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Kas priešinasi liaudies inte-

resams, — privalo trauktis ša
lin!

Šią taisyklę dar sykį patvir
tino įvykiai Graikijoje.

Papandreou vyriausybė, ku
ri siekėsi grąžinti Graikijon 
monarchiją, pašalinta. Jos vie
ton turės būti suorganizuota 
nauja vyriausybė, išreiškianti
daugumos Graikijos žmonių

Atsiminkime, jog 
vyriausybės nugaros 
m misterių pirmininkas Chur- 
chillas. Prieš tūlą laiką jis ne
gražiai apkaltino Graikijos pa
triotus, išvadindamas juos 
kalnų plėšikais. Bet tie ,,kalnų 
plėšikai” atstovauja apie 80 
nuoš. visų Graikijos gyventojų. 
Na, ir su jais pradėta rimtai 
skaitytis.

Papandreou Graikijoje buvo 
tas, kas Jugoslavijoje Michai- 
lovičius: generolas be armijos!

Graikijos patrijotų — E AM 
ir ELAS — žygiai pasiliks to 
krašto istorijoj šviesiausiu pus
lapiu.

už šitos 
stovėjo

įdomu tai, kad ir tūli lietu
viški redaktoriai buvo įsisma
ginę ginti Papandreou taip, 
kaip jie gynė Michailovičių.

Tie redaktoriai nuolat patai-! 
ko atsisėsti į bedugnę kėdę.

Praeitų metų gruodžio 30 d., 
nedideliame Vezelay miestely
je, Franci] oj, mirė vienas žy
miausiųjų šių dienų rašytojų, 
Romain Rolland. Jis mirė su
laukęs 78 metų amžiaus.

Prieš apie metus laiko buvo 
paskelbta, jog Rolland mirė, 
bet tai buvo netiesa. Francija, 
mat, tuomet ’ buvo vokiečių 
okupuota, ir dėl to nebuvo!
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AMERIKOS KARIAI LAUŽIA NACIUS ATGAL BELGIJOJ
Raud. Armija Užėmė Netrukus Bus Didžtyį y Talkininkų Sueiga
Dar Šimtus Bloką 
Vengrijos Sostinėj

Rooseveltas {teiks Pareiški
mų Kongresui šeštadienį

London. — Sovietų ka
riuomenė per dieną atėmė 

i iš hitlerininkų dar 232 blo
kus pramoniškoje rytinėje 
Vengrijos sostamiesčio Bu
dapešto dalyje ir 63 blokus 
vakarinėje to didmiesčio 
dalyje, dešiniojoj Dunojaus 
pusėj. Tuo būdu Raudono
ji Armija dar kiečiau su
veržė 80,000 vokiečių ir 
vengrų kariuomenės, kuri 
visomis pusėmis apsupta ir 
neatlaidžiai naikinama Bu-

! dapeste.
Berlyno radijas sakė, kad 

Sovietų tankai ir pėstinin-
Varą, 

centrą 
dalyje 
senąjį

Washington. — Atsidarė 
nauja, 79-ta sesija Jungti
nių Valstijų kongreso. Bet 
kongresas nieko svarbesnio 
neimsiąs svarstyti iki šeš
tadienio, kada prez. Roose
veltas atsiųs savo pareiški
mą su raportu apie bend
ruosius šalies reikalus ir 
tam tikrais pasiūlymais.

Amerikos Rusą Vys
kupai Bažnytinėje 
Maskvos Sueigoje

kai įsiveržė jau į 
svarbiausią biznio 
vakarinėje miesto 
(Budoje) ir puola 
karališkąjį palocių.

Vokiečiai su tankais iš 
lauko pusės darė desperati
šką bandymą prasilaužt per 
apsupančias raudonarmiečių 
linijas ir paliuosuot saviš-

San Francisco. — Metro
politas Teofilius, rusų pra
voslavų bažnyčios galva 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoj, paskyrė vyskupą A- 
leksį iš Canaan, Pa., Met
ropolitą Benjaminą iš
Yorko ir kunigą N. Metro- 
polskį iš Stratfordo, Conn., 
vykti į Maskvą dalyvauti 
rinkimuose naujo pasauli
nio visos rusų pravoslavų 
bažnyčios vado. Tos bažny-

ew

Prez. Rooseveltas Pareiškė, jog 
Nėra Pamatinių Skirtumų tarp 

Amerikos., Sovietų ir Anglijos
Washington. —■ Prezid.

Rooseveltas sakė atsilankiu
siam senatoriui A. W. Bark
ley, kad prezidentas ruošia
si netrukus sueit į konfe
renciją su Anglijos ministe-Įseveltas. Kartu jis pabrėžė, 

Churchillu jog pamatinių, principinių 
skirtumų nėra ( tarp trijų 
įminimų kraštų, kas liečia

no, kad yra tam tikrų svar
bių ir nesvarbiu skirtumu 
tarp didžiųjų talkininkų, 
bet tie skirtumai reikalin
gi,— čia jau pastebėjo Roo-

riu pirmininku
ir Sovietų premjeru Stali
nu.

Pasikalbėjime su laikraš- j bendrosios politikos ir po- 
čių atstovais buvo pastaty-! karinių rubežių. Visi trys 
ta prez. Rooseveltui klausi-1 laikosi to paties principo ir 
mas apie politinius skirtu-1 skirtumų esama tiktai dėl 
mus tarp Jungtinių Valsti- principo išaiškinimo ir pri- 
jų, Sovietų Sąjungos ir An-Taikymo, kaip sakė prezi- 
glijos. Prezidentas pripaži-1 dentas.

LIUBLINO LENKŲ VALDŽIA 
STIPRINS RYŠIUS SU VI
SOMIS DEMOKRATIJOMIS

Nepripažins Londoniškių 
Lenkų Valdininkų Skolų

Liublinas. — Osubka-Mo- 
ravski, Lenkijos laikinosios 
valdžios premjeras, pareiš
kė, kad ši, vienintelė teisėta 
lenkų valdžia, 
dabartinių ar 
skolų, kurias
londoniškė lenkų valdžia su 
savo premjeru Arciševskiu.

nepripažins 
busimųjų 

užsitrauks

Demokratiniai Len- 
kai Turi Stiprią, Ce- 
rai Ginkluotą Armiją

7-ji Jankių Armija 
Atmušė Atgal Dau
gumą Nacių Ataką
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lengva patikrinti žinios teisin-jkius Budapešte. Sovietų ka- 
gumą.

Pasirodo, kad Romain Roi- 
land gyveno ligi tol, kol jis ga
lėjo pamatyti savo tėvynę iš
laisvintą. Jis, taigi, galėjo mir
ti ramesne sąžine.

riai sutriuškino tą hitleri
ninkų pastangą.

lEVIAMrinC TVIDTAx-Qios rgalva pirmiau buvo LtMArlLlvd 1 V IK 1 Vl^^opolitas Sergius, bet jis

Romain Rolland pasaulyje 
išgarsėjo po to, kai jis para
šė ilgą apysaką Jean Christo- 
phe, kuri tuojau buvo išversta 
į eiię kitų kalbų.

Gaila, kad tos novelės iki 
šiol niekas neišvertė į lietuvių 
kalbą.

Kurie skaitote francūziškai, 
angliškai ar rusiškai, turėda
mi progos, perskaitykite šį 
Rollando kūrinį. Sykį pradė
jęs jį skaityti, nenori padėti 
į šalį, iki užbaigi !

Romain Rolland prieš karą 
buvo uolus anti-fašistas, dide
lis humanistas, geras Tarybų 
Sąjungos ir visos progresyvės 
žmonijos prietelius.

Kaip jis gyveno vokiečių 
okupacijos metu, kol kas nėra 
žinių. ,

VES VĖL PUOLĖ JA
PONU MIESTUS

Washington, saus. 3. — 
Būrys didžiausių Amerikos 
bombanešių, B-29 bombar
davo Nagoyą, Osaką ir Ha- 
mamutsu, didžiu 
monės centru^!

Japonijo^rad 
kad toje atakoj 
90 lekiančiųjų
Japonai gyrėsi, būk nušovę 
14 tų amerikinių bombane
šių. Bet niekas to nepatvir
tina.

karo pra- 
aponijoje. 
ijas skelbė, 
e dalyvavę 

tvirtovių.

Pažangiųjų Laimėjimai 
Toronto Rinkimuose

mirė.

kad

SOVIETAI ARTĖJA PRIE 
AUSTRIJOS

Berlynas pranešė, 
Raudonoji Armija Vengri
joj užėmė naujas pozicijas 
tarp Balaton ežero ir Dra- 
vos upės, tik 43 mylios nuo 
Austrijos. Naciai jau krau
sto “nereikalingus” žmones 
iš Austrijos sostinės Vie-e 
nos.

Laisviečiai ruošiasi prie sa
vo metinio šėrininkų suvažiavi
mo, po kurio bus iškilmingas 
bankietas.

Vilniečiai gi ruošiasi prie sa
vo sidabrinio jubilėjaus minė
jimo.

Taip, šiemet Vilniai sukaks 
25-ki metai amžiaus. Ir Vilnies 
direktorių taryba, administra
cija ir redakcija, matyt, tai su
kakčiai 
buojasi.

atžymėti uoliai dar-

dienomis gavomeŠiomis
Urugvajaus lietuvių laikraščio 
“Darbo” No. 21 (lapkr. 7 d.).

Tai gražus, padidintas nu
meris, net 24-rių puslapių. Iliu
struotas.

“Darbas” įžengė į dešim
tuosius metus savo gyvavimo.

Tegyvuoja “Darbas”!

Toronto, Canada. —Pen
ki Darbiečių Pažangiųjų 
Partijos kandidatai laimėjo 
rinkimus į Toronto miesto 
tarybos narius. Tarp išrink
tų tarybon yra, Stewart 
Smith, kurį oficialiai rėmė 
darbo unijos; Charles Sims, 
Norman Freed ir kt.

Į mokyklų tarybą išrink
ta Margaret Gray, vado
vaujančio unijisto žmona, ir 
Edna Blois, žuvusio kare 
leitenanto Kennetho Blois 
našlė.

Socialistam nepavyko nei 
vieno savo kandidato pra
vesti.

Susikirtimai Tarp Ispanų 
Partizanų ir Policijos

Paryžius. — Tautinė Is
panų Sąjunga pranešė, jog 
kalėdų savaitėje buvo smar
kių kautynių tarp partizanų 
ir fašistinės Franko polici
jos Taragonoje, į pietus nuo 
Barcelonos, Ispanijoje. Ta
po suimta daug demokrati
nių žmonių Ispanijos sosti
nėje Madride ir Barcelonos 
ir Saragossos miestuose.

lėktuvo nelaimėje žuvo
■ GARSUS ADMIROLAS

ŪSIJOJ SUNAIKINTA 
KUOPA NACIŲ

— Rytinėje Prū- 
Sovietų kariuomenė 

žvalgybos žygius prieš 
ir sunaikino apie 

hitlerininkų.

Paryžius. — Nukritus ir 
sudužus lėktuvui Belgijoj, 
kartu žuvo Anglijos admi
rolas Sir Bertram H. Ram
say, 62 metų amžiaus.

Jis buvo vadas anglų-a
merikiečių įsiveržimo į Nor
mandiją, Franci jo j. O ket
vertu metų pirmiau admiro
lo Ramsay vadovybėje ang
lų kariuomenė ištrūko nuo 
vokiečių iš Franci jos per 
Dunkirko uostą.

LAUKIAMA ROOSEVEL- 
TO LONDONE

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad prez. Roo
seveltas, vykdamas į konfe
renciją su Anglijos premje
ru Churchillu ir maršalu 
Stalinu, staptelės Londone 
aptarti paliečiančius Ame-transporto laivą 6,000 tonų 
riką ir Angliją dalykus.

Maskva.— Sovietiniai lai
vai nuskandino Baltijos Jū
roje * dar vieną vokiečių

įtalpos.

London. — Lenkijos lai-;kos palaikymo po karo, pa- 
kinosios valdžios ministeriški Dumbarton Oaks konfe- 
pirmininkas Ed. B. Osubka-! uncijos planus, sakė prem- 
Moravski Liubline pareiškėju Osubka - Moravski ir 
. , . . i-r • Į pridūrė, kad Liublino vai-kad jo vyriausybe stengsis į džiog atstovaujama «Lenki. 
sumegsti kuo draugiškiau- |ja norj išvystyti gerus dip- 
sius ryšius su Sovietų Są- Somatinius santykius su vi- 
junga, Anglija ir Jungtinė-įsomis demokratinėmis šali
mis Valstijomis. Liublino imis ir sustiprinti ryšius su 
valdžia yra pasiryžus bend- lenkų draugais, Čechoslova- 
radarbiauti su šiais didžiai- i kijos ir Jugoslavijos armi- 
siais talkininkais ir dėl tai- i jomis.”

GEN. PLAST IRAS ORGANI
ZUOJA NAUJ4 GRAIKIJOS 

MINISTERIŲ KABINETU
Athenai. — Pakviestas 

karaliaus pavaduotojo, ar- 
kivysk. Damaskinos’o, gen. 
Nicholas Plastiras organi
zuoja naują Graikijos mini- 
sterių kabinetą. Gen. Plas
tiras yra karaliaus grąžini
mo priešas. Jis 1922 m. va
dovavo graikų revoliucijai, 
per kurią buvo nuversta

tantino valdžia ir įsteigta 
respublika.

Kada per reakcinių kari
ninkų sąmokslą paskui bu
vo vėl užkarta graikam ka
raliaus valdžia, tai gen. 
Plastiras turėjo apleisti 
Graikiją ir išbuvo užsieny
je 11 metų kaip tremtinys.

Liublinas.— Laikinoji de
mokratinė Lenkijos valdžia 
su centru Liubline turi 250,- 
000 vyrų armija su 30,000 
oficierių ir lavina dar 15,- 
000 jaunuolių į oficierius. 
Sovietų Sąjunga apginklavo 
šią lenkų armiją ir visapu
siškai ją įrengė taip, kad 
jinai sudaro rimtą jėgą bū
simiems mūšiams prieš vo
kiečius. į

Sausio 1 d. lenkų armijos 
daliniai turėjo , šaunų para
dą Liubline. Maršuodami jie 
sveikino aukštuosius stebė
tojus: savo komandierių ge
nerolą M. Rolą-Zymierskį, 
laikinąjį Lenkijos preziden
tą Boleslayą Berutą ir 
premjerą Ed. B. Osubką- 
Moravskį.

Daugelis lenkų Liubline 
statė klausimą New Yorko 
Times korespondentui: Ko
dėl Anglija ir Jungtinės 
Valstijos atsisako paremti 
Liublino lenkus kovai prieš 
Vokietiją?

London, saus. 3. — Vo
kiečių komanda pranešė, 
kad aštuonios amerikiečių 
divizijos audringai atakuo
ja vokiečius Belgijoje; sa
ko, mūšių linija svyruoja 
tai vienop, tai antron pusėn. 
Trečioji Amerikos armija,, 
gen. Pattpno komandoje, 
prasiveržė iki 4 mylių pir
myn į šiaurės rytus nuo 
Bastogne, kur jankiai yra 
įvarę gilų kylį į nacių po
zicijas. Vokiečiai despera
tiškai ginasi, kad šie ame
rikiečiai, 
žiemius, 
Pirmąja Amerikos 
Nes tuomet būtų 
naciai didokame 
vakarus.

7-ji amerikiečių 
pietiniai- vakariniame fron
te, atmušė tuzinus vokiečių 
atakų ir sustabdė priešus 
palei Bliess upę;, 
naciai užėmė kai kurias 
pozicijas, pasivarydami iki 
poros mylių pirmyn šešių 
mylių ilgio fronte, Bitche 
srityje.

grumdamiesi į 
nesusisiektų su 

armija, 
atkirsti 

sklype į

armija,

tačiaus

AMERIKIEČIAI AT
GRIEBĖ 9 VIETOVES

NUO HITLERININKU
Paryžius. — Trečioji A- 

merikos armija, atakuoda
ma vokiečius 65 mylių fron
tu Belgijoj ir Luksemburge, 
per dieną atgriebė nuo prie
šų devynis miestelius —Bo- 
nnerue, Houmontą, Chenog- 
ne, Hubermontą ir penkis 
kitus.

......__ Amerikos lakūnai padegė 
tuometinio karaliaus Kons-ldar 5 japonų laivus.

Medžiodami graikų patrijotus, Britanijos paratru- 
periai prisidengia už tanko tarpnamyje, Athenuose.

