryžiuočių 
sostinės Marienburgo.

1411 metais vokiečių or- 
denas buvo priverstas pasi
rašyti labai nepatogias tai
kos sąlygas. Jis turėjo atsi
sakyti nuo eilės užgrobtų 
žemių ir užmokėti kontri
buciją. Jeigu Aleksandro 
Nevskio pergalė ant teuto
nų ordeno ant Čudskoje 
ežero ledo sulaikė kryžiuo
čių veržimąsi į rytus, į ru
sų žemes, tai pergalė, aplai- 
kyta lietuvių, rusų ir lenkų 
jėgų prie Grunvaldo (Žal
girio), uždavė ordenui ir jo 
politinei įtakai lemiamąjį 
smūgį, nuo kurio jis jau 
neatsigavo...

Bet vargai lietuvių, len
kų ir rusų tautų dar nesi
baigė. Vokiečiai - plėšikai 
nuolatos veržėsi į rytus ir 
kovos virė. Lietuvių dalis— 
Mažojoj Lietuvoj, patekę į 
Vokietijos ribas, susilaukė 
tokio pat likimo, kaip ir lie
tuvių tautos dalis prūsai — 
buvo išnaikinti. Lenkai Vo
kietijos ribose baisiai daug 
nukentėjo. Laike Pirmo Pa
saulinio Karo kaizerininkai 
teriojo lietuvius ir lenkus, 
o laike Antro Pasaulinio 
Karo šios tautos dar dau
giau nukentėjo nuo žvėriš
kų hitlerininkų.

$U4
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PLĖŠIKAMS OKUPANTAMS
Tolimesnis bendradarbia

vimas tarp A. Smetonos ir 
smetoninės tarybos, iš vie
nos pusės, ir vokiškųjų oku
pantų, iš kitos, eina ta pa
čia linkme — Lietuvos gy
ventojų plėšimo, viso kraš-i 
to niokojimo linkme. Vokiš
kieji okupantai plėšė kraš
tą, o Smetona ir jo taryba 
padėjo tai daryti ir j ieško
jo būdų tam pateisinti ir, 
taip sakant, žymėti plėšimų 
galimumo ribas. Tuo ben
dradarbiavimu smetoninė 
taryba teikė okupantams be 
galo dideles paslaugas. Ji 
labiau matė, kas darosi lie
tuvių tautos masėse, ji ma
tė, kaip Lietuvos liaudis ne
kenčia ne tik okupantų, bet 
ir pačios smetoninės tary
bos, ji matė, kas dar gali
ma išplėšti iš Lietuvos, o ko 
jau visai negalima, ką plė
šiant jau gali kilti nesulai
komas pasipriešinimas.

1918 m., birželio 17 d., 
Smetona rašo raštą Vokie
tijos kancleriui, kur skun
džiasi pirmiausia tuo, kad 
jo, Smetonos, nepriima pa
sikalbėti vokiečių valdžia 
Berlyne. Toliau Smetona 
aiškina okupantams padėtį 
Lietuvoje ir pažymi, kad 
“lietuvių tautos pasitikėji
mas yra sulaužytas; jeigu 
neįvyks pagerėjimo, tai di
dės pavojus, kad tas pasiti
kėjimas išnyks iki tokio 
laipsnio, jog jo atstatyti ne
bus galima.”

Pažymėdamas kai ku
riuos okupacijos sunkumus, 
prieinančius iki savo gali
mumo ribos, Smetona atvi
rai pasisako, kas jam dėl 
tų sunkumų labiausiai rūpi 
ir ko jis labiausiai bijosi: 
“Lietuvis negalės turėti jo
kio pasitikėjimo Vokietija. 
Jau dabar galimumai prie
šintis bolševikiškai agitaci
jai ir agitacijai, nukreiptai 
prieš Vokietiją, pradeda 
mažėti. Iki kokio laipsnio 
pasitikėjimas yra nukentė
jęs, rodo mėginimai įtrauk
ti valstietį į kooperacinę 
sistemą, kuri jam vis dėlto 
nėra svetima. Jis neduoda 
savo pinigų, kadangi jis 
yra įsitikinęs, kad jų ne
teks, kaip ir savo gyvulių. 
(Pabraukta mano.—J. Ž.)

Ir toliau:
“Priešininkai vaizduoja 

tarybą arba kaip vokiečių 
vyriausybės nupirktą, arba 
kaip marionetę be reikš
mės.”

Taigi Smetonai buvo aiš
kus lietuvių tautos nepasi
tikėjimas ir neapykanta 
okupantų talkininkams. Tą 
lietuvių liaudies neapykan
tą ir nepasitikėjimą jis 
skundė okupantams kaip 
bolševikišką agitaciją. Sme
tona norėjo sustiprinti savo 
poziciją su vokiečių valdžios 
pagalba, • norėjo, kad lietu
vių tauta bent kiek pasitikė
tų Vokietija ir smetonine 
taryba ir kad Lietuvos pri
rišimas prie Vokietijos ga
lėtų sklandžiau eiti, o dėl 
to padidėtų ir jo svoris pa
čių okupantų akyse. Ir Sme

tona tame pačiame laiške 
Vokietijos kancleriui, nusi
gandęs dėl kai kurių savo 
p a d a r y tų nusiskundimų, 
skubina išdavikiškai siūly
tis: “Kultūriniai tautos 
sluoksniai pažįsta lietuvių 
jėgų ribas, jič žino, kad jie

savo tikslus tegali pasiekti 
tik bendradarbiaudami su 
Vokietija ir jos padedami.”

Vokiškieji okupantai ne 
tik oficialiai niokojo Lietu
vą. Jie dar priveisė visame 
krašte plėšikų, kurių plėši
mai ir žmogžudybės nedavė 
gyventojams ramumo. Tai 
buvo daugiausia vokiečių 
armijos dezertyrai arba vo
kiečių žandarų papirkti, 
dažnai jiems agentais tar
navę vietiniai vagys bei plė
šikai. Kokias provokacijas 
ir žmonių kankinimus darė 
okupantai, tokių vagių bei 
plėšikų padedami, mes jau 
matėme viename iš dauge
lio pavyzdyje su Kauno va
gim Gecevičium. Tokių pa
vyzdžių, kur okupantų poli
cija plėšė žmones išvien su 
vagimis, 1915-1918 m. oku
pacijos istorija žino daugy
bę.

Pavyzdžiui, 1918 m. lie
pos 12 d. pas valstietį An
taną Jasinauską, Panevėžio 
apskr. Naujamiesčio valse., 
atėjo visiems gerai žinomas 
banditas, slaptas vokiečių 
agentas ir pareikalavo par
duoti jam šautuvą. Tuojau 
pat atvyko keturi vokiečių 
žandarai, kurie ėmė mušti 
valstietį ir krėsti namus. 
Jokio šautuvo nerado. O tas 
pat banditas agentas paskui 
atėjo pas Jasinauską antrą 
kartą vienas ir pareikalavo, 
visaip grąsindamas, tiesiog 
pinigų.

Troškūnų valsčiuje siau
tė apie 30 asmenų plėšikų 
gauja ir daugelį valstiečių 
apiplėšė, apvogė. Vietiniai 
žmonės visą eilę tų plėšikų 
pažino ir pranešė ten gyve
nusiam vokiečių žandarui 
Kurschat. Bet gi Kurschat- 
as iš to gardžiai pasijuokė, 
šapydamasis ką-ne-ką paža
dėjo ir, žinoma, nieko nepa
darė, kad sudraustų plėši
kus: ten, toje gaujoje, siau
tė daugelis jo agentų.

Apie tokius pat okupantų 
bendradarbiavimus su vagi
mis pasakoja ir d-ras J. 
Basanavičius:

“Vokiečių policija žmo
nėms, nemokantiems su ja 
susikalbėti, yra didžiausia 
sunkenybė ir sloga, ypač 
kad ji dažnai daro namuose 
kratas, jieškodama javų, 
mėsos ir kt. ir atiminėda
ma kai kada iki paskutinio 
grūdo. Kratoms krašte Vil
kaviškio apskr. buvo pasi
samdžiusi pagalbon vieną 
kalėjime už vogimą sėdėju
sį lietuvį, šis, pažinodamas 
savo krašto žmones ir jų 
būdą, uoliai vokiečiams tar
navo, užvesdamas juos ant 
paslėptų javų ir kitų pro
duktų.” (Dr. Basanavičius, 
“Iš lietuvių gyvenimo 1915- 
1917 m. po vokiečių jungu,” 
Vilnius, 1919 m.)

Smetoninė taryba stengė
si pasinaudoti ir šia žmonių 
nelaime — okupantų plečia
mu banditizmu, kad sustip
rintų savo padėtį. Ji keliais 
atvejais kreipėsi į okupaci
nę valdžią, kalbėdama apie 
reikalą kovoti su banditiz
mu, betgi nenurodė jo ten, 
kur jis yra, vadinasi, pačių 
okupantų sistemoje, o sten
gėsi dėl okupantų ir jų 
agentų daromų plėšimų ap
kaltinti tuos, Lurie atvirai 
kovojo prieš okupantus ir 
prieš smetoninę tarybą. Pa

vyzdžiui, Smetona savo 1918 
m. birželio 17 d. rašte Vo
kietijos kancleriui, paminė
jęs banditizmą, tuoj skuba 
pasiskųsti dėl “bolševikų 
agitacijos ir kitų Vokietijai 
priešingų agitacijų.” 1918 
m. rugpjūčio 27 d. smetoni
nė taryba parašė raštą vo
kiečių karinei vadovybei 
Lietuvoje, kur vėl skundėsi 
dėl banditizmo ir vėl kaltę 
dėl banditizmo stengėsi su
versti . .. rusu belaisviams 
ir propagandai grįžusių iš 
Rusijos lietuvių, kuriuos 
vadina “maksimalistais,” 
esą, “čia prisideda grįžusių 
iš Rusijos maksimalistų 
propaganda, kuri duoda 
banditams dar daugiau drą
sos.” Tokiu pat būdu, oku
pantams ir sau palankia 
dvasia, . smetoninė taryba 
stengėsi aiškinti Lietuvos 
vidaus įvykius ir savo spau
doje * (“Lietuvos Aide” ir 
kt.).

