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Suvažiavimo.
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James F. Byrnes, karinių ir 
rekonversinių pastangų derini
mo direktorius (Director of 
War Mobilization and Recon-
version), išleido patvarkymą,
reikalaujantį, kad po š. m. va
sario mėnesio 1 d. Amerikos 
žmonės nešauktų nei jokių su
važiavimų.

Suvažiavimai galį įvykti, bet
ne didesni, kaip 50 asmenų.

Tai* daroma tuo tikslu, ka(h 
sumažinti žmonių važinėjimą, 
kad palengvinti mūsų krašto 
transportacijai.

šį p. Byrnes’o žygį užgyrė ir 
prezidentas Rooseveltas.

Iš pat karo pradžios mums 
atrodė, kad visoki suvažiavi
mai arba konvencijos karo me
tu turėtų būti gerokai paretin
tos arba visiškai uždraustos.

Dėl to Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 1942 m. nutarė 
nešaukti savo Septintojo Seimo 
iki karas pasibaigs.

Ryšium su tuo, man atrodo, 
kad ir antrasis mūsą Demo
kratinių Lietuviu Suvažiavi
mas, kuri projektavome, ne
galės šiemet įvykti.
' Turėsime su vyriausybės rei
kalavimais skaitytis.

Nedidelės rajoninės konfe
rencijos, tačiau, gali įvykti.

★ ★ ★
Turkija nutraukė diplomati

nius ryšius su Japonija.
Rašydamas apie tai, vienas 

korespondentas sako: dabar 
Turkijoje pasiliks mažiau Vo
kietijos šnipų. Nes po to, kai 
Turkija nutraukė ryšius su Vo
kietija ir daugelis gestapinin
kų turėjo tą kraštą apleisti, 
tai japoniški šnipai pradėjo 
veržtis į Turkiją. Jie vadinosi 
“Mančukuo delegatais į Itali
ją. • •”

Turkija, sako tas pats ko
respondentas, turi budrią žval
gybą, tik abejotina, ar žval-
gyba rimtai gaudys fašistinės 
Ašies šnipus. Dalykas tame : 
daug pačių turkų žvalgybinin
kų yra pro-naciai.

★ ★ ★
Povilas žadeikis pradėjo po

lemiką (žiūr. N. Y. Times 
sausio 5 d.) su Aleksandru 
Kerenskiu.

Abu ponai mėgsta išdidžiai 
kalbėti, bet abu “pamiršta” 
vieną dalyką: Pabaltijo kraš
tų žmones, jų valią, jų tartąjį 
žodį savo ateities santvarkos 
klausimu I

P-nas žadeikis kalba apie 
sutartis, padarytas pirmesniųjų 
Lietuvos valdžių su Tarybų Są
junga. Bet jis nežino vieno, 
kiekvienam suprantamo daly
ko : sutarties, kurią lietuvių 
tauta padarė su Tarybų Sąjun
ga 1940 metais!

Kai lietuvių tauta nusitarė 
gyventi tarybinėje santvarkoje 
ir įstoti į Tarybų Sąjungos 
tautų šeimą (federaciją), ji 
tuo savo žygiu panaikino visas 
pirmesnes sutartis, kokias bur
žuazinės Lietuvos vyriausybės 
buvo padariusios su Tarybų 
Sąjunga?

Kas šį faktą “pamiršta,” tas 
pamiršta, kad jis gyvena 1945 
metais ! ★ ★ ★

Tenka priminti dar ir tai:
Kerenskis, buvęs Rusijos 

premjeras, šiandien nieko ne
atstovauja ir mažai kas krei-
pia dėmesio į tai, ką jis sako.

žadeikis, buvęs smetoninės 
Lietuvos ministeris Washingto
ne, šiandien nieko neatstovau
ja ir dar mažiau yra tokių, ku
rie kreipia dėmesio į tai, ką jis
sako.

Abu vyrai, taip sakant, yra 
dabarties ir ateities politinės 
siratos. Abu “buvusieji žmo
nės,” anot Maksimo Gorkio.

Tiesa, kai kas gali primesti: 
p-nas žadeikis Washingtone 
dar vis pripažįstamas ministe- 
riu, taigi jis dar nėra politinė 
sirata.

