
KRISLAI
Sveikinimas iš Franci jos.
Sveikas Patarimas.
Rūkorių Bėdos.
Grigaitis Subytino Šimutį.
Didysis Rašytojas.
Ir Paukščiai Padaro Klaidų.

Rašo A. BIMBA

Gavau atvirutę iš tolimosios 
Francijos. Rašo mūsų gerasis 
draugas Antanas Vasaris. Jis 
rašo: “Holiday greetings from 
France. Regards to all. Tony.” 

Tony nepamiršta savo drau
gų, savo darbininkiškų įstaigų.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Philadelphijos sky
riaus sekretorius rašo ir duoda 
patarimą: “Didesniuose mies
tuose lietuviai turėtų teirautis 
kainų ir bandyti supirkti daik
tus Lietuvos žmonėms ir pa
siųsti Brooklynan j Komiteto 
Centrą. Tai jums būtų leng
viau. Komitetas geriau veik
tų.”

Patarimas ger^ą. į jį turėtų 
atkreipti dėmesio didmiesčių 
lietuviai. Dažnai pasitaiko ant 
vietos gauti gerų dovanų Lie
tuvos žmonėms labai prieina
ma kaina. Už surinktas aukas 
galima tuojau nupirkti.

Aišku, kad tai labai paleng
vintų Centraliniam Komitetui.

Nežinau, ką dabar bedarys 
stambieji rūkoriai. O jų yra be 
galo daug.

Dar mažiau bėdos pypko- 
riams, nes tabako dar užten
ka, bet cigaretų rūkytojams vi
sai riestai. Iš Washingtono pra
neša, kad cigaretų stoka bus 
jaučiama dar porą metų !

Tačiau sakoma, nėra to blo
go, kas neturėtų ir gero. Taip 
ir čia: mažiau žmonės rūkys, 
'bus sveikesni.

Dabar pakentėkite, o būsite 
palaiminti vėliau: ilgiau gy
vensite, mažiau išmokėsite gy
dytojams, mažiau įkyrėsite 
tiems, kurie nerūko.

★ ★ ★
Popiežius savo prakalboj.e 

suminėjo Lietuvos “valdžią.,” 
Jis turėjo mintyje smetoninę 
valdžią, kuri buvo su Vatika
nu padarius konkordatą, ku- 

’ rios galva (A. Smetona) jau 
seniai nebegyvas. Iš to tik ga
lima suprasti, kad popiežius 
nebuvo informuotas apie tuos 
pasikeitimus. Amerikos Lietu
vių Tarybos Informacijos Cen
tras neatliko savo pareigų.

✓

Grigaitis už tAi labai karštai 
sveikina popiežių ir jį jau 
skaito didžiausiu Lietuvos už
tarėju ir globotoju. (N., gr. 
28, 1944).

Šjame atsitikime Grigaitis 
pralenkė šimutį, Draugo re
daktorių. šimutis irgi rašo il
gą editorialą apie popiežiaus 
spyčių, bet už sveikinimą sme
toninės valdžios popiežiaus vi
sai negarbavoja.

Išvada: kai Grigaitis visai 
atsivers prie dvasios šventos, 
tai bus daug nachališkesnis 
klerikalas, negu visi dabarti
niai klerikalai, sudėti į krūvą!

★ ★ ★
Paryžiuje mirė didysis fran- 

cū'zų rašytojas Romain Rol
land, autorius veikalo “Jear 
Christophe.” Mirė jau sulau
kęs žilos senatvės. Rolland 
buvo pasaulinė garsenybė, sū
nus fraricūzų tautos, draugas 
visos žmonijos.

Ne tik žmonės pasidaro bai
siausių klaidų. Nors daug re
čiau# bet kartais suklysta ir už 
klaidą labai brangiai užmoka 
ir paukščiai.

Štai kokia baisi nelaimė įvy
ko su šešiais tūkstančiais lauki
nių ančių: Jos lėkė į šiltus 
kraštus per Kanadą. Pasieku
sios Saskatchewan© valstiją, 
Clair apylinkę, matyt, pasiju
to pavargusios ir nusprendė 
pasilsėti. Pamatė žemai didžiu
li “ežerą” ir kriste krito į jį.- 

^Bet tai buvo ne ežeras, ale le
du aptrauktas vieno farmerio 
laukas.

Vienos jų išsisukinėjo ^spar
nus ir kojas, kitos ant vietos 
užsimušė. Ant rytojaus farme- 
riai rado baisų vaizdą! Pana
šu buvo į karo lauką!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
. Brooklyne $7.00
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Aukodami Tūkstančius Savo 
Karių, Naciai Atgriebė Ke
lias Vietas Link Budapešto
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė sekamą 
Maskvos radijo pranešimą 
apie mūšius Vengri jos-Če- 
choslovakijos fronte.

Artėdama prie Lucenec 
miesto, geležinkelių centro 
Čechoslovakijoj, Raudonoji 
Armija paėmė Ozdany gele
žinkelio stoį ir 11 kitų gy
venamųjų vietų. Per dvi 
dienas šioje fronto dalyje 
buvo suimta 2,320 vokiečių 
ir vengrų kareivių ir ofi- 
cierių.

Sovietų kariuomenė, nai
kindama apsuptus hitleri
ninkus Budapešte, Vengri
jos sostinėje, užėmė dar 
167 miesto blokus. — Taigi

ARCIŠEVSKIS SKUNDŽIAS, 
KAD ANGLIJA IR AMERIKA 

PĄLAIKO SOVIETŲ PUSĘ
London. — Emigracinės 

lenkų valdžios premjeras 
Arcičevskis skundėsi, kad 
Anglijos valdžia palaiko So
vietų pusę kas liečia pokari
nius rubežius tarp Lenkijos 
ir Sovietų Sąjungos. Jisai

Tūkstančiai Italy Mirš
ta nuo Bado ir Šalčio, 

Sako Liudytojai
Roma. — Tūkstančiai 

žmonių išlaisvintoje Italijo
jos dalyje mirs nuo šalčio, 
jeigu Amerika greitai neat
siųs jiems 40,000 blanketų, 
kaip įšpėjo grafas Umberto 
Zanotti - Bianco, pirminin
kas italų Raudonojo Kry
žiaus. Juodajame markete 
blaketas lėšuoja $75 iki 
$100, taigi visai neįperka
mas italų biednuomenei. I- 
talija neturi vilnų, o anglai 
paėmė kanapes, iš kurių 
būtų buvę galima blanketus 
gaminti, pridūrė Zanotti- 
Bianco.

Washington. — Iš Itali
jos sugrįžusi Clare Boothe 
Luce, Jungtinių Valstijų 
kongreso narė, sakė, kad 
jai “bežiūrint faktinai mirė 
tūkstančiai italų nuo šalčio 
ir bado.”

Chinu Kariuomenė Smarkiai 
Sudavė Japonams

Chungking, Chinija. — 
Chinų kariuomenė apgulė 
japonus geležinkelių centre 
Hqchih, Kwangsi provinci
joj; kiti chinų junginiai nu
vijo japonus 25 amerikines 
mylias atgal ir užėmė Szu- 
en miestą, arti Kwangsi- 
Kweichow geležinkelio. To
kiu būdu chinai nukirto 
reikmenų pristatymą tuom 
geležinkeliu apsupamiems 
priešams Hochih srityje.

viso raudonarmiečiai paėmė 
jau 1,062 Budapešto blokus. 
— Tarp kitko, jie išmušė 
priešus iš aptvirtintų pozi
cijų Miesto Parke.

Ties Komaromu, 54 my
lios į šiaurvakarius nuo Bu
dapešto, Raudonoji Armija 
atmušė dideles jėgas priešų 
tankų ir pėstininkų, kurie 
stengėsi prasiveržti per so
vietines linijas ir paliuosuo- 
ti apsuptus Budapešte savi
škius. Vokiečiai atgriebė 
kelias gyvenamąsias vietas 
pietiniame Dunojaus šone, 
bet dėl to liko sunaikinta 
keli tūkstančiai hitlerinin
kų ir daugiau kaip 40 jų 
tanku, v 

bijąs, kad trys didieji talki
ninkai galį padaryt Lenkiją 
priklausomą nuo Rusijos. 
Arciševskis reikalavo, kad 
Amerika ir Anglija užtik
rintų “tikrą nepriklausomy
bę lenkų valstybei” pirma, 
negu tiedu kraštai vers 
Lenkiją susitaikyti dėl ru- 
bežių tarp jos ir Sovietų 
Sąjungos.

Prancūzų Spauda Ragina 
Pripažint Liublino Valdžią.

Paryžius. — čionaitinis 
francūzų laikraštis Combat 
ragino Francijos valdžią 
pripažint demokratinę Liub
lino lenkų vyriausybę, kaip 
tikrą laikinąją Lenkijos 
valdžią, nežiūrint, kad Ame
rika ir Anglija dar jos ne
pripažįsta. Jis priminė, kaip 
jodvi pirmiau nenorėjo pri
pažint generolo de Gaulle 
vyriausybės Franci jo j.

AMERIKOS ORO TŪZAS

Washington. — Iš Pacifi- 
ko Vandenyno fronto sugrį
žo paskilbęs- lakūnų majo
ras Richard I. Bong. Jis y- 
ra nušovęs 40 japonų lėktu
vų. Bong sako, kad japonų 
lėktuvai paskutiniu laiku 
šiek tiek pagerėjo, bet jų 
lakūnai tebėra ne kokie.

KAUNE PER NAKTĮ NACIAI IŠŽUDĖ 10,000 ŽYDU
Kairo, Egiptas. — Pran

cūzas lakūnų pulkininkas 
Pouyade, buvęs Kaune, ap
sakė New Yorko Times re
porteriui, kaip naciai išžudė 
40,000 Kauno žydų. Pouya
de yra komanduotojas 
Francūzų Normandijos la
kūnų būrio, kovojančio so
vietiniame fronte prieš vo
kiečius.

Pulk. Pouyade sakė, kad 
pirmiau jis nelabai norėjo

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 224 balsais 
išrinko savo pirmininku de
mokratą Šamą Rayburn ą 
prieš republikonų vadą Joe 
Martiną, kuris gavo 168 
balsus.

Rayburnas savo kalboje 
šaukė visus laikytis tauti
nės vienybės kare ir suda
ryti stiprią tarptautinę or
ganizaciją taikai palaikyti 
po karo.

Vos baigus Ray bumui 
kalbą, tačiaus, tautinės vie
nybės^ ardytojai laimėjo žy
mią pergalę. Jie 207 bal
sais prieš 186 nutarė ir to
liau palaikyti Dieso komi
tetą neva prieš - ameriki
niams judėjimams tyrinėti.

Tarimas padarytas pagal 
sumanymą kongresmano 
Johno Rankino, kuris yra 
įkandus negrų nekentėjas, 
žydų ėdikas ir priešas Ame
rikos bendradarbiavimo su

900 Amerikos Lėktuvų Pleškino 
Japoniją Dvi Dienas Paeiliui

Washington, saus. 4. — 
Per dvi diėnas paeiliui 900 
Amerikos bombanešių ir 
kitų lėktuvų bombardavo ir 
degino karinius taikinius 
Japonijos salose Okinawa, 
Rykus, Formozoj ir Hon
shu, kaip pranešė Japonijos

TURKIJA SUTRAUKYS DIP
LOMATIJOS IR PREKYBOS 

RYŠIUS SU JAPONIJA
London.— Jungtinės Val

stijos ir Anglija kartotinai 
ragino Turkiją sutraukyti 
ryšius su Japonija. Taigi 
turkų valdžia, pagaliaus, 
nusprendė pertraukt diplo
matinius ir prekybinius ry
šius su Japonija šį šeštadie
nį, kaip pranešė Turkijos 
radijas.

Turkų valdžia praeitą ru
denį sutraukė ryšius su Vo
kietija, po ištisų mėnesių 
spaudimo iš talkininkų pu
sės.

Su traukymas Turkijos 
santykių su Japonija dabar 
neturi jokios ekonominės 
nei karinės svarbos, apart 
to, kad japonų šnipai ne
galėsią Turkijoje veikti.

tikėti rusų pranešimais a- 
pie nacių žvėriškumus, iki 
jis su savo būriu pasiekė 
Kauną ir pats pamatė vo
kiečių žmogžudysčių pasė
kas.

Jis žodžiais nupiešė ras
tas krūvas vyrų, moterų ir 
vaikų lavonų Kauno gatvė
se ir užgriautuose rūsiuose. 
Anot pulkininko Pouyade’s, 
tik vienas Kauno žydas te
išliko gyvas. Jis pasislėpė 
antrame, slaptame rūsyje 

Anglija ir Sovietų Sąjunga.
Dieso komitetas per šeše

rius savo gyvavimo metus 
skleidė nacišką propagandą 
“prieš Kominterną”, puolė 
darbo unijas ir visus-pažan- 
gūnus ir nuolat skelbė nea
pykantą prieš Sovietų Są
jungą.

Pats Dies, žinodamas, 
kad prakiš rinkimus, net 
nekandidatavo į kongresą 
naujai tarnybai. Faktinai 
visi buvusieji Dieso komite
to nariai liko sumušti rin- 
kimubse. Bet pats komite
tas atgaivintas 137 republi
konų ir 70 demokratų bal
sais.

Japonai užrekordavo di
džiausių Amerikos bomba- 
nešių B-29 garsus. Tie gar
sai bus per radiją skleidžia
mi, kad ispet japonus prieš 
B-29.

radijas, šalia kitko, ameri
kiečiai oro bombomis sprog
dino didįjį japonų lėktuvų 
fabrikų centrą Nagoya, 
Honshu saloje. Vieną ir an
trą dieną Amerikos lakūnai 
po 7 valandas pleškino kari- 
niai svarbius punktus Ja

ponijoj.

REKRUTUOS ARMIJON IR 
BUVUSIUS ATIDĖTUS FAR- 

MįJ DARBININKUS
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas leido šaukti į 
karinę tarnybą tiek farmų 
darbininkų 18 iki 25 metų 
amžiaus, kiek įstatymai lei
džia. Tiem darbininkam iki 
šiol buvo atidėta karinė 
prievolė, kaipo būtinai rei
kalingiem lauko ūkio dar
buose.

Apie 100,000 Naujų 
Lėktuvų per Metus

Washington. — Pernai 
metais Jungtinėse Valstijo
se buvo pastatyta 96,369 į- 
vairių rūšių lėktuvai,, o nuo 
1940 m. liepos 1 d. iki šiol 
— viso 253,256 lėktuvai.

po paprastu rūsiu. Išėjimas 
iš slaptojo rūsio buvo už
vožtas akmeniu.

Pirm nacių atėjimo į 
Kauną, mieste buvo 40,000 
žydų. Vokiečiai okupantai 
suvarė juos į ghettą, vien 
tik žydam gyventi skirtą 
vietą, ir per trejus metus 
išžudė 30,000 jų. t

Kai Raudonoji Armija 
šuoliais artėjo prie Kauno 
ir vokiečiai buvo priversti

Tik 7-j i Armija Pasitraukė 
Atgal; Amerikiečiai Sunai- 
kino Jau 400 Nacių Tankų
Paryžius, saus. 4. — Pir

moji Amerikos armija, gen. 
Hodges komandoj, gerai pa
sistūmė pirmyn prieš vokie
čius Malmedy - Grandmenil 
srityje, šiauriniame šone į- 
siveržusių Belgijon nacių. 
Berlynas sakė, jog šie ame
rikiečiai varo stiprų ofen- 
syvą 28 mylių frontu; prie 
jų prisidėję ir anglų tan
kai.

Trečioji amerikiečių ar
mija, komanduojama gene
rolo Pattono, atėmė iš vo
kiečių Gerimontą ir Mande 
—St. Etienne, vakariniame 
šone savo įvaryto kylio, ‘4 
mylios nuo Bastogne. Na
ciai permetė dar 100 savo 
tankų ir du pulku pėstinin

GEN. PLASTIRAS SUDARĖ 
NAUJA GRAIKIJOS MINIS- 

TERIŲ KABINETĄ
Athenai. — Generolas Ni

cholas Plastinas sudarė 
naują Graikijos ministerių 
kabinetą, kuriame jis pats 
yra premjeras, karo, laivy
no, oro ir prekinio laivyno 
ministeris.