Šitokia savo taktika sme
toninė taryba norėjo iš kar
to laimėti kelis zuikius: Lie
tuvos gyventojų akyse ji 
norėjo sudaryti įspūdį,* kad 
jai rūpinti gyventojų gero
vė, jų ramumas; tuo pačiu 
metu ji norėjo dar labiau 
įsiteikti vokiečių okupaci
nei valdžiai, padėdama jai 
nukreipti žmonių akis nuo 
tikru banditizmo kaltinin
kų — pačių okupantų į vi
sai priešingą pusę; trečia, 
šitokiu būdu kaltę už oku
pantų daromus plėšimus nu- 
keldama į pusę tų žmonių, 
kurie kovojo prieš okupan
tus ir prieš smetoninius iš
davikus, ji sudarė klastingą 
pagrindą ir okupantams, ir 
sau žiauriai kovoti prieš vi
sus lietuvių liaudies reikalų 
gynėjus, prieš visus okupan
tų ir smetoninės tarybos 
priešus.

Šitokia klasta, šitokiu 
apgavimu, smetonininkų 
padiktuotu, paskui okupan
tai ir naudojosi: patys plė
šikaudami ir vogdami, jie 
už tai kaltino nekaltus žmo
nes, okupantų ir smetoni
ninkų priešus, juos kanki
no ir dažnai žudė.

Tokiu pat metodu, išdirb
tu be bendradarbiaujant su 
okupantais, kiek vėliau uo
liai naudojosi ir smetoni
niai žmogžudžiai — Griga
liūnas-Glovackis Biržų-Pa- 
nevėžio apylinkėse, Plecha
vičius Žemaičiuose, Motiejū
nas-Valevičius Marijampo
lėje. Jie sušaudė arba po 
ledu pakišo daugybę lietu
vių tautos laisvės kovotojų 
ir šiaip nieku nekaltų žmo
nių, gyventojų akyse visaip

dangstydami tuos kruvinus 
savo darbus.

Kaip Smetonine Taryba 
Skyrė Lietuvai Vokišką 

Karalių
V o k i š k i e ji okupantai, 

smetoninės tarybos padeda
mi, valdė Lietuvą kaip kokį 
savo dvarą baudžiavos pa
grindais. Betgi jiems dar ir 
to buvo maža. Jie norėjo dar 
stipresniu vokišku ryšiu 
pririšti Lietuvą prie Vokie
tijos ir, žinoma, norėjo, kad 
tas pririšimas būtų atliktas 
klastingai pridengiant lie
tuvių tautos vardu, t. y. kad 
tas pririšimas, būtų įvykdy
tas jiems tarnaujančios 
smetoninės tarybos. Smeto
na ir jo'taryba, tiesa, darė 
viską, ką tik okupantai no
rėjo, betgi smetonininkai 
norėjo ir sau išsiderėti šio
kių tokių teisių Lietuvos 
plėšime.

Kad dar padarytų klus
nesnę smetoninę tarybą, 
kad ji galutinai užnertų vo
kiškai okupantišką kilpą 
ant Lietuvos kaklo, okupan
tai griebėsi naujų priemo
nių. Per savo vokiškus 
agentus jie pradėjo varyti 
Lietuvoje propagandą už 
tai, kad Lietuvos gyventojai 
neva patys prašytų Vokieti
jos kaizerį pasiskelbti save 
Lietuvos didžiuoju kuni
gaikščiu už savo ir už savo 
įpėdinius. Tam reikalui 
okupantai išleido tam tikrą 
kreipimąsi į kaizerį, kur, be 
ko kita, buvo rašoma:

“... Žemiau pasirašę, o 
su jais ir didelė dalis Lie
tuvos gyventojų lenkiasi 
prie Jūsų Imperatoriškosios 
ir Karališkosios Didybės 
sosto pakopų ir nusižeminę 
prašo .. . paimti ir mūsų 
šalį po garbingu Jūsų Didy
bės skipetru ir priimti Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio 
vainiką sau ir savo įpėdi
niams. Tik kuo glaudžiau- 
siame susijungime su Jūsų 
Didybės šalimi mes tikimės 
savo tėvynei ramaus ir tai
kaus vystymosi, o Lietuvos 
saugumą mes tematome ga
rantuotą ateityje tik nusta
tytuose santykiuose su Vo
kietijos imperija karo, mui
tų, transporto, matų ir pi
nigų klausimais, lygiai kaip 
ir kitos rūšies konvencijo
se.

“Jei reikalavimai Lietu
vos nepriklausomybės nau
dai yra staiga iškelti šiuo 
metu kažkokios nežinomos 
tarybos, tatai daroma nega
vus tarybai įgaliojimo ar 
pavedimo tam reikalui iš 
Lietuvos gyventojų pusės ir 
didesnei lietuvių daliai ne-

Amerikietis ir chinietis kariai šiaurinėje Burmoje ilsi
si po mūšio su japonais.

galėjus pareikšti nusistaty
mo tuo klausimu.

“Tik tvirta ir teisinga 
valdžia Jūsų Didybes, kuria 
mes kuo didžiausiai pasiti
kime, gali pagydyti žaizdas, 
kurias karas padarė mūsų 
nelaimingai šaliai, ir iš nau
jo atkurti gerovę ir taiką.”

Šiuo raštu okupantai 
įsakmiai parodė, kad jiems 
buvo visiškai aišku, jog 
smetoninė taryba neturi jo
kių lietuvių tautos įgalio
jimų ir kad lietuviai nė ne
galėjo okupacijos sąlygose 
bet kokį viešą nusistatymą 
pareikšti.

Parašę tokį vergišką krei
pimąsi į kaizerį, okupantai 
norėjo, kad bent kiek būtų 
ir tų “žemiau pasirašiu
sių” Lietuvos gyventojų, o 
ne tik ta “didelė dalis Lietu
vos gyventojų,” kurių var
du jie norėjo apgaulingai 
įteikti šį Lietuvos pardavi
mo raštą. Taigi okupantų 
agentai pradėjo rinkti Lie
tuvoje parašus po tuo krei
pimusi.

Pavyzdžiui, Radviliškio 
komendantas per žandarus 
išplatino apie 100 pakvieti
mų ir šaukė Šiauliuose su
sirinkimą balandžio 10 d. 
Okupantų agentas Aleksan
dras Ertel agitacijos reika
lams buvo gavęs iš Šiaulių 
apskrities valdžios organų 
net automobilį. Žandarai 
viliojo valstiečius, skelbda
mi, kad jie būsią atleidžia
mi nuo rekvizicijų ir nuo 
baudų, jei jie pasirašysią 
aukščiau minėtąjį kreipimą
si į kaizerį. Betgi nei iš to 
susirinkimo, nei iš parašų 
rinkimo Šiauliuose nieko ne
išėjo.

K u r š ė n ų komendantas 
Voigt sušaukė tolygų susi
rinkimą balandžio 9 d. Vel
tui jis čia visokiais klastin
gais būdais, apgaulingais 
viliojimais ir grasinimais 
ragino žmones parsiduoti 
kaizeriui. Tegavo tik vie
ną parašą. Panevėžio ap
skrityje tolygi^ propagandą 
varė grafas Kayserlingk, 
kitose Lietuvos vietose kiti 
okupantų agentai, bet re
zultatai visur buvo tokie 
pat, — lietuvių tauta buvo 
perdaug gerai pažinusi sa
vo amžinuosius priešus vo
kiškuosius grobikus, kad 
duotų jiems parsidavimo 
parašus!

Iš tos visos savo akcijos 
vokiškieji okupantai galuti
nai įsitikino, kad be smeto
ninės tarybos pagalbos jiem 
yra neįmanoma padaryti jo
kio akto, su kuriuo galėtų 
būti surištas lietuvių tau
tos vardas. Taigi, nors oku
pantai patys žinojo, kad 
smetoninė taryba neturi 
Lietuvos gyventojų įgalioji
mų, vis dėlto toliau visus 
Lietuvos pajungimo veiks
mus darė tik su jos pagal
ba, nesigailėdami jai tokiais 
atvejais “lietuvių tautos at
stovybės” vardo.

Taip, veikdami visokiais 
pažadais, paraginimais, pa
pirkimais, vokiškieji oku
pantai pagaliau susilaukė 
to, kad smetoninė taryba, 
klastingai dengdamosi lietu
vių tautos vardu, nutarė 
surišti Lietuvą su Vokieti
ja grynais vokiškais ryšiais, 
nutarė pasodinti ant Lietu
vos sprando vokišką kara
lių.

1918 metų birželio 4 d. 
smetoninė taryba iš visų sa
vo išdavikiškų darbų pada
rė patį išdavikiškiausią, pa
tį begėdiškiausią Lietuvos 
pardavimo darbą — ji nu
tarė pakviesti Lietuvos ka
raliumi vokišką kaizerinį 
išperą Vilhelmą Urachą ir, 
lyg dar didesniam pasity
čiojimui iš Lietuvos, pava
dinti jį Mindaugo II vardu!

tarpe vėliau pagarsėjusį 
vokiečių hitlerinį agentą 
Augustiną Voldemarą, taip 
pat pagarsėjusį juodašimtį 
Martyną Yčą. Okupantai 
11918 m. spalių 2 d. patvir
tino naujus “narius,” aiš
kiai suprasdami, kad nuo 
to vokiškos pozicijos smeto
ninėje taryboje dar sustip
rės.

Vokietijos valdžios orga
nai ir spauda apskritai vi
są laiką traktavo smetoni
nę tarybą kaip kokią jiems 
tarnaujančią pastumdėlę, 
savo tarpe nepripažindami 
jai jokios reikšmės. Pavyz
džiui, laikraštis “Kolnische 
Volks-Zeitung” 1918 m. 
rugpjūčio 5 d. rašė, kad 
“Taryba neturi jokios suve
reninės galios.” Rugjų ūčio 
20 d. okupacinės valdžios 
vardu Tiesler rašė smetoni
nei tarybai, kad “Tary
ba neturi suverenumo 
teisių ir nėra valdžios or
ganas. 1918 m. kovo 23 d. 
pripažinimo deklaracija nie
ko nepakeitė šioje srityje.” 
Rugsėjo 7 d. okupacinės 
valdžios vardu kapitonas V. 
Gilsa, be ko kita,, pranešė 
tarybai, kad “krašto atsto
vavimas užsienyje neįeina į 
Tarybos kompetenciją,” — 
ir t.t.