Taip, kol kas jį čia dar pri
pažįsta ministeriu, bet “ten” 
lietuvių tauta jo tokiu seniai 
nebepripa žįsta 1
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Raud. Armija Apleido Esz- 
tergom, bet Gręsia Atkirst 
Nacius; Laimi Budapešte

PREZIDENTO PAREIŠKIMAS 
DĖLEI TALKININKŲ BEND

RADARBIAVIMO TAIKAI

Washington. j— Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė Maskvos 
radijo pranešimą, kad 
Raudonoji Armija apleido 
Esztergomą, tvirtovišką 
miestą, už 19 mylių į šiaur
vakarius nuo Budapešto, 
Vengrijos* sostamiesčio. Nes 
vokiečiai su daug didesnė
mis tankų ir pėstininkų jė
gomis nuolat atakavo ten 
raudonarmiečius. Naciai 
stengėsi prasiveržt linkui 
Budapešto ir paliuosuot ap
suptus jame saviškius. Pa
čiame Budapešte Sovietų 
kariuomenė, be atvangos 
naikindama apsuptus prie
šus, paėmė dar 116 blokų ir 
šluoja vokiečius ir vengrų 
karius vidurmiestyje. Buda
pešto mūšiuose raudonar
miečiai, be kitko, pagrobė 
124 kulkosvaidžius ir auto

matinius šautuvus, vieną 
garvežį ir 120 vagonų su 
karinais kroviniais.

Šiaurinėje Dunojaus pu
sėje, į žiemius nuo Eszter- 
gomo, Raudonoji Armija 
per* dieną pažygiavo 15 a- 
merikinių mylių pirmyn, 
užėmė Madarą ir 8 kitas 
stambias gyvenamąsias vie
toves. Madar stovi už 10 
mylių į rytus nuo Komar- 
no, geležinkelių ir vieškelių 
mazgo, šiaurinėje Dunojaus 
pakrantėje. Prie Komarno 
yra didelis tiltas į pietinį 
Dunojaus šoną.

Artėdami prie Komarno, 
Sovietų kariai grūmoja at
kirst ir apsupt hitlerinin
kus, prasibrovusius j Esz- 
tergom apylinkę. Čia buvo 
1,300 vokiečių ir vengrų su
imta'ir pagrobta 54 jų tan
kai ir 28 kanuolės.

WASHINGTON. — Prez. Rooseveltas metiniame pa
reiškime kongresui praęitą šeštadienį sekamai ap- 
sklembė savo valdžios politiką santykiuose su kitomis 
Jungtinėmis (Tautomis:

Užsieninės politikos srityje mes žadame laikytis iš
vien su Jungtinėmis Tautomis ne tiktai kare, bet ir 

pergalėje, dėl kurios šis karas vedamas.
Mus jungia ne tik bendrasis 

pavojus, bet ir bendroji viltis. 
Mūsų sąjunga yra ne su valdžio
mis; bet su tautomis. Čia kaip 
ir Anglijoj, Anglijoj kaip ir Ru
sijoj, Rusijoj kaip ir Chinijoj, 
Franci j o j, visame Europos že
myne ir ištisame pasaulyje, kur 
tik žmonės myli laisvę, jie tikisi 
ir siekia taikos — pastovios ir 
saugios taikos.

Ne lengva bus sukurti tą tau
tų taiką... Besąlyginis priešų ar- 

xųiijų pasidavimas bus tik pir
masis žingsnis į ją. Mes jau ma
tėme išlaisvintuose nuo naciu ir 
fašistų tironijos kraštuose, ko
kius uždavinius taika atneš. Vi-

Prez. F. D. Roosevelt si tie uždaviniai negali būti iš- 
spręsti tuoj ant rytojaus.

DARBIEČIAI ŽADA APLEIST 
ANGLŲ VALDŽIA, JEIGU JI 

VIS PULS GRAIKUS
London. — Darbo Parti

jos atstovų vadas Anglijos 
seime, Arthur Greenwood 
karčiai kritikavo premjerą 
Churchillą, kad jis kariau
ja prieš Graikijos žmones.

Kitas žymus darbietis an
glų seimo atstovas Seymour 
Cocks, kalbėdamas protesto 
mitinge Nottinghame, šaukė 
Anglijos darbininkus pa
naudot savo jėgą ir priverst 
Churchillą ištraukt anglų 
kariuomenę iš Graikijos.