Anglai Dar Nežada Nugink- 
luot Demokratijos Priešus 
Athenai.— Demokratinių 

Graikijos partizanų Elas 
atstovai atsilankė pas ang
lų komandierių gen. Scobie 
ir padarė jam tokį pasiūly
mą: Elas partizanai nusi
ginkluos, bet kartu turi bū
ti nuginkluota fašistiniai- 
karališkoji 
vadinama ] 
milicija, 

I sudaryta 
i priešų.

Gen. Scobie vėl pareika
lavo, kad partizanai pirmi 
nustotų priešinęsi anglams 

i ir nusiginkluotų; tuomet, 
girdi, jis suvarysiąs kalnų 
brigadą į barakus. Tačiaus, 
anglai paliksią būsimajai • • • 1 • • 1 T V • • • V

Vokiečiams Padaryti 
Nuostoliai Budapešte

Maskva. — Vengrijos so
stinėje Budapešte Sovietų 
kariuomenė per dieną suė
mė daugiau kaip 1,000 vo
kiečių ir vengrų karių ir 
pagrobė 9 garvežius ir 130 
vagonų, prikrautų įvairių 
kariniu reikmenų, v v

PONAI NORĖTŲ KARO 
PRIEŠ SOVIETUS

London. — Čionaitinis 
lenkų Valstiečių Partijos 
savaitraštis “Jutro Polskih 
rašo, kad londoniškiai len
kų valdininkai tebesvajoja 
apie karą prieš Rusiją. Jie 

naujai Graikijos valdžiai iš-' laikosi senųjų Pilsudskio ir 
i spręsti klausim^ dėlei tos pulk. J. Becko padavimų, 
brigados ir kitų karinių jė- kad karas prieš Rusiją tai 

Igų, pridūrė gen. Scobie. ,esąs išganymo kelias Lenki-
---------------- _ i jai.

“Jutro Polski” atstovau
ja buvusio premjero St. Mi- 
kolaičiko politiką, siekiančią 
žmoniškai susitarti su So
vietų Sąjunga. Tas laikraš
tis, suprantama, turi anglų 
valdžios pritarimo, nes ki
taip jis negautų popieros ir 
kitų reikmenų, kurių dabar 
stokuoja Anglijoje.

žandarmerija, 
kalnų brigada, ir 
kurios dauguma 
iš demokratijos

Igų, pridūrė gen. Scobie.

MASKVA GAUS NATŪ
RALIU GESO

Maskva. — Pradėta dėji
mas 450 mylių ilgio vamz
džio, kuriuom Maskva gaus 
natūralio geso iš Saratovo. 
Tas gesas, einąs iš gilumos 
žemės, tinka valgiams ga
minti, kambariams apšildy
ti bei apšviesti.
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Laikinoji Lenkijos Vyriausybė
Š. m. sausio men. 1 d. išlaisvintoje 

Lenkijos dalyj (Liubline) įvyko tai, kas 
turėjo neišvengiamai įvykti: Tautinė 
Lenkijos Taryba sudarė ir užgyrė Lai
kinąją Lenkijos vyriausybę!

Ši vyriausybė atsistojo vieton Tautai 
Laisvinti Komiteto, kuris valdė išlaisvin
tąją Lenkijos dalį per pusmetį.

Netenka aiškinti, jog šis lenkų tautos 
žygis yra milžiniškas žingsnis pirmyn. 
Tai yra žygis, kuris sustiprins demokra
tines pajėgas ne tik pačioje Lenkijoje, 
bet ir visame pasaulyj. Podraug, tai žy
gis, kuris sykį ant visados kirto skaudų 
smūgį lenkams reakcininkams, lenkams 
dvarponiams, sėdintiems Londone ir A- 
merikoje. Londone, kaip žinia, reakci
ninkai dar vis palaiko savo imigrantų 
valdžią, neatstovaujančią lenkų tautos, 
na, ir dabar šiai valdžiai teks — anks
čiau ar vėliau — negarbingai trauktis 
nuo scenos.

Ar turėjo teisę — moralę ir juridinę 
teisę — Tautinė Lenkijos Taryba pa
skelbti Liublino Komitetą Laikinąja 
Lenkijos valdžia?

Žinoma, turėjo! Tik pažiūrėkime, ką 
šis Komitetas iki šiol atliko?

Liublino Komiteto valdžioje iki šiol 
buvo apie 7,000,000 žmonių, gyvenančių 
išlaisvintoje Lenkijos dalyje. Ką gi ta
sai Komitetas pei’ pusmetį laiko atliko 
išlaisvintoje Lenkijos dalyje? Ką jis 
tiem 7 milijonam lenkų davė? Ką jis pa
darė?

Dienraščio PM korespondentas, Ralph 
Parker, aną dieną tinimpai atžymėjo nu
veiktuosius Liublino Komiteto darbus:

1. Jis apvienijo visą išlaisvintą Lenki
jos dalį, įsąmonindamas žmones demok
ratiniu gyvenimo supratimu.

2. Pravedė žemės reformą.
3. Atsteigė pramonę (privačią).
4. Nužemino pragyvenimo produktų 

kainas.
5. Suorganizavo ir atidarė mokyklas.
6. Suorganizavo šimtus tūkstančių len

kų į Lenkijos kariuomenę, kuriai bus 
lemta suvaidinti didelis vaidmuo visos 
Lenkijos išlaisvinimo darbe.

Tai tik keli iš daugelio didieji atlikti 
Liublino Komiteto darbai, kurie sakyte 
sako, jog lenkų tautos vadovavimas pri
klauso ne imigrantams, sėdintiems Lon
done, bet patrijotams, susirišusiems su 
liaudimi, su tauta, esantiems Liubline!

Liublino Komitetas buvo neatskiriama 
nuo lenkų tautos dalis, kaip lenkų tauta 
nėra atskiriama nuo Liublino Komiteto 
dalis. Liublino Komitetas vadovavo ne 
tik išlaisvintiems lenkams, bet ir pa
vergtiems, esantiems vakariniame Vis- 
los šone.

Ir dabar, kaip sakėme, vietoje Liubli
no Komiteto atsistojo Laikinoji Lenkijos 
vyriausybė su platesnėmis teisėmis, su 
didesniu autoritetu— faktinai, aukščiau
siu Lenkų tautoje autoritetu!

Dabar, kai tik naujos Lenkijos dalys 
bus išvaduotos, jos tuojau, automatiškai 
pereis į Laikinosios Vyriausybės kontro- 
sr .

Kas gi dabar po to visko seks?
Supraskime vieną: imigrantai dvarpo

niai Londone netylės. Jie rėks, kiek dhū- 
ti, visaip šmeiždami naująją Lenkijos 
vyriausybę. Būtų labai naivus tas žmo
gus, kuris tikėtųsi iš ponų reakcininkų, 
iš pilsudskininkų ir jiems talkininkau
jančių socijalistų ko nors geresnio!

*Bet tai mažmožis. Svarbu, ką dabar 
darys Jungtinės Tautos?

Mums atrodo, kad Tarybų Sąjunga ne
užilgo pripažins Laikinąją Lenkijos vy
riausybę.

Mums atrodo, jog tą patį padarys ir 
Franci j a, ir čechoslovakija.

Mums atrodo, tuo pačiu keliu eis ir 
Anglija, jei ne šiandien, tai rytoj.

Jungtinių Valstijų vyriausybė gali bū- 
ti paskutinė tuo atžvilgiu. Turime atsi
minti, kad panašiai buvo ir su de Gaulle 
vyriausybės pripažinimu. Mūsų valsty
bės departmentas ilgąi delsė, tarytum 
nežinodamas, ką darytį. Mes palaikėme 
perilgai su Betaino valdžia ryšius; mes 
bendradarbiavome su Darlanu; mes no
rėjome francūzų tautai primesti gen. 
Giraud, bet francūzų tauta tą viską at
metė, sakydamosi, jog ji eina su gen. de 
Gaulle, su tikrais francūzų tautos lais- 
vintojais. Na, ir po ilgo delsimo ir mes 
pripažinome gen. de Gaulle!

Su Jugoslavijos Mikolaičiku buvo pa
našiai: tik po ilgoko delsimo mes buvo
me priversti pripažinti maršalą Tito, 
kurio reikalavo Jugoslavijos liaudis.

Norėsime, ar nenorėsime, mes turėsim 
tą patį padaryti ir su laikinąja Lenkijos 
vyriausybe. Sykį ant visados privalome 
suprasti, kad londoniškė lenkų imigran- 
tų-ponų valdžia lenkų tautos neatstovau
ja. Be to, ji remiasi fašistine konstituci
ja, kurios lenkų tauta niekad neužgyrė. 
Ji remiasi tokia konstituci
ja, kokią Smetona buvo iškepęs Lietu
vai 1938 m. Kiek gi šiandien yra lietu
vių, kurie pripažintų 1938 metų smeto
nišką konstituciją?!

Būtų gertii, kad Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir kitos Jungtinės tautos tuojau 
be ilgesnio delsimo pripažintų laikinąją 
Lenkijos vyriausybę. Tai ne tik glau
džiau sucementuotų visas Jungtines 
Tautas, tai padėtų joms greičiau sumuš
ti hitlerinę Vokietiją. Tai sustiprintų 
lenkų tautą ir padėtų jai greičiau atsi
kurti.

Panašiai mano visa eilė pačių lenkų, 
— pav. prof. Oscar Lange. Panašiai ma
no kiekvienas, kuriam rūpi matyti stip
rią demokratinę Lenkiją, — Lenkiją, 
naujai atgimusią, laisvą, laimingą!

Didžiausią klaidą padarytų mūsų val
stybės departmentas, jei jis palaikytų 
ryšius su londoniškė valdžia, teisinda
masis, būk Liublino vyriausybė esanti 
“komunistų įrankis”. Tas viskas pažeistų 
mūsų prestyžą lenkų tautoje.

Laikinosios Lenkijos vyriausybės pre
zidentu yra Boleslovas Beruta. Tai vy
ras, kuris vadovauja ne tik išlaisvintie
siems lenkams, bet ir lenkams, esantiems 
dar vokiečių okupacijoje jų kovoje prieš 
vokiečius.

Naujosios.vyriausybės premjeru ir už
sienio reikalų ministeriu paskirtas .Ed
vardas Osubka-Morawski.

• j

Osubka - Morawski yra socijal-demok- 
ratas, žinoma, ne Arciševskio typo soci- 
jal-demokratas. Iš profesijos jis yra ad
vokatas. Seniau jis vadinosi tik viena 
pavarde, Edvardas Osubka, bet, kai vo
kiečiai okupavo Lenki j ą, šis vyras orga
nizavo Lenkijos liaudį prieš vokiečius ir 
tuomet jis vadinosi Morawski. Daug 
tūkstančių markių vokiečiai būtų davę 
tam, kuris būtų pristatęs jiems Osubką- 
Morawskį, bet jiems tai padaryti nepa
vyko.

Įdomų dalyką naujasis Lenkijos pre
zidentas pasakė žurnalistei Anna Louise 
Strong, kuri turėjo su p. Beruta inter
view. Jis sakė, jog Londone esančioji 
imigrantų - dvarponių valdžia “globoja” 
daugybes pinigų ir tuos pinigus švaisto, 
kaip įmanydama. Ji papirkinėja savo ša
lininkus, ęsančiūs Lenkijoje. Jiems siun
čia dideles sumas pinigų, mokėdama al
gas, kad tik palaikyti “su savim”. Ap
mokamieji londoniškės valdžios agentai 
okupuotoje Lenkijoje nieko nedarė Apries 
vokiečius okupantus, bet savo ginklą at
kreipė .prieš tuos lenkus, kurie kovojo 
prieš vokiečius, — prieš Liublino Komi
teto šalininkus. Prezidentas Beruta sa
ko, jog londoniškės valdžios palaikomos 
“ginkluotos govėdos nužudė daugiau 
mūsų partizanų, negu vokiečiai!...”

Išlaisvintoje Lenkijoje tie patys londo
niškės valdžios apmokamieji agentai 
taipgi bando naudoti terorą prieš lenkus 
patrijotus,-ypačiai prieš tuos, kurie pra
veda žemės reformą, kurie dalina beže
miams ir mažažemiams ponų dvarus./

Pilsudskininkai ir visa jų klika per 
metų eilę puoselėjo lenkų tautoje neapy
kantą Tarybų Sąjungai. Pabėgę į Londo
ną, tie patys ponai, su dvarponiu Raške- 
vičium priešakyj, pila anti-tarybinius 
nuodus į lenkų tautybės žmones. Jų aki
mis Tarybų Sąjunga blogesnė, negu Hit
leris. Jie visokias provokacijas, išgalvo
jo prieš Tarybų Sąjungą. Prieita prie to,

Atvaduotoje Aukštaitijoje
Visais keliais keleliais 

dūzgia mašina po mašinos, 
traška žlega tankai ir sun
kieji pabūklai. Mat, priešas 
sutraukė dideles jėgas net 
iš Prancūzijos, permetė čia 
savo rinktinių divizijų liku
čius, metė daugybę tankų ir 
mėgina išgelbėti savo Latvi
joj ir Estijoj apsuptąsias 
divizijas.

Raudonoji Armija jau 
atlaikė septynias priešo ata
kas. Nugirdyti hitlerininkai 
puolė tankais, vėliau ėjo 
stačiomis psichinė ataka, ir 
tik paguldę rinktinius savo 
dalinius, nežymiai pasistū
mėjo į priekį.

Mūsų valstiečiai didvyriš
kai pakelia visus karo meto 
sunkumus. Jie atlieka kelių, 
tiltų taisymo prievoles, vyk
sta į pastotes ir, be to, bai

gia suvežti rugius, vasaro
jų. Teko matyti gražių val
stiečių sugyvenimo su Rau
donosios Armijos kariais 
pavyzdžių. Taujėnuose, Ra
guvoje apsistoję poilsiui 
Raudonosios Armijos kariai 
padėjo valstiečiams suvežti 
rugius. Smilgiuose naujokai 
ir jų tėvai vaišinosi drauge 
su kariais naminiu alučiu.

— Tik greičiau, vaikeliai, 
sumuškit vokiečius, — kal
bėjo valstietė Kagauskienė 
'pilstydama alų, — o mes 
jums nieko nepasigailėsime.

Kai dažniau kaime pabu- 
voji, kai nuoširdžiau su 
žmonėmis pasišneki, tik tuo
met pajunti, kaip lietuviai 
nekentė vokiečių. Kiekvie
nas, kad ir toli girdimas 
pabūklo dunkstelėjimas pe
reina per dorojo lietuvio

Del Centralinio Archyvo
Atsišaukimas Į Lietuvių Visuomenę

Lietuvių Literatūros Draugijos Centralinis Komitetas 
jau seniai yra nutaręs steigti Centralinį Archyvą, kurio 
būtinas reikalas jau kelinti metai yra plačiai diskusuoja
mas. Bet vis laukėme parankesnių sąlygų. Mat, įsteigi
mas archyvo yra surištas su finansais. Manoma, jog da
bar laikas imtis konkretaus darbo pravedimui gy veniman 
to mūsų svarbaus visuomeninio žygio.

Su šiuomi atsišaukimu skelbiame vajų dėl sukėlimo 
finansų Centralinio Archyvo įsteigimui. Mes apskaitome, 
kad patalpos randa nors vieneriems metams, patalpos į- 
taisymas, medžiagos tvarkymas ir prižiūrėjimas ir tt., at- 
seis mažiausia apie pusantro tūkstančio dolerių ($1,500). 
Tai labai skrumnus apskaičiavimas. Tai tik pradžios ir 
vienerių metų numatomos archyvo išlaidos.

Todėl prašome lietuvių organizacijas, draugijas, kuo
pas ir pavienius lietuvius, kurie suprantate ir įvertinate 
Centralinio Archyvo reikalingumą, tuojau paaukoti pa
gal išgalę. Nors Centralinis Archyvas bus Lietuvių Li
teratūros Draugijos Centralinio Komiteto priežiūroje ir 
globoje, tačiau jo iždas ir sąskaitos eis atskirai nuo 
Draugijos iždo ir sąskaitų. Tai bus pati savaime visuo
meninė įstaiga, kurios finansavimu, ir gerove turės rū
pintis visa plačioji lietuvių visuomenė.

Mes manome, kad finansinis vajus turėtų neužsivilkti 
ilgiau, kaip šešius mėnesius. Kaip greitai sukelsime pen- 
kioliką šimtų dolerių, taip greitai bus paimtos Archy
vui patalpos ir įsteigimo darbas varomas pirmyn.

Tuo tarpu’prašome visų, kurie turite senų knygų, 
laikraščių, brošiūrų, žurnalų ir kitokios istorinės me
džiagos, tą medžiagą palaikyti pas save. Mes praneši
me, kada galėsite tą medžiagą siųsti į Centralinį Ar
chyvą.