Betgi, laikydamiesi tokios 
esminės pažiūros į smetoni
nę tarybą, okupantai mie
lai naudojosi visomis jos pa
slaugomis, ypač kad tos pa
slaugos padėdavo jiems ko
voti su gyventojų pasiprieši
nimu, padėdavo slopinti lie
tuvių tautos veržimąsi į 
laisvę ir ant visų okupantiš- 
kų darbų uždėdavo savo, 
taip sakant, “lietuvišką” 
antspaudą. Paskutinės sme
toninės tarybos paslaugos, 
turinčios tikslą Lietuvą vi
siškai pririšti prie Vokieti- 
tijos vokiško karaliaus as
meniu, ypač palankiai nu
teikė okupantus Smetonos 
ir jo tarybos atžvilgiu.

Už tas visas paslaugas 
okupantai pagaliau pradėjo 
savo dėkingumą smetoninei 
tarybai reikšti, kaip sako
ma, grynais pinigais — re
guliariai mokamomis sumo
mis. Okupacinės valdžios 
atstovas kapitonas Gilsa 
1918 m. rugsėjo 9 d. oficia
liu raštu 1. D. 1, Nr. 111 
pranešė smetoninės tarybos 
prezidiumui, kad nuo tų 
metų rugsėjo 1 dr jisai mo
kėsiąs tarybai 18,600 mar
kių kas mėnuo ir kad ta su
ma už rugsėjo mėnesį jau 
asignuota į tarybos prezi
diumo sąskaitą. Be to, 75,- 
451.90 markių taip pat esą 
asignuota tarybos prezidiu
mo vardu ir prezidiumui be- 
lieką tik pasiimti.

1918 m. spalių 26 d. Vo
kietijos kanclerio vardu 
Trimborn pranešė smetoni
nei tarybai, kad Vokietijos 
vyriausybė padėsianti lėšo
mis kiek reikiant visam ta
rybos aparatui išlaikyti ir, 
kol dar aparatas formaliai 
neužfiksuotas, skirianti iki 
100,000 markių “neatidėti
noms išlaidoms.”

Urachiados Galas
Betgi, apie tą laiką, ka

da vokiškieji okupantai vi
siškai susigiedoję su smeto
nine taryba varė, kaip jiems 
rodėsi, baigiamąsias per- 
traktacijas dėl Lietuvos li
kimo, Vokietijos frontai, są
jungininkų daužomi, pradė
jo smarkiai braškėti, o ir 
Vokietijos viduje ėmė gyvai 
reikštis masių nepasitenki
nimas dėl karo. Lietuvos 
darbo žmonės pradėjo drą
siau žiūrėti į ateitį, ėmė at
viriau ir dažniau veiksmais 
reikštis jų pasipriešinimas 
okupantams ir jų pastum-

(Tąsa 5-me pusi.)

Smetoniniai Lietuvos išda
vikai gerai žinojo, kokia lie
tuvių tautos neapykanta ir 
panieka laukia jų už tokį 
išdavikišką darbą, taigi vo
kiškąjį savo “karalių” nu
tarė pridengti vardu Min
daugo, to Lietuvos kuni
gaikščio, kuris visą savo 
gyvenimą atidavė kovai su 
Lietuvos priešais vokiškai
siais grobikais!

Štai kai kurios būdinges
nės vietos iš to smetoninės 
tarybos išdavikų akto:

“Lietuvių taryba siūlo Jo 
Ekscelencijai Vilhelmui, 
kunigaikščiui Urachui, 
Viurtembergo grafui, Lie
tuvos karaliaus vainiką — 
jam ir jo vyriškiems įpėdi
niams tiesia linija.

“Karalius priima Min
daugo II vardą ir įžengia į 
Lietuvos sostą šiomis sąly
gomis:

I. Lietuvos valstybės for
ma yra monarchija, parem
ta demokratiniu pagrin
du. (Lietuvos išdavikai kal
ba su okupacijos nešėju 
apie demokratinį pagrindą, 
žinoma, tik lietuvių tautai 
apgauti.)

II. Konstitucija bus su
daryta ir patvirtinta Ta
rybos sutartinai su karaliu
mi.

III. Konstitucijos pagrin
dai tokie:

Šalis yra /baldoma kara
liaus ir tautos atstovybės:

a) Įstatymų leidžiamasis 
organas yra sudaromas ka
raliaus ir tautos' atstovy
bės.

b) Vykdomąją valdžią 
vykdo karalius per ministe- 
rių kabinetą, jo paskirtą ir 
tautos atstovybės kontro
liuojamą.

c) Tautos atstovybė su
daroma iš dvejų Rūmų: 
Aukštieji Rūmai (Taryba) 
ir Žemieji Rūmai (Seimas).

d) Kiekvienas įstatymas 
turi būti priimtas tautos 
atstovybės ir patvirtintas 
karaliaus”. Ir t.t., ir t.t.

Pasirašė A. Smetona ir 
kiti.

Būsim asis “karalius” 
“maloniai sutiko” savo var
du pririšti Lietuvą prie Vo
kietijos ir įrašė tokį savo 
grobikiškos valios pareiški
mą:

“Aš priimu aukščiau iš
dėstytą pasiūlymą Lietuvos 
sosto man ir mano vyriš
kiems įpėdiniams ir pareiš
kiu, kad priimu visas aukš
čiau išdėstytas sąlygas. 
Fribourg, 1918 m. liepos 1 
d. Vilhelmas, kunigaikštis 
Urachas, Viurtembergo 
grafas.”

Sudariusi tokį naują Lie
tuvos pardavimo sandėrį 
su vokiškaisiais okupantais, 
smetoninė taryba 1918 m. 
liepos 13 d. raštu formaliai 
pranešė apie tai Vokietijos 
k a n c 1 e riui, pažymėdama, 
kad esanti sudaryta tarybos 
delegacija, kuri apie tai no
rinti pranešti ir kaizeriui, 
ir t.t. Vokietijos vyriausy
bė ta proga vėl iškėlė naujų 
reikalavimų Lietuvai, tarp 
okupantų ir smetoninės ta
rybos prasidėjo naujos kom
binacijos, daromos vis Lie
tuvos vardu ir vis labiau 
ardančios Lietuvos gyveni
mą.

Išdavikiškas kvietimas 
Uracho į Lietuvos karalius 
ir visos kitos po to ėjusios 
pardavikiškos kombinacijos 
sukėlė tokį Lietuvos gyven
tojų pasipiktinimą smetoni
ne taryba, jog ir pačios ta
rybos narių tarpe radosi ne
sutarimų. Keturi tarybos 
nariai pareiškė, jog jie išei
ną iš smetoninės tarybos su
dėties. Tuomet vietoj jų ta
ryba nutarė kooptuoti, ir 
Smetona pristatė vokiečių 
okupacinei valdžiai patvir
tinti net šešis narius, jų



Ketvirtas Puslapis

Iš originalo vertė J. KALNĖNASParašė ERICH MARIA REMARQUE
O

VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

(Tąsa)
Vis dar tebeguliu šioj geldoj. Žiūriu į 

laikrodį. Tiktai keletas minučių praėję. 
Kakta šlapia. Akys drėgnos. Rankos dre
ba. Tyliai dūsuoju. Čia jau ne kas kita, 
kaip biaurus priepuolis, paprastas šu
niškas bijojimas iškišti galvą ir pa- 
šliaužti toliau.

Mano pastangos išlipti iš duobės kaip 
košė ištiško į norą pasilikti čia gulėti. 
Mano sąnariai prilipo prie žemės. Veltui 
stengiuos. Jie nenori klausyti. Spau- 
džiuos prie žemės. Negaliu nė pasijudin
ti. Ryžtuos pasilikti čia.

Tačiau tučtuojau užplūsta mane nauja 
banga, banga gėdos, gailesčio, išsigelbė
jimo. Truputį pasikeliu pasižvalgyti. 

Taip įsižiūrėjau į tamsą, kad net akys 
raibsta.

Iškyla rakieta. Vėl prigulu.
Beprotiškai kovoju su savimi, noriu 

išlipti iš šios geldos, bet vėl slystu atgal. 
Sakausi: “Tu turi išlipti savo draugų 
dėliai, juk tat nėra koks nors kvailas įsa
kymas”, — ir tuojau į tai: “Ir kas čia 
man, juk tik vieną gyvybę teturiu....”

Visa tat daro tos atostogos, — sten
giuos pateisinti save. Ir pats tuo neti
kiu: staiga man pasidaro silpna, bet pa
mažėle pasikeliu, tiesiu rankas pirmyn 
ir užsigulu pusiau ant duobės krašto.

Nugirstu kažkokį šlamėjimą ir smun
ku atgal. Girdžiu, nors ir kaip gaudžia 
artilerija. Klausausi. Šlamėjimas užpa
kaly manęs. Tai yra mūsiškiai. Jie eina 
per apkasus. Jau girdžiu juos tyliai kal
bant. Lyg Kato balsas. Jis ten kalba. 
Staiga nepaprastai užkaitau. Šie balsai, 
šie ramūs tylūs žodžiai, šie žingsniai už
pakaly manęs apkasuose staiga išplėšia 
mane iš šiurpulingos mirtinos vienatvės, 
kuri manęs tik neparbloškė. Šie balsai 
man daugiau nekaip gyvybė, jie yra dau
giau nekaip motinybė ir baimė, jie yra 
stiprybė ir apsauga, kas bendrai reiš
kia: tai yra balsai mano draugų.

Aš jau nebedrebąs gyvas gabalas vie
nas tamsoje — aš priklausau jiems ir 
jie man. Mums ta pati baimė ir tas pats 
gyvenimas. Mus jungia paprastas, bet 
stiprus ryšys. Aš norėčiau savo veidu

įsispausti į juos, į šiuos balsus, į šiuos 
kelis žodžius, kurie mane išgelbėjo ir 
kurie man padės.

Atsargiai iššliaužiu iš duobės ir ropo- 
mis pasileidau pirmyn. Ir visom ketu
riom šlepsiu toliau. Vyksta gerai: pa
trankų ugnis nušviečia žemę ir aš spėju 
žvilgtelti ir įsidėmėti linkmę į savuo
sius. Žiūriu, kaip čia prisijungus prie ki
tų.

Vis dar mane ima baimė, bet tai yra 
sveika baimė, greičiau nepaprastas at
sargumas. Naktis vėjuota. Artilerijos 
ugnis šešėlius mėto tai čia, tai ten. Ir 
dėl to žmogus čia pamatai per maža, čia 
per daug. Dažnai aš iš baimės nustėr
sta, bet ir vėl tat praeina. Taip aš nu
einu gana toli priekin, bet vėl apsisuku 
atgal. Prisijungti prie draugų man ne
pavyko. Kiekvienas metras arčiau apka
sų suteikia man daugiau drąsos ir pasi
tikėjimo. Vis dėlto pagreitinu savo žing
snius. Būtų jau negražu, jei dabar aš 
užsižiopsočiau ir į manę pataikytų.