Cocks priminė, jog Ame
rikoje siaučia protestų aud
ra prieš anglų įsiveržimą į 
Graikiją, o Sovietai, girdi, 
nors dar tyli, bet jie nepa
tenkinti. kad premjeras 
Churchillas apšaukė Graiki
jos darbininkus banditais ir 
gengsteriais ir veda karą 
prieš juos. Jeigu Churchil
las nepakeis savo politikos 
linkui Graikijos, jeigu jis 
nesustabdys karo prieš Elas 
partizanus, tai darbiečiai 
turėtų apleist dabartinę ko
alicinę Anglijos valdžią, 
kaip užreiškė Cocks.

Masiniame protesto susi
rinkime Birmingham mies
te lordas Strabolgi, anglų

Chinai Atėmė iš Japonu Svar
bu Vieškelių Mazgą

Chungking, Chinija. — 
Chinu kariuomenė išmušė 
japonus iš Manwing miesto, 
plentų centro prie didžiojo 
Burmos Kelio, einančio per 
Burmą į Chiniją.

Per savaitę reikia 100,- 
000 puskvorčių kraujo su
žeistiem Europoj amerikie
čiam.

Washington. — šią savai
tę reikia dar 11,000 jūrinin
kų prekiniams laivams.

seimo aukštojo rūmo narys, 
užreiškė, kad jeigu Chur
chillas nepaskelbs paliaubų 
su Graikijos partizanais, 
jeigu jis nesistengs be gin
klų išspręsti graikų klausi
mo, tai anglų Darbo Parti
ja, turbūt, turės pasitraukt 
iš sudėtinės Churchillo val
džios.

Švedija Terorizuoja So
vietų Piliečius ir Glo

boja Kvislingus
Maskva. -A švedų val

džia yra suvarius į koncen
tracijos stovyklas kokius 
30,000 tarybinių piliečių, 
kurie buvo pabėgę nuo na
cių iš Tarybų Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos respublikų į 
Švediją, kaip rašo sovietinių 
darbo unijų laikraštis Ka
ras ir Darbininkų Klasė. 
Tuo tarpu Švedijos valdovai 
globoja ir laiko kaip ger
biamus svečius, tarnavusius 
vokiečiams, Baltijos kraštų 
kvislingus, kurie persimetė 
į Švediją, kada Raudonoji 
Armija vijo hitlerininkus 
laukan.

Švedų valdininkai uždrau
dė tarybiniams latviams, 
lietuviams ir estams savas 
kalbas vartoti koncentraci
jos stovyklose ir visaip juos 
neigia ir persekioja. Kurie 
iš tų belaisvių buvo susiži
noję su sovietiniais konsu
lais Švedijoje, jieškodami 
paliuosavimo, tuos švedai 
nežinia kur nudėjo.

Taip tai elgiasi vadina
moji “bepusiška, demokra
tinė” Švedija. Bet tuomi ji
nai galės labai pakenkt tau
tiniams savo reikalams, 
kaip įspėja Karas ir Darbi
ninkų Klasė.

Istorinis Amerikos Pavyzdys
Pačių mūsų Revoliucinis Karas (atsiskyrimui nuo 

Anglijos) paliko ‘sūkurius, laužančius įstatymus ir ne
paisančius žmonių-gyvybės’, kaip sako vienas ..Ameri
kos istorikas. Buvo įvairių judėjimų atsiskirti (nuo ben
dros valdžios) Vermonte, Pennsylvanijoj, Virginijoj, 
Tennessee, Kentucky ir Maine valstijose. Buvo atvirų 
ir gręsiančių sukilimų Massachusetts ir New Hamp
shire valstijose. Tuos keblumuc mes patys išsprendėm, 
kaip kad tautos atvaduotose europinėse srityse, susi
durdamos su painiais susitvarkymo klausimais, taipgi 
pačios išspręs.

Juo arčiau mes prieiname prie mūsų priešų sumuši
mo, juo neišvengiamiau pastebime skirtumus tarp per
galės laimėtojų .

Mes neturime leisti tiems skirtumams mus paskirsty
ti ir apakinti, kas liečia svarbesniuosius bendrus mūsų 
reikalus — karą laimėti ir taiką sukurti.