Finansų ministerių tapo 
Georgas Sideris, užsieninių 
reikalų — Janis Sofianopo- 
lous, žemdirbystės ir ūkio— 
Janis Glavanis ir tt.

Suprantama, kad į tūlas 
nesvarbias ministerijas bus 
priimti ir Elas partizanų 
atstovai.

Premjeras Plastinas yra 
karaliaus grąžinimo priešas 
ir Valstiečių-Socialistų Par
tijos vadas, bet jis nėra 
draugas graikų Tautos Va
davimo Fronto (EAM) nei 
šio fronto partizanų Elas.

Eisenhower ir Montgomery 
Tikisi Šiemet Laimėti

London. .— Naujų Metų 
sveikinimuose vienas ant
ram, anglų komandierius 
maršalas Montgomery ir 
visų talkininkų komandie
rius vakaruose, Amerikos 
generolas Eisenhower išrei
škė viltį, kad vokiečiai bus 
galutinai sumušti šiais 1945 
metais. Maršalas Montgo
mery sakė Eisenhoweriui: 
“Aš eisiu su jumis bet kur 
ir visur.” 

trauktis, dar mieste buvo 
10,000 gyvų žydų. Taigi pa
skutinę naktį naciai suvarė 
visus tuos žydus į vieno 
ketvirtainio kilometro plo
tą ghette, sustatė kulka- 
svaidžius ir urmu visus juos 
sušaudė. Pirm šaudymo, vo
kiečiai gazolinu apipylė tų 
žydų namus ir taip juos su
degino, kad visai nieko ne
liko iš tos žydams gyventi 
skirtos vietos, sako pulk. 
Pouyade.

kų, kad sulaikytų jankius 
Bastogne srityje.

Nuo vokiečių ofensyvo 
pradžios Belgijoj - Luksem- 
burge amerikiečiai sunaiki
no jau 400 nacių tankų, su
ėmė 20,000 priešų ir nuko
vė bei sunkiai sužeidė dar, 
40,000 hitlerininkų.

Tik Septintajai Amerikos 
armijai, pietiniame fronte, 
dar nesiseka, ir jinai buvo 
priversta pasitraukt 5 my
lias atgal 20 mylių ilgio 
frontu, Wisembourg srityje. 
Naciai per žiaurias atakas 
'arti Saarlauterno ir Bitche 
j privertė jankius apleist bu
vusį užimtą Vokietijos že
mės ruožą.

Viešame pareiškime 
Plastinas dėkojo ang
lams, kad jie padeda 
slopinti, girdi, “tamsikS 
tarptautiečių ir anarchistų 
figūras”, kaip kad jis vadi
na Elas partizanus.__________

Dar Niekas Neviršijo 
Amerikiečių Žygių, 

Pareiškė Patton
Francija. — Gener. Pat

ton, Trečiosios amerikiečių, 
arm. komanduotojas, savo 
pareiškime jiems sakė, kad 
niekas “visoj karinėj istori
joj neviršija jų žygių.”

“Jūs visuomet įveikėte 
gudrų ir žiaurų priešą”, pa
reiškė gen. Patton: ‘Jūs sa- 
vo nepalenkiama drąsa ir 
tvirtybe taip pat nugalėjote 
blogą orą ir visokias kliūtis 
'ant žemės. Nei karščiai, nei 
dulkės, nei potviniai, nei 
sniegas nesulaikė jūsų žy
giavimo pirmyn.

“Neseniai aš buvau pa
gerbtas antru ženklu ąžuo
lo lapų prie Atžymėtinos 
Tarnybos Medalio. Tikru
moje ta garbė buvo suteikta 
ne man, bet jums, ne už tai, 
ką aš padariau, bet už tai, 
ką jūs nuveikėte. Iš širdies 
gilumos aš dėkoju jums.”

Jugoslavijos Karalius Prie
šingas Jo Pavaduotojam
London. — Emigracinis 

Jugoslavijos karalius Pet
ras II pranešė Anglijos val
džiai, kad jis nesutiksiąs su 
anglų - amerikiečių skiria
mais jo pavaduotojais, iki 
jugoslavai per visuotinus 
balsavimus pasirinks, ar jie 
nori respublikos ar kara
liaus grąžinifno. Petras dė
stė, kad tik su jo pritarimu 
tegalima būtų skirt tam ti
krus jo pavaduotojus (re
gentus).
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J
Vieninga Organizuotų Darbininkų

Veikla Yra Būtina
Prieš tūlą laiką CIO prezidentas Phil

lip Murray pasiuntė laišką ADF prezi
dentui Wm. Green’ui, siūlydamas, Xad 
abiejų organizacijų atstovai susirinktų 
bendron konferencijon ir išdirbtų bendrą 
veikimo programą. Kam toji programa? 
Ji reikalinga tam, kad organizuoti dar
bininkai galėtų ryškiau pasakyti savo 
žodį visais, tiek šalį, kaipo tokią, tiek 
ypatingai darbo žmones liečiančiais klau
simais. Apvienyti, organizuoti darbinin
kai galėtų pasekmingiau darbuotis, tiek 
ekonom. srityje, tiek politinėje,—ypačiai 

' jie galėtų saugoti, kad nei kongresas nei 
valstijų seimeliai nepraleistų žalingų į- 
statymų. Apvienyti, organizuoti darbi
ninkai galėtų daug prisidėti prie įgyven-

\dinimo Ekonominio Teisių Biliaus; jie 
galėtų dikčiai prisidėti prie užtikrinimo, 
jog po karo bus 60-čiai milijonų darbi
ninkų darbo.

Murray teisingai nurodė, jog nesuti
kimai, įvykę praeityj, turi būti pamirš
ti šiandien. Atskilimas CIO nuo ADF 
neprivalo būti nuolat kartojamas ir sta
tomas kliūtimi vieningam abiejų organi
zacijų darbui. Abi organizacijos — CIO 
ir ADF — šiandien yra stiprios, didelės, 
savystovės ir kaipo tokios jos privalo 

- veikti išvien visais gyvybiniais krašto ir 
darbininkų judėjimo klausimais. Murray 
teisingai nurodė, kad “jauno amžiaus 
unijistai, dabar esą tame judėjime, nega
li atsiminti, neigi jie nori atsiminti va
karykščių žaizdų. Jie tik mato sukriki
mą ir pasidalinimą. Jie nekreipia dėme
sio į priežastis. Jie yra suįdominti sura
dimu priemonių tam viskam pataisyti.”

Prez. Murray toliau nurodė, jog pra
eituose prezidentiniuose rinkimuose bu
vo aiškiai įrodyta, kaip galima darbo 
žmonių mases, eilinius piliečius sukonso- 
liduoti dideliam politiniam žygiui ir nu
galėti reakcininkus. Jeigu tai buvo gali
ma atlikti prezidentiniuose rinkamuose, 
tai galima atlikti ir po rinkimų. Bend
rai veikiant, lengviau bus galima pa
siekti darbininkų algų pakėlimo, poka
riniame laikotarpyj pasekmingesnio re- 
konversijos plano pravedimo, ir t.t.

Išrodinėjęs tą viską, Murray siūlė p. 
Green’ui sušaukti bendrą abiejų didžių
jų organizacijų atstovų pasitarimą.

Betgi ADF prezidentas p. Green’as pa
siūlymą atmetė! Atmetė, pareikšdamas, 
jog, girdi, pirmiau vienybė turinti būti 
įvykinta “iš apačių,” o ne “iš viršaus.”

Pasirodo, jog ADF vadams bendra 
veikla nerūpi ir jie jos nenori. Į tai ge
rai atsakė “CIO News”, organas CIO. 
Laikraštis kritikuoja ADF vadus, nuro
dydamas, jog viskas, ką jie sako, neati
tinka tikrovei. “CIO News” nurodinėja, 
kad organizuotos darbininkų “apačios” 
veikia išvien, veikia gerai, jei tik taip 
veiktų “viršūnės”, tai dalykas eitųsi vi
sai patenkinančiai. Savaitraštis primena 
prezidentinius rinkimus ir sako:

“čia ir vėl darbininkų vienybė buvo 
kur kas tvirtesnė ‘darbo lauke’ negu 
^viršūnėse’. Milžiniška organizuotų dar
bininkų dauguma, nepaisant, kuriai or
ganizacijai jie priklausė, darbavosi ir 

balsavo už Rooseveltą. ADF ir Geležin
keliečių Brolijų nariai nesidrovėjo stoti 
j bendruosius komitetus su .CIO nariais 
ir dirbti su jais glaudžiai išvien kiekvie
name dalyke.”

Tačiau, “CIO News” nurodo, “viršū
nėse” tūli ADF vadai siekėsi tą judėji
mą stumti atgal. “Jie buvo neva neutra
lūs arba netgi rėmė Dewey poziciją, už- 
gyrė eilę reakcinių kandidatų į kongresą 
ir patardinėjo savo vietos organizaci

joms nekooperuoti su CIO politinėj veik
loj.”

Ir CIO organas reiškia pageidavimo, 
kad ADF eiliniai nariai tęstų savo pra
dėtąjį darbą, reikalaudami iš savo vadų, 
kad jie dalyvautų bendroje veikloje su 
CIO vadovybe, kviečiančia vienybėn.

Mes pilnai sutinkame su “CIO News” 
nuomone ir manome, jog ADF eiliniai 
nariai nesiliaus dirbę iki jų vadai sutiks 
bendrai veikti su CIO vadovybe visais 
svarbiaisiais klausimais.

Automobilių Darbininkai 
Balsuoja

Jungtinė Automobilių Darbininkų 
•Unija (United Automobile Workers, 
CIO) išsiuntinėjo 1,200,000 savo nariams 
balotų balsuoti referendumu “streikuoti 
ar nestreikuoti” klausimą/Balotų siunti
nėjimas jau prasidėjo. Balsavimai priva
lo būti susiųsti į centrą ne vėliau š. m. 
vasario 17 d. (Esantieji apie 250,000 ka
rinėje tarnyboje unijos narių taipgi bal
suos, bet jų balotai gali būti grąžinti ne 
vėliau vasario 28 d.) Kai balotai bus su
siųsti, balsavimo pasekmes skaitys devy
nių narių komisija, kurios pirmininku 
yra George F. Addes.

Taigi Jungtinės Automobilių Unijos 
nariai šiuo sykiu stovi prieš svarbų klau
simą. Tiek CIO, tiek Automobilių Darbi
ninkų unijos vadai, toki, kaip prez. R. J. 
Thomas, kaip Philip Murray, jau daug 
sykių yra pareiškę, kad streikuoti karo 
metu, didžiojo krizio metu, yra neleisti
na, nes tas užduotų didelį smūgį ne tik 
pačioms unijoms, bet visam mūsų kraš
tui, mūsų karinėms krašto pastangoms.

Paskutinis automobilių darbininkų uni
jos suvažiavimas vienbalsiai pasisakė už 
nestreikavimą.

Streikuoti darbininkus šiandien aksti
ną tik toki neatsakomingi gaivalai, kaip 
visokios rūšies socijalistai, trockistai ir 
Lewiso šalininkai, kurie nori pakenkti 
mūsų krašto karinėms pastangoms. Su 
tokiais išvien eina toki samdytojai, kaip 
Avery. Šie daro viską sukurstymui dar
bininkų prie streiko, nes jiems rūpi įneš
ti į mūsų kraštą maišatę ir nesusiprati
mus, kurie pakenktų mūsų kraštui ir vi
soms Jungtinėms Tautoms, ir padėtų 
Hitleriui. 1

Rašydamas apie referendumą, Daily 
Worker šitaip pareiškia:

“šis referendumas nėra tai UAW uni
jos vidujiniu reikalu. Visos šalies akys 
yra nukreiptos į referendumą. Pirma, 
dėl to, kad čia yra liečiama pati didžiau
sia pasaulyj darbininkų unija. Antra, dėl 
to, kad šiuo referendumu liečiama Ame
rikos No. 1-mo karinės pramonės. Tre
čia, dėl to, kad besikoncentruodami ant 
UAW, konspiratoriai sąmokslininkai, 
stoją prieš pasižadėjimą nestreikuoti, 
taikosi išversti kertinį mūsų karo meto 
darbo santykių akmenį.”

Taip, visa šalis nekantriai žiūri į šį 
Jungtinės Automobilių Darbininkų uni
jos narių balsavimą. Žiūri ir laukia, ti- 

' kėdamasi, kad unijos nariai milžiniška 
balsų dauguma pasisakys už tai, kad ne
streikuoti karo metu.

Mes raginame visus automobilių dar
bininkus unijistus balsuoti “Yes”, bal
suoti už tai, kad nestreikuoti karo metu, 
kai milijonai mūsų karių didvyriškai 
grumiasi karo frontuose.

Nutraukti Ryšius Su Franko!
17,000 niujorkiečių praeitą antradienį 

vienbalsiai pareikalavo, kad Amerikos 
vyriausybė nutrauktų diplomatinius ry
šius su gen. Franco valdžia Ispanijoje; 

. kad mūsų šalis sulaikytų bet kokius 
siuntinius Ispanijon; kad būtų garantuo
ta Ispanijos liaudžiai teisė įsisteigti de
mokratinę valdžią; kad mūsų x kraštas 
teiktų medžiaginę ir moralę pagalbą Is
panijos republikonams, kovotojams dėl 
atsteigimo demokratijos tame krašte.

Tai buvo reikšmingas masinis mitin
gas, sušauktas darbo unijų, Ispanijos ka
ro veteranų ir šiaip piliečių, demokrati
niai nusiteikusių.

Reikšmingas jis buvo dar tuomi, kad 
jame buvo skaityta kalba, parašyta Juan 
Negrino, Ispanijos respublikos premjero, 
kuris šiuo metu gyvena Londone.

Juo tolyn, juo daugiau balsų bus pa
reikšta prieš budelį Franko, iki jis ne
bus pavalytas paskui Mussolinį, ir iki Is
panijos liaudis pati galės savo reikalus 
tvarkytis, kaip ji norės.

Laikas, jau labai laikas Amerikai nu
traukti diplomatinius ryšius su Franko 
valdžia.

Laisve—Liberty,. Lithuanian Daily

Naciai tai vadina “šposavimu.” Nacių karys nuėmė 
paveikslų saviškių, “šposaujančių” su Ukrainos žydu. 
Karys su savo tais paveikslais paskiau buvo raudonar
miečių paimtas belaisvėn. Pusantro šimto fotografijų, 
atimtų nuo mirusių ir belaisvėn paimtų nacių, dabar 
atgabentos Į Jungtines Valstijas. Russian War Relief 
priežiūroje jos siuntinėjama po visas J. V. parodai, 
kaip naciai vykdo savo “naująja tvarkų.”

Kas Ką Rašo ir Sako

ir

TEBEJIEŠKO ATLANTO 
ČARTERIO

So. Bostono Darbininko 
redaktorius yra kantriau
sias ir akliausias žmogus 
pasaulyje, Jis nieko nepa
miršta ir nieko nemato. Po
litikoje jis neišbėga iš lietu
viško piemens rolės. Jo gy
venimo fobija — komuniz
mas, Tarybų Sąjunga ir bol
ševikai.

Tai toks yra kunigas Ur
bonavičius, kuris savo raš
tus pasirašo didele raide 
“K.” Gruodžio 29 d. Darbi
ninke jis duoda du ilgu edi- 
torialu. Vienas ’ pašvęstas 
dar vienam sunaikinimui ir 
išnaikinimui . komunizmo. 
Pasikvietęs talkon už save 
aklesnį tūlą W. K. White, 
Urbonavičius ’suranda
svietui paskelbįa, kad “Ru
sija grįžta į caro laikus.”

Šiuo reikalu ginčytis su 
ponu White ir kunigu Ur
bonavičium būtų taip, kaip 
su pliku peštis arba su dur
nium diskusuoti filozofiją.