Besiartinant netikėtai apima mane 
nauja baimė. Apsisuko galva ir nežinau, 
kuria linkme aš traukiu. Pamažėle įlipu 
į kažkokią duobę ir stengiuos susizgrib
ti. Juk ne kartą atsitikdavo, kad žmogus 
į apkasą su džiaugsmu įšoksta, tik stai
ga pasirodo, jog ne ten atsidūrė.

Kurį laiką vėl klausausi. Vis dar ne
atsipeikėju. Man pasirodo tiek daug 
duobių, jog aš nė įžiūrėti jų nebegaliu 
iš susijaudinimo ir bendrai nebežinau, į 
kurią pusę pasukti. Gal būti šliaužti ly
gia greta apkasams, bet tat gali trukti 
be galo. Vis dėlto tenka pasukti į šalį.

Prakeikti tie šviečiamieji skiečiai! Ro
dos, jie ištisą valandą degs. Negaliu nė 
pasijudinti: vienas paskui kitą švilpia.

Nieko nepadarysi — turiu nešdintis. 
Po truputį, sustodamas, ropoju žeme to
liau ir kruvinai drėskiu rankas į skevel
dras, kurios aštrios, nelyginant skustu
vas. Kartais man rodos, jos dangaus pa
krašty jau bešvintanti aušra, tačiau tat 
yra tik pasirodymas. Gyventi ar mirti, 
vis tiek šliaužiu tolyn.

(Bus daugiau)

Paveiksle matome Wilmerdingo lietuvius, kurie nuoširdžiai remia karo laimėjimo pastan
gas prieš barbarišką hitlerizmą. Jie suaukavo ir surinko virš $500 nupirkimui ambulansų 
per Lietuvių Pittsburgho Komitetą.

Wilmenfeig, Pa

ir

Savo Kvotą Sukelėme ir 
Su Kaupu.

Pranešame Pittsburgho 
apylinkės draugams, kad Wil-
merdingo lietuvių kolonija jau 
mums skirtą kvotą $500 į fon
dą nupirkimui dvieiy ambu
lansų sukelėme ir dar su kau
pu. Kvota mums buvo skirta, 
kaip mūsų nedidelei kolonijai, 
tai perdidelė, bet mes savo 
vieningu darbu pareigą atli
kome, kad pagelbėjus grei
čiau išlaimeti karą ir su ma
žiau nuostolių.

Draugas K. Matakas patsai 
vienas tam reikalui sukėlė 
$171, tai veikiausiai nesiras 
jam lygaus ir Pittsburghe. An
tra iš eilės daugiausiai sukėlė 
pinigų, tai Ona Černiauskiene, 
nes ji surinko $107.75, o kiti 
irgi dirbome energingai.

Mūsų supratimu, yra gėda 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie neprisidėjo prie šio pra
kilnaus darbo, arba organiza
cijoms, kurių vardas skamba 
gražiai, bot gražaus darbo 
neremia. Mes manome, kad 
tokia Pittsburgho Lietuvių 
Mokslo Draugija turėtų būti 
pati pirmutinė tame darbe ir 
kitus dar turėtų raginti, arba

yraPiliečių Kliubas, kuris 
tvirtas finansiniai.

Prisiminkite, draugai, 
jūsų sūnai kariauja, 
lieja 
nizacijose 
kad jiems padėjus karą išlai
mėt!, kad jiems padėjus, ka
da jie būna sužeisti! Mes ma
nome, kad Pittsburgh lietuvių 
organizacijos nors pabaigoj
turi prisidėti su gera auka,
nes kitaip joms bus gėda, ka
da istorijoj nebus jų vardų.

Kiek Kas Pasidarbavo ir 
Aukavusių Vardai.

Ona Černauskicnė ant blank. 107.75 
K. Matakas ant bl. surinko $163.50 
K. Lcvanavičius ant blankūs 12.00 
M. Levanavičicnė ant blankos 7.50 
M. Praškeičicnė ant blankos 
Pelnas nuo 2 vakarienių 
Draugija iš iždo aukavo

kad 
sūnai kariauja, kraują 
o jūs priklausote orga- 

ir nieko nedarote,

K.

s.

Viso sukelta
Priduęta Pittsburgho 
Bus priduota Pittsb.

Knygučių išpardavė
Matakas 3 knygutes 
Kavaliauskas 3 knygutes 
Leovičius 1 knygutę 
Piontka 1 knygutę 
Taraila 1 knygutę

A. Svczauskas 1 knygutę

5.00

140.70

$500.00
230.30
269.70

Kom.
Kom

sekančiai:
10.08 
9.80 
3.00 
3.36

Viso 10 knygučių už 
Ačiū visiems draugams

$32.96 
ir drau

gėms, kurie dirbo ir prisidėjo prie 
šio garbingo darbo, padėjo 
paskirtą dalį dėl nupirkimo 
bulansų.

Aukavo sekamai:
CIO Local 610 
CIO Local 601

sukelti
2 am-

$20.00
10.00

Antradiėhiš, Lapkr. 23> 19'4®

Frank & Edna Gallora 
Pete Plautes 
Mi's. Abromaitis 
Peter J. Beekin
L. W. Morgan 
Joseph Ramoška 
Ohringer Home Furn. 
Joseph Barštis
J. Dulcheat 

Radę 
George 
Solduni 
Markunicnė

Earl E. Gonkaware
M. Vasiliauskienė 
Michael Vuletich 
Rev. A. M. Twardy 
Mac’s Cut Rate Store 
S. W. Wolfe
J. Ponsetti 
Paul H. Turak

Ačiū aukavusiems.

Co.

w.
J.

F.

REZOLIUCIJOS, PRIIMTOS AIDED ŠEŠTO Žydų Prieglaudos Klau 
APSKRIČIO KONFERENCIJOJ simas Kongrese

Rezoliucija Pirma

Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugijos delegatai, suva
žiavę į 6-to Apskričio konfe
renciją, kuri įvyko 7 dieną lap
kričio, 1943 metais, Chester, 
Pa., pareiškiame:

a. Mes sveikiname 
Amerikos Valstijų 
F. D. Roosevelto,

Suvienytų 
prezidento į 
Didžiosios

Britanijos pirmininko W. Chur
chill o ir Sovietų Sąjungos mar-Į 
šalo J. Stalino bendrus siekius 
ir tvirtą pasiryžimą, kad be jo-i 
kio pasigailėjimo ir visuose’ 
frontuose mušti aršiausius lais-1 
vės, civilizacijos bei demokrati
jos priešus ir mušti iki bus su
triuškinti paskutiniai, kaip 
Hitlerio, taip ir jo talkininkų! 
likučiai.

b. Visais galimais būdais,! 
kaip moraliai, taip ir materia
liai, mes pasižadame remti vi
sus karo vajus, kad su mūsų 
visų bendra pagalba, greičiau 
baigtųsi šis nuožmus karas su 
garbinga Talkininkų pergale ir 
pastovia taika po karo.

c. Su didžiausia viltimi esa
me įsitikinę, kad su atidarymu 
antrojo fronto Europoj, bus 
užduotas paskutinis ir mirtinas 
smūgis ne tik Hitleriui, bet jo 
mažiems ir dideliems talkinin
kams — ašiai.

d. Mes karštai sveikiname, 
kaip Raudonosios Armijos, taip 
ir lietuviškų pulkų didvyrišką 
pirmynžangą visame Sovietų 
.karo fronte, kaip lygiai sveiki
name Suvienytų Valstijų, Di
džiosios Britanijos, Kanados ir 
kitų šalių po demokratijos vė
liava kovojančius karžygius, 
kurie, grįžę iš karo, parneš

I mums pergalę, laisvę ir taiką.
e. Sveikiname, kaip visų pa

vergtų šalių, taip ir Lietuvos 
, partizanus ir visus savo vien
genčius lietuvius, kurie kuom 
galėdami prisideda prie savo 
tėvynės išlaisvinimo iš Hitlerio 
bastilijos. Mes esame giliai įsi- 

i tikinę, kad Hitlerio dienos jau 
suskaitytos ii* mes turėsime 

i progą, kad ištiesti savo vien- 
j genčiams pagalbos ranką, 
Įtraukti juos iš griuvėsių.

Rezoliucija Antra

Mes, ALDLD 6-to Apskri-j 
čio delegatai, savo metinėj kon
ferencijoj, kuri įvyko 7 dieną 
lapkričio, 1943 metais, Chester, 

į Pa., šimtu nuošimčių užgiriame 
: dabartinę Laisvės liniją, nes ji 
■ pilnai atsako į dienos klausi- 
I mus, kaip politikos, taip ir ka
ro eigose.

Ne tik užgiriame, bet ir 
karštai sveikiname Amerikos 
Lietuvių Demokratinį Suvažia
vimą, kuris įvyks 18-19 dieno
mis gruodžio, 1943’ metais, 
Brooklyn, N. Y.

Rezoliucijų komisija:
K. J. Abakan,
A. Merkienė,
Senas Vincas.

iš

Washington. — Kongreso 
komisija užsieniniais rei
kalais svarsto kongresmano 
J. C. Baldwino sumanymą 
duot Amerikoje laikinąją 
prieglaudą žydams, ištrūk- 
stantiems iš nacių nagų. 
Sumanymas, tarp kitko, 
siūlo įsteigt vadinamas re
zervacijos stovyklas tokiem 
pabėgėliam.

Wendell Willkie pilnai pą- 
i rėmė šį planą. Kai kurie ne- 
p a ž a ngūs kongresmanai 

Į kritikavo prez. Rooseveltą 
i už, girdi, “perlengvą pabė- 
i gėlių priėmimą.” 
smerkė Angliją, 
plačiai neatidaro 
durų bėgantiems 
lerio žydams.