Centralinio Archyvo direktoriumi yra Jonas Gužas. 
Todėl visais Archyvo reikalais kreipkitės pas jį. Jo ad
resas yra: 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Tikimės ir lauksime greito atsiliepimo su aukomis į 
Centralinio Archyvo steigimo fondą.

Lietuvių Literatūros Draugijos Centralinis Komitetas:
A. BIMBA; pirmininkas
D. M. ŠOLOMSKAS, sekretorius 
EVA MIZARIENĖ, iždininkėj

širdį ir prieš jo akis atsis
toja buvusios okupacijos 
siaubas.

— Kad tik tas nevidonas 
nebesugrįžtų!

— Neduok dieve, jei vo
kietis vėl pasirodytų!

Šitie žodžiai skamba 
kiekviename namely, jie ta
riami rytą ir vakarą.

Karas lieka karas. Kai 
žygiuoja ištisos armijos, kai 
zvimbia tūkstančiai mašinų, 
savaime šio to negeistino 
pasitaiko. Juk ir kelio dul
kės nugulusios sodus ir do
bilus valstiečio širdies ne
džiugina, bet svarbiausia, 
kad mūsų žmonės viską pui
kiai supranta. Man, pavyz
džiui, teko pasišnekėti dėl 
vyriausybės nutarimo pri
valomų pristatymų reikalu. 
Valstiečiams išaiškini rei
kalą, paneigi okupantų me
lus ir jie visi sako:

— Ale, jeigu šitaip, mes 
jums ir daugiau duosim.

UKMERGĖ. Rytas. Mies
tas švarus, beveik sveikas. 
Gyventojai baigia sugrįžti į 
savo butus. Įstaigos pagal 
išgales pradeda normalų 
darbą.

— Kur čia gyvena drau
gas Matulevičius?

Moterėlė nurodo man 
gatvę 'ir eina drauge su ma
nimi savo vargūs pasakoda
ma.

— Mano vyresnysis sūnus 
Vladas 1941 m. išvyko 
drauge su Raudonąja Ar
mija. Tris mėnesius aš 
slapsčiaus kaime, bet ket
virtą grįžau namo. Juk pas 
svetimus-vis pas svetimus. 
Vieną naktį ir ateina pas 
mane * du vokiečiai gestapi
ninkai su judošium polici
ninku.

Moteriškė stabteli ir pa
ėmus mane už rankos rodo.

— Matot šitą namą? Tai 
ten aš gyvenu. Ten mane 
mušė, spardė, pagaliau pri
rišo prie durų ir atstatę 
šautuvus rėkė: “Pasakyk, 
kur tavo sūnus? Kitaip su- 
šaudysim!”

Moteriškę (jos pavardė 
Milaišienė Agota) vokie
čiai persekiojo ištisus me
tus. Neiškentusi, ji buvo 
pabėgusi į Čiobiškį.

— Apie Čiobiškį miškai, 
be to, ten gyveno mano mo
tinoms giminaitis; maniau 
kaip nors išgyvensiu, išsi
suksiu. Bet kur tau! Po me
tų vokiečiai surengė partiza-*

Philadelphijos Komiteto Ekonomijai Iš vystyti mitingas, kuriame vadovaujanti 
darbininkų unijų ir industrijos atstovai sudarė planus darbininkams-darbdaviams 
veikti bendrai užtikrinimui darbų pokariniu laikotarpiu. Iš kairės j dešinę: Wil
liam D. Disston nuo industrijos; Gaylord Leroy nuo United Electrical, Radio & 
Machine Workers Lokalo 155-to (CIO); Walter P. Miller iš to vardo popierau- 
nes; Alex Dever iš Midvale Federal Labor Unijos Lokalo 18887 (AFL); Henry 
H. Ziessing is Midvale Steel Co. firmos; W. B. Woodward, Jr. iš Gelžkeliečių 
Brolijos, darbininkų atstovas bendrame Committee for Economic Development (su
trumpintai vadinamo CED).

nų medžioklę. Daržinė.us 
mane surado, ištardė ir, siųg 
žinoję iš kur aš, vedė į miš
ką sušaudyti.

— Tu partizanų motina, 
tavo gyvenimas baigtas! — 
pareiškė įsiutęs vokietis, 

!nors aš nė vieno partizano 
nebuvau mačiusi.

Buvo vėlus vakaras. Į 
Milaišienę šovė iš automa
to. Į jos kūną susmigo ke
turios priešo kulkos. Ji par
krito, bet išliko gyva.

Dešinės rankos nebeval
dau, — baigia ji, — kairiąją 
koją dažnai suka, tačiau, 
kaip matot, esu gyva ir jū
sų sulaukiau. O jau laukiau, 
vaikei, kaip saulės pate
kant! Ir sūnus mano, ačiū 

i dievui, sugrįžo sveikas. 
Tarnauja lietuvišk. Raudo
nosios Armijos junginiuose, 
— prisiekė už motiną at
keršyti.

Naujokai praeina dai
nuodami. Žmonės palydi 
juos nebe su baime, ar aša
romis, išleisdami į nežino
mus kraštus, bet su pasidi
džiavimu, kad ir šie Tary
bų Lietuvos Respublikos pi
liečiai greitu laiku bus Rau
donosios Armijos talkinin
kai žygiuoti į Berlyną. Vo
čiai ir degtinės siūlė ir gra
sino mobilizuodami, o atei
davo kokie penki šeši ir 
pššš.

— O dabar matote, kas 
darosi! — džiaugėsi atsi
sveikindama moteriškė.

Panevėžys. Įniršęs prie
šas sudegino daugelį Pane
vėžio gražesnių namų ir į- 
monių. Tačiau nepaisant ši
to, miestas pradeda atgyti. 
Vietinės vadovybės ir dar
bininkų pastangomis jau 
dabar pradėjo veikti kai 
kurios svarbios įmonės. Jos 
gamina eilę prekių, kurio
mis Panevėžys seniau di
džiavosi. Elektros jėga pro
jektuojama gauti iš provin-* 
ei jos. Be to, pilnu tempu 
dirba kelios prieglaudos, 
švietimo, žemės ūkio, komu
nalinio ūkio ir kiti skyriai 

j vykdomajame k o m i t e te. 
Žmonės nariai stoja į lietu- 
'viškuosius Raudonosios Ar
mijos dalinius.

Amatų gatvėje gyvena 
pilietė Balčiūnienė. Jos 
sūnus visą laiką nuo vo
kiečių slėpėsi, o paskuti
niuoju metu dirbo durpyne.

— Vargšelis buvo susir
gęs sąnarių uždegimu, — 
pasakoja motina, gatvę va
lydama. — Vokiečiams iš
bėgus, ne kiek sveikatos te
turėjo, bet nuėjo į komisiją 
ir užsirašė. Abu su žentu. 
Aš mėginau perkalbėti, 
neik sūnau, juk ir šautuvo 
nepaneši. Kur tu sulaikysi! 
“Mama, — sako, — po dvie
jų metų aš kapitonu sugrį
šiu!” Ir išėjo. Nuėjau pas 
Jonušą, papasakojau, o jis 
man darbo pažadėjo ir vai
ką pagyrė...

— Tai viena Jikai?
— Viena. Bet linksma ir

kad Tarybų vyriausybė nutraukė su jais 
ryšius, kaip su Hitlerio agentais.

0 • • I

Kiekvienas Lietuvos patrijotas taipgi 
gali tik pasveikinti laikinąją Lenkijos 
vyriausybę. Mums puikiai žinoma, jog 
su demokratine Lenkija Lietuva visuo
met sugyvens gražiausiai ir draugiškiau
siai. Dėl jokių teritorijų tarp mūsų tau
tos ir lenkų nebus peštynių. Laikinoji

Lenkijos vyriausybė pripažįsta Lietuvai 
Vilnių ir Vilniją, tuo pačiu sykiu pilsud
skininkų, dvarponių valdžia Londone 
Vilnių dar ir šiandien skaito Lenkijos 
miestu.

Iš kurios pusės ^neimsime, Tautinės 
Lenkijos Tarybos žygis, padarytas Nau
jų Metų Dieną turi milžiniškos istorinės 
reikšmės tiek lenkų tautai, tiek josios 
kaimynams, tiek visam pasauliui!

gana. Valdžia neapleis, o 
vokietį sumušti vistiek rei
kia. Juk baisu pagalvoti, ką 
jie čia yra padarę. Fašisti
niai banditai nužudė nekal
tus • piliečius Mečį Pranc- 
kevičių, Antaną ir Stasį 
Rečkus, Serapiną ir kitus. 
Senius, motinas, vaikus su
metė netoli Dūkto miško į 
balą. Ten juos ir surado 

I pilietis Vyskupaitis, kurio 
sūnus taip pat buvo nužu
dytas. Radviliškiečiai tuos 
lavonus atvežė į miestelį ir 
gražiai palaidojo. Būdinga, 
kad laidojant užskrido vo
kiečių lėktuvai ir ėmė bom
barduoti laidotuvių procesi
ją. Pasipiktinimas vokiečių 
žiaurumais — neapsako
mas !

Jonas Marcinkevičius
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FREEDOM OF THE
LITHUANIAN NATION

Excerpts from the speech of 
JUSTAS PALECKIS.

Chairman of the Presidium of the Lithuanian Supreme Soviet at Vilnius.
The Germans carried on a policy of colonization in Lithuania. More 

than 30,000 German colonists expelled Lithuanian peasants and occupied 
the best lands. Like hungry rats, the German salesmen, industialists and 
various tradesmen came into Lithuanian cties and everyone of these 
acted like a “superman” and treated Lithuanians as slaves. At the en
trances to the best stores, restaurants and hotels they posted signs “Only 
for Germans.”

Every German idiot had the right0-------------------------------------------------
to a double food ration as against 
that of a Lithuanian professor. 
The Lithuanian peasant was made 
a German serf and awaited the 
hour when he will be thrown off 
his land.

The Hitler occupation of Lithua
nia, endangered the very existence 
of Lithuania as a nation. The most 
beastly racial practices were com
mitted against Lithuania as a na
tion, in carrying through the brig
and policy of the German Hun un- j 
der the slogan of “we need terri-1 
tory, not people.” To the Nazis all j 
nations were mere dung, which j
must fertilize the growth of a Ger- . tion is tied to the historical events 
man paradise. To this end the Na-j that took place in 1940, when the 
tional Socialists armed Germans toj Peoples Seimas, elected by popular 
destroy everything decent in the I vote of the Lithuanian citizens, de
life of nations. 1 dared Lithuania a Soviet Socialist

Justas Paleckis pointed to the ‘ Republic. What would have been
"fortresses of death” in Kaunas, toj the destiny of Lithuania as a na- 
the many graves in all parts of tion, had Lithuania become a fas- nia is fighting for her freedom as 
Lithuania that hold the massacred cist or a plutocratic republic? a nation, for liberty, for the de

In September 1939, the Smetona struction of Hitlerism.

and children and said that these are 
the scars left upon the country by 
the Nazi beasts who tried to ex
tinguish the Lithuanian nation. 
Look, upon all this, Lithuanian ci
tizen, he said, and once again re
member what a horrible future the 
Nazis were preparing for our na
tion, in their “New Europe,’’ and 
then you will understand more 
clearly the danger from which the 
Red Army saved our nation.

The Soviets and the Lithuanian 
Nation.

The saving of the Lithuanian na-

TO OUR READERS
Due to difficulties of a technical 

nature and to the need for more 
space in the LAISVE to publish 
the newly received information 
about liberated Lithuania, the size 
of the NEWS and VIEWS will be 
reduced, temjiorary, to three col
umns each week, every Thursday.

ku- 
su- 
yra 

šiandien
taip ne- 

laikinę 
priklau-

government made public the nego
tiations carried on by representa
tives of the Smetona government 
with the Hitler government to sell 
out the interests of Lithuania to 
Germany. Only the intercession of 
the Soviet Government ' and the 
Red Army saved Lithuania from 
occupation by the Germans in 1939. 
However, the fascist Lithuanian 
government continued its dealings 
to turn Lithuania over to the Na
zis. Only the sweeping away of this 
fascist regime in Lithuania in June 
1940 by the Lithuanian people put 
an end to this policy of betrayal.

The establishment of a Soviet 
government in Lithuania saved that 
country from the fate of Finland, 
Hungary, Romania who became the 
vassals of Hitler Germany, and 
whose peoples are now suffering 
the consequences of that bondage.

As a /Soviet republic, as an equal 
member of the family of Soviet 
Republics, Lithuania takes her place 
on the side of the nations fighting 
for all humanity and culture 
against the most vicious enemy of 
mankind, German fascism. Lithua-

bodies of Lithuanian men, women

MURRAY ARTICLE IN 
SOVIET JOURNAL

The following is from an article on international labor unity, by Philip 
Murray, CIO president, appeared in the “War and the Working Class,” 
official trade union publication in the Soviet Union, in the Dec. 19th 
issue. Reprinted from the current CIO NEWS.

By PHILIP MURRAY.
It is a source of deep satisfac

tion to me to have this opportunity 
to speak to the workers of the So
viet Union through this magazine, 
the official organ of their trade 
unions. Workers in free countries 
the world over, and more especially 
those who are members of trade 
unions, are united by a great com- 

w^pon bond—the fight they are wag- 
Wig against fascism and fascist ag

gression.
In the United States, as in the 

Soviet Union and Great Britain, 
working men and women have sent 
their sons 5and daugthers to the 
fighting fronts, while they them
selves have manned the production 
front. In the Soviet Union this has

which retained their freedom. As 
country after country fell to the 
enemy and became subjugated to 
the Nazi war -machine, the work
ers of these countries through their 
trade unions became the backbone 
of resistance. 

I

LABOR UNDERGROUND.
The story of their heroism is on

ly now beginning to be revealed 
as the armies of the United Nations 
move forward to liberate Europe. 
Everywhere these armies are aided 
by workers who never yielded to 
Nazi slavery. The story is the same 
whether 
Belgium, 
liberated

____  _  __  ...__  ____  __ Union.
been done under conditions of ex-Į Representatives of the Congress 
treme hardship — and the heroic of Industrial Organization recently 
achievements of Russian workers had the privilege
have stirred the world to admira- fighting fronts in Europe and re- 
tion no less than the magnificent ‘ J -”:‘u 1—J ---------~e
exploits of the Red Army.

Nor has participation in the fight 
against fascism been confined to 
the workers in these countries

the country be France, 
Holland, or the recently 
territories of the Soviet

of visiting the

turned with first-hand accounts of 
the part trade union-members were 
playing in driving the fascists from 
their invaded homelands.

Organized labor throughout the

ANTI-SEMITISM
From an article 

By MARY B. ROSAS.
Anti-Semitism victimizes not only Jews but also Gentiles. It is a pecu

liar type of social poison that maims both those who give and those who 
are forced to take of its bitterness. How anti-Semitic discrimination and 
persecution hurts the Jews is wellH-------------------------------------------------
and widely known; how it hurts 
those who do the discriminating 
and persecuting is not so well 
known. The effects of anti-Semitism 
on Gentiles as well as on Jews 
must be understood if we are to 
wipe out this menace forever.

We can best undestand what da
mage anti-Semitsm does to non- 
Jewish people by tracing the deve
lopment of such an attitude in the 
growing child. In the first place, 
prejudices against groups of people, 
because of their race, religion, na
tionality of color, are not an inborn 
part of man’s biological and psycho
logical make-up. Such prejudices 
must be taught. A young child un
der the age of eight has very little 
sense of belonging to any kind of 
group, except his family. He is still 
too unfamiliar with 
and characteristics 
people to know or 
terested in knowing 
are different or like
stage children react to people as 
individuals and do not indentify 
them with any type of social group.

the customs 
of his own 
even be in- 
whether others 
himself. In this

ever other national groups he comes 
in contact with. The curiosity 
aroused in the child, if normally 
developed, leads to an understand
ing of different peoples and how 
to live and work in a constructive 
way with them.

We know though that instead of 
sympathetic interest, various kinds 
of antagonisms often develop with 
growing recognition of group dif
ferences — even in our America. 
To understand how these antago
nisms hurt those who develop them, 
it is necessary to see how and why 
they grow. These prejudices do not 
grow out of a child’s experience 
with children or adults of a dif
ferent group. They are not of his 
making.

They are handed down from the 
adult world where economic inse
curity breeds psychological insecuri
ty and inferiority. This is then 
made up for by looking down upon 
a supposedly inferior group, and 
thus developing an artificial 
of superiority 
nuous conflict 
A feeling of 
healthy thing
an actual socially valuable achieve
ment of a group, but it is a dan
gerous thing and destructive to the 
possesor if it is not based on such 
achievements. Hatred and contempt 
likewise can be positive and con
structive if they are hatred of op
pression, brutality and untruth. But 
they are dangerous to the possessor 
if they are hatred based orf ignor
ance, for then instead of helping to 
get rid of the evil sides of his own 
character and thus increase his so
cial usefulness
these elements and thus sour and 
distort his own being.