Kitam editoriale šis se
nas kunigas sušilęs jieško 
Atlanto Čarterio. Jieško ir 
nebesuranda. Vargšas de
juoja ir verkia:

Atlanto čarteris, tas lais
vės manifestas, tai tarsi Kon
stantino Didžiojo kryžius, 
kurs plevėsavo pirmųjų 
krikščionių kariuomenės vė
liavoje. “šiuo ženklu nugalė
si.” Konstantinas nugalėjo. 
Ir mes nugalėsime. Atlanto 
Čarteris tai aukštojo idealiz
mo iškaba. Tai kariams ir na
mų frontui įkvėpimo šaltinis.

Bet kas čia? Iškaba blun
ka, šūkis nebeveikia. Atlanto 
čarteris pradeda nebepatikti 
vienam, antram ir — trečiam. 
Jo principai esą pasenę, 
praktikoje nebepritaikintini. 
Neberealistiniai, nes tramdo 
begalinius imperialistų apeti
tus. Naivusis pasaulis (ypač 
mažosios daugiausia nu
skriaustos tautos) žiūrėjo į jį 
kaipo į išgelbėjimo ženklą, 
o čia pasirodo, kad jo visai 
nebėra. Tai- tik miražas, įkai
tintos vaizduotės padaras. . . 
Visuomenė neskaniai nusivy
lus. Čarterio autoriai nė kiek. 
Jų nieks nekankins, nė badu’ 
nemarins. Gerai dar, jai pra
tars sausos užuojautos žode
lį. Vieni pasakys: too bad; 
hard luck. Kiti: “koškie ig- 
ruški, a myškie sliozki” (ka
tinui žaislas, o peliukei- aša
ros) . ... Tik tiek paguodos iš 
Atlanto čarterio susilaukėm.

Bet visa bėda ne su At
lanto Čarteriu ir ne su Lie
tuva, o su šiuo nelaimingu 
kunigu. Jis savotiškai su
pranta Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Lietuvos 
laisvė jam tėra viena: kad 
ten ponai, kunigai ir sme- 
tonininkai turėtų pilną lais
vę Lietuvos žmones vergti 
ir išnaudoti. Kai Tarybų 
Lietuvoje to negali būti, tai 
negali būti nė Lietuva lais
va!

Lietuvos nepriklausomy
bė kun. Urbonavičiui taipgi 
tėra viena: kad* Lietuva 
būtų susidėjus ir su pačiu 
velniu, bile tik ne su Tary
bų Sąjunga. Urbonavičius 
nieko nesakė prieš savo ko
legą Pakštą, kuris sušilęs 
perša Lietuvai federaciją 
su Skandinavijos šalimis, 
švedų kalbą ir Švedijos ka- 

i ralių. Kad tokia Pakšto Lie- 
Ituva būtų visai priklauso
ma, Darbininko redaktoriui 
nesvarbu, bile tiktai jinai 
būtų chiniška siena atskirta 
nuo didžiosios Tarybų Są
jungos, kurion savo noru ir 
valia Lietuva įstojo.

Atlanto Čarterį kun. Ur
bonavičius irgi supranta ir 
aiškina savotiškai. Jo su-s 
pratimu, Atlanto Čarteris 
nebūtų prapuolęs ir gražiai 
tebegyvuotų, jeigu iš Lietui 
vos žmonių būtų atimta tei
sė spręsti savo likimą. Juk 
tas pats Darbininkas ir visa 
klerikalų spauda reikalavo 
ir reikalauja, kad Amerika 
pasiųstų Lietuvon armiją 
panaikinti Lietuvos žmonių 
1940 metais padarytą pasi
rinkimą. Kai to nėra, kai 
Amerika to nepadaro, tai 
kunigas, gailiai apraudojęs, 
amžinai palaidoja ir patį 
Atlanto Čarterį.

“Mes Pateiksime Vokiečiams 
Rūsčią Sąskaitą”

VILNIUS. — Jaunų vy
rų kolona žygiuoja Gedi
mino gatve. Aš sustoju ša
ligatvy ir akimis j ieškau 
pažįstamo. Pro mane plau
kia tiesios gretos, plaukia 
saulės įdeginti rimti vei
dai.

tos valandos, kada galėsime 
pateikti rudiesiems grobi
kams savo rūsčią sąskaitą, 

!— pasakė broliai Antanas 
ir Mykolas Zimkai.

— Hitlerininkai nužudė 
mano brolį, — tarė Petras 
Urbonas iš Pernaravos vai-

'sčiaus. — Aš prisiekiau už 
jo kraują atsikeršyti. Savo 
priesaiką aš greit įvykdy
siu. Štai, mano valsčiaus 

i draugai: Stankus Pranas, 
j Ramoška Alfonsas ir Kača- 
įnauskas Juozas buvo pūdo
mi vokiečių kalėjimuose ir 

! lageriuose. Dabar gi mes vi- 
jsi džiaugiamės, kad einame

Tai Kėdainių padangės 
žaliųjų sodybų sūnūs.

Kolona eina pro katedrą, 
pro Gedimino kalną. Čia 
vyrai skambia daina pa
sveikina bokšte plevėsuo
jančią raudonąją vėliavą. 
Aš einu šalia, nes mane 
traukia jų daina ir tvirtas 
kariškas žingsnis.

Prie šv. Onos bažnyčios mušti vokiečių, 
jaunas leitenantas, kolonos 
viršininkas^ sustabdė vyrus 
trumpam poilsiui. Vyrai pa
kriko ir kas sau susėdo aik
štėje. Čia malonus leitenan
tas leidžia man pasikalbėti 
su kėdainiškiais. ,

— Na, drauge, — paklau
siau linksmų vyruką Lesau- 
ską Juozą iš Baisogalos, — 
kaip vyko jūsų žygis į 
nių?

Vil-

dai-
nas!

ras?
deš

—Mano brolį Taip pat nu
žudė, — liūdnai prašneko 
Pauličenko Anatolijus iš 
Grinkiškio valse. — Mane 
gi tris kartus vežė į Vokie
tiją ir tris kartus pabėgau.

— Aš atkeršysiu už su
šaudytą draugą, — sušuko 
Ramančikas Trafimas.—Už 
palankumą tarybinei val
džiai aš ir mano trys bro
liai buvome pūdomi Prave- 
niškių stovykloje. Vokiečiai 
turės atsakyti už visus jų 
įvykdytus žvėriškumus, už 
tų šimtų tūkstančių taikių 
gyventojų kraują, kurį jie 
praliejo viešpataudami Lie
tuvoje!

Skardus leitenanto balsas 
sukomandavo rikiuotis. Ne
trukus kolona sujudėjo pir
myn. Aš pamojau ranka ir 
palinkėjau laimingo žygio 
kėdainiškiams. (

J. Kasčiūnas.

Išdainavom visas
— atsakė jis. 
Ir suvalgėt visas
— pridūriau.
O, ne! Dešrų mes tu

rėjome daugiau, kaip dai
nų!

Mane apsupo būrys vy
rų.

— Drauge, kas naujo 
fronte? — klausia visi. Aš 
papasakojau, kad Raudon. 
Armija jau priėjo prie Še
šupės Vokietijos > sienos, 
kad Francūzų ginkluotosios 
pajėgos vaduoja Paryžių, 
kad rumunai pradėjo vyti 
vokiečius iš savo žemės.

— Tai išeina, kad tam ru
dam šuniui ant kaklo kilpa 
vis mažėja ir mažėja! — 
Sušuko drg. Lesauskas. — 
Ir mes, kėdainiškiai, palikę 
savo sodybas, metę dalgius 
ir plūgus einame tos kartu
vių virvės taip patraukti, 
kad jis amžinai nebepasiek
tų kojomis žemės.

Kiti baisogaliečiai, kaip: 
Vaidilas Grigalnis, Dubaus
kas Vladas, Mackevičius 
Justas ir broliai Varankevi- 
čįai prašė užrašyti šiuos jų 
lodžius: “Dabar Lietuvos 
keliais į Vilnių traukia ilgos 
kolonos vyrų. Mes greit įsi- 
liesim į garbingos Raudono
sios Armijos lietuviškuosius 
dalinius. Rudasis fašistas 
atvarytas prie savo kapo 
duobės. Mes duosime jam 
krūtinėn paskutinį smūgį.”’

— Štai, — pridūrė dar 
Varankevičius Vacys, —aš 
turiu 5 brolius. Visi esame 
lauko darbininkai. Vokiečių 
“arbeitsamtas” mus visus 
varinėjo į darbus už pfeni
gus. Trejis metus mes gy
venome kaip paskutiniai 
vergai. Šiandieną, štai, aš 
žygiuoju su savo jaunes
niuoju broliu. Kiti trys ma
no broliai jau vakar pro čia 
pražygiavo. Greit būsim jų 
žemėj ir ten....

Brolis sugniaužęs kumš
tis ir sukandęs dantis j ieš
kojo baisaus žodžio tam 
kerštui išreikšti. Bet jis nu
tilo ir' nusisuko. Aš prieinu 
prie vyrų iš Ariogalos:

— Mes kovosime už visos 
Lietuvos, išvadavimą ir už 
galutinį hitlerinės Vokieti
jos sutriuškinimą. Tie žvė
rys Ariogaloj pirmomis o- 
kupacijos dienomis sušaudė 
visus pažangius miestelio 
gyventojus. Jų dvyliką už
kasė miestelio sode. Mūsų 
miestelis dabar sudegintas. 
Riogso tik anglių krūvos. 
Mes ariogališkiąi degame 
didelių kerštu ir laukiame

Maine Valstijos Žinios

Per Kalėdas teko svečiuotis 
pas draugus J. Liaudanskus 
Lewistone, tai labai nuoširdūs 
žmonės. Tik gaila, kad drg. 
Liaudanskas labai mažai tegali 
apleisti lovą. Mat, 68-ti metai 
lydi jį į žylovės gyvenimą — ir 
taip senystė slegia jį žemyn. 
Su naujais metais linkėtina 
jam sveikatos, žadinančios 
prie veikimo . . .

Bet jų duktė Leona tik 15 
metų ir jau paskutinę žiemą 
lanko high school. Stropiai ren
giasi dėl universiteto kursų — 
studijuoti žurnalizmą ... Mat, 
ji turi gabumų dėl žurnalisti
kos .. .

Beje, mes su drge Liaudans- 
kiene aplankėm ir Laisvės va- 
jįninką J. Žilinską. Tai gana 
draugiški žmonės. Čia jift pasa
kojo iš vajaus patirtų nuotikių. 
Jų sūnus yra S. V. armijoj ir 
kaujasi už demokratiją su fa
šistiškais japonais. Tad jis iš 
fronto ir prisiuntė baksą įvai
rių daiktų. Čia man į akį me
tėsi, atimtas iš japono virš 20 
colių ilgio mūšio peilis. Tuo
met Žilinskienė pasakė taip: 
Japonai yra mažiukai, tai jų 
ir rankos trumpos — todėl jų 
peiliai yra ilgesni ...»

Po tam užėjom pas F. Apse
gus, irgi priimnūs draugai. Jų 
sūnus irgi armijoj, -čia prisi
minėm apie vietos lietuvių vei
kimą ir tt. Tarpe vietos lietu
vių drgė Apšegienė yra veikli 
mojteris. Ji 
mokyklą ir 
vartoja — 
mieste.

Sustojom 
seseries bute pas A. Juodzuke- 
vičius. Taipgi malonūs lietu
viai. Jų du sūnūs yra kariuo
menėj — vienas kapitonas, o 
antras provizijos viršininkas.

Dar vienas lietuvis ant gat
vės man pasakojo' šiaip: Čia 
lietuviai bendrai veikė, kuomet 
kunigo' nebuvo. Bet per beržy
ną į Berlyną ir iš nacių sosti
nės atidūmė čia, kad kiršyti 
vieną prieš kitą ir pasidaryti 
lengvą gyvenimą. Jis pridūrė 
taip* kunigai, tai, kaip tas 
ožys ‘prie šieno vežimo, lenda 
prie gražaus būrio lietuvių!

Baltrus Pirmi,

Sovietų kariuomenė per 
dieną sudaužė bei iš veiki
mo išmušė 19 vokiečių tan
kų. Buvo nušauta JI nacių 
lėktuvai.

drg. Liaudansko

yra baigus rusų 
latvių kalbą gerai 
augus Liepojaus

Amerikos lakūnai jau 11 
dienų paeiliui bombardavo 
Vokietiją.

HITLERININKAI NUŽU
DĖ DAR 13 ČECHŲ

Stockholm. — Pranešama, 
kad naciai vokiečiai Prago
ję, Čechoslovakijos sostinė
je, sušaudė 13 cechų už tai, 
kad jie sušelpė vieną prieš- 
hitlerinį pabėgėlį. ,Per 'riau
šes prieš vokiečius cechų 
patri jotai nukovė daug na
ciškų “savisargos” oficierių 
ir visiškai sunaikino Impe
rial viešbutį, hitlerininkų 
centrą.

O vis tai dėl tos mūsų se
nosios tėvynės Lietuvos. Ji 
nebepamatysianti “laisvės” 
ir “nepriklausomybės.” At
lanto Čarteris jos nebeiš- 
gelbėjęs.
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KOSTAS KORSAKAS.

Simanas Daukantas Prieš Vokiš
kuosius Grobikus

(Tąsa)
Lietuvių istorinėje litera

tūroje vargu rasime su di
desne širdgėla ir ryškumu 
aprašytas senovės lietuvių 
giminių kančias ir skriau
das, patirtas iš vokiečių 
grobikų, kaip tai yra apra
šęs S. Daukantas.

Tačiau su nemažesniu 
jausmingumu ir užsidegi
mu S. Daukantas vaizduoja 
mūsų senovės lietuvių •pa
triotizmą, jų nepalaužiamą 
ryžtingumą ginant savo 
krašto laisvę nuo įsiveržė
lių vokiečių, jų degančią 
neapykantą priešui.