Prieš Tobulumo Jieškotojus
Tobulumo reikalavimas (iš kitų kraštų) lygiai, kaip 

izoliacionizmas ar imperializmas ar jėgos vartojimo 
politika, gali pastoti kelią į tarptautinę taiką, bĮeuž- 
mirškime, jog (Amerikos) pasitraukimas atgal į izolia- 
cionizmą (atsiskyrimą) prasidėjo ne iš tiesioginės ata
kos prieš taptautinį bendradarbiavimą, bet iš tariamų 
tuometinės taikos netobulumų.

Nusivildami po praeito karo, mes pasirinkome tarp
tautinę anarchiją, o ne tarptautinį bendradarbiavimą 
su tomis tautomis, kurios ne visai taip matė dalykus ir 
ne visai taip mąstė, kaip mes. Tada mes pamėtėme viltį 
palaipsniui pasiekti geresnės taikos todėl, kad mes ne
turėjome drąsos atlikti savo pareigas Šiame, supranta
ma, netobulame pasaulyje.

Nepakartot Klaidos
Mes neturime leisti tam pasikartoti, nes tai reikštų, 

kad mes vėl eitume tuo pačiu tragišku keliu — keliu 
vedančiu j trečią pasaulinį karą.

Mes galime atlikti savo pareigas ir išlaikyti savo ša
liai saugumą tiktai tada, jeigu vartosime savo galią ir 
savo intaką, siekdami įvykdyt tuos principus, kuriais 
mes tikime ir dėl kurių mes iki šiol kovojame.

Aš nenoriu padaryt tokio įspūdžio, kad mes galį iš
vengti visų klaidų ir daugelio nusivilimų kas liečia tai
kos sukūrimą. Bet mes neturime šį kartą nuostoti vil
ties įsteigti tarptautinę santvarką, kuri sugebėtų išlai
kyti taiką ir, metams beinant, pasiekti tobulesnės tei
sybės tarp tautų.

Aš nebūčiau atviras, jeigu neprisipažinčiau, kad esu 
susirūpinęs dėl daugelio dalykų, pavyzdžiui, dėl graikų 
ir lenkų padėčių.

Mes turime pareigas, ne būtinai legales, dėlei emig
racinių valdžių, dėlei pogrindžio judėjimų vadų ir dėlei 
mūsų didžiųjų talkininkų, kurie buvo atsidūrę daug 
arčiau mirtino pavojaus, negu mes.

Mes ir mūsų talkininkai esame pareiškę, jog mūsų 
tikslas yra gerbti visų tautybių teisę pasirinkti tokią /

(Tąsa 5-tam pusi.)

Amerikos Kariai Grūmoja 
Apsupt Tris Vokiečių 

Divizijas Belgijoje
Paryžius, saus. 8. —Ame

rikiečiai ir anglai pralaužė 
vokiečių linijas įvairiose vie
tose 15 mylių frontu šiauri
niame nacių prasiveržimo 
šone, Belgijoje. Jie perkirto 
vieškelį tarp La Roche ir 
St. Vith ir kitus tiesioginius 
kelius vokiečiam pasitrauk
ti iš vakarinės fronto kilpos 
į rytus taip, kad dabar na
ciams telieka tik vienas pa
sitraukimo kelias į rytus. 
Bet amerikiečių artilerija ir 
lėktuvai bombarduoja šį ke
lią. Gręsia apsupimas trims 
nacių divizijoms. A- 
merikos kariuoemenė 
susiaurino naciams ištrūki
mo spragą iki šešių mylių 
pagal liniją einančia nuo 
Bastogne į Baraque de Fai
lure, plentų mazgą, kuri 
amerikiečiai užėmė šiauri
niame fronto šone. Jie taip

pat atkariavo Flamierge, 
pažygiuodami mylią pir
myn, ir užėmė Dahl. Šiaur
vakariniame fronto kampe 
talkininkai atėmė iš nacių 
Marche, prasiverždami 2,- 
000 jardų pirmyn.
NACIAI PERSIMETĖ PER 

MEUSE UPĘ
Toliau į šiaurių rytus, vo

kiečiai ties Venio, Holandi- 
joje, persimetė iš rytinio į 
vakarinį Meusę upės kran
tą dviejose dietose, privers
dami anglus pasitraukt at
gal. .
VOKIEČIU LAIMĖJIMAI 

PIETUOSE
Pietiniame fronte naciai, 

perėję iš rytinės Rheiri upės 
pusės į vakarinę, prasiver
žė iki 20 mylių pirmyn prieš 
7-ją Amerikos Armiją, 
Strasbourg© srityje.