INSECURITY
Children, as they develop

consciousness, quickly pick up the 
prejudices of their elders for they, 
too, have strong feelings of insecu
rity and inferiority— though of a

sense 
conti- 
facts. 
be a

which is in a 
with the actual 
superiority can 
if it is the result of

a nation, for liberty, for the de

world has made such an important 
contribution to winning the war, 
and especially in the occupied 
countries such sacrifice, that it has 
a vital stake in securing a just 
and lasting peace and in insisting 
on the complete eradication of fas
cism. Trade unions have the obli
gation to work for better standards 
of living and a more abundant 
on an international as well as 
tional scale.

SOLEMN REALIZATION.
It was with a solemn realization 

of this obligation that the Congress 
on Industrial Organizations, at its 
seventh constitutional convention 
held in November of this year, pas
sed a resolution on International 
labor unity which declared in part 
that “the CIO supports the project 
of a new, single, powerful interna
tional labor body that shall include 
all the unions of free countries on 
a basis of equality, excluding none 
and relegating one to a secondary 
place, and be capable of defending 
the interests of the common man.”

The convention implemented this 
statement by endorsing my accept- 
tance of the invitation of the British 
Trades Union Congress to attend 
both a preliminary conference in 
London an Dec. 4 of representatives 
of the British Trades Union Con
gress, the Soviet Union and of the 
United States, and the full confe
rence in the same city early in Ja
nuary of next year.

life 
na-

his feeling of inferiority 
simple constructive tasks 
can carry out with enough 
to. give him a sense of 

Through constructive

of 
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striking and 
make the 

shaping the

CULTURAL DIFFERENCES
Eventually, group consciousness 

does develop. It grows as the child’s 
familiarity with his cultural back
ground grows and as he learns to 
distinguish people with the same 
customs as his from those with dif
ferent ones. However, 
ferences, rather than 
since these are more 
easier to recognize, 
greater impression in
child’s sense of group consciousness. 
If from a Christian background, the 
child finds out that in the homes 
of some of his friends no Christmas 

’presents are given, adifferent lan
guage is spoken, a newspaper with 
different kind of writing is read 
and different foods are eaten, he 
gradually learns they are Jewish 
and he is not. In the same way he 
learns about the Poles, Italians, 
Hungarians or Armenians or what-

they strengthen

group

different cause. It is natural for a 
child to feel insecure—just by vir
tue of being a helpless individual 
by himself. His limited and still on
ly partially developed mental and 
physical capacities force him into 
a position of dependency and infe
riority in an adult world. He is in 
continuous need of help — .in get
ting around, in getting his food, 
clothing and shelter.

However, a child develops a 
sense of security through a routine 
that assures him of assistance as 
he needs it, and he normally makes 
up for 
through 
that he 
success
achievement, 
work, he further develops his capa
cities and gradually develops into 
a self-reliant individual who finds 
satisfaction in positive kinds 
activity. In other words, he 
up. This is the process of 
opment but not all children 
society have the opportunity 
velop normally.

Often, because of inadequate 
cilities or lack of sypathetic and 
understanding direction, by anti- 
Semitic or indiferent parentsr 
teachers and others, children are 
unable to find constructive emo
tional outlets. They then find de
structive ones, by destroying things 
— attacking other people or their 
beliefs. Since these can give them 
no real satisfaction or help in over
coming their insecurity, their per
sonal problems become aggravated, 
not solved. They seek ways of buoy
ing up their sagging egos. They be
come easy prey for social preju
dices of any kind — and, if Gentile, 
anti-Semitic prejudicies in parti
cular.

The sense of security a growing 
up child achieves through nursing a 
prejudice 
an adult, 
prejudice 
for as it
riority behind

(Jo 150 metu gimimo 
sukakti minint.)

Simanui Daukantui, 
rio 150 metų gimimo 
kaktį lietuvių tauta 
priversta minėti 
vėl patekusi į jo 
kenčiamų vokiečių 
vergovę, be abejo,
so viena pirmųjų vietų mū
sų tautinės kultūros kūrė
jų eilėse. Kilęs iš liaudies ir 
visą gyvenimą tiek savo 
veikloje, tiek savo raštuose 
išlaikęs gilų demokratizmą, 
S. Daukantas mūsų kultū
ros istorijoje pasireiškė 
kaip ryškus lietuvių tautos 
gyvybinių interesų reiškė
jas ir atstovas. Jo raštuose 
jau randame užuomazgą 
beveik visų tų principų, ku
riuos paskiau išplėtojo į iš
tisą tautinio sąjūdžio pro
gramą mūsų vėlesniojo me
to rašytojai ir kovotojai dėl 
lietuvių tautoj ekonominio 
bei politinio išsilaisvinimo. 
S. Daukantas turėjo negin
čijamai didelio poveikio,vi
sai XIX amžiaus mūsų vi
suomenės veikėjų kartai, ir 
to darbštaus kaip “vargo 
pelė,” žemaičio, karšto pa
trioto, ryškus dvasinis še
šėlis krenta tiek ant “Auš
ros”, tiek ant “Varpo”, tiek 
ir ant kitų mūsų tautinio 
sąjūdžio raidos etapų. To
dėl S. Daukantą visai su 
pagrindu tenka laikyti vie
nu stipriausių idealoginių 
ramsčių, kuriais rėmėsi 
mūsų tautinis sąmonėji
mas.

Šiandien, kai lietuvių 
tauta vėl yra patekusi į 
mirtinį pavojų ir priversta 
vėl vesti žūtbūtinę kovą su 
savo amžinuoju priešu dėl 
tolimesnės egzistencijos, 
ypačiai svarbu ir reikšmin
ga žinoti, kokį dvasinį gin
klą paliko mums šioje ko
voje S. Daukantas, Tai juo 
svarbiau, kad S. Daukantas 
kaip tik buvo ir pirmasis 
lietuvių istorikas, visą savo 
gyvenimą paskyręs Lietu
vos praeičiai tirti. Vadina
si, jis jau pagal savo spe
cialybę kreipė daugiausia 
dėmesio į mūsų tautos nu
eitą istorinį kelią, į jos rai
dą, į jos istorinius santy
kius su kaimynais. Taigi, 
jo žodis šioje srityje įgyja 
nepaprastos reikšmės ne 
tik kaip, žymaus mūsų tau
tos veikėjo ir patrioto, bet 
ypač ir kaip specialisto is
toriko. • '

Kaip gi nušviečia S. Dau
kantas ilgaamžius, lietuvių 
tautos santykius su vakarų 
kaimynu ?

S. Daukanto istoriniuo
se raštuose kaip tik skiria
ma daugiausia vietos vo
kiečiams, jų grobuoniškai 
invazijai į Lietuvos žemes, 
jų smurtingam vėržimuisi 
į Rytus. Nors praeities lie
tuviams teko nemaža ka
riauti ir su kitais savo kai
mynais, tačiau toms ko
voms S. Daukantas neski
ria nė dalies to dėmesio, 
kurį jis parodo vaizduoda
mas senovės lietuvių didvy
riškas kovas su teutonų ri
teriais, 
kiečių, 
lietuvių 
eityje,
Daukanto 
ypatingai reikšmingas 
tas, rodąs jų autoriaus 
istorinį nujautimą ir 
singą istorinę perspektyvą.

Jau pirmame savo istori
niame veikale — “Darbai 
senųjų lietuvių ir žemai-

” — S. Daukantas aiš-

kiai išdėsto savo pagrindi
nes pažiūras vokiškųjų gro
bikų atžvilgiu. Vėliau ki
tuose savo raštuose jis tas 
pažiūras tik labiau išplečia, 
paryškina ir papildo, bė- 
veik nieko iš esmės jose ne- 
bepakeisdamas. Įsidėmėti
na, kad S. Daukanto atvi
ras ir su nepaprastu griež
tumu reiškiamas neigiamas 
nusistatymas vokiškųjų im
perialistų atžvilgiu susifor
mavo jau pačioje jo litera
tūrinio ir mokslinio darbo 
pradžioje.

“Darbus senųjų^ lietuvių 
ir žemaičių” S. Daukantas 
parašė 1822 metais, netru
kus po to, kai baigė Vil
niaus universitetą. Nors šis 
veikalas buvo išspausdintas 
tik 1929 metais, tačiau jo 
rankraštis, plačiai buvo ži
nomas S. Daukanto amži
ninkų tarpe, 
kad ir to 
nuorašas, padarytas žy
maus ano meto žemaičių 
veikėjo Leono Uvainio. Ma
tyt, S. Daukanto amžinin
kai šį jo veikalą laikė ne
paprastai svarbiu, kad net 
ištisai jį nusirašydinėjo. Šį 
Daukanto veikalą mini taip 
pat ir kiti žymūs žemaičių 
romantinio sąjūdžio veikė
jai — S. Stanevičius ir Pa
brėža. Iš tikrųjų, “Darbus 
senųjų lietuvių ir žemai
čių” dėl jų turinio įdėjinio 
svarbumo galima laikyti 
tam tikra prasme progra
miniu veikalu mūsų visuo
meninės minties istorijoje, 
ir užtat čia | išreiškiamos 
pažiūros apie vokiškuosius 
grobikus šiandien įgyja 
ypatingai svarbios reikš
mės.

S. Daukantas savo veika
le su neslepiamu atvirumu 
ir pasipiktinimu smerkia 
vokiečių veržimąsi į Pabal
tijį. Jis drąsiai nuplėšia 
kaukę nuo vokiečių riterių 
plėšikiško veido/parodyda
mas jų tikruosius tikslus, 
kurie nieko bendra neturė
jo nei su krikščionybės pla
tinimu, nei su kultūros ne
šimu į Lietuvą.

Veikalo pradžioje S. Dau
kantas plačiai nupasakoja, 
kaip vokiečių pirkliai, pra
dėję pirkliauti su lietuviš
komis giminėmis ir pajutę 
Lietuvoj esant gerą rinką, 
ėmę statydintis jos pajūry
je ir paupiuose sau prekių 
sandėlius, o šalia jų ir pi
lis. Drauge su pelnu augęs 
ir vokiečių, noras visai už
grobti Lietuvos kraštą. Kad

liūs teriojo, o sugautuosius 
žmones pagonius lietuvius 
ir žemaičius, vienus gyvus 
į arklio uodegą įsi rišę tą
siojo, kitais, it gyvuliais, 
laukus arė, dėl to vien, jog 
anie nenorėjo apsikrikštyti 
ir krikščionims vergauti

ypac pa- 
užgrobtose

Šis pabrėžtinas vo- 
kaip svarbiausiųjų 
tautos priešų 
akcentavimas 

raštuose

pra-
S.

yra 
fak- 
gilų 
tei-

skelbti, 
būdu 
kau- 
tiks- 
tatai

būtų tai lengviau įvykdyti, 
pirkliai prisikvietę į talką 
vokiečių dvasininkus nau
jos tikybos lietuvių stab
meldžių tarpe 
Krikščionybė tokiu
vokiečiams buvusi tik 
kė tikriesiems savo 
lams paslėpti. “Taip 
rados ir augo tas milžinas, 
kaukę tikėjimo švento užsi
movęs, kursai apie tikrą 
garbę pono Dievo, apie tik
rą meilę artimo savo nie
kuomet nedurnojo,” (53 p.) 
— sako S. Daukantas, kal
bėdamas apie kryžiuočių ir 
kalavininkų ordenų įsistei- 
gimą. Vokiečių riteriams 
“nerūpėjo dūšios išgany
mas, bet ydant galėtų jiems 
(lietuviams) liuosybę iš
plėšti ir jų žemę užimti” 
(51 psl.), — taip S. Dau
kantas apibrėžia tikruo
sius senovės vokiečių grobi-

S. Daukantas 
brėžia tai, kad 
srityse vokiečiai tuojau 
pradėjo kolonizaciją: “Taip 
tasai vyskupas (Albertas 
Buxof iš Bremeno), krikš
tydamas : lečius ir pilis ant 
jų žemės dirbdamas, atida
vinėjo anas valdyti vokie
čiams savo gentims ir pa
žįstamiems, o lečiams per
krikštams liepė laukus ar
ti ir vergauti tiems nau
jiems kunigams (ponams); 
kurs bepriešingavo, tas 
tuojau gyvybę padėjo”

Tai rodo 
veikalo kų tikslus. Jis duoda tei

singą šių feodalinės Euro
pos atmatų apibūdinimą, 
vadindamas juos “tingi
niais,” “slinkiais,” “palai
dūnais”: “Vyskupui Berto- 
liui pakvietus, — rašo S. 
Daukantas apie vokiečių 
antplūdžio į Pabaltijį pra
džią, — tuojau daugybės 
tinginių ir slinkių vokiečių, 
norėdami svetimą gerą dė
vėti, leidos su Bertoliu per 
jūres į Iečių (latvių) že
mę” (52 psl.). Arba, kiek 
toliau: “Albertas, vyskupas 
Rygos, įgavęs nuo popie
žiaus tokią vyresnybę, už
teikė tuojau šiokius tokius 
tinginius ir palaidūnus vo
kiečius į tą zokoną (orde- 
ną), kuriems kąrdą į 
rankas įdavęs, 'lie
pė mokyti lečius meilės 
krikščioniškos, baimės Die
vo, jo galybės ir gerybės ne
apimtos” (53 psl.).

Tačiau kaip iš tikrųjų 
elgėsi įsiveržėliai vokiečiai 
Pabaltijo kraštuose, tai S. 
Daukantas pavaizduoja vi
sa eile pavyzdžių, aprašy
damas vokiečių žiaurumus. 
Iš daugelio tokių aprašymų 
užteks pacituoti kad ir šį, 
tiesiog primenantį dabarti
nių hitlerininkų siautimą 
užgrobtuose kraštuose: 
“Kaip krikščionys neverti 
paties žodžio, apkalę į am
žiną vergystę lečius, krie- 
vius, prūsus, kuržemius, 
tykojo dieną naktį lietuvius 
žemaičius apvergti, kurių 
nebegalėdami niekaip pa
veikti, nebežinojo iš 
maudo patys ką daro: ja
vus, medžius degino, gyvu-

ap-

is,, as it is in the case of 
of course, a false one. The 
prevents a real solution 

je sense of infe- 
ows too, making

it increasingly difficult for the vic
tim to derive satisfaction from 
constructive work. He becomes ar
rogant, bullying and cruel, and gets 
a false sense of satisfaction by 
browbeating or torturing others.

.(From The Freedom),

Jungtinių Valstijų pėstininkai slepiasi prisnigtame 
griovyje nuo artilerijos šūvių, sutiktų vokiečių kontr- 
ofensyve.

Kokią santvarką ir kokį 
gyvenimą įvedė vokiečiai 
kolonistai užgrobtose Pa
baltijo srityse, S. Daukan
tas tai aprašo su nepapras
tu, širdį graudinančiu vaiz
dingumu : . \

“Kas gal išguMyti, ko
kia toj tautoj atmaina ra
dos tuo kartu, kada nebe 
patys jau valdėsi, nes sveti
mieji ėmė anuos valdyti ir 
įsakymus savo duoti. Tuo
jau nauji valdytojai, idant 
aptvirtintų savo valdystę, 
dirbino pilis, o idant ap- 
vergtų ūkininkus, padėjo 
lažus. Reikėjo žemaičiams 
kirsti šventus miškus, ku
riuose daug kartų, išjoda
mi į karą, žmonas ir kūdi
kius buvo palikę, tuos ąžuo
lus amžiais nurambėjusius, 
po kuriais ne kartą jų bo
čiai ir anie patys meldėsi, 
reikėjo, sakau, tas raguoti- 
nes, kardus, berdišius, su 
kuriais tiek kartų nepriete
lius savo triuškino, kalti į 
žambius, dalgius ir savo 
žydinčias lankas plėšti 
jiems į dirvas; nes to jau 
negana buvo, turėjo dar ba- 

I las ir versmes džiovinti, 
I dieną ir naktį kruviną pra
kaitą liedami ne (įėl savo 
labo, o dėl tų dirbu* kurių 
nei kalbos, nei apsiėjimo, 
nei tikėjimo neišmanė. Kas 
gali tas rūsčias dienas ap
rašyti, mano plunksna iš 
gailesčio linksta ir neišgali 
vieną šešuolytį užbrėžti tų. 
galvažudžių laikų ... Ža
liūkai vyrai sudžiūvo nuo 
darbų, jaunikaičių lieme
nys sukumpo ant žambio ir 
dalgio; kas dar yra gailin- 
gesnio, supūtė žiaurūs šiau
riniai vėjai laukuose skais
čius veidelius grakščių 
mergaičių, o kaitri saulė iš
dildė jų paskutines svajo
nes. Rašo, jog tuose laikuo
se žemaičiai, laidodami sa
vo vargdienius, giedoję 
šiuos žodžius: “Eik, varg
dieni, į antrą laimingesnį 
gyvenimą, kuriame ne tu 
vokiečiams, o tau tenai vo
kiečiai tarnaus” (196 psl.).