Šiai temai S. Daukantas 
paskiria daug vietos savo 
veikale, tačiau būdingiau
siai ir vaizdingiausiai jis 
ją išryškina tariamojoje 
Krivių Krivaičio kalboje, 
pasakytoje XIII amžiaus 
pradžioje. Pasak S. Dau
kanto, “Krivė Krivaitis, vi
sų aukščiausias kunigas, 
suvadinęs gimines ties Ker
nave, maldavo dievus užta
rytojus Lietuvos, o pabai
gęs maldą, sako, būk taip 
taręs suėjusioms giminėms 
svieto: \

“Atėjo jau žmonės, vadi
nami krikščionys, kurie, 
norėdami jums liuosybę iš
plėšti ir amžinai pavergti, 
visaip jumis vilios. Mokys 
jus sekti išmintingus ir 
protingus įsakymus, bet 
anie patys jų niekuomet 
nepildys. Linkės jums 
mylėti artimą savo it patį 
save, vienok patys gers jū
sų kruvinas ašaras ir kru
viną prakaitą, nors vieną 
dievą garbins ir vienos vie
nos bus. — Jūs dieną naktį 
dirbdami nepakakinsite 
turtų ir gėrybių tiems 
kraugeriams, kurių kalbos 
nesuprasit, sakau, kapus 
tėvų savo išarsite, miškus 
šventus iškirsit, versmes 
balas išdžiovinsit, tačiau 
nei taip jų godumo nepaso- 
tysit. Bet dar, kad jums 
nelaimes tas darys, lieps 
kentėti, džiugindami antru 
gyvenimu ir tardamies, jog 
už jus pačius bus tenai lai
mingesniais, vienok patys 
į tą antrą gyvenimą neat- 
bos. Jūsų vargai, ašaros jų 
širdžių negraudins. Šimtus 
tūkstančius metų jiems 
vergausi t, o jokios iš jų pa
guodos nesulauksit. Pa
neigs anie jūsų bočių pra
bočių išmintingą tikėjimą, 
įstatymus ir apsiėjimus, 
nebeleis rašyti skaityti sa
vo kalba, ant galo išplėšę tą 
paskutinę privilegiją (tei
sę), paskaitys jus pačius 
tarp savo gyvulių, dovanos, 
mainys, pardavinės viens 
kitam it bestijas ir tartum 
ant didesnės pajuokos va
dins dar jus savo broliais 
krikščionimis. Klausykite, 
mūsų giminės, čia susirin
kusios, tai yra žabangos 
(spąstai), kuriuose jie nori 
jūsų liuosybę nuspiesti; jei 
man netikite, veizėkite į 
latvius, kurie jau ašarose 
vargų savo paskendo. Neti
kėkit, sakau, jų žodžiais, 
šekit geriau įstatymus bo
čių prabočių, kuriuos pildy
dami nieko netrukote, visi 
liuosai laimingai, viso per
tekę gyvenote, dirbot sau 
kuomet galėjot, ilsėjot kuo
met norėjot, jei dar laimin
gais toliau norit būti, gin
kite drąsiai namus savo. — 
Atėjo, sakau, diena, kurioj 
reikia lietuviui žemaičiui 
ar liuosam mirti, ar amži
nu krikščionių vergu tapti” 
t(58 psl. Į.
/L >;
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S. Daukantas

Nėra reikalo įrodinėti, 
kad XIII amžiaus pradžio
je vargu galėjo būti pasa
kyta ir juo labiau užrašyta 
šitokia kalba. Jos pagrindi
nės mintys galėjo susifor
muoti tik tautinio roman
tizmo poveikyje. Tačiau jo
je su nepaprastu ryškumu 
iškyla visas S. Daukantas 
— ir kaip istorikas, ir kaip 
romantikas, ir kaip karštas 
patriotas, ligi širdies gel
mių neapkenčiąs amžinių 
Lietuvos priešų - vokiečių, 
kviečiąs savo tautiečius li
gi paskutinio atodūsio gin
ti tėvynės laisvę. Šioje kal
boje S. Daukanto žvilgsnis 
aiškiai nukreiptas ne tiek į 
praeitį, kiek į ateitį, ir sa
vo pranašingumu ji atrodo 
tartum taikyta dabarties 
laikams, savo vedamąją 
mintimi lyg būtų nukreipta 
prieš žvėriškąją hitlerizmo 
“ideologiją,” jau iš seno 
būdingą vokiškiesiems gro
bikams.

Tokiu būdu jau pačiame 
pirmame savo istoriniame 
veikale, parašytame dar 
jaunystės metais, S. Dau
kantas pakankamai aiškiai 
ir griežtai apibrėžė vokie
čius, kaip aršiausius lietu
vių tautos priešus tiek pra
eityje, tiek ir ateityje. Gali
ma visai sutikti su V. Lau
rinaičiu, specialioje studi
joje (išleistoj Kaune, 1936 
m.) plačiai nagrinėjusiu 
“Darbus senųjų lietuvių ir 
žemaičių,” kad “Daukan
tas, kaip lietuvis tautinin
kas, visur vokiečiams rodo 
neapykantą” (28 psk).

Dar ryškiau ir plačiau 
toji neapykanta vokiškie
siems grobikams pasireiš
kia kituose S. Daukanto is
toriniuose veikaluose, ypač 
jo didžiausiame veikale — 
“Istorijoje Žemaitiškoje,” 
kuri tik gerokai po auto
riaus mirties buvo išleista 
Amerikoje antrašte: “Lie
tuvos istorija nuo seniausių 
gadynių iki Gediminui D. 
L. K. parašyta 1850 m. Si- 
mano Daukanto, buvusiojo 
Vilniaus universiteto philo- 
sophijos magistro. Kniga 1. 
Plymouth, Pa. Kaštu ir 
spaustuvėje Juozo Paukš
čio, 1893 m.”

Šį S. Daukanto veikalą 
nuo pirmojo skiria, kaip 
matome, ištisi- 28 metai. 
Tačiau ir jame, nors rašy
tame jau nebe jaunuolio, o 
subrendusio istoriko, ran
dame tas pačias griežtai 
neigiamas pažiūras vokie
čių atžvilgiu. Matyt, per tą 
laikotarpį S. Daukantas 
juo giliau ir pagrindingiau 
tyrė Lietuvos istoriją, juo 
labiau įsitikino, kokie klas
tingi ir amžini lietuvių tau
tos priešai yra vokiečiai.

Pradėdamas savo “Lietu- 
vos istorijos” XVII skyriu
je aprašinėti “įsiveisimą 
vokiečių į žemaičių kraštą 
ir jų kovas su žemaičiais,” 
S. Daukantas, kaip ir savo 
jaunystės veikale, tuoj nu
rodo tikrąsias vokiečių gro
bikų veržimosi į Lietuvos 

kraštą priežastis. Tai buvo 
noras užgrobti Lietuvą. 
Lietuvių giminės, gyvenu
sios Baltijos pajūryje, kaip 
pažymi S. Daukantas, jau 
iš seno vedusios prekybą, ir 
svetimšaliai pirkliai čia bū
davę mielai laukiami, “ku
riems, nors ir krikščionims, 
vietininkai žemaičiai pago
nys nieko pikto nedarė.” 
Tai matydami vokiečiai, 
kuriuos S. Daukantas vadi
na teutonais, taip pat “išsi- 
bičiuliavo metuose 1111 su 
žemgaliais, taip vadinama 
saulėtekine dalimi žemai
čių, ir libiešiais, gyvenan
čiais pačiame pajūryje; 
paskui prekiodami su jais 
medum, vašku, blomomis ir 
javais, apsigyveno pagre- 
vėje arba įtakoje upės Dau
guvos, vietoje šiandien Du- 
namunde vadinamoje. Teu
tonai, pelnydamiesi tenai 
gausiai ir veikiai, turtėda- 
mi, masino kitus savo vien
taučius įnamauti, kurie, 
smailaudami pelno, kasdie
ną tenai tvino. Juo į dides
nes pažines tie svečiai su 
žemgaliais suėjo, juo dides- 
niai teutonai gerinosi, žval
gydamiesi, kas kame yra. 
Pažinę paskui žemgalių rė
dą, galybę ir turtus, užsi
geidė jų valdimieriais pasi
daryti, jų kraštą užimti ir 
juos pačius pavergti” (143 
psk). Kad šis plėšikiškas 
sumanymas lengviau būtų 
įvykdomas, vokiečiai, anot 
S. Daukanto, ir sumanė “li- 
čyną (kaukę) krikščioniš
kos tikybos užsimauti.”

S. Daukantas, pats tikin
tis žmogus, savo “Istorijo
je” plačiai svarsto klausi
mą, kodėl senovės lietuvių 
giminės nenorėjo krikštytis 
ir taip atkakliai keletą am
žių priešinosi joms nešamai 
krikščionybei. Ar tai buvo 
senovės lietuvių dvasinio 
tamsumo ir kultūrinio at
silikimo pažymys, kaip tai 
skelbė vokiečių riteriai ir 
jų metraštininkai? S. Dau
kantas griežtai atmeta šį 
istorijos moksle vokiečių 
paskleistą šmeižtą, pačius 
“kultūrtregerius” parody
damas buvus tamsuolius ir 
nemokšas. Kalbėdamas apie 
kalavininkų ordeno organi
zaciją ir jo sudČtį, S. Dau
kantas su ironija pastebi: 
“Nereikėjo tiems zokonin- 
kams (vienuoliams) moky
tiems būti, retai didžiai ku
ris rašyti temokėjo, o visos- 
maldos gana jiems buvo 
“Tėve mūsų” ir “Sveika 
Marija” sukalbėti” (159 
psl.).

Kitoj vietoj S. Daukan
tas duoda dar griežtesnį vo
kiečių vienuolių ir jų krikš
čioniškos veiklos užgrobto
se Lietuvos srityse apibūdi
nimą:

“Kas buvo tenai tie mo
kytojai arba apaštalai, ku
rie tenai Evangelijos moks
lą netikėliams skelbė? Zo- 
koninkai, nenumaną kaip 
su žmonėmis elgtis, nežiną 
nei jų būdo, nei dabos, ne
moką jų kalbos; vienu žo
džiu, neturį nė jokio priva
lumo, kuriuo būtų galėję 
pasigerinti netikėliams ir 
juos pas save vilioti. Minti 
dar reikia, kaip išguldė tie 
mokytojai tiems netikė
liams krikščionių tikybą? 
Bruko netikėliams nuliūdi
mą, rūpesnį, liepė išsižadė
ti turtų, gėrybių ir paties 
svieto, kankinti savo kūną 
alkijimais ir novijimais, 
gyniojo jiems visų linksmy
bių ir džiaugsmo, skatinda-

t'

mi juos dieną ir naktį mel
stis ir rūpintis ne šiuo pa
sauliu, bet antruo, o ašaro
ti ir gailėtis už savo nuode-
mes. Apšlėkimas vandeniu 
būrio vyrų ar moterų buvo 
visas jų krikštas, o visas

Easton, Pa.

būrys, gavęs vardą Onos ar 
Jono, dyrino šalin, dūmo
damas, kaip savo naują 
vardą atsiminti. To dar ne
pakako, įkandin naujie
siems kunigams reikėjo ja
vus pilti ir dešimtinę duoti 
kurių pirma nežinojo. Tok
sai mokslas negalėjo sutikti 
nei su netikėlių protu, nei 
su jų liuosybę; todėl ran
dant tą žemgalių atkakly
bę, nereikia stebėtis, jog jie 
tempėsi ir nenorėjo krikš
tytis” (154 psl.).

Davęs šitokį nedvipras
miškai neigiamą vokiečių 
vienuolių ir misijonierių 
veiklos apibūdinimą, paro
dęs, kad krikščionybė tokia 
forma, kokia ji buvo skel
biama įsiveržėlių teutonų, 
stabmeldžiams lietuviams 
negalėjo būti priimtina ir 
negalėjo sudaryti jų dvasi
nėje pažangoje žingsnio į 
priekį, S. Daukantas kaip 
svarbiausią priežastį, kodėl 
senovės lietuviai taip at
kakliai priešinosi krikštui, 
nurodo vokiečių politiką už
kariautose lietuvių žemėse, 
jų. elgiasi su vietos gyvento
jais.

“Jau pats krikščionių el
gimosi su lietuviais ir že
maičiais netikėliais, — sa
ko S. Daukantas, — galėjo 
juos visai nugrėsti nuo 
krikščionių tikybos, ku
riems ji. dar baisesnė rodė
si, pažvelgus ant krikščio
nių kraštų ir jų elgimosi; 
ką tenai regėjo? Tą: kur 
krikštas stovėjo, ten svietas 
vergavo dieną ir naktį, ap- 
sloguotas rinkliavomis, mo
kesčiais; dešimtinių vienų 
kunigams negalėdami pa
kakinti, muko visą palikę į 
Lietuvą ir žemaičius pas 
pagonis tenai liuosais nuo 
kruvinos vergijos bent atsi
pūsti; reikėjo pilis, bažny
čias, rūmus, vienuolynus 
mūryti -veltui svetimiems 
Jomylistoms, kurių kalbos 
nesuprato, nei patys jiems 
guodžiantis buvo supranta
mi, neigi jų tikybos išma
nė; daug kartų svetima di
duomenė, o vietoviai arba 
vietininkai jų vergai; kas 
prašalietis tas geresnis, kas 
vietovis, tas prašaliečio 
vergas ir mulkis; geroji 
vieta, geresnis gyvenimas 
svetimam atiduotas, o vie
tovis pavarytas, ar į vergus 
jam atiduotas. Todėl alvie- 
nam lietuviui ir žemaičiui, 
pažvelgus ant tų nuodėmių 
ir nedorybių krikščionių, 
šiurpulys apnykdavo, o so
puliai širdį perverdavo, at
siminus, jog jo lygi nelai
mė laukia, jei jis krikštisis” 
(160 psl.).

Kitoje vietoje, jau savo 
veikalo pabaigoje, apiben
drindamas šią mintį kaip 
galutinę išvadą, S. Dau
kantas dar aiškiau nurodo, 
kokią socialinę vergovę, 
dvasinį pavergimą, vokiš
kųjų atėjūnų protegavimą 
ir vietos gyventojų beato- 
dairinį niekinimą nešė vo
kiečiai grobikai po krikščio
nybės priedanga:

(Bus daugiau)

KADA BŪSITE 
NEW YORKE 

LAISVĘ 
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue. 
Prieš Grand Bar & Grill. 

B........................   M

Nariai United Retail, Wholesale ir Dept. Store Em
ployees (CIO) praneša visuomenei, kad jie užstreikavo 
keturias Montgomery Ward & Co. krautuves Detroite 
dėl to, kad Sewell Avery atsisakė pildyti Karinės Darbo 
Tarybos Įsakymus. Unija laukė vyriausybės Įsikišimo 
ir tas buvo padaryta, Detroite ir kitur tos firmos krau
tuvės perimtos vyriausybės žinion.

METINĖ KONFERENCIJA
ALDLD 2-ro Apskričio me

tinė konferencija įvyksta nedė
lioję, sausio (January) 14 d., 
1945, Laisvės name, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 10 vai. ryto.

Visi ALDLD 2-ro Apskričio 
kuopų nariai, kurie esate iš
rinkti nuo savo kuopos dele
gatais į šią konferenciją, įsitė- 
mykite konferencijos dieną ir 
valandą gerai ir prisirengkite 
joje dalyvauti, be jokio išsisu
kinėjimo. Nes mūsų organiza
cijos veiklumas priklauso nuo 
mūsų pačių veiklumo.

Jeigu būtų tokių atsitikimų, 
kur Apskričio kuopa negalėjo 
suspėti turėti susirinkimą išrin
kimui delegatų konferencijai, 
tai valdyba turi teisę ir prie
dermę pasirūpinti, idant tinka
mi delegatai ir ganėtinas kie
kis būtų paskirta kuopos dele
gatais kuopą atstovauti konfe
rencijoje. Tas labai svarbu, at- 
sakomingieji kuopų nariai ge
rai tą Įsitėmykite ir savo už

Laisvoji Sakykla
“Kaip Auga Bendras Amerikos 

Lietuvių Šalpos Fondas”
. I

Po tokiu antgalviu Keleivio 
50 num. tilpo dr. K. Pakšto 
pranešimas apie to fondo au
gimą. Labai būtų smagu ir 
linksma, kad taip būtų. Kas gi 
nenori pagelbėti nuteriotai mū
sų Lietuvai ir jos vargstan
tiems žmonėms.

Bet pažiūrėjus į paskelbtus 
valstijų ir kolonijų skyrius, 
tuojau metasi į akis, kad da
lykai nėra taip, kaip jie yra 
paskelbti. Tuoj matosi, kad tai 
yra kreiva propaganda atsieki- 
mui savo juodų tikslų, ir noras 
pablofinti, kad' Amerikos vi
suomenė eina su jais.

Kokie tie jų skyriai, tai pa
analizuosime jų bent porą, 
apie kuriuos man gerai žino
ma.

N,ew Jersey valstijoj, rašo 
dr. K. Pakštas sekamai: “EI i- 
zabethe, num 24, pirm. kun. 
J. Simonaitis; Elizabethe num. 
37, pirm. J. Žilevičius; Eliza
beth num. 45, pirm. p. Degu
tienė; Elizabeth, num 46, pir- 
min. p. J. Norbutienė; Eliza
beth num. 47, pirm. p. M. Pa- 
valkienė.

“Dar 3 nauji skyriai Eli
zabeth mieste laukia numerių. 
Tad iš viso šis nedidelis mies
tas turės 3 skyrius.”

Matyt, dr. Pakštas taip už- 
interesuotas “visuomenės pri
tarimu,” kad pamiršo ir pa
prastą skaitlinę, kad pagal jo 
paskelbimą, 5 skyriai jau turi 
numerius ir 3 sk. dar laukia. 
Tad viso būtų 8-ni, o ne trys.

Iš to matosi, kaip lengva su
organizuoti tuos skyrius: Kun. 
J. Simonaitis turi skyrių, varg. 
J. Žilevičius turi skyrių, kun. 

duotį atlikite tuojaus.
Nepamirškite atsivežti kon- 

ferencijon duoklių pasimokėji- 
mui į Apskritį.