Iš antros pusės, buvo nu
rodoma, kad jeigu nebus 
žydam duodama prieglau
dos, tai naciai išžudys dar 
milioną žydų iki karo pa
baigos

Lietuvos vidujinė santvarka 
ir valdymasis priklauso pa
tiems jos gyventojams.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo giminaičius Miką 

ir Vincą Valukonius. Vėliaus vadi
nosi Vaikytis. Seniau gyveno Illi
nois valstijoj. Prašau jų atsiliepti, 
arba kas žinote iš draugų, praneški
te, būsiu labai dėkingas. Juozas Za- 
večkas, 533 Sayre Ave., Perth Am
boy,. N. J. ' (274-276)

) v

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

. rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

Ir
F. W. Skalius 

(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

I

Frank Wilkas
North Braddock Band Club
Serbian Progressive Club
Wego Club
South Slavic Workers Home
Harry Goldfarb
Rev. M. Me Garey
J. F. Hunter, M. D.
George Mikalauskas
Joseph Masilunas
Anthony Sabalauskas 
Elizabeth Masilunas

10.00
10.00
10.00

5.00
5.00 
5.00 
2.00 
1.00
1.00 
1.00

.50

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
1.00

Wilkas

PRANEŠIMAI

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 28 d., 5 vai. vak., Liet. 

Salėje, 29 Endicott St. įvyks ban- 
kietas. Rengia Mass, ir apylinkės 
komitetas, Woroesterio Skyriaus, 
Jungtinių Tautų, aro Fondo naudai. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (279)

SOUTH BOSTON, MASS.
j Svarbus susirinkimas ALDLD 2 
kp. įvyks 25 d. lapkričio, 8 v. v., 
376 Broadway. Prašome vyrus ir 
moteris dalyvauti. — G. Lekas.

(277)

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados

6 tai 
Presas .

bus patenkinti
Pare Kiekvieną Šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su Givtal> 

Geriausias Alus Brooklyn*“ 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel EV 4-8698

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

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums ši skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos 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 paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

< >

<♦>

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661Tūli kiti 
kad jinai 
Palestinos 

nuo Hit-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0785 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158 CHARLES J. ROMAN

GERA ORKESTRĄ
Yra gyvybe baliams, vestu
vėms ir įvairioms parems.

Antano Pavydįs 
ORKESTRĄ

Yra geriausia lietuvių Or
kestrą Didžiojo New Yorko 

apylinkėje — unijinė 
orkestrą.

ANTANAS PAVIDIS
147 Pine St., Elizabeth,1 N.J.

Telefonai Elizabeth 3-3889 
(į—-

NOTARY 
PUBLIC

% - i
h A

r. \ ‘, S . VAZ

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Ll&dfislo valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kaina

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs diena 
ar naktį, greit suteiksi- 
ne moderniška patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
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SMETONA UOLIAI TARNAVO VOKIŠKIEMS 
PLĖŠIKAMS OKUPANTAMS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
dėlei smetoninei tarybai. 
Taryba, rimtai nusigandusi 
dėl savo ateities, vėl kart
kartėmis skundžias okupan
tams, kartodama senas pa
sakas apie banditizmą ten, 
kur reiškėsi kaip tik Lietu
vos žmonių kova dėl laisvės, 
ir nematydama vokiškųjų 
okupantų banditizmo (pav., 
spalių 23 d. raštas Vokieti
jos kancleriui). Visa įvykių 
raida aiškiai rodė, jog artė
ja laikas, kad Lietuvos dar
bo žmonės pagaliau pakels 
savo balsą ir griežtai parei
kalaus savo teisių.

Pagaliau 1918 m. lapkri
čio mėn. sukilusi liaudis 
nuvertė kaizerio sostą; su 
juo buvo nuversti ir visi ki
ti Vokietijos sostai, o drau
ge su jais subyrėjo vokiškų
jų okupantų bei smetoninės 
tarybos pradėtas ir dar toli 
gražu nebaigtas statyti “ka
raliaus” Uracho “sostas.”

Taip baigėsi viena seri
ja tų kombinacijų, kurio
mis vokiškieji okupantai, A. 
Smetonos ir jo tarybos pade
dami, visaip niokojo Lietu
vą, engė, žudė Lietuvos gy
ventojus ir pagaliau norėjo 
visiškai pririšti Lietuvą 
prie Vokietijos, kaip pa
vergtą kraštą, kaip beteisę 
koloniją vokiškų dvarinin
kų ir kapitalistų sauvalei 
ir išnaudojimui.

Betgi čia dar nepasibai
gė Lietuvos gyventojų var
gai. Dar kaizeriui viešpa
taujant, ne tik vokiškieji 
okupantai, ne tik jų talki
ninkė smetoninė taryba tel
kė savo reakcines jėgas 
prieš Lietuvos darbo žmo
nes. Jau tuomet pradėjo 
augti ir naujas reakcijos ži
dinys, kurio nešamus pa
vergimo pavojus dar buvo 
lemta gyvai pajusti Lietu
vai. Vilniuje ir Vilniaus 
krašte ėmė organizuotis len
kų dvarininkų reakcija; tos 
reakcijos agentas pulkinin
kas Janušaitis ėmė kurti 
lenkų legionus, rengti juos

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga .... $2.(K)
Kapitonas Fogelis, apysaka ..... 40c
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 15c 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 10c 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka   25c 
Duktė Gyvena Pūstynėje ........  25c
Kūrykla ir Burtininkas ............  25c
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ...............................  35c
Naujas Būdas Išmokt Gražiai

Rašyti ....................................... 15c
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių. 25c 
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c 
Velniškas Tiltas per Nemuną,

Erodas Boba ir Duktė Malio-
riaus ......................................... 35c

Praloto Olšausko Darbai ir
Nuopelnas, su paveikslais ..... 20c

Kantičkos Apie Keplos Kančias 15c 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke- 
navimui ir tt...........................1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ................................. $1.25 Į
Kapitonas Velnias, 400 pusi......$1.25
Istorija Seno ir Naujo įstatymo, 

su paveikslais ...................... 25c
Istorija Abclna, 500 pusi............ 1.50
Orakulas Visokių Monų, įspėji

mų, Kortų Nukėlimui, Delna- 
žinystė, 412 pusi.................$3.50

Pilna Geografija, su paveikslais, 
412 pus!................................ 3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ........................................ 25c

Kabalas, Zobovos Knygutė ....... 15c
Žolių Arbatos:

Pailių Arbata arba Mostis po 85c 
NUo Kosulio, Dusulio ................  60
Nervų ir nuo Sutukimo, po ........ 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ..... 60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................  60c
Vyriškumo Pataisymui ...............  85c
Vidurių Liuosuotojas ................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po .................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ...............................  85c
Nuo nemalonaus kvapo ............  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .................. 85c
Nuo Sutukimo Žolės .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. 2UKAITIS,
334 Deuu $t., Spencerport, N. Y.

žygiui prieš lietuvių tautą, 
prieš Lietuvos darbo žmo
nes.

Ir sugriuvus Vokietijos 
kaizerio sostui, subyrėjus 
visokiems urachininkų užsi
mojimams, Lietuvos darbo 
žmonių dar tebelaukė atei
tyje sunkios kovos ir prieš 
kaizerinių okupantų palik
tas įvairias vokiškas grobi
kiškas Bermonto-Avalovo, 
f on de r Golco ir kitas gau
jas, ir prieš vokiškų oku
pantų palaikytojos smeto
ninės tarybos sutelktas jė
gas, ir prieš lenkų reakci
jos legionus. Lietuvos dar
bo žmonės prieš savo akis 
dar tebeturėjo sunkias ko
vas už laisvę, už savą val
džią, už tarybinę santvar
ką, už visišką Lietuvos iš
vadavimą iš vokiškųjų gro
bikų nešamų pavergimo pa
vojų.

(Iš straipsnio “Vokiškų
jų Imperialistų Kombinaci
jos Lietuvai Pavergti 1917- 
1918 metais”)

Baltimore, Md.till

Sėkmingos Prakalbos.
Sekmadienį, lapkričio 14 d., 

Lietuvių Svetainėje kalbėjo iš 
LLD centro sekretorius drg. D. 
M. šolomskas iš Brooklyn, N.Y.

šių prakalbų pasekmingu- 
mas priklausė nuo LLD 25-tos 
ir LDS 48-tos kp. komiteto vei
klos ir taip nuosakios ir aiš
kios d-go D. M. šolomsko pra
kalbos.

Kalbėjo moteris anglų kalbo
je iš National War Relief rei
kale pagelbos. Surinktos aukos 
buvo skirtos tam tikslui.

Susirinkusieji, nors publikos 
galėjo būt daugiau, aukomis 
buvo duosnūs.

K. Benesevičia aukojo 20 dol. 
Po 5 dol. aukojo sekami:' J. 
Stanys, K. Lapata, P. Pasers- 
kis, K. Mikolaitis, A. Janavi
čius. Draugas — 2 dol.

Po 1 dol.: B. Petraitis, V. 
Ekevise, S. Povilaitis, A. že
maitis, Ig. Krivitskas, O. Že
maitienė, S. Vitkuvienė, M. By- 
rantienė, J. Januška, P. Vaitie
kūnas, J. Ančiukaitis, S. Meš- 
kys, K. Domininkaitis, O. Kas- 
parienė, F. Deltuvienė, B, Pct- 
raitienė, K. Kupriūnienė, J. 
Balsys, V. Stankevičia, K. Juš- 
kauskas, J. Deltuva, O. Januš
kienė, E. šlekienė, S. Bartašie- 
nė, O. Strausienė, V. Lapatie- 
nė, O. Kučiauskaitė. Po 50c: O. 
Deltuvienė, J. Labitskas. Viso 
$80.35.

Nuoširdžiausia aukavusiems 
ačiū. Kadangi šiame gyvena
mame laikotarpyje galingoje 
Sovietų Sąjungoje Raudonoji 
Armija, kur desėtkai ir tūks
tančiai mūsų lietuvių kareivių 
narsiai kauja vokiškus fašistus, 
taipgi gelbėdami ir Amerikos 
jaunuolių gyvastis, tarp kurių 
nemažas skaičius randasi lie
tuvių, todėlei kiekvienas pri
jautė, jog National War Fund 
skyrius Russian War Relief 
yra visiems gan artimu. Tode- 
lei, virš minėta auka likosi ten 
skirta.

žodis-kitas dėl prakalbos.
Ne vienas, tikiu, bet daugelis 

iš susirinkusiųjų, kurie aty- 
džiai domėjosi d-go D. M. šo
lomsko kalba, galėjo daug-daug 
ko sužinoti-pasimokyti, nes 
tarsi gyvu atvaizdu matai tas 
geografines - militariškas sun
kias kovas už žmonių laisvę- 
gerovę.