Dar baisesnis likimas iš
tiko lietuvių giminę latvius, 
kurie jau pačioje vokiečių 
invazijos pradžioje buvo 
pavergti ir “paklupdyti po 
kryžiumi klūpojo ir krikš
čionims vokiečiams kruvi
nai vergavo” (41 psl.). Jų 
gyvenimas vokiečių vergo
vėje, pasak S. Daukanto, 
buvo toks baisus, kad “nuo 
sunkių darbų kaulai ir gy
slos per skūrą perskaitomi 
buvo, veidai, rodės, gimus 
jau rūpesniais išvagoti, an
takiai nuo vargų užvirtę, 
kuriuos tiktai ant skaudaus 
balso savo kraugerių tepa- 
kėlė; patys sukumpę virpė
jo, mažne, sakau, vėjo pa
pučiami, tarp kurių kiek
vienas tokiuose varguose ir 
bėdose kas valandą šaukė 
balsu smerčio” (117 psl.)«

.(Bus daugiau), t
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

(Tąsa)
Jūs grįžote ne vieni. Jūs grįžote su 

mūsų tarybine vyriausybe, grįžo šimtai 
kultūros darbuotojų. Jūs žengėte kartu 
su vokiškus banditus pergališkai smo
giančiu Lietuvos tarybinės kariuomenės 
junginiu. Kol kas grįžote tik pas mus, 
į Vilniaus karštą. Bet tikėkite, kad jūsų 
laukia atviromis širdimis kiekvienas pa
dorus lietuvis ten, dar neišvaduotoje iš 
kraugeriškų vokiečių Tėvynės žemėje.

Dabar;7 kai Lietuvos žemelė pasruvusi 
krauju, kai jos padangėje šviečia vokie
čių banditų sukelti gaisrai, šitoje dar ne
girdėtoje kančių jūroje mes turime tik 
vieną įsitikinimą: Raudonoji Armija iš
vys iki vieno prakeiktus vokiškus žudi
kus, ir likę gyvi darbo žmonės ant karo 
griuvėsių kurs naują laimingesnį gyve
nimą.

Tebūnie pasveikinta Raudonoji Armi
ja, kuri tatai dabar mums iškovoja. Pa
sveikinti būkite savo tėviškės žemėn su
grįžę rašytojai, tikrieji mūsų kultūros 
saugotojai, tikrieji patriotai.”

Jau kelinta diena gyvenu Vilniuje. 
Palyginti su kitais miestais, mūsų Tary
binės Lietuvos sostinė neblogai išliko. Ir 
žmonių jau daugėja ir miestas darosi ki
toks. Jis atgyja ir pradeda gyventi. 
Atsidarė visa eilė valgyklų, įmonių, pra
deda veikti kultūrinės įstaigos. Fašistai 
baigiami vyti iš Lietuvos žemės, greit 
bus laisvas Kaunas, laisva visa mūsų 
brangioji Tėvynė.

ŠVENČIONYS, UTĖNA IR 
DAUGALIAI

Lietuvos miestai Švenčionys ir Utena 
buvo pirmieji išlaisvinti iš nacių vergi
jos. Raudonoji Armija apėjus Vilnių lie
pos 9 d. išlaisvino Švenčionis, o 10 d. 
Utėną ir Daugalius, giliai įsiverždama 
tarp Vilniaus ir Dvinsko. Varydama 
klyną tarpe Vilniaus ir Dvinsko (Daug
pilio) nacių jėgų Raudonoji Armija liep. 
13 išlaisvino Metelius, Leliūnus, Sula
kus; sekamą dieną Klevenus ir Užpa
lius, o 15 d. išlaisvino Anykščius ir dau
gybę kitų vietovių sudarydama pavojų 
naciams Panevėžyje.

Išlaisvintas Dūkštas
Liepos 13 d., 1948 metais budeliai na

ciai Dūkšto miestelyje pakorė lietuvę 
didvyrę Mariją Melnikaitę. Lygiai už me
tų laiko, liepos 13 d., Raudonoji Armija 
išgrūdo budelius nacius iš Dūkšto mies
telio.

Lietuviai partizanai drąsiai kovojo 
prieš nacius. Zarasų srity j jiems vado
vavo jauna, 20-ties metų mergina Mari
ja Melnikaitė. Ji daug naciams padarė 
žalos, daug kartų išvengė mirtino pavo
jaus, kartą su partizanų būriu perplaukė 
lediniai šaltą upę ir išsigelbėjo, bet ir ji 
pateko į priešo nagus. Rašytojas Anta
nas Venclova štai kaip apibūdino jos kor 
vą ir mirtį:

Ir, štai, ateina lemtinga 1943 m. lie
pos 8 diena. Melnikaitė su penkiais drau
gais vyksta atlikti kovos uždavinio. Bau
džiamieji būriai, ilgai sekė Marijos Mel
nikaitės būrį, pagaliau 'užklumpa jos 
pėdsakus. Gimtajam Zarasų krašte, tarp 
ežerų ir pušynų, Rimšionių valsčiuje, Ru- 
dzės kaimo miškelyje didelis baudžiama
sis būrys apsupa tą mažą partizanų gru
pelę. Pasitraukti kelio nėra — priešai iš 
visų pusių. Ir saujelė Lietuvos partizanų, 
narsiosios lietuvaitės drąsinama, ištisą 
parą didvyriškai kovoja su daug dides
niu priešų skaičiumi. Partizanai nukau- 
ja daug baudžiamojo būrio banditų. Bet 
nelygioje kovoje vienas po kito didvy
riškai žūsta ir visi penki Marijos drau
gai. Marija gyva. Ji ginasi ligi paskuti
nio šovinio. Septyni fašistiniai budeliai 
krito nuo jos rankos. Melnikaitė žinojo: 
jeigu ji jų neužmuš, tai jie užmuš ne tik 
ją, bet ir jos brolius, tėvus, draugus, jie 
išžudys šimtus nekaltų Lietuvos žmonių. 
Baigusi šovinius, Melnikaitė numeta au
tomatą ir į artyn slenkančius priešus 
sviedė granatą, nuo kurios krito dar ke
li hitleriniai banditai. Matydama, kad 
gręsia pavojus pakliūti į vokiškųjų bu
delių rankas, Man ja sunkiai sužeista ir 
paplūdusi krauju, vistiek nusprendžia 
gyva nepasiduoti. Ji mėgina susisprog
dinti, bet nebeturi jėgų ištraukti grana
tos degiklį.

Prasideda paskutinis didvyriškos par-

• Ketvirtadienis, Sausio 4, 14

Elizabeth, N. J.

tizanės kovos ir tragedijos aktas. Mari
ja Melnikaitė — gestapo naguose. Kas ji, 
iš kur, kas jos draugai, iš kur jie gavo 
ginklų? Marija drąsiai žiūri budeliams 
į akis. Ji jaučia visą savo padėties tra
gizmą, bet drauge jaučia ir savo kovos ‘ 
tikslo didybę ir niekšingo priešo morali
nį menkumą. “Mirti aš nebijau — drąsiai 
atsako ji. — Iš manęs jūs nieko nesuži
nosite.”

Gestapo agentai jai laužo tarp durų 
pirštus, svilina kojas, nupjausto krūtis. 
Bet Marija žino, kas buvo Zoja ir kaip 
ji mirė. Ir ji, kietai suspaudus lūpas, pil
nu neapykantos žvilgsniu žiūrėdama į 
savo budelius, ligi galo ėjo savo didvyriš
ką kančių kelią. Išgirdusi mirties spren
dimą, aukštai iškėlusi jauną, gražią gal
vą, Marija Melnikaitė savo budeliams 
tarė:

— Aš kovoju ir mirštu dėl Tarybų Lie
tuvos ir žinau, kad mes nugalėsime. O 
dėl ko kovojate jūs, vokiški šunys?

Taip pat aukštai pakėlusi kovotojos ir 
kankinės galvą, Marija ėjo ir į kartuves, 
kurios stūksojo nedidelio Dūkšto mieste
lio aikštėje.

Kada budelio virvė apkabina jos jauną 
kaklą, didvyrė, paskutinį kartą pažvelgu
si į gimtosios žemės padangę ir į žudy
nių žiūrėti suvarytus žmones, sušuko:

Tegyvuoja Tarybų Lietuva, tegyvuoja 
draugas Stalinas!

Tai įvyko 1943 m. liepos 13 dieną.,
Marijos Melnikaitės žodžiai išsipildė. 

Lygiai už metų laiko po to, kaip ją pa
korė budeliai naciai, kaip iš jos ir Tary
bų valdžios tyčiojosi priešai, Raudonoji 
Armija išlaisvino Dūkšto miestelį ir bu
delius naikino dešimtimis tūkstančių Lie
tuvos žemėj.

SVEIKI, IŠLAISVINTOJAI!
Lietuvių kovūnų laikraštis “Už Tary

bų Lietuvą”, numeryj 19-tame, liepos mė
nesį, padavė'sekamų davinių apie. Šven
čionių gyventojų džiaugsmą. Čia mes pa
duodame jį pilnai.
Išlaisvintųjų Lietuvos vietovių gyvento
jai džiaugsmingai sutinka Rau. Armiją.

“Iš rytų prie Lietuvos artėjantis pa
būklų griausmas ir tankų ūžesys ne bai
mę ir nerimą kėlė lietuviams. Tai buvo 
tris metus neužgęstančios vilties pasi
tvirtinimas, tai buvo mums besiartinan
čios išvadavimo valandos ženklas” — su
sijaudinusi kalbėjo lietuvė Staševičienė į 
Graužiškius įžengusiems Rąudonosios 
Armijos tankiniams daliniams.

Ir kaip lietuviams nelaukti Raudono
sios Armijos, vokiečių pavergtosioms 
tautoms laisvės nešėjos, kuri ne tik iš
laisvina lietuvius iš vokiškosios vergo
vės, ji išsaugo tūkstančių lietuvių gyvy
bę ir turtą. Štai ką Švenčionių miesto 
gyventojai papasakojo raudonarmie
čiams, įžengusiems į jų vokiečių sugriau
tą ir sudegintą miestą. “Ne visi švenčio- 
niškiai susilaukė išlaisvinimo dienos. 
Per 9 tūkstančius Švenčionių apskrities 
ir miesto gyventojų hitleriniai žmogžu
džiai išžudė, dar daugiau išvežė į Vokie
tijos darbo katorgą.” Kiti švenčioniškių 
atstovai papasakojo, kaip hitlerinė bau
džiamoji 5,000 esesininkų ekspedicija tik 
per vieną antplūdį Švenčionių mieste a- 
reštavo ir išsivežė per 2000 šio miesto 
gyventojų. Švenčionių kaimuose nuolat 
girdimi nusiskundimai, jog vokiečių kon
fiskacijos komisijos iš tūkstančių valstie
čių atėmė paskutinius gyvulius ir visą 
kitą turtą, tik už tai, jog gyventojai bu
vo nepatenkinti hitlerininkų siautimu.

Per sunkias kovas Raudonoji Armija 
išplėšė Lietuvos sostinę Vilnių iš vokiečių 
plėšikų nagų. Ir vilniškiai nepasiliko nuo
šaliai šios kovos. Jie įvairiausiais būdais 
padėjo Raudonosios- Armijos daliniams 
šią kovą laimėti. Šimtai vilniečių stojo į 
Raudonosios Armijos eiles ir kovėsi prieš 
vokiečius Vilniaus priemiesčiuose ir pa
čiame Vilniaus mieste. Puikiai pažindami 
visą miesto apylinkę ir patį miestą, vil
niečiai teikė žinias apie įsistiprinusius 
vokiečius, pravedinėjo raudonarmiečius 
per mažiau pavojingus kelius ir gatves. 
Valant miestą nuo išlikusių ir išblašky
tų vokiečių grupių, patys gyventojai šim
tus vokiečių už pakarpos išvilkdavo į 
gatves iš rusių ir pastogių....

L. Kapočius.
(Bus daugiau)

ŽUVĘS LIETUVIS DIDVYRIS
Franci jo j e mūšiuose žuvo 

Jonas Balandis, 27 metų am
žiaus, sūnus Jono ir Karolinos 
Balandžių. Buvo vedęs, jo 
žmona Bertha, liko didžiausia
me nuliūdime. Taipgi labai nu
liūdę jo tėveliai ir brolis Ches
ter. i

visy
JONAS BALANDIS

Jonas Balandis buvo 
mylimas ir su visais buvo drau
giškas, todėl visi jo dabar la
bai gailisi.

Jono tėveliai yra Laisvės 
skaitytojais.

A. STRIPEIKA.
NUO REDAKCIJOS: Dien

raščio Laisvės štabas reiškia 
giliausią užuojautą Jonui ir 
Karolinai Balandžiam, taipgi 
Jono Balandžio žmonai Ber- 
thai ir broliui Chesteriui, šioj 
jų didelio liūdesio valandoje.

Hartford, Conn
Gruodžio 22 d. įvyko Lietu

vių Literatūros Draugijos Mo
terų Kliubo susirinkimas. Na
rių dalyvavo mažai. Buvo pa
keltas klausimas ar nebūtų ga
lima parsitraukti iš Brooklyno 
lošėjus veikalo “Prieš Srovę” 
ir čia jį suvaidinti. Kai kurios 
draugės mano, kad mums gal 
neprieinamas veikalas, kad nė
ra tinkamų scenerijų Lietuvių 
Svetainėje. Kitos sakė, kad 
choras nutarė parkviesti tuos 
lošėjus. Mes nutarėme, kad pa
gelbėti chorui, jei bus reikalas.

Prie kliubo prisirašė trys 
naujos narės. Valdyba 1945 
metams pasiliko veik ta pati, 
tik pirmininkė išrinkta nauja 
draugė, L. Mankienė, vietoj 
buvusios M. Bernotienės. Val- 
dyooj yra šios draugės: proto
kolų sekretorė — V. Kazlau, 
fin. sekretorė — Muleran- 
kienė, iždininkė — O. Šilk, ko
respondentė ta pati—M. Ber- 
natt, nors buvo padavus re
zignaciją, bet niekas neapsi
ėmė jos vietoj.

Linkime valdybai veikti 
energingai ir sėkmingai atlikti 
savo pareigas. Kaip kurios 
drauges darbuojasi valdyboj 
nuo pat kliubo susiorganizavi- 
mo.

Pasibaigus mitingui pasivai
šino karšta kava ir kitais gar
dėsiais, kurių buvo atsinešę iš 
namų. Sekantis kliubo mitini 
gas įvyks sausio 26 d., 7:30 
vai. vakare. Visos draugės pra
šomos dalyvauti ir išgirsti me
tinį raportą iš kliubo veiklos.

M. B.,
Kliubo Korespondentė.

Klaidos Pataisymas
Laisvėj 299 num. tilpo au

kavusių vardai, ten nebuvo pa
skelbta, kad P. Matulevičius 
aukavo $5, iri kur pasakyta, 
kad J. Vasiliauskas aukavo $5, 
tai turėjo būti J. Vilčinskas. 
Klaidą atitaisau ir atsiprašau 
draugų.

M. B.

Wilkes Barre, Pa.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 7-tos kuopos narys Get
ty Evanosky, lapkričio 20 d., 
buvo užmuštas karo fronte 
Franci joj. Gi jo motina Anna 
Evanosky mirė gruodžio 19 d., 
nei nežinodama, kad jos sūnus 
užmuštas karo lauke.

Kada buvo gauta žinia, kad 
jos sūnus žuvo, tai motinai ne
sakyta, nes ji pavojingai sir
go. D ai’ antras jos sūnus Jo
seph tarnauja karinėse jėgose, 
o kitas — Antanas gyvena Ed
wardsville, Pa.

Kovos lauke žuvusio jos sū
naus Getty LDŠ apdrauda $1,- 
000 buvo užrašyta ant moti
nos, bet kada motina jau mi
rė, tai pusiau eis jos sūnums.

V. J. Stankevičius.

Italijoj jankiai atgriebė 
veik visas pozicijas.

Amerikos bombanešiai vėl 
“lankėsi” Japonijoj.

F. W. Shalius
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

M NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ S

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

H U®
3

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) ,

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Paskutinė Proga
///

Mušk, užmušk, nukryžia-
vok bolševistinę Rusiją! — 
krykštauja smetoniniai ge
nerolai be armijos, pulki
ninkai - dezertyrai, diplo
matai be šalies, profesoriai 
be vietų, redaktoriai — visi 
ponai ir ponios, kurių gal
vose vietoj smegenų vora
tinkliai.