Delegatai renkami vienas 
nuo kuopos ir vienas nuo kiek
vienų penkių kuopos narių.

Brooklyniečiai yra nusitarę 
pasitikti konferencijos delega
tus tikrai draugiškai ir svetin
gai. Mūsų Apskričio moterų 
kuopa, 81-ma , nutarė pasi
stengti pagaminti delegatams 
pietus. Jos tam darbui jau iš
rinko net Brooklyn© pietų da
rymo čampijones — drg. Le- 
vanienę ir drg. Augutienę. Tai
gi, delegatai bus ir pavaišinti.

Jeigu karo aplinkybės tam 
darbui nepakenks* tas tikrai 
bus įvykdytas.

Dar turiu pastebėti ir širdin
gai raginu: pasistengkite visi 
kuopų delegatai būti konfe
rencijoje, ir būkite laiku !

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Apskri
čio pirmininkas.

gaspadinė ir jos draugės po 
skyrių !

Kokia nauda iš tų skyrių, tai 
Pakštas pats patyrė ir patyrė 
‘‘visuomenės pritarimą” tam jo 
darbui. .

Andai tie Elizabetho skyriai 
įrengė dr. Pakštui ir A. Lauč- 
kai, Am. redaktoriui, prakal
bas. Į prakalbas žmonių susi
rinko nedaug. Laučka kalbėjo 
žmoniškiau. Pakštas, kiek drū
tas, skerečiojosi ir šmeižė So
vietų Sąjungą. Ir pasekmės to 
viso buvo, kad tose prakalbo
se Lietuvos šalpai surinkta 
apie $80 ir už tokią neskaitlin
gą kolektą dr. Pakštas susirin
kusią publiką išvadino kiaulė
mis. Tokia jo kalba daugelis 
pasipiktino ir apleido svetai
nę jam kalbos nebaigus. Jei
gu tas reiškia visuomenės pri
tarimą, tai tokio pritarimo jam 
linkiu ir kitur.

Tam pačiam Elizabethe gar
sinama 5 skyriai, tačiau nei 
jokios draugijos nėra prisidė
jusios prie tų skyrių.

Newarke tas pat. Andai šv. 
Jurgio Draugija buvo sušauku
si draugijų konferenciją ap
svarstymui Lietuvos šelpimo 
reikalą. Trečiokiniai bandė 
įpiršti savo 8-nių apaštalų ko
miteto skyrių su visais činovni- 
kais, tačiau konferencija at
metė. Ir iki šiol nei viena New
ark© draugija nėra prisidėjusi 
prie tų 8-nių apaštalų.

Ignas.

IK),000 jankių puola na
cius Belgijoj, sako Berlynas.

Jungt. Valstijų lėktuvai, 
tarp kitko, bombardavo ja
ponus ir Formosos saloj.

Kliubo Labdaringumas
Sausio 1 d. Lietuvių Piliečių 

Kliubas savo mėnesiniame su
sirinkime raportavo, kad pa
siuntė Kalėdų dovanas dėl 43 
kareivių, jūreivių, kliubo na
rių, iš kurių tarpo vienuolika 
prisiuntė padėkavojimą. Apart 
to, pasiuntė penkiem savo 
miesto ligoniam po krepšį ka
lėdinio visokio maisto. O ke-. 
liem mirusiom po gėlių vaini
ką, natūralu, savo nariams.

Kliubas Kalėdų vakarą su
rengė vaikučiams vakarienę su 
dovanom nuo Kalėdų Dieduko. 
Visos tokios ir tam panašios 
dovanos kliubui kaštavo dau- »
giau kaip du šimtai dolerių. 
Mūsų kliubas bagotas ir gar
bingas, jam toki maži kaštai 
nieko nereiškia!

Ilgai kaip serga kliubo na
rys Charles Kuzinas. Jo sušel- 
pimui kliubas nutarė surengti 
kortų pramogą. Dieną parinks 
išrinktoji komisija.

šiame susirinkime prisirašė 
46 nauji nariai, didžiumoj sve
timtaučiai. Įstojimas kaštuoja 
$1 per metus. Kliubą pasveiki
no su Naujais Metais apskri^. 
čio teisėjas William Freck, ir 
mūsų kongresmanas iš Wash
ington, D. C., Francis Walter.

Mirė J. Srebalius.
Gruodžio 27 d. mirė Jonas 

Srebalius, 59 metų. Buvo ra
maus būdo, geros širdies vy
ras. Jis niekad nieko piktu žo
džiu neužgaudavo, o ir neatsi
sakydavo dolerinę kitą paau
koti darbininkų reikalams, bi
le tiktai kas jo paprašydavo.

Velionis išgyveno šioj šaiyj 
33 metus, buvo pavienis ir gi
minių čionai neturėjo. Jonas 
kuone per visą laiką sunkiai 
dirbo pas C. K. Williams, ma
liavų fabrike. Darbai ten nėra 
sveiki, visokios aštrios ir įky
rios dujos pakerta kožnam 
sveikatą. šapos darbininkai 
prisiuntė gėlių vainiką, bet bu
vo ir daugiau gėlių.

Iš Lietuvos paėjo nuo Žemai
tijos, Mustaičių kaimo, Kulių 
parapijos, Kretingos apskr. 
Prigulėjo prie vietos Lietuvių 
Piliečių Kliubo. Buvo laisvai 
palydėtas į amžiną atilsį į 
miesto kapus, per Jono Kali
nio graborystės įstaigą. »

Lai būna tau, Jonai, leng- \ 
va šios šalies, Dėdės Šamo, že- \ 
melė. vį

V. J. Stankus.

KRIENO AFORIZMAI
“Pats gyvenk ir leisk ki

tiems gyventi,” sakydavo 
Bronius Petruševičius, kuris 
tragiškai žuvo nuo bandito 
kulkos, ir kuris buyo mano 
mylimas draugay' Vargšas 
Bronius nežinojo; kad kapi
talistiniame surėdyme rei- 
reikia pačiam gyventi ir 
leisti kitiems liuos^ plėši- 
kaut, — jeigu pats nori gy
venti.

Kas drausmingai pildo 
autoritetų įsakymus, tas 
ir kitiems įsakymus duoda.

Biurokratas yra aristo
krato uodega; arba dar ge
riau: nusususios aristokra
to uodegos imitacija.

Kai kalbu, aš kalbu ne 
vienas: kalba mano 50 metų 
ir tūkstančiai karčių bei sal
džių prityrimų.

Yra tokių žmonių, kuriem 
negalima sakyt teisybės.

Ignoravimas yra geriau
sias prieš šmeižtus reaga
vimas.

Esi išmintingas, jeigu ne
paisai, kaip ir kas tave ne
teisingai apkalba.

Kas daugiau keikia, tas 
mažiau mušasi.

Pr. Krienas,

> \
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
j Lietuva Pasiekė Laisvę

WATERBURY, CONN.

' (Tąsa)
NUO VILNIAUS IKI NEMUNO

Galingais smūgiais Raudonoji Armija, 
kaip kokiais milžino kūjais, daužė vokie
čių frontą nuo Daugailų iki Želvos ir to
liau į pietus ir šiaurius.

Liepos 12 dieną atvadavo Senuosius ir 
Naujuosius Trakus. Lietuvos kunigaikš
tis Gediminas po Vilniaus pastatė Tra
kus, tai čia buvo galinga lietuvių tvirto
vė, apsigynimui nuo vokiečių kryžiuo- v • etų. '

Trakai yra dveji — Senieji ir Naujie
ji. Naujieji Trakai stovi prie Galvės eže
ro, o Senieji už kelių kilometrų į pietus. 
Abeji Trąkai yra seni Lietuvos mieste
liai. Naujuose Trakuose, prie pat ežero 
riogso senovės lietuvių pilies griuvėsiai, 
o kitos pilies ežere ant salos... Pilį prie 
ežero pastatė Gediminas, o ežero saloj 
— Kęstutis. Toj pilyj išgamos Jagailos 
agentai pasmaugė Lietuvos kunigaikštį 
Kęstutį. Šios istoriškos vietos surištos su 
lietuvių taufos kovomis už laisvę. Ir ka
da Trakai buvo išlaisvinti, tai mūsų my
limas poetas Liudas Gira rašė: •
“Po amžių vėl suskambo vardas: Trakai. 
Iš jų išvytas naujasai kryžiuotis.
Kiek daug, kiek daug lietuvininkui 

tai sako!
Kiek džiaugsmo mum: juk greit 

namo važiuoti!”
• • •• • •

Užuguostis, Žasliai, Stakliškes, Jėznas 
ir Birštonas.

Diena iš dienos telegramos iš Maskvos 
atnešė žinių, kad išlaisvinta šimtai Lie
tuvos miestelių ir sodžių.

Išlaisvinta Valkininkas, Bijūnai, Ei
šiškės, Aukštadvaris, Varėna, Žasliai, 
Marcinkonys, Vievis, Užuguostis, Stak
liškės, Jėznas, Darsūniškis, Birštonas, 
Butrimonys, Kronis, Kalviai, Merkinė; 
ir liepos 13 d. Raudonoji Armija išlais
vino Gardiną ant Nemuno kranto.

Raudonoji raitarija traukė plentais .ir 
vieškeliais, išilgai gelžkelius, linkui Gar
dino, Alytaus, Kaišedorių ir Kauno — 
linkui Nemuno, visų Lietuvos upių tėvo.

Ir kiekvieno miestelio ir sodžiaus išlai
svinimas atidengė naują lapą baisaus vo
kiečių žvėriškumo ir sadizmo. Kada iš
laisvino Užuguostį, ten apsilankė rašy
tojas J. Dovydaitis. Jis “Tiesos” nume
ry j iš l9 d. rugpjūčio aprašė sekamą bai
sų vaizdą:

“Žmogus kniupščias guli takeyj. Jo 
ranka agoniškai įsikabinus į žemę. Plau
kai išdraikyti. Prie jų prilipęs mažas 
beržo lapelis. Kraujo klanas skęsta ryt
mečio žolėj.

“Toliau už jo, prie namo slenksčio, 
moters lavonas. Senutės akys atviros. 
Stikliniam žvilgsnyj spindi siaubo išraiš
ka.

“Už jų dviejų baigia degti maža trobe
lė. Dūmai blaškos nuodėguliuose. Tarp jų 
suanglėję lavonai jaunos moteriškės ir 
vienerių metų mergaitės.”

Tokį vaizdą papasakojo rašytojui Apo- 
linas Žilinskas, kuris išlaisvintame Užu- 
guostyj ir apylinkėj eina tarybinės vy
riausybės sekretoriaus pareigas. Taip

Čausko šeimyną, vienkiemyj, vienas kilo
metras nuo Užuguosčio miestelio.

Stakliškių miestelyj rašytojas kalbėjo
si su miestelėnais ir valstiečiais.

— Mes važiuodavome į Alytų, —■ " pa
sakojo Stakliškių valstiečiai, — parsivež
ti iš koncentracijos logerio raudonarmie
čių belaisvių žemės darbams. Žmonės bu
vo panašūs į judančius skeletus. Reikė
jo juos įdėti į vežimą, o savo ūkyj, grį
žus namo, vėl iškelti. Patys jie jau nebe
galėjo judėti.

“Valstiečiai maitino raudonarmiečius, 
gydė juos. O kada jie sustiprėdavo, ap
ginkluodavo ir parodė kelią į laisvas Ta
rybų žemes. Įsiutusiems vokiečiams mū
sų valstiečiai pranešdavo trumpai: ‘be
laisvis pabėgo.’ Tai buvo tyli, bet nuožmi 
kova.”

• • •

Kovos buvo žiaurios. Visur vokiečiai, 
kaip kokia piktžolė laikėsi įsikibę į mies
telius ir kaimus, bandė pastoti Raudo
najai Armijai kelią ant kiekvienos upės, 
kiekvieno upelio.

Liepos 13 d. buvo žiauri kova už Va
rėną. Vokiečiai metė čia dvi pėstininkų 
divizijas ir įsidrūtino ant kalvų. Bet 
raudonarmiečiai skaudžiais smūgiais iš
taškė priešo jėgas, pagriebė daug gink
lų ir belaisvių, o likusius nuvijo linkui 
Merkinės ir Nemuno upės.

• • •

Druskininkai, Alytus ir Kaišiadorys
Liepos 15 dieną išlaisvinta iš nacių 

vergijos Druskininkai ir Alytus ir tuo 
būdu Raudonoji Armija įsitvirtino ant 
Nemuno krantų. Paliuosuota Punia, Ne- 
majunai, Galvonys, Darkšonys ir didelis 
gelžkelių mazgas Kaišiadorys.

Sekamą dieną Raudonoji Armija perė
jo Nemuno upę į vakarų pusę, Alytaus 
srityj, ir paėmė 40 apgyventų vietų. Pra
dėjo jsidrūtinimus ir sutraukimus jėgų 
išlaisvinimui Suvalkijos.

“Tarybų Lietuvoj,” liep. 29 d., šias ko
vas linkui Nemuno žymus lietuvių rašy
tojas Jonas Marcinkevičius sekamai ap
rašė :

Netoli Vievio viena valstiete man pa
sakė :

— Aš seniai sakiau: jeigu vokiečiai 
bėgs iš mūsii/krašto su kepurėmis, tai 
mums ne gyvenimas-, o jei be kepurių — 
bus gerai.

Valstietės žodžiai beveik išsipildė. Vo
kiški okupantai nuo Raudonosios Armi
jos iš Vilniaus Kauno kryptimi bėgo ne 
tik be kepurių, bet dargi ir be kelnių.

Pikta okupanto — padegėjo ranka 
nedaug tesuspoio sudeginti lietuviškų 
šiaudiniu pastogių pakeliui iš Vilniaus į 
Kaišedoris.

Kalbuosi su gyventojais. Jie džiūgauja 
vokiškų okupantų nusikratę ir pasakoja 
apie vokiečių žvėriškumus. 1942 m. va
sarą Žaslių valsčiaus Gelučių ir Talpūnų 
kaimų apylinkių vokiečiai surinko 37 vy
rus ir surakinę geležiniais pančiais išve
žė į mišką. Jie buvo įtarti, padėję tary
biniams partizanams. Kai vienas iš su
imtųjų — drg. Akelis paklausė gestapi
ninką, kur juos veža, šis dviem pirštais 
parodė kryžių. Dalykas buvo aiškus —

Waterburieciai Anna ir Jo
nas Jasilevičiai, gyvenanti 87 
Burr St., šias Kalėdų šventės 
praleido tikrai su didžiausiu 
džiaugsmu, nfes sulaukė sūnaus 
serž. Juozo, kuris išbuvo South 
Pači f i ke virš 
bar, gavęs 24 
atlankė savo
mam, rodos, betai p jau tokio 
navatnaus, beį 
suliepsnojo 
sulaukus 
svetį po 
matymo, 
lionei iš

trijų metų ir da- 
dienas vakacijų, 
tėvelius. Svetį-

tėvam tikrai 
šiirdis džiaugsmu, 

tokį mylimą, brangų 
virš trijų metų nesi- 
Serž. Juozas savo ke- 
South Pacific sueikvo-

nepralošta, jei Conn, valst. ko
lonijos, kaip New Haven arba 
Bridgeportas, kviestų newyor- 
kiečius su veikalu “Prieš Sro
vę” (žinoma, jei būtų galimy
bė gauti didelę svetainę). Aš 
manau, newyorkieciai neatsisa
kytų, o mums Conn, valstijos 
gyventojams būtų geriausia 
proga pamatyt tokį veikalą, ku
rio, žinoma, mes savo jėgom 
negalėtumėme suvaidinti. To
dėl New Havenas arba Bridge
portas rimtai apie šį dalyką 
pagalvokite.

Amerikiečiam pėstininkam glūdint pasienyje prie įėjimo i Bobenthal, Vokietijoj, 
Įeit. Stephen Uurtamo, chicagietis, grupės žvalgas, apžvalginėja, kur dar galėtų ras
tis nacių.

jo net apie tris mėnesius laiko, 
matomai, turėjo visokių truk
dymu, kol pasiekė U. S. .