Taipogi >didelė pagarba ten
ka kalbėtojų^ už jo energingą 
išraišką ir nenuilstamą kalbą.

Vinco Duktė.

Turkai praneša, kad ru
munai (fašistai), nusigan
dę sovietinių laimėjimų, bė
ga iš šiaurinių-rytinių Ru
munijos dalių linkui sosti
nės Bucharesto.

Sovietai Pralaužė Dvi 
Vokiečių Linijas

Maskva, lapkr. 22.—Rau
donoji Armija prakirto na
cių apsigynimo liniją tarp 
Kremenčugo ir Znamenkos, 
geležinkelių stebulės, ir nu
bloškė vokiečius 20 mylių 
atgal, čerkassų srityje so
vietiniai kovūnai taipgi 
praardė hitlerininkų liniją 
ir veržiasi jau į čerkassų 
priemiesčius.

(Dar tik praeitą penkta
dienį raudonarmiečiai su 
partizanų parama persigru- 
mė iš rytinės Dniepro upės 
pusės į vakarinę ties Čer
kassų miestu, kuris * stovi 
už 95 mylių į pietų rytus 
nuo Kijevo.)

Naujos audringos Sovie
tų atakos taip pat gręsia 
pavojum vokiečiam Krivoj 
Roge.

(Berlyno radijas pripaži
no, kad rusai pramušė vo
kiečių linijas ties Čerkas- 
sais ir tarp Kremenčugo ir 
Znamenkos, bet naciai gi
riasi, kad jie vis dar kiek 
laimi į rytus nuo Žitomiro- 
Korostyševo.)

VISA DIVIZIJA IŠ ORO 
UŽKLUPO VOKIEČIUS

Maskva. — Raudonosios 
Armijos komandierius, gen. 
Vatutinas persiuntė oru iš
tisą diviziją savo kariuome
nės, kuri nusileisdama pa
rašiutais iš lėktuvų, netikė
tai užklupo vokiečius ties 
Ovruču, paskutine stočia 
Leningrado - Odessos gele
žinkelio linijos į pietus nuo 
Pripiatės balų. Taip sovie
tiniai parašiutistai, su pa
galba jau buvusių ten rau
donarmiečių, staiga ir atė
mė iš nacių, tą stotį, per 
kurią taipgi eina geležinke
lis iš Černigovo į vakarus.

Japonai Tebeplanuoja 
Užpult Sovietus

Maskva, lapkr. 22.— Dar
bo unijų laikraštis Karas ir 
Darbininkų Klasė teigia, 
jog aršieji Japonijos impe
rialistai, matydami, kad jie 
prakiš kitur, tai vėl prade
da svajoti apie įsiveržimą 
į Sovietinį Sibirą, nepaisant 
bepusiškumo sutarties tarp 
Japonijos ir Sovietų.

Tas sovietinių unijistų 
laikraštis pastebi, kad ame
rikiečiai jau turi visą veiks
mų iniciatyvą savo rankose 
prieš japonus Ramiojo 
Vandenyno srityje.

Berlyno radijas skelbė, 
kad anglai, girdi, jau pasi
davę vokiečiams Samos sa
loj, netoli Turkijos.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

PAGELBININKAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

VYRAMS AR MOTERIMS ‘ 
Būtinas darbas. Nuolatinis. Viršlaikiai.

WINTER-GLAZE, INC. 
51 Manhasset Ave., Manhasset, L. I. 

TELEFONAS MANHASSET 810.
(280)

SENYVI VYRAl-MOTERYS
PatyUrnas nereikalingas. Plunksninių pą- 

duškų dirbtuvėj. Nuolatinis darbas sų daug 
viršląikių. M. Maišei Co., 625 Kent Avė. 
(kamp. Rodney St.), Brooklyn.

(280)

MERGINOS IR VYRAI 
LENGVAS KARINES PRODUKCIJOS 

DARBAS.
55c I VALANDĄ BESIMOKINANT 

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

APOTT FLUORESCENT CO., INC. 
52 W. Houston St., N. Y.

(281)

VALYTOJAI 
KAMBARIŲ TVARKYTOJAI 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
Keletui New Yorko viešbučių. 
Matykite Miss Rich, Room 252 

HOTEL BELMONT PLAZA 
49th St., & Lexington Ave.

(276)

Labo, Lithuanian Daily Nawi

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
Lengvas darbas prie Powder Puffs. 5 dienų 
savaitė. Labai gera alga. Malonios darbo 
sąlygos.

A. J. SIRIS
ISO EAST 13TH STREET

________ ___________________ ______________(276)

MERGINOS-MOTERYŠ
Bendras Fabriko darbas 

Nereikia Patyrimo.

$24.70 PRADŽIAI
Už 48 Valandų Savaitę.

Kreipkitės visą savaitę.
ODORA CO., INC.

525 W. 25th St., N. Y. Matykit Mr. Carson.
(276)

OPERATORĖS
Patyrusios ant paprastos Singer’ Mašinos. 

Sekšinų darbas. Sportiški drabužiai. Nuola
tinis darbas; gera alga; laikas ir pusė vir
šaus 35 valandų.

LEN-ROSE TOGS
112 Leonard St. (Montrose Ave.) 

Brooklyn.
(280)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

(X)

MERGINOS—MOTERYS
Būtina pramone. L. I. City: $26 

pridedant bonus už 48 valandų sa
vaitę. 40-valandų savaitė gali būt 
pritaikoma jei pageidaujama. Kas
dien pasitarimai. Equitable Paper 
Bag Co., 47-02 31st Place, L. I. Ci-

MERGINOS 
IKI 40 METŲ

Lengvam pakavimui vaistų dirbtuvėje. 
$24.50 už 46 valandas. Po karinis darbas 
Kreipkitės visa dieną.

MR.' FRANK GERACI.
PREMO PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES
443 Broadway, New York City.

(277)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SIUVAMU MAŠINŲ 

Aukšta Savaitinė Alga 
37*Xi Valandų Savaitė

Daug viršlaikių ; linksmas darbas. 
Malonios Aplinkybės.

ROYAL ROBES, INC.
15 East 33rd St.

(6-tos lubos), N. Y. City.
(277)

REIKIA MERGINŲ 
Lengvam fabriko darbui ant 

REFOLDING MAŠINŲ 
ir

SANDĖLIO KAMBARYJE
Darbas yra malonus ir švarus. Patyrimo 

nereikia. 5 dienų, 40 valandų savaitė. Box 
No. 302, 20 W. 43rd St., N. Y. City.

(282)

MERGINOS
LENGVAS PASIUNTINIŲ DARBAS 

Proga išsimokinti Mimeographą Naudoti
Patylimas Nereikalingas

J’RADŽIA $20
UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ
P RID ED A N T V1 Rš L AI KIU S

NATIONAL QUOTATION BUREAU,
46 Front St., N. Y. C.

(270)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas, malonus, interesingas darbas; dė

jimui j dėžutes rašomųjų medžiagų ; $18. 
Pakilimai.

Kreipkitės ant 2-rų lubų
UNIVERSAL GRAPHICS, INC.

228 East 45th Street
(277)

MERGINOS
Labai puiki proga ateičiai didelėje 

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

Tokiom merginom mes siūlome 
darbus mūsų išsiuntimų departmen- 
te, išskirstymui Jaiškų j skirtingus 
departmentus. Šis darbas ir aplinky
bės yra linksmos, su aiškioms gali
mybėms pakilimui. Kreipkitės:

PERSONNEI. DEPARTMENT
3-čios lubos. 93-95 Franklin St., 

New York City
(281)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbas

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITE, GERA ALGA

HARRY BRODER
5 EAST 47TH ST.. N.Y.C.

Just Off 5th Avenue
(283)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI. 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS i’ER IŠTISĄ DIENĄ.

46 WEST 23rd ST., N. Y.
 (X)

MERGINOS IR MOTERYS
DALIES LAIKO DARBAS

Karpymui ir vyniojimui kavalkų medvilnes 
dirbinių

VALANDOS 12:30 IKI 4:30 P. M.
50c J VALANDĄ

Linksmos Aplinkybės 
Patyrimas Nereikalingas.

NEUSS HESSLEIN & CO.
5-7 York St., N. Y. City

(Važiuokite subve iki Canal St. stotiea).
(276)

PARDAVIMAI
PARDUOKIT SAVO CASH RE

GISTER UŽ CASH PINIGUS 
Aukščiausią, cash kaina mokama už National 

Cash Ręgisterius 
Telefonuokite MAin 4-2517

JA. 6-5487; HA. 9-5250; Hempstead 4164; 
PATCHOGUE 894

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

(281).

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOMIOTERYS
PILNO LAIKO DARBAI, 

GERA ALGA
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

BENDRAI OFISO DARBI
NINKĖS

TYPISTĖS
VYNIOTOJOS
PAKUOTOJOS

TAIPGI
PARDAVINĖTOJOS

DALIAI LAIKO AR PILNAM 
LAIKUI

HECHT’S
PERSONNEL OFISE, 5-tos LUBOS 

55 WEST 14th ST.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo sulyg 

USES taisyklių.
(276)

MERGINOS - MOTERYS
VIRŠ 18 METŲ SENUMO

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

INDŲ ATĖMEJOS 
KUKORKOS 

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS

KOSTUMERIAM VIETŲ 
NURODYTOJOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SANDWICHIU IR SALAD 

DARYTOJOS 
MERGINOS PRIE SODES 

PRIE STEAM TABLE 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

(Puikiausi Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF’
ROCKEFELLER CENTER j

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TII ST.)
(279)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Ii karinių darbų nepriimami

SC HRIFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTE
DARBININKAI

Plieno dirbtinių įstaiga, daranti karinius dar
bus ; patyrimas nereikalingas; iš būtinų dar

bų reikia turėti paliuosavimą. Kreipkitės:
E. J. WILLIS CO.,

91 Chambers St., City.
(283)

VYRAI
Dešrukių dirbtuvėje darbas. 

Patyrimas nereikalingas.
Alga priklausys nuo jūsų gabumų ir tin

kamumo šiam darbui.

ARMOUR & CO.,
147-07 94th Ave., Jamaica, L. I.

' (277)

JAUNI VYRAI
Mokinkitės naudingo amato, kuris bus ne

paprastai vertingas jx> karo. Gera alga be
simokinant ; automatiški pakėlimai algos. 
Viršlaikiai viršaus 40 valandų.