Taip, smetoniniai gene
rolai, pulkininkai, diploma
tai ir redaktoriai yra kare 
su Sovietų Sąjunga ir savi
ta kavalerijos drąsa kovo
ja prieš “raudonąją plėgą”. 
Kas dieną skelbią karą Rau
donajai Armijai, kas dieną 
mosikuoja kardais, šaukda
mi: “Mes jums parodysi
me!”

Visas svietas laukia to 
“parodymo” ir nesulaukia. 
Lietuviški poneliai ' sėdi 
minkštuose krėsluose New 
Yorke, Washingtone ir 
Chicagoje ir visai nesisku
bina į karužę prieš Sovietų 
Sąjungą.

— Nėra, galimybių — at
sako, kuomet kas jų paklau
sia apie delsimą.

O tų “galimybių” buvo, 
visai neseniai buvo naciu 
paskelbta visuotina mobili
zacija vyrams nuo 16 iki 
65 metų stoti į wehrmach- 
tą. Ėmė mielu noru visus— 
lenkus, lietuvius ir kas tik 
norėjo stoti į ginkluotą ko
vą prieš Sovietų Sąjungą.

Net ir dabar nėra per vė
lu atsiliepti į tą nacių šau
kimą.

Smetonukas ir Žadeikis 
be jokio atidėliojimo turėtų 
griebti savo čemodanus ir 
tiesiai į Berlyną, kur be

(Feljetonas)
abejo būtų tuojau priskirti 
prie wehrmachto. Tą patį 
gali padaryti Šimutis, Gri
gaitis etc., etc.

Kelias atviras! Hitleris 
laukia pagelbos!

Tačiau, kaip matyti, mū
sų lietuviški poneliai pra
žiopsos ir tą paskutinę pro
gą parodyti savo šylą. Kad 
taip bus, parodo dar ir tas, 
kad kai kokiam generolui 
ar pulkininkui tenka tik su
žinoti, kad Raudon. Armi
ja jau randasi už šimto my
lių, tai vietoj stoti su atsta
tyta krūtine kovon, neša 
kudašių toliau kiek tik ko
jos įkabina. Taip buvo su 
Smetona, su Grinium; gi pa
skutiniais laikais su Kubi
liumi, Plechavičium ir ki
tais, bet šį sykį ne Berly
nan, o Švedijon, matomai 
adresai susimaišė.

Ot, ir generolai! Europoj 
įsigali “raudonoji plėga”, 
“ateizmas” užplūdo Lietu
vą, o ponai generolai Ame
rikon bei Švedijon poilsiui.

Tokius “patriotus” turė
tų net ponai iš BALF nu-

Barbintas

LIETUVIŠKASTRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyni GREEN STAR BAR & GRILL
1 Lietuviškas Kabaretas

I Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 0h 
! pas “Green Star Bar and Gri'I*’ nes žino, kad visados bus patenkinti.
i" Ateikite pasimatyti su Giviais.
‘ GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
į PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ |

BROOKLYN, N. Y. f
Telefonas EV. 4-869$ $8

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHRONIŠKOS LIGOS
ODČS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas — 
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

| CHARLES J. ROMAN
JL (RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Tūkstančiai Lėktuvų 
Atakuoja Vokietijų

Paryžius, saus. 3. —Bent 
2,000 Amerikos ir Anglijos 
bombanešių ir kovos lėktu
vų jau dvyliktą dieną paei
liui ardė ir degino karinius 
Vokietijos centrus, tarp jų 
Berlyną, Nurembergą, Lud- 
wigshavena ir kitus. Jie 
paleido bent 2,000 tonų 
bombų.

Neskelbiami Nauji Tal
kininkų Nuostoliai

Paryžius. — Anglai ir a-' 
merikiečiai dar neskelbia 
savo nuostolių nuo vokiečių 
ofensyvo pradžios, gruodžio 
16 d.

(Naciai gyrėsi, būk jie 
suėmę 24,000 amerikiečių ir 
anglų ir sunaikinę bei pa
grobę 400 kanuolių, 1230 
tankų ir šarvuotų automo
bilių. Talkininkai neatsilie
pė į tą vokiečių pagyrą.)

įgabenti Nacių Šnipai Bus 
Atiduoti Karo Teismui

Washington. — Submari- 
nu įgabenti vokiečių šnipai, 
W. C. Colepaugh (Ameri
koj gimęs) ir Erich Gimpel 
veikiausiai bus atiduoti ka
riniam teismui, sakė prez. 
Rooseveltas.

Tokio teismo sprendimu 
jau buvo sušaudyti 6 vokie
čių šnipai ir iki gyvos gal
vos įkalinti kiti du, kuriuos 
nacių submarinas 1942 m. 
rudenį įgabeno į Jungtines 
Valstijas.

Francija Priimta Kaip 36-ta 
Jungtinė Tauta

Washington. — Trimeti
nėje sukaktyje^nuo Jungti-! 
nių Tautų įsikūrimo kaipo j 
talkininkų santarvės, Fran-! 
cijos ambasadorius Henri• 
Bonnet pasirašė Jungtinių 
Tautų bendrą pareiškimą, 
ir Francija tapo oficialiai 
priimta kaip 36-toji iš eilės 
Jungtinė Tauta. Prez. Roo
seveltas sveikino Bonnetą, 
kaip “stipraus talkininko” 
— Francijos atstovą.

New Haven, Conn.
Proga 25 metų dienraščio 

Laisvės sukakties, LLD 32 kuo
pa sveikina Laisvę su auka. 
Tam tikslui lapkričio 5 d. bu
vo surengtas pokilis, kuriame 
dalyvavo 36 ypatos. Viskas ge
rai pavyko ir visą pelną, $28, 
skiriame Laisvei, šiame paren
gime negalėję dalyvauti, auko
ja tam tikslui: Petras Baura 
$1 ir Mrs. ir Mr. Kriščiai $1. 
Viso sykiu $30.

Linkime Laisvei viso gero 
už teisingas žinias ir švietimą 
darbo klasės.

J. Didjun.
ra--------------------------------------------------------------------------------------------------n

Dienraščio Laisves Bendroves

Dalininkų Suvažiavimas ir
BANKIETAS

Sausio - January 28, 1945 
GRAND PARADISE HALL

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Konvencija bus nuo 10 vai. ryto iki 6-toš vakare. 

Bankietas 7 vai. vakaro
Visi Laisvės Bendrovės dalininkai dalyvaukite suva

žiavime ir po suvažiavimo būkite bankiete. Katrie dar 
nesate dienraščio Laisvės Bendrovės dalininkais (šėri- 
ninkais), tuojau jais patapkite. Už $10.00 įsigijęs Šerų 
būsi dienraščio Laisvės savininku ir leidėju.

BANKIETO BILIETĄS $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

S-------------------------------------------------------------—— ........ ..... -ffl

Kaip Buvo Palaidotas Uruguajuje Miręs 
Tar. Sąjungos Pasiuntinys S. A. Orlovas
žemiau spausdiname iš Uru- 

guajaus liet, laikraščio “Dar
bo” platoką aprašymą laidotu
vių S. A. Orlovo, ėjusio Tar. 
Sąjung. pasiuntinio-ministerio 
pareigas ir ten mirusiojo praei
tų m., spal. 24 d. Tai buvo iš 
tikrųjų nepaprastos laidotuvės, 
nes jose dalyvavo apie 200 
tūkstančių žmonių-uruguajie- 
čių su savo prezidentu prieša
kyje. ši demonstracija aiškiai 
parodo draugiškumo jausmą, 
jungiantį Uruguajaus liaudį su 
Tarybų Sąjunga. — Laisvės 
Red.

Skausmas ir liūdėsis suspau
dė visų krūtines, kuomet spa
lių 24 pavakare pasklido ži
nia, jog skyrėsi su gyvybe Ta
rybų liaudies sūnus, Nepapras
tas Pasiuntinys Urugvajuej — 
Sergėjus Aleksejevič Orlovas. 
Su jo mirtimi Tarybų Sąjungos 
tautos ir Vyriausybė neteko di
džiai pasišventusi© > sūnaus; 
Urugvajus — didžiai mylimo 
draugo.

Įsigalėjusi aštri liga nulėmė 
medicinos didžiausias pastan
gas ir amžinai išskyrė iš gyvų
jų pasaulio dar jauną, aistrin
gą Lenino ir Stalino auklėtinį, 
protingą ir draugišką Tarybų 
žmogų, kurio paskutinis troš
kimas buvo išvysti fašizmo ga
lutiną sutrėškimą ir vėl matyti 
savo tėvynę taikoje kuriančią 
socialistinį laimingą gyvenimą. 
Orlovas, jau mirties agonijoje, 
tikėjo, kad palieka už laisvę 
kovojančią žmoniją triumfo iš
vakarėse.

Sergėjus A. Orlovas buvo 
žmogus su tikrais tarybinės 
charakteristikos bruožais. At
vyko jau gerokai ligos palauž
tas. Čia gyvenant dar labiau 
pairo jo organizmas. Tačiau, 
pirmoj vietoj jis statė savo mi
siją — garbingą misiją. Fiziš
kai jis pasilaikė iki šiol tiktai 
dėka jo tvirtai dvasinei jėgai, 
kurią užgrūdino savo mieloje 
didvyrių gimtinėje. Iki pasku
tinės valandos rodėsi ramus, 
darbštus ir draugiškas, tartum 
visai nejautė iš vidaus jo or
ganizmą naikinančių ligos ba
cilų.

Orlovo misija buvo didi. Jis 
atvyko į Urugvajų atstovauti 
milžiniškąją Tarybų Sąjungą, 
supažindinti šios šalies liaudį 
su Tarybų broliškųjų tautų ko
va už laisvę, jų gyvenimu ir 
jų atsiekimais; užmegsti tamp- į 
rius kultūrinius ir ekonominius! 
ryšius tarp Urugvajaus ir Ta
rybų kraštų. Orlovui tatai at
siekti puikiai pavyko. Nuo pat 
pimos dienos jį pamilo visi be 
išimties: darbo liaudis ir pasi
turintieji sluoksniai, vyriausy
bės pareigūnai ir diplomatai.. 
Visiems jis buvo malonus, nuo
širdus ir ištikimas.

Sergejaus A. Orlovo mirtis' 
nepaprastai prislėgė Urugva
jaus liaudį. Visų atmintyje dar 
tebestovėjo jaudinantis prisi
minimas, kuomet septyni mė
nesiai atgal, Melilos aerodro
me, vieną skaistų sekmadienio 
rytą, susirinko tūkstantinė 
žmonių masė, kad ant savo 
rankų priėmus garbingosios

Tarybų Sąjungos pilietį, kuris 
tuo momentu miniai reiškė Le
ningrado, Maskvos ir Stalin
grado epiško herojizmo gyvą 
liudininką.

Vėliau, Orlovo asmens pa
vyzdingos ypatybės, jo atviras 
ir teisus gyvenimo būdas ir kil
niosios tarnybos korektiškas 
ėjimas, dar ryškiau ir glau
džiau suartino Urugvajaus 
liaudį su jo asmeniu ir su jo 
atstovaujama valstybe.

Todėl, sunku žodžiais iš
reikšti tą visuotinį žmonių susi
jaudinimą, Ministerio Orlovo 
mirčiai ištikus. Urugvajaus 
vyriausybe, organizacijos, gin
kluotosios jėgos ir eiliniai gy
ventojai, mirusiam Tarybų at
stovui suteikė tokią paskutinę 
pagarbą, kokios nėra buvę po 
Batlles mirties.

Sergėjus A. Orlovas gimė 
1895 m., Verchneuralsko mies
te (ties taryb. Europos ir Azi
jos rubežiumi). Jo tėvas buvo 
to miesto gydytojas ir Sergė
jus ten išėjo gimnaziją. Vėliau, 
tęsė mokslą Leningrade, ku
rio universitete baigė, pirmaei
liu studentu, teisių ir ekono
mijos fakultetus. Po universi
teto mokslų, Orlovas užėmė 
įvairias juridines ir valdines 
vietas, kaipo advokatas, juris
konsultas, valstybės gynėjas 
— Saratovo, Tibilisi, Batumo, 
Taškento ir Maskvos miestuo
se.

Paskutiniaisiais metais dir
bo Užsienio Reikalų Liaudies 
Komisariate, Lotynų Amerikos 
Kraštų skyriaus vice-direkto- 
rium. 1943 m., lapkričio mėn., 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo nutarimu tapo pa
skirtas Tar. Sąjungos Nepa
prastu Pasiuntiniu ir Įgaliotu 
Ministeriu Urugvajaus Respu
blikai. Atvyko į Urugvajų ko
vo 5 d. ir įteikė savo kreden
cialus Respublikos prezidentui 
dr. Amėzagai, to pat mėnesio 
17 dieną.

Ministeris Orlovas, kaip jau 
minėta, atvyko negaluodamas, 
kurio sveikatai labai pakenkė 
ilga ir varginanti • kelionė. 
Prieš 3 mėnesius buvo patal
pintas į Britų ligonbutį, kuria
me ir baigė savo paskutines 
gyvenimo dienas.

Pastarąsias dvi savaites ligo
nį lydėjo į pagalbą lėktuvu iš 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
atvykę du tarybiniai gydyto
jai: dr. Lebedenko ir profe
sorė Selivanova, tačiau visos 
jų pastangos nebepajėgė mir
ties pavojų nustumti, ir Orlo
vo širdis sustingo spalių 24 d., 
17:35 vai. (5:35 vakaro).
Velionis paliko savo žmoną 

Margaritą Michailovną ir savo 
dvi dukreles—Tatianą ir Liud
milą.

Urugvajaus vyriausybė spe
cialiu prašymu ir įstatymo pro
jektu kreipėsi į parlamentą iš
gauti atitinkamą sutikimą pa
laidoti Orlovo palaikus su pa
garba kaipo Valstybės Ministe- 
riui. Spalių 25 d., 11 vai. se
natas, pirmininkaujant dr. Al
berto Guani, vienbalsiar pri
ėmė tą projektą. Tą pačią die
ną, 15:50 vai. susirinko į se
siją deputatai ir, taipgi, vien
balsiai užgyrė senato projektą.

Spalių 26, nuo 10 iki 24 vai. 
velionio palaikai buvo išstatyti 
Tarybų Sąjungos atstovybėje. 
Prie karsto ėjo garbės sargy
bą armijos kareiviai ir visų or
ganizacijų atstovai, jų tarpe 
ir nuo lietuvių.

Svečių priėmimo salė, du ša
lutiniai kambariai ir balkonai 
buvo pripildyti didžiausių ir 
brangiausių vainikų nuo 145 
organizacijų. Lietuvių organi
zacijos vainiką nupirko kartu 
su kitomis tarybinių tautų ko
lonijomis, kuris bene buvo iš 
visų gražiausias. Tos dienos 
laiku pro ministerio karstą 
praėjo eilėmis milžiniška tylin
čių žmonių minia, kurios ap
skaičiuojama virš 25,000. 17 
albumų buvo užpildyti atsilan
kiusių parašais.

Penktadienio rytą, spalių 
27, įvyko laidotuvės. Einant 
įgyvendintų ceremonijų tvar
ka, karstas su ministerio Orlo
vo palaikais, 8:30 vai. ryto 
tapo priimtas Užsienio Reikalų 
ministerio J. Serrato’ ir išstaty
tas Cabildo (Ūžs. Reik. Minis
terijoje) aktų salėje.

10:30 vai. karstas padeng
tas Tarybų Sąjungos vėliava, 
aukštų vyriausybės ir diploma
tų korpuso atstovų nešamas, 
buvo įkeltas į laidotuvinį vals
tybinį vežimą.

Iš šonų, paliai karstą rikiuo
tėje žygiavo nacionalės gvardi
di jos būrys; karsto garbės kor
donus nešė: A. Jungt. Valst. 
ambasadorius Mr. DaWson, 
nuo diplomatų korpuso: depu
tatas dr. Paysee Reyes, nuo 
parlamento; Užs. Reik. Minis
terijos sekretoriaus pavaduoto
jas dr. Albanell Mac Coli; įga
liotas ministeris Ramon Guer
ra, nuo Užs. Reik. Ministerijos.

Gale karsto, laidotuvių gai
vini sudarė: Respublikos pre
zidentas dr. Juan J. Amezaga, 
Respublikos vice-prezidentas 
dr. Alberto Guani, Užs. Reik, 
ministeris Don Jose Serrato, 
Tarybų Sąjungos atstovybės 
nariai: N. Andrejevas ir K. 
Riabovas, ir kiti vyriausybės 
ministerial, valstybės aukštieji 
atstovai ir diplomatai.