Pasikalbėjus su Juozu, pa
pasakojo daug įdomių dalykų, 
ypatingai iš Baro Baro Island 
žmonių gyvenimo. Tikrai ten 
žmonės kitoniškai gyvena.

Apie save nenusiskundė, 
jam, esą, patinka kariškio gy
venimas ir jis gerai atrodo. 
Taip, rodos, kaip keli metai at
gal dainuodavo Vilijos Chore 
su savo broliu Jonu. Bet, 'palei 
motinos išsireiškimą, “mūsų 
Juozelis pasikeitęs, pusėtinai 
nervuotas.” Bet pas mamelę 
svečiuodamasis, atsigaus, at
silsės ir grįš į savo buveinę to
kiu kareiviu, kokis pirmu kar
tu apleido tėvelius.

Sausio 9 d. serž. Juozas Ja- 
silevičius jau ir vėl turės ap
leist Waterbury, tėvelius ir ke
liaus ten, kur jam bus skiria
ma vieta apsistot. Aš nuo sa
vęs linkiu Juozui geriausio pa
sisekimo sunaikinti priešus ir 
sugrįžus ramiai gyvent.

Jasilevičių antras sūnus 
serž. Jonas irgi jau trys me
tai kai pakviestas Dėdės Šamo, 
jau virš du metai kai užjūryj. 
Dabar randasi Franci jo j. Kol 
kas tėvai iš laiškų girdi, kad 
serž. Jonui gerai sekasi.

Kalėdų šventėms teko sve
čiuotis pas Julią ir Juozą Stan
kaičius, Jamaica, N. Y. Labai 
linksmai praleidome šventes. 
Pasitaikė, kad svečiavosi ir 
daugiau newyorkiečių. Užsimi- 
nėm apie neseniai perstatytą 
veikalą “Prieš Srovę.” Tiesa, 
man neteko matyt, kaip new
yorkieciai vaidino, bet mačiau 
1940 metais Lietuvoj, Kaune, 
Valst. Teatre. Veikalas “Prieš 
Srovę” tikrai yra vienas iš ge
riausių ir įdomiausių. Tą bent 
liudija žmonių išsireiškimai 
per spaudą po newyorkiečių 
suvaidinimo 10 d. gruodžio.

Man rodos, jei newyorkie
ciai tiek daug triūso pridėjo, 
kol veikalą ■ galėjo suvaidint ir 
tik vieną kartą, būtų nei kiek

ALDLD 28 Jep. susirinkimas 
įvyks 10 d. sausio. Kadangi 
praeito mėn. susir. dienoj tu
rėjome Laisvės 25-kių metų gy
vavimo pokilį ir susirinkimas 
neįvyko, tad šiame susirinkime 
turėsime rinkti naują valdybą 
1945 metams. O ir daugiau rei
kalų turėsime aptart. Į Tad, 
draugės ir draugai, nepamirš
kite susirinkimo 10 d., sausio, 
8 vai. vak., 103 Green St. apa
tinėj svetainėj. 'M;, V.

BOSTON, MASS.
Kalėdinių Dovanų Lietuvos 
Vaikučiams Vajus Eina Prie 

Užbaigos
Specialė rinkliava naujų 

drapanų Lietuvos vaikams nuo 
Amerikos lietuvių, kaipo Ka
lėdų dovana, Bostone ; užsi
baigs bėgyje kelių dieni], nes 
šis specialis siuntinys turės bū
ti išsiųstas ir pristatytas ant 
laivo pradžioje sausio mėne
sio.

Bostoniečiai labai gražiai ir 
pagirtinai reagavo į rinkliavos 
atsišaukimą. Labai gražių ir 
praktiškų drapanų sunešė ge
raširdžiai lietuviai. Jau gautų 
drapanų vertė sieks virš $1,- 
500 ir dar vis atneša. Su pa
baiga vajaus komitetas turės 
pilnesnį raportą, kurį paskelb
sim per spaudą.

Bostono skyriaus pirminin
kas J. Žekonis ir komiteto na
riai/”' dar prašo tų, kurie ne 
esaoąjįukavę dėl Lietuvoj vai
kučių, pasiskubinti atnešti sa
vo dovanėlę, nes laikas jau vi
sai trumpas.

Zavis.

ANTRAŠO NETURI

Man teko nugirsti daktarą 
J. Repšį diskusuojant šalpos 
klausimą su moterim, renkan
čiomis aukas Bendram Lietu
vių Fondui. “Aš, — dr. Rep- 
šis sako joms, — nesu prie
šingas aukoti šelpimui lietuvių 
ar bile labdaringam darbui,

betgi jūsų Bendrojo Lietuvių 
Fondo vadovaujami žmonės 
viešai yra išsireiškę, kad pini
gus jie siųs j Švediją, Portu
galiją, Argentiną ir, matomai, 
nėra priešingi siųsti į Berlyną, 
jei galėtų, bet į Lietuvą neno
ri siųsti,’ nes neturi kam, ant
rašo neturi, tad aukoti bile ko 
tokiems žmonėms, ką antrašo 
neturi, visai yra prieš logiką.”

Juokai juokais, bet šis posa
kis labai atitinka tikrovei. Lie
tuvių Bendrojo Fondo direkto
riai, tikėsite ar ne, pametė Lie
tuvos antrašą, už tai jie turi 
labai gerus antrašus ten, kur 
yra pabūgę po vieną ar du gry
nų fašistų ir jų nuotrupų! Jie 
neturi antrašo ir padėvėtų dra
panų siuntimui nuo karo nu
kentėjusioms lietuviams. Tiesa, 
jie renka drapanas, bet jie sa
ko, kad jų į Lietuvą nesiūs. 
Vis tai antrašo kaltė. Lauks 
kol tą antrašą gaus!

Su pinigais jie bėdos neturi, 
jeigu antrašo nėra, tai kas jau 
čia tokio: čia pat ant vietos 
ponai ir panelės pasikelia sau 
algas, padidina važiuočių ir 
sugaiščių kaštus, na ir taip ga
li tarpinti doleriukus, kad tik 
jų geraširdžiai patrijotai jiems 
duotų.

Su drapanomis, tai jau skir
tingos popieros. Matote, bro
liai, į Švediją, į Berlyną ar į 
Argentiną pabėgo iš Lietuvos 
ne artojai ai’ dirbtuvių darbi
ninkai, ne kiemsargiai ar gat
vių šlavikai, bet jau tituluoti 
žmonės: generolai, viršininkai, 
direktoriai ir kiti ponai Lietu
vos liaudies ėdikai. Jie gi bu
vo frakuoti, cilindriuoti, baltų 
pirštinaičių tipo žmonės. Argi 
galima dasileisti ir pasiūlyti 
tiems ponams gerokai apibliz- 
gintą ir palopytą Amerikos 
lietuvio darbininko aukota ži- 
poną, kad jis jį priimtų ir ant 
savo poniškos kupros vilktų ? 
Suprantama, kad tas neįma
noma ! Na, o siųsti į Lietuvą, 
lietuviams artojams irgi neį

manoma, nes jie remia tary
binę Lietuvos valdžią, tai ir ne 
verti padėvėto žipono.

Rinkti drapanas, tai jie ren
ka, bet kur jas dės, tai nei pats 
Dievulis nežino. Vis tai, mat, 
kaltė to antrašo pametimo, o 
kolei jie antrašą suras, tai, 
veikiausia, tas jų surinktas 
drapanėles kandys ir žiurkės 
čia pat ant vietos suvalgys.

/ Zavis.

PATAISA
Gerbiama Redakcija:

į apvaikščiojimo dienr. Lais
vės 25 metų jubiliejaus rink
tas aukas įsiskverbė klaida, 
nepažymint vardo K. Danusevi- 
čiaus, kuris aukojo $2.50. Pa
tikrinau sąskaitą, sutinka. K. 
Danusevičiaus pinigai ten pri
dėti, tik neįdėtas vardas, o kar
tais gal ir mano nebuvo para
šytas. Bet vistiek malonėkit tą 
klaidą atitaisyt. Be to, kuomet 
žymėjot aukotojų vardus, rei
kėjo pažymėt, kiek per paren
gimą surinkta aukų. Tiesa, 
krisluose buvo pažymėta, kiek 
viso surinkta aukų ir kam ski
riamos, bet tankiai krislų ne
pastebi, ir korespondencijoj 
nematydami, draugai įsižei
džia. Todėl, kuomet taisysit 
klaidą Danusevičiaus vardą, 
pažymėkit aukų viso surinkta 
$125.05. Liet. naši. $20.

M. Vaitonaitė, 
Waterbury, Conn.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

as nori gražiai laiką pr^eisti pasilinksminti ir< pasišokti užein; fA 
pas “Green Star Bar and Gri’l ’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ąteikite pasimatyti su Girtais. O
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE ®

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ |
►<□►< • re

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

® 459 GRAND ST.
OS (Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

.-7 y __ tK. y

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY
PUBLIC

1

$ O

TELEPHONE
STAGG 2-5043

I MATTHEW P. BALLAS g
M (BIELIAUSKAS)
| LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Wk Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. $0

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
w Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
•JA Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI 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 MOTERYŠ

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

I CHARLES J. ROMAN |
(RAMANAUSKAS) VA

v

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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
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Daugiau Amerikiečių Iš
laipinta į Mindoro

Leyte, saus. 4. — Jungti
nių Valstijų laivai dar dvie
jose vietose išlaipino savo 
kariuomenę į Mindoro sa
lą, kuri yra tiltas į L'uzoną, 
didžiausią ir svarbiausią 
Filipinų salą.
Smoge dar 25 Jap. laivam

Amerikos lakūnai nu
skandino bei padegė dar 25 
prekinius japonų laivus į 
vakarus nuo Luzon salos. 
Tarp sunaikintų bei sun
kiai sužalotų laivų buvo du 
stambūs transporto laivai, 
po 6,000 ir 7,000 tonų, ir 
23 mažesni.

ŽVALGYBINIŲ BŪRIŲ 
VEIKIMAS ITALIJOJ
Roma. — t Didoki ameri

kiečių žvalgų būriai prasi
veržė į stipriausią vokiečių 
poziciją linkui Massos, va
kariniame Italijos fronte. Į 
pietus nuo Bolognos, viduri
niame fronte, vokiečiai bu
vo užplūdę amerikiečių po
zicijas ties Livergnano, bet 
paskui amerikiečiai išvijo 
priešus.

NACIŲ - ŽVĖRIŲ DAR
BAI BELGIJOJE

Belgija. — Amerikiečiai 
patikrino, kad naciai Belgi
joj šimtais žudė gyventojus, 
įtariamus kaip vokiečių 
priešus;' mėsinėjo juos, svi
lino, mašinomis jų kūnus 
trėškė, o kankinamųjų bei 
žudomųjų kraują rynomis 
leido į tam tikrus indus. Tas 
kraujas buvo skiriamas na
cių kariams naudoti.

Maskva. — Sovietai saus. 
2 d. visuose frontuose su
naikino bei sunkiai sužalojo 
61 vokiečių tanką ir nušovė 
21 jų lėktuvą.

Roma.— Kanadiečiai Ita
lijoj atėmė iš vokiečių Con- 
ventello kaimą, arti Raven- 
nos - Ferraros vieškelio.

Prie Burmos Kelio chinai 
atėmė iš japonų Wanting 
miestą .

vėl Atakuoja grai
kų PARTIZANUS

Athenai. — Diena pir
miau buvo aptilę mūšiai 
tarp anglų kariuomenės i r 
graikų Elas partizanų. Da
bar anglai vėl puola parti
zanus sostinėje Athenuose. 
Partizanai ginasi minosvai
džiais, 75 - milimetrinėmis 
patrankomis ir kitais pa
būklais. Anglai suėmė dar 
70 partizanų.

Anglai Burmoje įsiveržė 
į Yeu, galinę Mandalay ge
ležinkelio stotį.

Anglų lakūnai atakavo 
Dortmund kanalą Vokieti- • • 
JOJ.

i------------------------------------------------------------------------------------- □

Dienraščio Laisves Bendroves
4

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-tos vakare.

• Bankietas 7 vai. vakaro
Visi Laisvės Bendrovės dalininkai dalyvaukite suva

žiavime ir po suvažiavimo būkite bankiete. Katrie dar 
nėsate dienraščio Laisvės Bendrovės dalininkais (šėri- 

. ninkais), tuojau jais patapkite. Už $10.00 įsigijęs Šerų 
būsi dienraščio Laisvės savininku ir leidėju.

BANKIETO BILIETAS $2.50.
(Valdžios taksai Įskaityti)

■------------* —   —r?—— 

Kodėl Mes Jų Tuomet Neapkentėme?
Parašysiu atsiminimų iš Lie

tuvos dar prieš Pirmąjį Pasau
linį Karą. Parašysiu apie lie
tuvių santykius su rusais. Mes 
rusų tuomet neapkentėme, 
nors nieko prieš juos neturėjo
me. Bet kadangi mes neapken
tėme caro valdžios, tai neap
kentėme ir jo tautos. Mes be
žemiai neapkentėme todėl, 
kad caro valdžia dalino žemes 
rusams, o lietuviams nedavė. 
O caro valdžia aiškino seka
mai : Lietuviai gali pirkti že
mes iš dvarponių, jeigu pasta
rieji parduoda. O kurie ponai 
dvarus praskolina Vilniaus 
bankui, tai tie dvarai priklau
so ne žmonėms, bet valdžiai. 
Valdžia ką nori, tą gali su jais 
padaryti.

Tuose gi dvaruose, nuo ma
no atminimo, ponų jau nebuvo. 
Jie gyveno kur nors Varšavo- 
je arba Vilniuje ir kazyrėmis 
lošė. Dvaruose buvo tik visokį 
urėdai, komisarai, kurie javus 
parduodavo, o pinigus pasiųs
davo savo ponams į Varšavą. 
O kada jiems pinigų pritrūk
davo, tai liepdavo parduoti 
gyvulius bei miškus. Bet caro 
valdžia sužinojo, kad kupčiai 
jau kerta miškus, o pane tego 
nenori procentų mokėti, ar su
mą pinigų mažinti, tai konfis
kavo tuos dvarus ir atgabeno 
rusų, kuriuos mes vadindavo
me “burliokais.”

Naujokai rusai norėjo drau
gauti su mumis, bet kuomet 
pamatė, kad mes jų neapken- 
čiam, tai ir jie atstojo nuo mū
sų. Bet ne su visais taip buvo.

Dabar pažiūrėkime į vieną 
dvarą. Ten atėjo šešios rusų 
šeimynos su tuščiom rankomis 
kovo mėnesį. Man atrodė, kad 
jie turės išmirti badu. Bet taip 
nebuvo. Jie pradėjo jieškoti 
darbo ir gavo kupčiams miškus 
kirsti. Ir vėl mūsų žmonės pra
dėjo rėkti, kad rusai ne tik 
dvarą užsėdo, bet ir uždarbį 
atėmė. Keli drąsesni jauni vy
rukai nuėjo pas kupčių į Kur
šėnus ir sako:

“Ponas Jankeli! Mes tau 
per kiek metų kirtom malkas, 
o dabar atidavei rusams.”

Jankelis sako: “Nu, vyrai, 
juk jūs galite ir visi sutilpti į 
tą darbą.”

Vienaą iš drąsesnių atsilie
pė : “Mums nevalia sykiu dirb
ti su rusais!”

Kupeius klausia: “Nu, ko
dėl?”

Kitas atsiliepė: “Kadangi 
jie ne katalikai!”

Jankelis: “Na, ir aš ne ka
talikas, o jūs man dirbate. Ei
kite, vyrai, į mano kromą ir 
aš paaiškinsiu, kame dalykas.”

Jis pro durų skylę parodė 
jiems į kitą kambarį. Ten už 
stalo sėdėjo vargamistra, kle
bonas ir du sttražninkai.