AUTOMOTIVE TRADING 
350 Mulberry St., 2-ros lubos 

Newark, N. J.
 (277)

VYRAI
85 IKI 55 METŲ

Išmokite darbą kuris gerai apmukaipas 
dabar ir po karo. Mes gerai apmokame mo
kinantis operuoti kambarių maliavojimui 
mašinos. Patyrimas nereikalingas.

PAKĖLIMAI ALGOS 
PO IŠSILAVINIMO PERIODO 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš
kimo.

CASOB CORP.
38 bth Street, Phssaic, N. J.

(279)

Chungking. — Japonai 
grūmoja Chinijos didmies
čiui Changshai.

' ■ -..'"-i-',.:

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LAIVO ĮRENGĖJAI
LYDYTOJAI

PIRMOS KLASĖS
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ARTHUR TICKLE 
Engineering Works, Inc.

BROOKLYN, N. Y.
KREIPKITĖS I

United States
Employment Service

BROOKLYNE
165 Joralemon St, Brooklyn

760 4th Ave., Brooklyn
STATEN ISLANDE

210 Richmond Ave., Pt. Richmond
BRONXE

278 City Island Ave., City Island
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

DIRBTI UŽ BARO
INDŲ ATEMEJAI

INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI
MAISTO PATIKRINTOJAI 

MOKINTIS VIRTUVES DARBŲ 
VYRAI PRIE SANDWICHES

VYRAI PRIE SODES

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS 0F
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)
(279)

APVALYTOJAI
Naktiniai Apvalyto jai Dirbti 

40 Valandų i Savaitę 
Vidurnakčiais iki 7:10 A.M. 6 dienos

$29.50 j Savaitę
Asmenys iš karinių darbų ar iš būtinų 

veiksmų nepriimtini.
KREIPKITĖS

80 BROADWAY. N. Y. CITY, ROOM 830
(277)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
BUTINAS DARBAS

MECHANIKŲ-PAGELBININKAI 
VIRAU ŠVEITĖJAI 
Nuolatinis darbas 
Po Karinė Ateitis 

$1.20 pastovi kaina į valandą
Tiktai tie tiks priėmimui, kurie kreipsis 

sulyg USES plano (su darbdavių paliuo
savimo iš pirmesnių darbų).

FLOOD OLDSMOBILE CO., INC.
1526 Atlantic Ave., Brooklyn.

PR. 4-4100
(277)

BERNIUKAI
ar

JAUNI VYRAI
Dirbti nuo 2 iki 6 dienomis. 

Šeštadieniais nuo 9 iki 3.
TURI BŪT LANKANTI 

HIGH SCHOOL

60c Į VALANDA

UNITED CARRIERS CORP.
150 WEST 38TH ST.

(276)

PEČKURIAI
Rcsidencijinis Viešbutis. 

Unijinės algos; vakaeijos su alga. 
Kreipkitės į Chief Engineer.

HOTEL WESTOVER
253 W. 72nd St.. N. Y. C. • 

(arti Broadway)
(281)

SANDĖLIO VYRAI
APVALYTOJAI

MAŽŲ IR DIDELIŲ DIVONŲ 
DEPARTMENTE

PILNAM LAIKUI
NUOLATINIS DA,RBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

LUDWIG BAUMANN
8TH AVE., & 35TH ST.

(279)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

51st STREET, N. Y. C.
NETELEFONUOKITE.

(X)

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

JOHN T. STANLEY CO., INO.
642 West 30th S t.

(X)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

duodama Dalgis ir uniformai
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
Ii karinių darbų nepriima*!

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST.. N. Y. 

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY 

(X)

AUTO MECHANIKAI
PAGELBININKAI

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGKLBĖTOJAI
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

843—4TH AVENUE, BROOKLYN.
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES
(X)

ANT UPĖS GILINIMO 
LAIVO

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

___________________ (X)

TOOLMAKERS
PATYRĘ ANT

Jigs, Fixtures, Dies and Gauges 
AUGŠCIAUSIA ALGA. AUKŠČIAUSIO 

IŠSILAVINIMO VYRAMS.
58 Valandų Savaitė.

Iš būtinų pramonių reikia turėti paliuo
savimo pareiškimą.
LAUGHTER CORP., 507 W. 56th St.

(277J

6 VYRAI
Medžiai krovimui. Alga 70c j valandą, pri

sideda viršlaikiai. Nuolatinis darbas.
JOHN F. McKENNA. INC.

Gale Court St., Brooklyn, N. Y.
(277)

APVALYTOJAI
BŪTINA PRAMONĖ 

NUOLATINIS DARBAS 
66-2/8C J VALANDĄ 

42 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VLR6LAIKIUS. 

DIENINIS DARBAS. GARANTUOTA ALGA 
$32 Į SAVAITĘ.

GEROS DARBO SĄLYGOS. LIGOJE PA
ŠALPA. NĖRA AMŽIAUS APRIBAVIMO.

JOHN REBER BAKING CORP.
521 WEST 47TH ST. (270)

Auto mechanikai, patyrę ir mokiniai. Ar 
jūs jieškote pastovaus darbo? Puikiausios 
progos pakilimams ateityje prie organiiacijso 
ku progresyve idėja. 45 valandų savaitė. Ge
ra alga ir puikios darbo sąlygos. Auto Me
chanikai dabar klasifikuoti kaipo būtini dar
bininkai. Aaukite ar rašykite. Northern 
Chevrolet, Ine., 94-05 Northern Blvd., Jack- 
son Heights, L. I. HAvemeyer 4-1000.

(277)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. IR 
51ST STREET, N. Y. C.; I^TELE- 
FONUOKITE. ' į t (x)

Reikia Mechanikų—Karinis Fabrikas. Gera 
alga; daug viršlaikių. Twix Mfg., 40-09 
21st Street, L. I. City. (Queens Plara). T5 
būtinų darbų reikia paliuosavimo certtfikato.

(279)



A

Beitas Puslapis
- ■ •• ■ Laisve, Lithuanian Daily News Antradienis, Lapkr. . 23, 1943

New nios
Brown ų Anūkę Ištiko 

Skaudi Nelaimė

Ims Nagan Lupančius 
Aukštas Kainas už 

Kalakutieną

Chas. ir Marijona Brown 
pereitą sekmadienį buvo nuvy
kę atlankyti jos dukrą ir žen
tą Anną (Petraičiūtę) ir Frank 
Marshall, Astorijoj. Visi tikė
josi smagios dienos . Jaunoji 
šeimininkė Mrs. Marshall ga
mino valgį, o viešnia džiaugė
si anūkais. Mažyti kūdikį lai
kė ant rankų, o vyresnė, 15 
mėnesių Onutė, linksmai bėgi
nėjo ir, kaip priprasta tokio 
amžiaus kūdikiui, viską apžiū
rinėjo, prie savęs traukė. Stai- 

atsi dūrė prie 
ir 

sa- 
pir- 
nu-

LDS Nariai Darbuojasi ir 
Aukoja Karo Fondui

Nacionalio Karo Fondo Lie
tuvių Komiteto surengtame 
masiniame mitinge lapkričio 
12-tą, Piliečių Kliubo salėje, 
keli Lietuviu Darbininku Su
sivienijimo kuopų darbuotojai 
raportavo jau gerai pasidar
bavę. Aukojusių per juos var
dai paduoti paskelbimui dien-

darbuotojų su-

Majoras Kritikavo 
Smurtininkus

ii

ga mergiščia 
puodo verdančios kavos 
truktelėjus užsivertė ant 
ves. Moterys greit suteikė 
mąją pagalbą, o paskiau 
vežta St. John’s ligoninėn.

LDS Centras aukojo $50. Jį 
pasekdami kuopų darbuotojai 
pirm prakalbų • buvo pasidar
bavę ir pridavę aukų sekami:

Surinko A. Kalakauskiene, 
Maspetho LDS 14-tos kuopos

Savo radio prakalboj pereitą 
sekmadienį, iš miestavos sto
ties WNYiC, majoras LaGuar
dia smerkė tuos, kurie siūlo, 
kad biednuomenės sekcijoms 
policija ir įstatymai turėtų vie
ną mierą, o šilkiniuotiems ir 
kailiniuotiems — kitą. Majoras 
sakė:

negan 
kainas

turg’U-

reika- 
mažiau, 
turguje

Mūsų 
Kas d ai* 
Kas dar

Miesto CIO Pagerbė 
1 Miesto Tarybos 

Narius

Petras Cibulskis $5. A. Ka
lakauskiene $3, B. Kalakaus- 
kaitė ir F. Krunglis po $2. 
Chas. Kundrotą ir O. Dum
blynė po $1. Viso $14.

Surinko A. Balčiūnas, 1-mos 
kuopos rinkėjas. Aukojo:

P. Kuntz, K. Anckis, J. Ane-

Auna Zakarauskas, Auna Ku
lis, Katre Urbonas, Ver. Boss, 
St. Bederman, Julia Posius, 
Rose Bubelis. Anna Griškus 
50c. Viso $19.

Sekamose laidose tilps kitų 
organizacijų
rinktų aukų paskelbimai, taip
gi ir jau skelbtų rinkėju po 
prakalbų surinktų aukų davė
jų vardai.

Vajus dar tęsiasi, 
kvota toli nebaigta, 
galite, padirbėkite,
neaukojote, arba jau aukojo
te, bet išgalite dar pridėti prie 
savo kvotos, prašomi priduoti 
savo auką per savo organiza
cijos rinkėjus arba tiesiog Lie
tuvių Komiteto iždininkei L. 
Kavaliauskaitei, Laisvės rašti
nėj. Kom'tetas.

Septyni miesto tarybos na
riai, kurie lapkričio 2 įvyku
siuose rinkimuose buvo CIO 
užginti ir tapo išrinkti, už
kviesti svečiais į Didžiojo 
New Yorko Industrinių
jų speciali mitingą lapkričio 
18, Fraternal Clubhouse, 110 
W. 48th St., New Yorke.

Balčiūnas po $2. Po $1 : F. Do
bilas, A. Lapašauskas, F. Gra-

Lugauskas, P. Ki-
Višniauskienė, Jor-I

žys, Mrs. 
sielius, O. 
dan. Viso

G. Kuraitis, LDS 1-

buvusių užgirtų ir iš- 
tarybininkų grupę su- 

Michael J. Quill, CIO 
kandidatas, rinkimuose 

nepriklausomu, ir

CIO 
rinktų 
daro: 
No; 1
išstatytas 
Gertrude Weil Klein, darbie- 
tė, abu iš Bronx; Stanley Is
aacs, republikonas, ir Benja
min J. Davis, Jr., komunistas, j 
abu iš New Yorko; Genevieve I 
B. Earle, republikone, ir Pe-! 
ter V. Cacchione, komunistas! 
iš Brooklyno, ir James J. Phil-j 
lips, demokratas, iš Queens.