Laidotuvių vaizdas buvo iš 
tikrųjų įspūdingas. Daugybę 
gėlių vainikų nešė patys lydin
tieji, gi visų priešakyje slin
ko autas gausiai apkrautas 
vainikais. Paskui karstą sekė 
didžiausia žmonių minia, sie
kianti porą šimtų tūkstančių, 
kurie per avenidą 18 de Julio 
ir Yaguaron gatvę nulydėjo 
gerbiamą ministerį į amžiną 
poilsio vietą “Central” kapi
nėse.

Montevidejaus armijos gar
nizonai, po generolo Vazquez 
vadovybe, suteikė kariškąją 
pagarbą kaip valstybės minis- 
teriui. Laidotuvių visame pake
lyje buvo išstatytos kariuome
nės jėgos sekama tvarka: 2 
pulkai raitininkų, 1 pulkas ir 
1 grupė artilerininkų ir 2 pul
kai pėstininkų, šešios karinių 
orkestrų komandos grojo lai
dotuvinius maršus. Virš proce
sijos kelis kartus perskrido 
lėktuvų eskadrilė.

Atžygiavus, prie kapinių 
vartų, atsibuvo atsisveikinimo 
aktas, kuriame kalbėjo penki 
oratoriai. Vyriausybės ir liau
dies vardu, kalbėjo Užs. Reik, 
ministeris Don Josė, Serrato; 
diplomatų korpuso vardu — 
A. J. V. ambasadorius Mr. 
Witham Dawson; Tarybų Są
jungos vyriausybės vardu — 
prekybos įgaliotinis N. A. An
drejevas; nuo Komunistų Par
tijos — Eugenio Gomez, ir nuo 
UGT — Enrique Rędriguez.

Po kalbų, iki pat parengto 
kapo, karstą nulydėjo aukštie
ji Urugvajaus valdžios vyrai, 
Orlovo šeimos nariai ir tūks
tantinė žmonių minia. Užda
rant Orlovo palaikus į žymiųjų 
mirusių kapą, tapo atiduotas 

’paskutinis pagerbimas: su
griaudė vienos patrankų bate
rijos ir vieno gvardistų batali- 
jono salvės.

Taip buvo atsisveikinta su 
šiuo didžiu Tarybų piliečiu — 
Sergejų A. Orlovu, kurio laido
tuvės įgavo viso Urugvajaus 
tautinį pobūdį. Jose pasireiškė 
ne tiktai visuotinė simpatija, 
kurią trumpu laiku įgijo mi
nisteris Orlovas, bet, taip 
pat, aiškus ir gilus sąryšys, ku
ris jungia urugvajiečių tautą 
su Orlovo iki šiol atstovauta 
valstybe.

Tokios iškilmės pasireiškia 
tik tuomet, kai liaudis atiduo
da savo nuoširdžiausią pagar
bą tautiniam herojui ir žmo
gui, simbolizuojančiam dide
lę humanistinę idėją. Urugva
jaus tautai S. A. Orlovas ir bu
vo tuo simboliu didžiosios vals
tybės ir didžiosios idėjos, kuri 
išgelbėjo pasaulį nuo nacifa- 
šistų* barbarijos.

Urugvajaus lietuviai žemai 
nulenkia savo galvas apagiles- 
taudami šio didžiojo vyro, 
draugo ir brolio netekimą. Jo

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
Lengvas, Linksmas Darbas *

60c J VALANDĄ PRADŽIAI
Pokarinis Darbas.

TRANSLITE, INC.
689 KENT AVE. (Kamp. Keap St.)

BROOKLYN.
(9)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN 1 NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(9)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
______________________________________ (16)

MOTERYS
Nereikia Patyrimo 

Kaipo 
VIRĖJOS 

INDŲ ATfiMĖJOS IR 
VIRTUVES DARBUI

Duodama Maistas ir Uniformos 
Iš Būtinų Darbų Reikia Turėt Paliuosavimo 

Pareiškimų 
Kreipkitės Asmeniškai

Pradedant Pirmadienį, baigiant Penktadieniu, 
9 a.m. —5 p.m.

šeštadieniais, 9 a.m.—12 Pietų
N. Y. TELEPHONE CO.^

115 West 42nd St., Manhattan, 
1775 Grand Concourse

prie 175th St. Bronx
(7)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI 
SALDAINIŲ FABRIKE 

Valandos 12:30 P.M. 
iki 9 P.M. 

šeštadieniais: 
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(16)

INSPEKTORĖS 
Nereikia Patyrimo 

Nėra Amžiaus Apribavimo. 
Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių.

UNION PARTS MFG. CO., 
125 ASHLAND PL., BROOKLYN.

(4)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. ir LLD 43 kp. rengia 

koncertą, sausio 14 d. Liet. Prog. 
Kliubo salėje, 325 E. Market St. 
Dalyvaus plačiai žinomi dainininkai: 
Ig Kubiliūnas iš Dorccster, Mass., 
kuris pirmu kartu pasirodys šioj 
apylinkėje su naujomis ir juokingo
mis dainomis, taipgi S. Kuzmickas 
iš Shenandoah’rio ir J. Evanauskai- 
tė iš Ashley, Pa. Dainuos ir vieti
nis V. Valukas. Lyros Choro Kvar
tetas — V. Grigaitis, A. Grigaitie
nė, M. Kaspariūtė ir J. Surdokas.

> Piano duetas — Arlene Gragaičiū- 
tė ir Aldona Grigaitienė, taipgi Len
kų tautos Jaunuolių šokikų grupė. 
Po programos galėsite linksmai pra
leisti laiką prie geros muzikos, gė
rimų ir užkandžių. Pradžia 6 v. v. 
Kviečiame dalyvauti. (3-4)

KEARNY-HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 7 d., 2 vai. dieną, 15-17 
Ann St. Malonėkite šiame susirin
kime būti visi, nes apart šiaip svar
bių reikalų, bus ir valdybos rinki
mai. Nauji metai, nauja valdyba, 
nuo kurios galės būti ir geresnis 
veikimas. — V. W. Zelin. (4-5)

- - ----------------------- - ■ - * --- - —-

BONDS
Keep Bombs 

Falling į

likusiai šeimai išreiškia sa
vo gilią užuojautą.

Ilsėkis, mielas Tarybų, atsto
ve, mūsų žemėje! Tavo atmin
tis amžinai liks mūsų širdyse!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI! . VYRAI!
BE PATYRIMO '

• BŪTINI DARBAI 
PIENO DIRBTUVĖJE

$44.50 Į SAVAITĘ
Po 6 mėnesių

Po 3 Mėnesių $41.75
Pradžiai $39

Matykite Mr. Kiley

BORDEN’S
FARM PRODUCTS

DIVISION

35-18 Steinway St., L. I. City.

(5)

PAGELBININKAI—
BŪTINAS DARBAS
Daug viršlaikių. Gert Alga

Proga Pakilimui.
HESS HEAT THEATRE DIVISION

601 W. 47th St.
(5)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE 
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimams 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(16)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

TROKŲ VAIRUOTOJAMS 
KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(300)

JAUNI VYRAI
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
GENERAL SAW & KNIFE CO., 
193 CENTRE ST„ N .Y. CITY.

<6)

MAŠINISTAI
Acme & New Britain 

Automatic 
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai 

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas.

UNION PARTp MFG. CO., 
125 ASHLAND PL., BROOKLYN.

(4)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

SKALBYKLOS DARBININKAI
Patyrę ar Be Patyrimo 

VISIEMS DEPARTMENTAMS 
Išmokysime Norinčius Dirbti

MOKAMA AUKŠTOS ALGOS
U. S. NAVAL AIR STATION

NAVARRE 8-2400. Extension 239.
(9)

Buy More Bonds

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

VYRAI! VYRAI’
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

4 Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
sfte ExpresUi už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45-42 — 41«t Street

LpNG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ANGLIŲ DARBININKAI
IR

KIEMO VYRAI 
PUIKIAUSIA PROGA 
Kreipkitės Asmeniškai 
BURNS BROS.

816 SOUTH DEAN ST. 
(nuo Forest Ave.) 

ENGLEWOOD, N. J. 
arba telefonuokite 

ENGLEWOOD 3-5030 
ir i

RIVER ROAD [
EDGEWATER, N. J.

Telefonas CLIFFSIDE 6-2990 
______________________________ m

PAPRASTI DARBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai 

Fabriko darbas. Būtina Pramonė 
Kreipkitės

111 CLAY STREET 
BROOKLYN.

----------------------------------------------------------- (H
REIKIA STALIORIŲ

Unijistų Viduj. Nuolatinis Darbas. Linksmos 
Darbo Sąlygos. Kreipkitės j 

CRITERION WOODWORKING.
749 East 137th St., Bronx, N. Y. 

_______________________________________ 22
I

LATHE DARBININKAI 
PRIE STALŲ 

DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

Daug Viršlaikių—Pokarinis Darbas *

59 JOHN ST., BROOKLYN
(8)

REIKIA 
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI 

KREIPKITĖS I 
Penn Stevedoring Corp. 

PIER 29, NORTH RIVER 
NEW YORK

(6)

VAMZDŽIU PJAUSTYTOJAI 
IR 

GVINTININKAI
Patyrę ant Landis Machine. 

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ .

ACME IRON PIPE CO., 
1100 FLUSHING AVE., BROOKLYN.

------------------------------------- L22
PAPRASTI DARBININKAI

Švarus darbas. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
KEYSTONE FOLDING BOX CO., 
367 Verona Ave., Newark, N. J. 

HUMBOLDT 3-7611.
________________________ <£2

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrlkal - Kūrinto  Jal
Boilerių Valytojai L

Vamzdžių Suvedėjai ’
Plumeria! . Laivų MaUavotojal 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - Šaltkalviai 

Kalviai . Lathe Darbininkai 
Dailydės.

ElektrUderlal—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkal Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai Ir Pagelbininkal 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERAN AL
Kreipkitės tiesiai j Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės |
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
Poliarinės Progos

(28) 
: ... . . . . .ssil

Kreipkitės Pradedant Pirmadienio, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 6

WESTERN 
ELECTRIC CO
900 Broad St. 
100 Central Ave.

ARBA matykite mūsų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

IS Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

Newark, N. J.
Kearny, N. Jt 

atstovą . | USES
* Newark, N. J.

Jersey City, N. J.

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C.t Shipbuilding Corp.

Delaware Ave. & State St., 
CAMDEN, N. J.

(2«
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NewWko^^ig0gfe7lnlOT
Iš Lietuvai Pagalbos Teikimo Brooklyn© Komiteto Susirinkimo, 

Įvykusio Gruodžio 28-tos Vakarą, 1944 m.

čia nebuvusiųPasveikino Lietuvos 
Žmones su Naujais\ 

Metais

LIETUVAI PAGALBOS TEIKIMO KOMI 
TETAS TURI LABAI DAUG DARBO

Pavyzdingos Sukaktu 
ves Drg. Bernotų Ve

dybinio Gyvenimo

ves žmonėms. Dabar Lietuva 
jau išlaisvinta ir mes galime 
pasiųsti jiems dovanų, kurios 
šiandieną labai reikalingos 
mūsų pačių broliams, seserims, 
giminėms ir abelnai žmonėms. 
Tiesdami jiems pagelbos ran
ką parodytumo jiems savo bro-

Malonus pasitikimas Naujų 
Metų įvyko pas draugus Frank 
ir Stellą Vaitkuj. Sukviesta 
gražus būrelis jų artimesnių 
draugų moderniškam, puoš
niam jų name, 85-18 150th 
St., Jamaica, kurį jie neseniai 
pirkosi. Draugai Vaitkai nuo
širdžiai vaišino svečius ska
niausiais valgiais ir gėrimais.

Viešniom ir svečiams beval
gant ir besilinksminant, vie
nai iš dalyvių prisiminus, ar 
sutiktų paaukot Lietuvos vai
kams, buvo pakviesta eilė da
lyvių kalbėti. Išreikšta ge
riausi linkėjimai nuo visų 
draugam Vaitkam. Nuoširdžiai 
paremta ir Lietuvos vaikai naš
laičiai.

Aukojo:
Frank ir Stella Vaitkų šei

ma penkis dol., V. Kazlaus
kai, J. Marcinkienė, Z. M. Ka- 
valunų šeima, K. Sabaliauskis, 
Mr. ir Mrs. W. Ališauskai po 
$2. Viso suaukota $15. Surin
kėju patarnavo jaunuolis Al
bertas Kavalunas. Draugė.

Susirinkimas buvo sėkmin
gas. Iš kuopų ir draugijų dele
gatų raportų pasirodė, kad 
drapanų, čeverykų ir kitų do- 

*. Į vanų Lietuvos žmonėms rinki- i I £imas kas dieną darosi sėkmin
gesnis, daugiau dovanų žmo
nės duoda. Aštuntas Siuntinys, 
kuris planuojama išsiųsti apie 
vidurį šio mėnesio, bus gausin
gas dovanomis.

Susirinkime priduota, dikčiai 
aukų. , c

kaip

tęsis

Aukos jau perduotos Lietu
vai Pagalbos Teikimo Brook- 
lyno Komiteto finansų sekreto
rei K. Rušinskienei.

vo pakankamai. O čia, tik ke
liomis dienomis pirm bankieto, 
mėsų pasidarė stoka ir punktai 
pasikeitė. Sėkmingomis tos ne
paprastos padėties gaspadinė- 
mis buvo Nastazija Varaškienė 
ir Marijona Kalvaitienė.

Garbės svečiams pribuvus ir 
svečiams jau gerokai įsisma
ginus, J. Steponaitis pakvietė 
vakaro vedėju J. Kairį, o tas, 
vakaro eigoj iškvietė keletą 
desėtkų Bernotų giminių, taip
gi draugų asmeniškų ir iš vei
kimo organizacijose.

Tarpe to būrio sveikintojų 
buvo svočia Anastazija Kati- 
nienė, svotas Jonas Drusys, 
Bernoto darbdaviai Matulis ir 
Vaiginis, duktė Aldana ir žen
tas Jonas Katinai, giminės Na
vikai, Steiniai, Piliečių Kliubo 
ir Dr. Martin Luther’io Drau
gijos veikėjas Reinhardt’as, 
liuteriečių d-jos veikėjas Ap
šei is, Kriaučių 54-to skyriaus 
pirmininkas Zaveckas, Laisvės 
gaspadorius Buknys, teatrinin
kas Lazauskas, laid, direktorius 
Šalinskas ii’ dar labai daug ki
tų, kurių pavardžių 
nepavyko nugirsti, 
kalbėjo jubilėjantai.

Pažymėtina, kad
kai bė j usi ej i organ i zaci j ų
kėjai atžymėjo, jog pagarba 
Bernotams tenka ne dėl to, kad 
jie vedę ar nevedę, bet kad tas 
jų gyvenimas buvo pagal išga
lę visuomenei tarnybos gyveni
mas.

Patsai Bernotas visą čion 
gyvenimo laiką veikia tarp 
kriaučių, yra dirbęs daugybėje 
komisijų, buvęs šapose pirmi
ninku. Ir dabar yra Matulio- 
Vaiginio šapos komisijos na
rys. Eina Dr. Martin Luther 
Draugijos iždininko pareigas, 
taipgi yra Lietuvių Literatūros

Draugijos 55 kuopos organiza 
toriu, geras Laisvės prietelius. 
Taigi, jis žinomas ir artimas 
ne tik kaimynams ir giminėms 
iš gimtojo Prūdelio kaimo, Pa
pilio v. ir abelnai biržiečiams, 
bet ir šimtams čia buvusių ir 
tūkstančiams 
brooklyniečių.

Bernotienė, 
tiškio kaimo, 
rasevičiūtė,

Drg. J. Bernotai yra darbi
ninkiškos klasės rėmėjai, tad 
ir dabar patys pirmutiniai pa
aukojo $10 dėl Lietuvos žmo
nių. Viso šiame pokylyje su
aukota $56.50, kuriuos per
duos Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetui draugas J. Ste
ponaitis, to komiteto veikėjas.

štai aukotojų vardai ir kiek 
aukojo:

Drg. Jurgis ir Uršulė Ber
notai $10.

J. Stankaitis, M. Babarskie- 
nė po $5.

F. Varaška, J. Kalvaitis, J. 
M. Purvėnai, J. T. Drusiai, A. 
Navikai, Drg. Katinai, Mrs. 
Wil. Kalinienė, P. Višniauskas, 
drg. Bukšnaičiai, J. Ripkevich, 
J. M. Sprainis, I. Steponaitis 
po $2.

J. Vay$1.50.
E. Bloskienė, drg. Lamaičiai, 

J. Lazauskai, M. Mena, A. žu- 
rinskas, drg. Lietuvis, V. Kati
nas, Mrs. Maturi, J. Katinas, 
A. Feiferis, Mrs. Mils po $1.