Sako kupčius: “Ten yra du 
rusai, du katalikai ir vienas 
žydas. Ten mano moteris. Ji 
jiems patarnauja, paduodama 
arbatos su stalavąja vodka ir 
jų tikyba nesusimaišys. Taip 
ii>jūs, eikite ir dirbkite sykiu.”

I Taip ir buvo. Visi lietuviai 
sugrįžo prie savo darbų.

Bet ir vėl buvo nesusiprati
mas. Rusai susipažino su lie
tuviais kirtikais ir sužinojo, 
kad jų tėvai turi po tris.ar ke

turis arklius. Sūnūs pradėjo 
prašyti tėvų, kad duotų ark
lius rusams iš miesto maisto 
parsivežti. Bet tėvai nenorėjo 
arklius duoti. Tačiau šiaip taip 
būdavo susirodavota.

Pavasariui atėjus, jau mūsų 
žmonės susiprato, kame daly
kas, kur galima pasišienauti. 
Rusai pradėjo duoti žemes mū
sų žmonėms: Pasek vieną mar
gą jiems, o kitą sau. Jie su
pjaus abi pusi ir duosi jiems 
arklius javus susivežti. O ka
da atėjo šienapjūtė, irgi buvo 
tas pats. Mūsų kaimynai, ku
rie buvo netoli nuo dvaro ir 
kuriems buvo paranku taip 
bendradarbiauti, kaip ant mie
lių pašoko iš draugavimo su 
rusais. Ir rusai, kai susivežė į 
kluoną rugius ir kviečius, sa
kė : “Duonos dabar bus, nerei
kės vargti po miškus rudenį.”

Jie jau įsigijo porą karvių, 
žiemą jau turėjo vieną arklį 
ir septynius kumeliukus. Iš ša
lies žiūrint atrodė, jog tai la
bai varginga pradžia. Gyveni
mas jiems buvo nepriprastas. 
Nepriprasti jiems buvo ir mū
sų krašto įrankiai, išskyrus 
žagrę. Iš kur jie parėjo, dar 
ten nevartodavo dalgių, o ja
vus nupjaudavo pjautuvais.

žiemai užėjus, vėl mes ran
dame ifusus miške, randame tik 
jau jaunuolius. Ir jie jau ne
bekalba rusiškai, o stengiasi 
kalbėti lietuviškai. Jau galima 
su jais susišnekėti lietuviškai. 
Dabar aš užklausiau: “Jūs sa
kėte, kad nereikės daugiau ei
ti malkų kirsti, duonos turite 
užtenkamai.” Bet jie sako, kad 
drapanų nėra. Mes, girdi, no
rime pasirėdyti ir ateiti pas jū
sų merginas, mes norime ap
rėdyti savo seseris ir parsives
ti jus pas mumis. Galėsime vi-Į 
si pasišokti. Paklausiau jų, ką 
dabar veikia jų tėvai. “O, nie
ko, nekaip su tais tėvais,” jie 
atsakė. “Bet mes jaunieji mp- 
kinamės taip gyventi, kaip jūs 
gyvenate. Mes taip darysime, 
kad mums niekur nebūtų sar
mata.”

Paskiau aš pasiteiravau, kiek 
jie mokslo turi. Atsakė, kad 
labai mažai, nes mokykla ten 
nuo jų buvusi toli, todėl jie 
baigę tiktai pradinę mokyklą. 
Pamislinau, tai gerai. Pasitei
ravau apie jų tėvus. Sako, vie
ni jų pramoko vaiske, kiti per 
save, o kiti visai nemokyti. Aš 
vėl klausiu jų, “kaip dabar 
jūsų mažieji broliai ir seserys, 
liks nemokyti?” Jie atsakė: 
“Ne, mes turime namie moky
toją. Jis turi 23 studentus. Bet 
jis nori gauti daugiau skamei- 
kų.” Aš jų vėl klausiau, “ar 
jie priimtų lietuvių vaikus?” 
“žinoma,” jie atsakė.

Ir tą patį sekmadienį susi
rinko aštuoni lietuviai vaikai 
ir pradėjo mokslą. Viskas, ro
dosi, turėjo būti gerai. Bet ne. 
Dagirdo mūsų klebonas ir kad 
pradėjo kolioti tuos tėvus, ku
rie leidžia vaikus į tą mokyk
lą. Pasakė: “kurių vaikai eis 
į tą mokyklą, kur kunigas ne7 
gali lankytis, tai negaus išriši
mo nei tėvai, nei jų vaikai!” 
Tuojau du kaimynai atėmė sa
vo vaikus, o kiti pasakė: “Jei 
kunigas neduos išrišimo, tai 
eisime pas batiušką.”

Kada aš suaugau į pilną vy
rą, turėjau progą vėl dažnai 
pro tą dvarą vaikštinėti. Tai 
buvo aštuoni metai vėliau. Aš 
jau pamačiau visai kitą vaiz
dą. Jau ganėsi apie 30 karvių, 
apie 14 arklių, kitokių gyvujių 
nepastebėjau. O'vištų margavo 
būriai, kur tik nepažiūrėsi. An
čių vėl pilnas kiemas, pilna 
sodželka, net man britku pasi
darė, nes aš ančių nemylėjau 
Lietuvoje būdamas, kam jos 
dažnai rėkia. Aš nebesiteira
vau, kaip tie rusai gyvena, kad 
pas juos laukuose nėra jokių 
perskyrų (ežių), nebuvo maty
ti, kad žemę būtų padalinta. 
Kaip dvaro laukai buvo, taip 
ir pasiliko. Tuo tarpu ten jąų 
gyveno ne šešios šeifnynos, bet 
vienuolika. . *

Taigi, kai tūli žmonės šian
dien sako, kad ^burliokai žino 
tik pijokauti, vogti ir tingėti 

arba ant pečiaus gulėti,” tai 
gryna netiesa. Kaib jau buvo 
sakyta, tame dvare jie pradė
jo iš nieko gyventi ir per aš
tuonis metus tiek ųžsigyveno, 
todėl jie turėjo būti darbštūs.

Tad, jeigu rusai buvo darbš
tūs ir draugiški, tai kodėl cRar 
ir šiandien pas tūlus lietuvius 
randame tos ? neapykantos ant 
jų? Well, kaip sakėme anks
čiau, tai senas dalykas, dėl že
mės negavimo, o paskui ta ku
nigija kurstė nedraugauti su 
nekatalikais, bijodami, kad 
jaunimas nepradėtų tuoktis su 
nekatalikais. Mat, jeigu lietu
vis tuoksis su ruse mergina, tai 
eis pas popą ir mūsų klebonui 
neteks kelių rublių. O kame 
krikštai, palaidojimai ir t.t.! 
Tie, kurie ir šiandien neapken
čia rusų, tebėra prisigėrę se
nos neapykantos, senųjų prie
tarų.

Susipratę lietuviai jau se
niai yra atsipalaidoję nuo tos 
neapykantos. O tie, kurie tik 
žiūri, ką kunigai pavėlina, tai 
nebepamena nei savo brolių ir 
seserų, vargstančių Lietuvoje. 
Pavyzdžiui, Mt. Carmel, Pa., 
yra daug lietuvių. Bet iš ten 
aukų Lietuvos žmonių sušelpi- 
mui dar nesimatė. Kodėl? Ogi 
todėl, kad jie ten turi net du 
klebonu. Tas pats su Kulp
mont, Pa., lietuviais.! Jų yra 
daug, bet su aukomis nepasi
rodo. Tai vis dvasiškijos dar
bas, kad tie lietuviai nepa- 
duotų rankos tiems savo bro
liams, kuriems pagalba yra 
reikalinga.

i F. L.

KRIENO AFORIZMAI

Meluoti melagiui, išnau
doti išnaudotoją, apsukti 
žuliką — nėra nupdėmė, 
nes tik nuodai nuodus nai
kina.

Bitės yra organizuotos, 
skruzdės — organizuotos, 
paukščiai į pietus lekia or
ganizuotai, tad negali ir įsi
vaizduoti, kaip darbininkas 
galėtų gyventi neorganizuo
tas. Būk organizuotas!

Jeigu myli darbininkus, 
tai mylėk ir darbą. Kitaip 
esi ^biurokratas ir dema
gogas. į

Gerieji miršta jauni. Taip 
pat ir geros Naujųjų Metų 
rezoliucijos.

Jieškoti pernykštėj žie
mos, vakarykščios dienos ir 
triukšmingoje karčiamoje 
ramybės — yra vienas ir 
tas pats nonsensas.

Teherano konferencija 
nugrūdo Hitlerį į palepins; 
naujas Teheranas nugrūs jį 
į pragarą. į

MEDUS
K -

- ~ CTiį BIIMi
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VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

1 ■

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

2 Meduje randasi įvairių mineyąllų 
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 Va galiono, $4.00 ųž 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45.42 — 41st Street

LONG INLAND CITY, N. Y.

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. Gera Alga 

Proga Pakilimui.
HESS HEAT TREATING DIVISION

604 W. 47th St.
i (6)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM
DARBININKAM .

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

PHILADELPHIA, PA.
!(300)

pranešimai'
IŠ KITUR !

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20-tos kuopos Moterų 

Skyriaus susirinkimas įvyks šešta
dienį sausio 6 d., Lietuvių Svetai
nėje, 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Šis susirinkimas bus gana svar
bus, nes komitetas išduos raportus 
iš 1945 m. veikimo ir taipgi bus 
pasibriežti planai dėl šių metų. Tad 
labai pageidaujama, kad visos narės 
dalyvauti šiame susirinkime.'

Nepamirškime ir naujų narių at
sivesti. Pradėkime naujus metus su 
didesniu ūpu ir energija darbuotis 
visuomeninėje dirvoje. — Sekr. O. 
Girnienė.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 8 d. sausio, 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
dalyvauti, yra svarbių reikalų. — 
A. W. (4-5)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 7 d., 2:30 vai. dieną, YMHA 
salėje, Ferry ir Walnut Sts. Malo
nėkite vis; dalyvauti, nes turime 
svarbių dalykų apsvarstyti. — Sekr.

(4-5)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLDf 63 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. sausio, 6 v. v., 407 Lafayette 
St. Nariai dalyvaukite, nes reikės 
išrinkti naują valdybą 1945 metams. 
Taipgi, kurie dar neu^simokėjote, 
meldžiame užsimokėti. — A. Jocis, 
fin. rast. (4-5)

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

koncertą, sausio 14 d. Liet. Prog. 
Kliubo salėje, '325 E. Market i St. 
Dalyvaus plačiai žinomi dainininkai: 
Ig Kubiliūnas iš Dorcester, 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, Ą. Grigaitie
nė, M. Kaspariūtė ir J. Surdofcas. 
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.
ĄLDLD 136 kp. susirinkimas 

įvy^s sausio 7 d., 2 vai. dieną, 15-1.7 
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)

F. W. Skaliu-
■ ■ ■ ..... f

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

• ! t
Suteikiam garbingas laidotuves

8150 į
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai 

Fabriko darbas. Būtina Pramonė
Kreipkitės

111 CLAY STREET ,
BROOKLYN.

(5)

REIKIA STALIORIŲ
Unijistų Viduj. Nuolatinis Darbas. Linksmos 

Darbo Sąlygos. Kreipkitės j 
CRITERION WOODWORKING,

. 749 East 137th St., Bronx, N. Y.J:(7)

REIKALINGAS GRIDDLEMAN 
DIRBTI LUNCH WAGONE. 

Dienom. Nuolatinis Darbas. Lokalinis. 
Šaukite: FLUSHING 9-9046 nuo 9 A.M. 

iki 10 P. M.
(9)

KNYGŲ APDARYTO J AI—DESK PAD 
DARYTOJAI

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.
REDI-RECORD PRODUCTS CO., 

251—5TH AVE.
(6)

REIKIA 
PILNAM IR < 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI 

KREIPKITĖS Į 
Penn Stevedoring Corp. 

PIER 29, NORTH RIVER 
NEW YORK

(6)

MAŠINISTAI
Acme & New Britain 

Automatic 
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai 

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas. \

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

(4)

JAUNI VYRAI
GERA ALGA

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

(6)

VAMZDŽIŲ PJAUSTYTOJAI 
IR 4

GVINTININKAI 
Patyrę ant Landis Machine. 

GERA ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

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

(6)

PAPRASTI DARBININKAI
Švarus darbas. Nuolatinis darbas. Gera alga. 

KEYSTONE FOLDING BOX CO., 
367 Verona Ave., Newark, N. J.1;

HUMBOLDT 3-7611.
■(5)

REIKIA 52™ 
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrlntojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeria! . Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai . Šaltkalviai 

Kalviai . Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO U KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai j Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

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

(28) 
IĮ

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 6

WESTERN
ELECTRIC CO
900 Broad St.
100 Central Avę..

ARBA matykite mūąų
1056 Broad St.
2855 Hudson Blvd.

Iš Būtinų Darbų Įteikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

Newark, N. J.
Kearny, N. J.

atstovą i USES
Newarlf, N. J.

Jersey City, N. J.

(6)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp

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

(22'

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS
Fabriko Darbas

GERA ALGA 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Viršlaikiai—Pokarinis Darbas

FALCON PACKING, INC.
Ill HUDSON ST.

(8th Ave. Express Canal St.)
(6)

RAŠTINĖS DARBININKĖS OFISE, PASIUN
TINĖS. PRIIMAME PRADINES. 5 DIENŲ 

SAVAITĖ. $22. SKAMBINKITE 
GRAMERCY 7-0447.

(6)
MOTERYS—VALYMO DARBUI OFISŲ BU- 

DINKE. VALANDOS 2 A. M. IKI 6. 
KREIPKITĖS SUPERINTENDENT 

60 JOHN STREET.

MERGINOS—MOTERYS
Lengvas, Linksmas Darbas 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Pokarinis Darbas. ’

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

BROOKLYN.
,(»)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. 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 ATĖMĖJOS IR 
VIRTUVĖS DARBUI

Duodama Maistas ir Uniformos
Iš Būtinų Darbu Reikia Turėt Paliuosavimo 

Pareiškimą 
Kreipkitės Asmeniškai

Pradedant Pirmadieni, 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
_______________ _________ El

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)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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.
(It)

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.
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Reporteris Atsiprašo Zaka
rauskų už Pavėlintų Žinių

Iš New Jersey Švenčių 
Diedukai su Dovanom 

Lietuvos Žmonėms

MAJORAS PRAŠĖ TARYBOS PRAVESTU Vaikini, fe™ p?ga 
vimo Dalyvis, Svečiuo

jasi New YorkeTOLI SIEKIANČIĄ PROGRAMĄ
Pirm kalėdinių švenčių pri

buvo su trokeliu prikrautu 
drabužiais ir kitomis gėrybė
mis Lietuvos žmonėms newar- 
kietis Charles Anuškis ir li- 
vingstonietis Walteri&YTolunas.

Gerų, gražių batų ir drabu
žių, tarpe tų ir keletą puikių 
kailinių atvežė. ’

Drabužius, be savo, aukotų, 
jiems davė: J. Stanipniai, J. 
Jamisonai, Ig. Beči iš Union, 
N. J.; Žukauskai; Jurevi
čiai iš Short Hills, MiVCerter 
ir Mrs. 
Mr. E. 
Hills.

Swain iš MilllWn ir 

 

McCarthy iš Short

New Yorko miestas parodė, 
kad jis balsuoja patrijotiškai 
ir pažangiai, kad jis taip pat 
veikia ir taupo patrijotiškai ir 
pažangiai. Buvęs per tūlą lai
ką atsilikęs pirkimas E bonų, 
įkirtų išpirkti atskiriems gy
ventojams, iki Naujų Metų pa
sivarė pirmyn. Pereitą trečia
dienį padarytu aprokavimu su
rasta, kad kvota išpildyta ir 
perpildyta. Tai pirmu kartu 
New Yorkas išpildė E bonų 
kvota.

Viso miestas išpirkęs $192,- 
vertės tų mažiukų bo- 
106.3 nuošimčius savo

nuošimč., Brooklynas (Kings) 
101.1 nuoš., Bronx 100.8 nuoš., 
Queens ir Richmond atsiliko.