CIO, kaip matome, nesiva- 
davo partinėmis linijomis, bet 
u ž g y r ė, rūme ir padėjo! 
išrinkti visų partijų žmones, 
bile tik jie tinkami, bus nau
dingai miesto taryboje gynė
jai darbo žmonių ir abelnai 
demokratijos reikalų. j

Uni-1 , . . _. • . . ., mos kuopos rinkėjas. Aukojo:
Stanley Rutkūnas ir Mateu-

I šas Simonavičius po $5. Lais- 
Iviečiai: George Kuraitis $5, 
! M. Sineus, V. Rudaitis, R. ži- 
i džiūnas po $1. Viso $19.

Surinko J. Grubis, LDS 1-! 
, mos kuopos rinkėjas. Pažymė
tina, kad jo knygelė sugrįžo 
pirmutinė, už dienos po pra
dėjimo vajaus ir kad‘surinko 
aukų ir tarp kitataučių. Lietu
viai per jį aukojo šie:

Po $1: Anna Arminas, Su- 
zan Pranaitis, Mary Vaiksnis,

Stampos ir 
S ’unktai

William ir Emma Shears, SO 
metų, pavojingai sužeisti auto
mobilio, Bronxe.

SUSIRINKIMAI
KRIAUČIŲ UNIJOS 54 SKY

RIAUS NARIŲ DĖMESIUI 
Gerbiami 54 Skyriaus Nariai ir 

Narės! Pranešu Jums, kad kriaučių 
Unijos 54 Skyriaus susirinkimas 
lapkr. .mėnesj ne jvyks. įvyks gruo
džio mėn., bet dienos kol kas nega
bus pranešti, nes gruodžio mėn. 
kriaučių susirinkimo dieną nustato 
Skyriaus Pildomoji Taryba. Tėmy- 
kite spaudą, bus pranešta Skyriaus 
priešmetinis susirinkimas.
Nečiunskas, Sekr.

Paskutinių mėlynų štampų, X, 
Y. ir Z, laikas pasibaigė lap
kričio 20-tą. Pirkimui kenuotų 
maisto produktų dabar galioja 
žalios stampos iš 4-tos knyge
lės, kurią paskiausia gavome. 
Stampos A, B ir C bus geros 
iki gruodžio 20-tos.
Rudos stampos G, IT, J ir K, 
pirkimui mūsos ir riebalų, taip
gi kenuotos žuvies ir sūrių, ge
ros 
sis
įėjo galion lapkričio 2Kmą, M 
įeis

dabar. Jų visų laikas baig- 
gruodžio 4-tą. Stampa L

Ch.
(277)

E. NEW YORK-RICH. HILL,
Lapkr. 23, 8 vai. vakare, 

draugus Daugėtus, 101-57 — 
St., Richmond Hill, jvyks abiejų 
kuopų vakarienės Komisijų ir gas- 
padinių susirinkimas. Būtinai daly
vaukite. — V. Paukštys. (274-276)

pas 
108th

galion lapkričio 28-tą, N 
džio 5-tą, ir P gruodžio 

12-tą. Jų visų laikas baigsis 
sausio 1, 1944 m.

Cukraus stampa 29-ta ket
virtoje knygelėje gera iki sau
sio 15-tos pirkimui 5 svarų cu
kraus.

Batams geros: stampa 18-ta 
1-moj knygelėj ir su orlaiviu 
stampa 1 trečioj knygelėj. Jų 
baigimosi laikas dar nenustaty
tas.

CIO Stoja už Aukšles 
nes Algas Policijai 
Ir Gaisragesiams

“Mes negalime turėti vienus 
įstatymus turtingiems ir skir
tinius biedniems, arba skirtin
ėj ų apsiėjimą su juodais ar bal
tais . . . Biednystė nėra kri- 
minalybė. Aš užtikrinu žmo
nėms, kad nei vienam nebus at
sakyta parama, pagalba ar pa
šalpa dėlto, kad kam nors ne
ita t i ko jie, n e pa t i ko 
ar spalva.”

Pareiškimas buvo 
taikytas Brooklyno 
Stuyvesant sekcijos
riai reakcininkai siūlo tik viez- 
dą, kadangi ten gyvena daug 
biednuomenės, ypatingai negrų.

išpūstu mažumu bus
užkelti kainas iki

Administracija pakar- 
kad juodojo

jii reli(/ij(b

T u r ga v i eč i ų D epą r t m en ta s 
Kainų Administracija paskelbė, 
kad griežtai bus imami 
lupantieji per aukštas 
už kalakutieną.

Nors kalakutų šiemet
je būsią mažiau, negu papras
tai, kadangi vyriausybė daug 
užpirko kariuomenės 
lams, tačiau ne tiek 
kiek mažai bandoma
rodyti. Numatoma, kad vaduo
jantis tuo dalinai esamu ir dar 
daugiau 
bandoma 
dausų.

Kainų
totinai primena, 
turgaus raketas galės būti su
valdytas tik kooperuojant pa
tiems vartotojams. Ragina ne
mokat brangiau 54 centų sva
rui nuvalyto (dressed) jauno 
kalakuto, ne didesnio 16 svarų, 
ir ne daugiau 53 centų svarui 
perkant tiesiog iš farmerio. 
Gyvo kalakuto, mažesnio 18 
svarų lubine kaina yra 45 cen
tai svarui.

liui Carol vartoti radio, taipgi 
prašė ištirti jo rėmėjus, kurie 
stengiasi išgauti jo įleidimą į 
Jungtines Valstijas. Telegra
moj sako, jog toks žygis būtų 
smūgiu demokratijai, kad jo 
sėbravimas su naciais ir Gele
žine Gvardija daro jį demo
kratiškiems kraštams nepriim
tinu.

(

Susie Pollak, 62 m. amžiaus, 
13 1 No. 7th St., mirė lapkr. 
19 d., Kings County ligoninėj. 
Laidotuvės įvyks lapkr. 23 d., 
10 vai. ryto, Most Holy Trinity 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
graboriaus J. Garšvos koply
čioj, z231 Bedford Ave., kuris

Karolis gavo kontraktą kai-'taipgi rūpinasi laidotuvių pa
būti CBS ryšiais. , reigomis.

________ i Velionė yra jaunosios At- 
; kočait ienos (Elenos) motina.

42,000 skautų leisis po na-1 —!-----------------
mus rinkti atliekamą popierą Jersey City nori teismo ko- 
ir aiškinti svarbą taupyti po- liu sulaikyti gelžkelių firmą 
pierą karo gamybos ir trans-inuo pakėlimo Hudson tubes 
portacijos reikalams. Į fūro nuo 8 iki 10 centų.

a

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality 1

New Yorko miesto CIO pra
nešė majorui LaGuardijai, kad 
unijos rems majorą reikalavi
me pakelti algas miesto gais
ragesiams ir policistams, ka
dangi senoji alga prie pabran
gusio pragyvenimo nebėra ta 
pati alga, nenuperka to, ką nu
pirkdavo seniau.

CIO Politinės Veiklos Komi
tetas, beje, stoja už pakėlimą 
algos visiems miesto darbinin
kams.

Paštas skelbia, kad dar la
bai mažai kalėdinių dovanų 
siųsta šį mėnesį. Gi išsiųstos 
vėlokai daugeliui pavėluosian
čios dėl transportacijos sun
kumu.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, 

Prieinamos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINA) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokią
Vyny ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Sarininkaa

411 Grand St. Brooklyn

ku-

531

rfiYZY!

specialiai 
Bedford- 

dėlei,

42,000 skautų leisis po na
mus rinkti atliekamą popierą 
ir aiškinti svarbą taupyti po
pierą karo gamybos ir trans
portacijos reikalams.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

$3.00 $375°■
£

The Gift of 
a Lifetime I

Ekspertą, 
laikrodžių 

ir džifilerių 
taisytojas

701 Grand St.
Tel. Stagg 2-2173

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

Dideli, 
pasirinkimas 
pa.ldabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-9612

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS I
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Verkdama Atėjo Palik 
tą Kūdikių lieškoti

Mrs. Rose Mooney, 30 m., 
našlė, šeštadienį paliko du sa
vo kūdikius policijos stotyje. 
Raštelyje ji pažymėjo, kad 
kūdikiai nedamitę, nes jai 
trūksta ištekliaus. Prašė juos 
gerai užlaikyti. Bet sekmadie
nį, verkdama, ji nuėjo pra
šyti kūdikių atgal.

Ateiviam Globoti Komitetas 
Protestavo prieš Davimą 

Radio Naciu Sėbrui
Telegramose Federalei Susi

siekimų Komisijai, kongreso 
nariams ir valstybės sekreto
riui liuli, Ateiviam Globos Ko
mitetas protestavo prieš leidi
mą buvusiam Rumunijos kara-

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI
100 ntioŠ. unija šapo) 

Telcf.: GR. 7-7553

DETROITE:

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

2539 Woodward Avenue 
502 Hofmann Bide.

53

Savininkas
Kainos

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą? STANLEY MISIŪNAS

Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prio R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

Scena iš filmos “Claudia,” su Dorothy McGuire, Robert Young, Ina Claire ir Olga 
Baclanova priešakyje, rodomos Radio City Music Hall, 6th Ave. ir 50th St., N. Yorke.

Tel.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for

No. >100.
Crvrfry. Unique \ 
irv.ttėie,. eKcėp> 
lionaliq duality. | 
This lovely pair | 
of rlngs; in Į<K 1 
8old.Svperbly 

rilli.m dia- 1 
mood. •

Both for(.rosby. Identical 
dmigns UK goid 
mos with špicu-

All "Lady Crosby" Ensembles 
tu Aitriai ve Presentation Box

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

PIRKITE ANKSTI

Bulovą

GODDESS 
of TIME 

17 lew.lt

Vietos ir impor 
cuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeik 
te Musipažinti

Kiekvieną «ubatą 
karšta vakarienė 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms Nedėliomis 
atdaras nuo l vnl 
J'pna iki vTilai

$25.60

Prices Subject to Federal Tax*

Daimontua 
(dedame 

jums belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N
Atdara vakarais.