JAPONAI SAKO: AMERIKOS 
LAIVYNAS BOMBARDUOJA 

JUOS LUZON SALOJE
Perlų Uostas, saus. 8. — 

Japonijos radijas pranešė, 
kad galingas Amerikos lai
vynas baisiai bombardavo 
japonų gynimosi įrengimus, 
Lingayen Įlankos pakrantė
se Luzone, didžiausioje ir 
svarbiausioje Filipinų salo
je. Japonai sakė, jog ameri
kiečiai ardė jų pozicijas 150

Daug Amerikos Laik
raščių Remia Vokiečius, 

Kaip Rašo Pravda
Maskva.— Visa eilė Ame

rikos laikraščių elgiasi kaip 
“hitlerininkų draugai ir 
globėjai”, rašo Pravda, So
vietų komunistų laikraštis.

Pravda primena kalėdinį 
popiežiaus pareiškimą, kurį 
užgyrė N. Y. World-Teleg
ram, Washingtono Evening 
Star, N. Y. Sun ir kiti re
akciniai Amerikos dien
raščiai. O popiežius šaukė 
talkininkus “užtikrinti su
muštoms tautoms (vokie
čiams) lygias teises su per
galėtojais.” Tie laikraščiai 
rašė, kad popiežius esąs “de
mokratijos gynėjas,” o 
Pravda sako:

“Jeigu demokratija reiš
kia remt fašistinį režimą, 
tai popiežius yra demokra
tija.”

Pravda taip pat kritikuo
ja anglų žurnalą Nineteenth 
Century, kuris šitaip moki
no talkininkus:

“Talkininkų pareiga yra 
padaryti pergalingą taiką 
su Vokietija pirma, negu 
Europa liks sunaikinta.”

Pradėjo plačiai! veikt na
cių submarinai prieš talki
ninkų laivus.

mylių į žiemius nuo Mani- 
los, Filipinų sostinės.

Kitas japonų pranešimas 
skelbė, kad 450 Amerikos 
laivų plaukią linkui šiauri
nės Luzono salos dalies. Jie 
pasakojo, kad Lingayen Į- 
lankos srityje amerikiniai 
laivai jau mėginę išlaipint 
krantan savo karius.

Anglų Kariuomenė iš 
Naujo Puola Graikų 

Elas Partizanus
Athenai, Graikija. — Bu

vo paskleista gandai, kad 
anglų komandierius gen. 
Scobie žadąs atsaukt pir
mesni savo įsakymą, liepusį 
graikų partizanams Elas 
nusiginkluoti; ir partizanai 
pasitraukė iš Athenų, Grai- ' < 
kijos sostamiesčio. Bet po - 
trumpos mūšių pertraukos 
anglai su tankais, kanuolė- 
mis ir lėktuvais vėl bom
barduoja ir šaudo partiza- 
hus, keliolika mylių į šiau
rę nuo Athenų. Per dieną 
jie nukovė 63 Elas patrijo
tus ir suėmė 44. Anglai taip 
pat sumedžiojo porą šimtų 
užsilikusių Athenuose parti
zanų.

Gen. Scobie atšaukė pir
miau išstatytas partizanam 
sąlygas, girdi, todėl, kad jie 
negerai elgiasi su suimtais 
anglais. Partizanai gi kalti
na anglus, kad jie blogai el
giasi su paimtais Elas ko- 
vūnais.

Maskva. — Vengrijos-če- 
choslovakijos frontuose So
vietų kariai saus. 6 d. su
naikino bei iš veikimo iš
mušė 116 vokiečių tankų ir 
nušovė 54 jų lėktuvus.
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Šilutės ’’Litaueriai”
New Masses savaitraštyj telpa įdo

mus Viktoro Rudnio (Victor Rudny) ra
šinys apie Šilutę (Klaipėdos krašte), ku
rią vokiečiai vadina “Heidekrug”,

Rašytojas nuvyko Šilutėn tuojau po to, 
kai tasai miestas tapo Raudonosios Ar
mijos išlaisvintas.

Vyriausia Šilutės gatvė pavadinta 
“Hitlreštrasse” ir joje korespondentas 
rado viską pagal naciškai - vokišką ”a- 
kuratnumą” įtaisyta: kasino, prostitu
cijos namą, kalėjimą ir šuntvarčių.