96.7 nuoš., 
Island) 88.-

bonais ben-

Naujų Metų ^švenčių 
tokie pat Diedukai iš

Pirm 
pribuvo 
Bayonnės asmenyje J. Stanelio 
(gaila, svečius sutikęs asmuo 
nepaklausė kito Dieduko pa
vardės), žinomojo biznieriaus. 
Kas nežino, kaip biznieriai 
privargsta pirm švenčių ir 
švenčių laikotarpiu. Ir d. Sta- 
nelienė dar nedidelė jam pa
dėjėja, neseniai po operacijos. 
Bet pareiga gimtajam kraštui 
juk nuovargio neklausia. Kur 
yra pasiryžimas, ten yra išga
lės.

Deja, Stanelį ant leduoto ke
lio ištiko nelaimė. Sakoma, ki
to neatsargumu padaryta ma
šinai nemaža nuostolio kelyje.

794,331 
nu arba 
kvotos.

Savo 
miesto 
padarė

kvotas perpildė šie 
apskričiai: Manhattan 

daugiausia — 110.8

Queens pasiekė 
Richmond (Staten 
9 nuošimčius.

Imant visokiais
drai, tai . yra, atskirų asmenų 
perkamais ir kompanijų daug- 
meniškais taupymo bonais, 
miestas išpirko virš pusantros 
kvotos, 157.3 nuošimčius. Visų 
bonų vertė pinigais 
770,265,250.

Visa New Yorko 
bendrai taipgi gerai
E bonų išpirkta $302,500,000 
arba 102.5 nuošimčiai Ji-votos. 
Visais bendrai išpirko už $6,- 
615,200,000 arba 156.5 nuo
šimčius savo kvotos.

liarward M. Hodgkins, 17 
metų vaikinė! is-skautas, tapo 
berniukų skautų būrio iškil
mingai sutiktas jam 'pribuvus 
į LaGuardia stotį lėktuvu iš 
namų, Nancock Point,. Me. Jį 
taip pat sutiko ir kai kurie 
in i esto virš i n i n kai.

yra $5,-

valstija 
pasirodė,

Jonaitis Vos Neužduso 
Gasu Kambaryje

MIESTAS IR VALSTIJA PERPILDĖ 
EBONĮJKVOTĄ

------- r
įvyko 

vadinamasis 
pirmas šiais 
majoras Tra
savo progra-

Pereitą trečiadienį 
Miesto Tarybos 
metinis posėdis, 
metais, kuriame 
Guardia pasiūlė ; 
mą šiems metams.

Pranešime tarybai, majoras 
LaGuardia stipriai atsišaukė į 
tarybą išlaikyti miesto įplau
kas atitinkamame aukštume ir 
jas panaudoti toli siekiančiai 
pokarinę! statybai, pagerini
mui miesto ii- patarnavimu vi- 
suomenei.

Majoras sakėyyl<a^l reikia 
statyti daugiau gyvenami! na
mų, plėsti prekybinę aviaciją, 
daugiau veikti vaikų ir vete
ranu gerovei, pagerinti algas ir 
d a 
darbininkams.

Jis prašė tarybos paremti jį 
jo reikalavimuose gubernato
riui, kad miesto nepaprastos 
padėties taksai — ant pirki
nių, biznio ir bendrai vartoja
mų įmonių — būtų palikti pa- 

Korporalas Leonardas Zur- j stoviai. Kad valstija paleng- 
nis prieš šventes buvo parvy
kęs 16-kai dienij atostogų pas 
tėvus, Anna ir Antaną Zurnis 
(Žurinskus), taipgi jaunametę 
sesutę Evelyn ir mažametį bro
liuką Victor. Jie gyvena 884 
Hart St., Ridgewoode. šis buvo 
jo pirmas apsilankymas bėgiu 
16-kos mėnesių. Pabuvojęs na
mie nuo gruodžio 12-tos, iš
vyko atgal tarnybon gruodžio 
28-ta, Mass, valstijom

Leonardas tarnauja lėktuvų 
B-17 radijo operatorių ir yra 
puikiai pasiruošęs tam darbui, 
taipgi pasiryžęs didžiajai pa
reigai—atlikti iki paskutinei. 
Pareigos, sakė jis saviškiams 
išvykdamas, man bus lengva 
atlikti, nepaisant, kokios pasi
taikys, jeigu tik jūs būsite svei
ki ir laimingi, jeigu mama bus 
linksma. Jis prašė motiną pa
sinaudoti kožna proga praleis
ti laiką linksmai, nesirūpinti 
apieX ... .

Laimingos kloties jaunam ■ 
patrijotui. D-ė.,|

Kalbant apie svečius biznie
rius, beje, man ^prisiminė pa
čių brooklyniečių N Petras Ka- 
pickas, prieš kurį nereikia ke
liais vaikščioti reikale sugai
šuoti pusdienį Lietuvos žmonių 
reikalais. O angelai ir jo dar
bų ir reikalu neatlieka.

Pag.

L. Zurnis Svečiavosi 
Pas Tėvus

Šių Mėty Pirmieji
Bert Engei, gyvenąs 670 Bay 

Ridge Parkway, ir Alex Otto, 
216 Logan St., brooklyniečiai, 
pirmieji pradėjo šių metų pro
cesiją duoti kraujo gelbėjimui 
mūsų karių gyvasčių. Jiedu 
pirmiausi pribuvo į Raudonojo 
Kryžiaus kraujo priėmimo 
centrą, 57 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Engel’o davinys 
jau buvęs £l-mas, Otto 9-tas.

Bronxo gyventojai Schaum 
turėjo garbės būti pirmais dvy
nukų, dviejų dukrelių, savinin
kais. '

Jacob Panken buvo pirmasis 
Šiais metais prisiekdintas tei
sėjas. Jis pradėjo kitą 10-ties 
metų terminą kaipo šeimos 
Santykių Teismo teisėjas.

ras miestaviems

Pakalniškienė Parvyko 
Iš Ligoninės

Frances Pakalniškienė su 
naujagimiu sūneliu Nikodemu 
sugrįžo iš ligoninės pradžioje 
šios savaitės. Randasi namie, 
244 Rodney St., apartmentas 
18-tas. Abu gana geroje svei
katoje.

Popieros rinkliava šią savai
tę buvo 447.7 tonai, 43.3 to
nais mažiau pereitos savaitės, 
kada surinkta nuo kalėdinių 
siuntinių popiera. Popieros vis 
reikia kur kas daugiau, negu 
surenkama.

vintų miestui valstijinių 
mų naštą. Kaip dabar yra, di
džiuma visokių valstijinių teis
mų yra susidarę mieste ir rpies- 
tas neša jų palaikymo naštą, 
nors tai yra visos valstijos rei
kalas.

Miestas privalo turėti dau
giau įplaukų, sakė majoras, 
kad patenkinti dabartinius ir 
pokarinius miesto reikalus tin
kamai, pažangiai, kad miestas 
kiltų, ne pultų. Bet, sakė jis, 
“nei jūs, nei aš negalime pini
gų spausdinti. Mes negalime 
nei takšnoti virš konstitucinės 
normos. . . tad prašau koope-j 
ruoti su manim gavimui Įstaty
mo, kuriuo einant galėtume 
pakelti Įplaukas.”

Majoras dėkojo tarybai už j J 
kooperaciją pereitais metais, 
ką pažymėjo ir didžiumos va
das Sharkey savo pastaboje 
pradedant mitingą. Sharkey 
sakė, kad taryba pernai pra
džioj metui pažadėjo koope
ruoti ir pažadą išlaikė.

No tiksliai, bot gal būt per 
švenčių sąjūdžius ir daugelį ki
tų užsiėmimų šis reporteris 
buvo kur nors užkišęs savo Už
rašą, kurį atrado tik po Naujų 
Metų. Reporteris labai atsipra
šo Zakarauskų ir, nors gana 
suvėluotą, žinią įdeda Laisvėn 
dabar. Ji seka:

Kalėdų švenčių proga kin
kėsi pas tėvus, Anna ii* Juozą, 
saržentas Edward as Zakaraus
kas. Vadinasi, Kalėdų šventės 
jiems buvo linksmos.

Taipgi J. Zakarauskas sakė 
reporteriui, kad gavęs žinią, 
jog kitas jų sūnus, taraujan
tis Marinų Korpe, korporatas 
Algirdas dabar randasi kur 
nors Pacifiko srityje.

Geros kloties abiem Zaka
rauskų sūnums ir laimingo su
grįžimo pas savuosius.

Rep.

Lietuvių Komunistu Kliubo 
Svarbus Susirinkimas

Pirtnadienj, 8 sausio, Laisvės 
svet., įvyks svarbus Liet. Ko
munistų Kliubo susirinkimas. 
Visi nariai būtinai dalyvauki
te šiame pirmame šių metų su
sirinkime. Pradžia 8 vai. vak.

Sekr.

Du Vaikai Sudegė 
Kambaryje

Du vaikai rasti mirę lovutė
je (ir jų šunelis tarp jų) po 
užgesinimo gaisro dviejų aukš
tų namelyje, 415 Wallabout 
St., Williamsburge. Vyresnysis

berniukas David eJackson, (5 
metų, buvęs atėjęs svečiuosna 
pas mažesnįjį berniuką .James 
Hobbs, 2 metų, ir jo motiną, 
to n "io gyventoją.

Menama, jog vaikai miego
jo, kada ugnis ištiko ir pridu- 
sę dūmais nebepajėgė atsikelti 
ir išbėgti. Ugnis prasidėjus 
Hobbs apartmente. Spėja, kad 
nuo aliejinio šildytuvo.

Nelaimės metu vaikai buvo 
kambariuose vieni. Mrs. Hobbs 
negrė, našlė, dirba toliau. Mrs. 
Jackson buvus išėjusi nusipirk
ti reikmenų. Jacksonas, malio- 
rius, dirbęs tik už kelių durų 
.nuo tos vietos, bet pamačius 
gaisrą jam, taip pat ir gais»*a- 
gesiams jau buvo per vėlu vai
kus išgelbėti. Visas namelis 
buvo viena liepsna.

Taiso Brooklyno Tiltą

j Tačiau
■ sapnai.
I draugai

. ! mirusį, teis-

New Yorko Šaligatviai 
Keliaus Jūromis

Ne visi — 18 colių plokšte
lė iš New Yorko šaligatvio iš
imta ir įbudavojama į naują 
laisvės laivą (liberty ship). Ji 
paimta nuo Oliver St., kur gy
veno savo vaikystėje velionis 
Alfred E. Smith. Tas gabalas 
akmens įdedamas laivo sienon 
Smitho atminčiai.

East upėj rastas kūnas neži
nomo vyriškio, apie 38 metų 
amžiaus. Nuvežtas į Bellevue 
lavoninę.

Antradienį po Naujų Metų, 
sausio 2 diena, Antanas Jonai- 
tis, Laisvės darbininkas, gyve-/ 
nantis 350 Reap St., Brookly
ne, parėjo apie 8 vai. vakaro iš 
judžių ii', nieko blogo nema
nydamas, atsigulė naktiniam 
poilsiui.

Atsigulęs tuojau ir užmigo, 
jį pradėjo kankinti 
Jam rodėsi, kad j’o 
kalba apie jį kaipo 

Taipgi jam kas kart
darėsi sunkiau atgauti kvapą: 
jis vėl sapnavo, kad jis pakar
totinai atidarinėjęs langą, bet 
oro kaip nėra, taip nėra. O slo
gutis sunkiau slegia.

Pagaliau Jonaitis prabudo, 
tačiau .jautėsi labai apsvaigęs. 
O kaimynai laužėsi į jo kam
barį, vertė duris ir šaukė jį, 
kad jis jas mėgintų atidaryti.

Durys nuo Jonaičio lovos bu
vo tik už apie trijų žingsnių. 
Jonaitis mėgino atsikelti ir 
atidaryti duris, bet iš karto pa
sijuto esąs visai bejėgis, 
kad būtų suparalyžiuotas.

įgaliau, vargais negalais, 
I kaupęs visas jėgas, pajėgė 
Iris atidaryti. Subėgo Kaimynai/' 
ji vidų, paėmė Jonaitį ir išnešė 
'ant tyro oro, kur jis atgavo 
visą savo sąmonę.

To viso priežastis buvo, ne
žinia kieno atsuktas dujinio 
pečiaus vienas ragelis. Kadan
gi kambarys labai menkai ap
šildomas, tai jiedu su savo 
draugu, kartais užsik.uria ga- 
sinį pečių kambario apšildy
mui. Galimas daiktas, kad il
gai degantis pečius išdegino 
visą kambaryje esantį oksige- 
na ir užgeso. O Jonaitis, iš
sapnavęs nuo 8-tos valandos 
iki 10-tai, kaimynams pradė
jus užuosti,gasą buvo išgelbė
tas nuo amžino užmigimo.

Daktaras pareiškęs, kad rei
kėjo dar apie 10 ar 15 minu
čių ir Jonaitis būtų nebegalė
ta daugiau prižadinti.

Rep.

Motoristams dabar nelei
džiama važiuoti iš Brooklyno 
į New Y orką tarp 10 vai. ry
to ir 2:30 po piet. Tomis va
landomis eina pataisų darbas 
tame šone, iš naujo grindžia 
jau išgedusį, išdaužytą kelią. 
Kelias tomis valandomis būsiąs 
uždarytas per apie porą savai
čių, išskyrus šeštadienius ir 
sekmadienius. Scena iš nepaprastos Sovietų filmos “The Rainbow,” 

kuri kai vėsula išblaško bent kokias svajones apie galė
jimą duoti naciams “švelnia taika.” Filmą, gaminta pa
gal paskubusios lenkų rašytojos Wandos Wasilewskos 
novelę, sėkmingai rodoma Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd Stt., New Yorke, jau 11-ta savaitė.
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Pa
su- 
du-

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

DANTŲ GYDYTOJAS

D R. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta

SHOP
Savininkas
Kaimus

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

S MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
B GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

į Vietos itt impor- 
f tu o tos degtinės ir 
į vynai, geriausių 
f bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite
l Brooklyne, užeiki- 
į te susipažinti.

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

► '

® 426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
SS; Blokas nuo Howes St. elevelterlo stoties. Tel. Evergreen 4-9508

1 S? RESTAURANTS:
STANLEY RUTKŪNAS K

ČLį SAVININKAS

| PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
M PAUKŠTIENOS PIETŪS

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse. Kk

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių į?

BROOKLYN282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

Dvi moterys, Mrs. Minnie 
Brunswick ir jos duktė, 77 ir 
44 m., nuvežtos ligoninėn dėl 
apsinuodijimo iš skiepo priga- 
ravusiu gasu į apartmentą, 75 
W. 71st St., New Yorke:

grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

F 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

THEY BOTH SERVE

Ii

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, SusiHnkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* «u naujausiai* {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^agg 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-, 
tuvių, kitokių

i

LIPTON

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Jūrininkas Arthur Blevins, bostonietis, kanda karštą 
“šuniuką,” tėmydamas, kaip Helen Gilette, aktore, su
pila taukus, kuriuos šuniukas virė. Viskas dedasi Jūri
ninką Kliube, New Yorke. Abu jiedu supranta, kaip 
yra reikalingi riebalai kariškoms jėgoms ir civilinių 
vaistams, amunicijai, gamyboje dirbtino gurno ir dau
gybės kitų daiktų, kuriu negalima pagaminti be rie
balų.

| Lietu vią Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Geriausia Pirkti) Auksinius Daiktus I
Robert Lipton Krautuvėj |

Daimonto $10.gft
Žiedai nuo 

ir aukityn

Persodinant 
Jūsų Deimontus 

Jums
Belaukiant.

Turime 
Ekspertus 
Taisymui 

LAIKRODŽIŲ 
ir 

LAIKRODĖLIŲ

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
S5 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Vyriokai 
Žiedas

$19.95
ii aukityn

I .1 
i 

I

BIRTHSTONE
Žiedai $

Ir aukityn

ROBERT
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2173

Mes Turime įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
JULES 

JURGENSEN

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS,