Visiems tariu širdingai ačiū, 
Lietuvos žmonių vardu.

J. Stankaitiene.

buvusioji Jgho- 
Kavarsko v. Te- 
taip pat įsigijo 

daug draugų savo maloniu bū
du, daJyvumu organizacijų mi
tingu ose-pramogose. Ji savo
sunkiu darbu gaspadinystėje 
yra padėjusi surengti daugybę 
bankietų, sukelti draugijoms 
finansų. Ji taip pat nusipelnė 
padėkos ir savo motiniškumu. 
Greta savo dukters, ji nepa
tingėjo priežiūros ir daugeliui 
kitų, priežiūros reikalingų vai
kų ir jaunuolių. Tarpe jos il
giau globotų yra Antanas Že
konis, dabar jau tarnaująs J. 
V. laivyne, giminaitis. Berno
tai jį atsiėmė iš Lietuvos. Kita 
globotine buvo Stella Bartuliū- 
tė. Dabar ji globoja jaunutį 
Alfredą Pfeiferį.

—Ji prižiūri ne tik mano 
vaiką, bet ir man ji kaip mo
tina, — išsireiškė Helen Pfei- 
ferienė, bandydama sulaikyti 
susijaudinimo ašaras. — Nie
kad nepajėgsiu jai atsilyginti.

Helena su Biruta Babarskai- 
te buvo vikriomis padavėjo
mis į stalus, padedamos gru
pės taip pat apsukrių vyrų.

Liuteriečių veikėjas Jasaitis 
buvęs šios puotos sumanytoju. 
Jį parėmė grupė kitų draugų, 
o darbe prisidėjo ir visas Rid- 
gewoodo aktyvas.

Ilgų metų Bernotams gyven
ti ir darbuotis visuomeniška
me darbe. D^ė.

įvyks sausio (Jan.) 13-tą, Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo sve
tainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Dainų programą išpildys 
mūsų mylimi dainininkai, solis
tė Suzanna Kazokytė ir duetis- 
tai Petras Grabauskas ir Alek
sandras Velička.

Antanas Bimba pasakys kal
bą apie karą ir apie tai, 
einasi Lietuvos šelpimas.

Po programos šokiai 
iki vėlumos.

šio parengimo visas pelnas 
skiriamas Lietuvos žmonėms. 
T^odėl visi būkite jame, pada
rykite jį sėkmingu.

Prašome Talkon
LPT Brooklyno Komitetas 

atsišaukia į Brooklyno ir apy
linkės lietuvius, kad visi pagal 
savo išgalę ateitumėte padėti 
dirbti. Ypatingai reikia daug 
tų, kurie galite su ranka siūti: 
lopelį uždėti, guziką įsiūti ir 
1.1. Labai daug yra drapanų, 
kurias reikia pataisyti.

Drabužių Centras randasi 
417 Lorimer St., Brooklyne.

Taipgi prašome visus ir vi
sur rūpintis, kaip ir kur dau
giau ir geriau surinkti ar su
pirkti drapanėlių Lietuvos vai
kučiams. Reikia kiekvienam 
susidomėti Lietuvos našlaičių 
aprengimu. Jų tėvai, didžiu
moje, yra žuvę karo frontuose 
ar partizaninėse kovose su 
priešais naciais arba išvesti į 
verstinus darbus Vokietijoje. 
Lietuvos našlaičius yra labai 
svarbu aprengti dar ir dėl to, 
kad nuo Lietuvos vaikų išliki
mo ir išsiauklėjimo priklauso 
Lietuvos ateitis. Mes nepamirš
kime jų, o jie nepamirš mūsų.

ne vienam prisieis su
grįžti į'Libįuvą ir susidurti su 

 

našlaičiais. Jie paklaus: “Ame
rikieti, 
r\rs gelbėti Li 
nu ritėjusiems nuo 
ž^/ėrėlusio fašizmo, k\iris kan- 

 

kino/mus per virš tris i 
tada

C. Briedis nuo LDS 50 kuo
pos $25.

M. Misevičienė — $2.50. 
Aukojo: Sam Dambrauskas 
$2, Mae Merk 50c.

P. Grabauskas nuo Ridge
wood $80.

P. Babarskas (nuo ko? — 
Red.) $150.

‘ J. W. Thomson maisto ver
tės $5.20.

C. Bender aukavo $4.
A. Mureika aukavo $2. Pi

nigais ir pinigiškai įkainuoto
mis dovanomis, viso pribuvo 
$268.70.

M. Yakštienė, F. Reinhardt, 
M. Kulikienė surinko drapanų. 
Kadangi drapanų yra atneša
ma ir tiesiai į Drabužių Cen
trą, tad aukojusieji drapanų 
skelbiami tuose bendruose są
rašuose.

K. Rušinskienė raportavo iš 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
1-mos kuopos, pažymėdama, 
kad nemaža grupė kuopos na
rių yra įsitraukę į darbą per
rinkimui, taisymui drapanų.

J. Gužas raportavo, jog per
statomas veikalo “Prieš Srovę” 
buvo sėkmingas. Atskaita 
paskelbta vėliau.

Daugiau Aukų:
Po susirinkimo, dovanų 

tuvos vaikams pridavė šios
terų Apšvietos Kliubo narės:

Stella Bederman ir Vera Ši
beikienė po $5, Domicėlė Ve
ličkienė $1.50.

Balius-Koncertas Lietuvos 
Žmonių Paramai

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Brooklyno Komiteto parengi
mas — koncertas ir balius —

nukentėjusių

(iš toliau)
Užbaigoj

veik visi
vei-

Bernotai Pagerbti Su 
Masiniu Bankietų

Gruodžio 30-tos vakarą, ša- 
palo-Vaiginio salėj, Ridgewoo
de, suruošta puota pagerbti 
Jurgį ir Uršulę Bernotus jų 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktyje. Puota buvo masinė, 
salėje nebegalėjai rasti vietos 
ekstra kedei. Vaišės buvo pui
kios, gana jų, nors rengėjai, 
kaip girdėta, vos nepravaikš- 
čiojo .kojas tiek visokio maisto 
surinkti. Mat, kada pradėjo 
rengti, didžiuma mėsų buvo 
galimos pirkti be punktų, bu-

Draugam Jurgiui ir Uršulei 
Bernotam suėjo 25 m. vedybi
nio gyvenimo 31 d. gruodžio, 
1944 m. O jųjų draugai suren
gė jiem pagerbimo puotą (sur- 
prizą) 30 d. gruodžio. Tai drg. 
Bernotai užsiprašė svečius su
sirinkti ant rytojaus ir sykiu 
visiems sulaukti Naujų Metų. 
Taip ir padaryta. Nemažas bū
relis žmonių, daugiausia jųjų 
artimesni draugai, susirinko 
ant rytojaus sutikimui Naujų 
Metų, maloniai priimti pačių 
dd. Bernotų, kurie vakarykš
čiai sėdėjo prie garbės stalo, 
papuošto svočios tortu ir pui
kiu gyvų gėlių bukietu, šį syki 
dd. Bernotai pasodino savo vie
toj rengėjus ir gasp ad i nes, ku
rie vakarykščiai daug dirbo, ir 
maloniai vaišino juos ir visus 
svečius.

Visiems besilinksminant, lai
kas labai greitai bėgo ir Nauji 
Metai vis artyn ir artyn, jau 
tik valanda laiko beliko jiems 
pribūti. Baigiant senuosius me
tus, drg. Julius Kalvaitis atsi
kreipė į visus svečius, kad pa
aukotų kas kiek išgali dėl Lie
tuvos žmonių,
nuo karo. Drg. Kalvaitis už
klausė dalyvius, ar sutinka su 
jo įnešimu. Visi pritarė jo nuo
monei ir sutiko, kad būtų pa
rinkta aukų dėl Lietuvos žmo
nių. €

Vienas iš svečių atsistojo ir 
paklausė — Per kurį komitetą 
aukas siųsite? Ar per tą, kur 
dabar viską siunčia, ar kur 
laiko padėję surinktas aukas? 
Drg. Kalvaitis atsakė, kad pri- 
duosime Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui, tam, kuris 
dabar viską siunčia. Statęs 
klausimą draugas atsakė: — 
Pilnai sutinku, kad parinkti 
aukų.

Pasirodo, kad žmonės, ku
rie aukauja dėl Lietuvos žmo
nių, tai ir nori, kad jųjų au
kos ir būtų pasiųstos tuojau į 
Lietuvą, o ne laikomos 
kampe, kolei sunyks, 
kamparas, arba supelės.

Aš irgi turėjau progą 
kjbletą žodžių apie Lietuvos 
žmones ir jiems pašalpos rei- 
kali ąimą.

Drg/ J. Bernotas jausmingai 
pareiškė, jog jam labai malo
nu, kad jį draugai pagerbė su
rengdami puotą ir apdovanojo 
gražiomis dovanomis.” — Bet, 
—sako, — man daug malo
niau šį vakarą, kad mes prisi
menam Lietuvos žmones, kurie 
tiek daug nukentėjo per šį 
baisųjį karą. Būtų buvę geriau, 
kad vietoj “parės” tuos pini
gus būtumėte paaukoję Lietu-

bus

VALANDOS:

tartima ?

Apie Lietuvius Karius

BROOKLYN

I
i

Saržentas J. G. Steinis sve
čiuojasi pas tėvus, George ir 
Helen Steinis, gyvenančius 541 
Linwood St., Brooklyne. Tė-

kur 
kaip

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

Korporalas Ernestas Kybu- 
ris pastaruoju laiku iš Naujos 
Guinejos parvyko į Jungtines 
Valstijas. Kol kas buvojo Wa
shington valstijoje.

Kapitonas Alekas Navickas 
Kalėdų šventes praleido pas 
tėvus, maspethiečius.

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

SHOP
Savininkas
Kaimos

AvenueOna Urbaitienė, williams- 
burgietė,' vis dar neišgyveno 
skausmų dėl užsigavimo ran
kos prieš apie porą mėnesių.

bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Ona Žanus (žarnauskienė) 
'gydosi Queens General ligoni
nėje po sužeidimo automobi- 
liumi. ž. R.

grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

ar iprisidėjai kuomi 
žmonėms, 
aro ir su

A. Mureika, 
LPT Brooklyne 
Komiteto Sekr.

vams ir saržentui buvo tikrai 
linksmos ir malonios šventės.

Sgt. Steinis išbuvęs užjū
riuose, Caribbean Jūros srityj, 
du metus.

s ■ /*>•'

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Vyrišk«« $10.95 
Žiedu 

ii aukityn
| Lietuvių Kuro Kompanija |

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

na sunkus pristatymas anglies.

klausi-

Tarp Lietuvių
Pereitieji, 1944 metai, Mrs. 

Chalkienei buvo tikrai sunkūs 
metai. Jai taikėsi susižeisti ko
ją, kuri ir dabar dar ne visai 
sugijus. Ilgą laiką dėl tos ko
jos jinai išbuvo ligoninėje, il
gą laiką buvo sugipsuota, ne
galėjo net vandens sau pasiim
ti. Dabar, pasiramsčiuodama, 
jinai kiek paeina. Džiaugiasi, 
kad eina geryn, galinti nors 
prie pečiaus daeiti. žinoma, vi
są supirkimo ir sunkesnio pa
tarnavimo darbą vis dar tebe- 
atlieka jos draugas Izidorius.

Chalkiai gyvena 316 Suy- 
dam St., Ridgewoode.

Ant šių pastarųjų ledų išti
ko skaudi nelaimė seną ir po- 
puliarišką Ridgewoodo gyven
toją Antaną Vižlanską, advo
kato tėvą. Krito ant ledo ir 
susižeidė. Prisidėjusi prie liū
desių dėl giminėje ištikusių 
pereitais metais mirčių, ši ne
laimė šeimai buvo juo skau
desnė.

Liė-
Mo

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

I MATEUŠAS SIMONAVIČIUS | 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

•jį* Vietos ir impor- lljj Patogiai ir gražiai
w tuotos degtinės ir įruoštas atskiras &
VA vynai, geriausių kambarys užėjimui
M* K v a vn v u alus iv gl’UDėmS. NcČlė-

atsakysi į tą
us !

Leitenantas William Burns
Praėjusios Naujų Metų šven

tės Antano ir Annos Misevi
čių ir šalčiūnų šeimynoms buvo 
tikrai smagios. Ypatingai Juo
zas šalčiūnas (The Sailor) 
Atletų Kliubo rengtame Nau
jų l^etų sutikimo vakarėlį bu
vo linksmas, nes susilaukė 
mylimo ir gerbiamo svečio, sa
vo švogerio Lt. William Bums.

Burns yra ne lietuvis, bet 
labai draugiškas ir nuoširdus 
jaunas vyrukas, su kuriuo ir 
jūsų reporteriui teko kiek pa
sikalbėti. Jis yra kilęs iš Bos
ton, Mass. Jau septinti metai, 
kaip tarnauja Jungt. Valst. 
armijoj, iš paprasto kareivio 
pasiekė leitenanto rangą. Jis 
yra dalyvavęs kampanijose 
Tunisijoj ir Cassablanca.

Švenčių proga leitenantas 
turėjo 10 dienų atostogų, ku
rias, sakė, labai linksmai pra
leidžia su saviškiais ir drau
gais.

Gero leitenantui pasisekimo 
ir toliau progresuoti laipsniais 
aukštyn ir laimingo sugrįžimo 
.pas saviškius. Rep.

šiomis dienomis, švenčių 
proga gavęs tris savaites ato
stogų, svečiuojasi pas tėvus 
L. ir J. Nechwedavicius, jų sū
nus korporalas Jonas Nechwe
davicius (Neckworth).

Dabartiniu laiku jis grįžo iš 
tarnystės Kalifornijoj, o po 
atostogų, sakė, gal teks grįžti 
į karo frontą.

Tėvai ir sūnus labai linksmi 
dėl korporalo sugrįžimo trim 
savaitėms ir jų visų šventės 
buvo tikrai linksmos. Svečias 
su tėvu atlankė ir laisviečiuš.

Geros kloties, korporalai Jo
nai, ir laimingo sugrįžimo po 
pasekmingo karo užbaigimo.

Rep.

Laisvietis Nikodemas Pakal
niškis, jūrininkas, prieš Nau
jus Metus buvo parvykęs ap
lankyti žmoną Frances ir susi
pažinti su naujagimiu sūneliu. 
Ta proga jis atlankė ir laisvie- 
čius, LDS Centrą, taipgi Aido 
Chorą jo suruoštose Naujų Me
tų sutiktuvėse, Laisvės salėj.

Korporalas Al Yurgalis, ve
teranas veiksmų Pacifike per 
dvejus metus, prieš šventes 
parvyko 38 dienom atostogų 
pas tėvus, John ir Catherine 
Yurgalis, 94-39 86th Avė., 
Woodhavene. šeima turėjo 
linksmas šventes. Kas gi nesi
džiaugtų tokia retai kam šio
mis dienomis pasitaikančia lai
me ? x

Leitenantas Algirdas Pavi- 
lonis gruodžio 24-tą parvyko 
namo 21 dienai po atlikimo 80 
misijų ant Vokietijos ir jos 
okupuoti! kraštų kaipo lėktu
vo vairuotojas-pilotas. Jauna 
jo žmona Frances prisvaigo iš 
džiaugsmo, kada pamatė Al
girdą prie durų. Jo motina 
Vera šibeikienė ir jo uošviai, 
Lenora ir Antanas Mockevičiai 
taip pat apsiverkė, pamatę to
kią laimingą dovaną šventėms.

Pačiam Algirdui, tarpe kitų 
džiaugsmų, buvo džiaugsmas 
pirmos pažinties su sūneliu Al
girdu, Jr., gimusiu jam užjū
riuose jau kariaujant prieš na
cius. ž. R

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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

. ' SS' RESTAURANT I
& STANLEY RUTKŪNAS &
V4 SAVININKAS

I PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE $
M PAUKŠTIENOS PIETOS

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

y Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
1 282 UNION AVEL

Tel. EVergreen 4-9612

Geriausia Pirkti Auksinius Daiktus 
Robert Lipton Krautuvėj

Daimonto 
Žiedai nuo

$19.95
ir aukityn

BIRTHSTONE
Žiedai 

Ir aukityn

Persodinam 
Jūsų Deimontus 

Jums
Belaukiant.

Turime 
Ekspertus 
Taisymui 

LAIKRODŽIŲ 
ir 

LAIKRODĖLIŲ

Mes Turime Įvairią 
Rūšių Laikrodėlių

i 

j
BULOVĄ
BENRUS
GRUEN 

LONGINES

i
i

■
1j 
i1

JULES
JURGENSEN

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2173

Brooklyn, N. Y
ATDARA VAKARAIS.