Korespondentas užėjo į tūlo dr. Scheu 
palečių, esantį toje pačioje gatvėje. Pats 
dr. Scheu paspruko į Vokietiją, bet 
sprukdamas, jis nesuspėjo paimti daug 
visokių dokumentų, rodančių, kaip jis už
laikė vergus, atgabentus iš okupuotų 
kraštų. Jaunos mergaitės, senos mote
rys buvo laikomos, kaip gyvuliai, o jei 
kurios siekėsi pabėgti iš vergijos, tai dr. 
Scheu, šunų pagalba, jas gaudydavo.

Daugelis Šilutės vokiečių paspruko 
pirmiau, negu ten įėjo Raudonoji Armi
ja.
. Korespondentas Rudny pasileido iš 
Šilutės geru vieškeliu tolyn ir jis pakelė
je matė daugybę kapinių. Be to, pakelės 
buvo užverstos sunkvežimiais, arkliniais 
vežimais, traktoriais ir visokiais namų 
ruošos daiktais, kuįduos bėgdami vokiečiai 
paliko, gelbėdami savo kudašius. Vadina
si, tie, kurie bėgo, nurodo koresponden
tas, buvo nusikaltę, — kriminalistai!

Tačiau buvo ir tokių, kurie nesuspėjo 
pabėgti; susirūpinę, jie valkiojosi prie 
Nemuno. O kai korespondentas paklau
sė jų, kokios jie tautybės, tai visi, kaip 
vienas atsakė: “Litauer, Litauer”.

Korespondentas juokiasi, ' priminda
mas, kaip vokiečiai net meluoti nemoka, 
nes, jeigu jie būtų toki, kokiais sakosi, 
tai sakytų “lietuvis,” o ne ’’litauer.”

Taip, vokiečiai keičia savo kailius. Iš 
vokiečių jie darosi “lietuviais”, kad tik 
nereikėtų jiems atsakyti už savo krimi- 
nališkus darbelius.

Kadaise, kai Klaipėda priklausė Lie
tuvai, šitie patys vokiečiai iš lietuvių 
šaipėsi, juos išjuokė, žemino. Kai Hitle
ris Klaipėdą nuo Lietuvos atplėšė, jie 
lietuvius persekiojo. Lietuviai jiems bu
vo “mėšlas,” ’’kiaulės.” Lietuvis jiems 
buvo žemiausios rūšies žmogus.

Šiandien tie patys elementai krikštija- 
si lietuviais, bet, tai darydami, jie netgi 
neišmoko tokio paprasto žodelio, kaip 
“lietuvis”!

tur būt Vancouverio lietuvių kolonija. 
Todėl sunku kuomi nors draugams pa
dėti. Bet kuomet mes išgirstame tos 
apylinkės lietuvius ką nors veikiant, 
būna maloniausia žinia.

Nežiūrint to, kad vakarinės Kana
dos kolonijos labai toli nuo centrų, 
darbo žmonės vistiek progresuoja. Ne
atsilieka ir lietuviai. Jie praneša, kad 
buvo susirinkę ir nutarė darbuotis dėl 
pagalbos Lietuvos žmonėms. Jie pla
nuoja ir LLD kuopą perkelti į Van- 
couverį, kur dabar susitelkė kiek di
desnis lietuvių skaičius.

Apie Vancouverį yra daug gerų 
draugų. Jie gražįai pasirodė praeityje 
su aukomis. Labai didelis skaičius 
skaito Liaudies Balsą. Jų nelaimė ta
me, kad labai išsiklaidę. Bet atrodo, 
kad jie pasiryžo padaryti Vancouverį 
savo centru ir veikti organizuotai.

Liaudies Balsas sveikina draugus 
vancouveriečius ir linki gero pasiseki
mo. Rytinės Kanados lietuviams bus 
labai smagu matyti, kaip jūs Utenai, 
pačiuos vakaruose, stojate į darbą, 
kad padėti nuo karo nukentėjusiems 
tautiečiams. Jeigu energingai veiksi
te, tai gal susidarys galimybių atsiųs
ti atstovą į Kanados Lietuvių Kongre
są, kuris anksčiau ar vėliau turės į- 
vykti. Vakarų susitikimas su rytais 
bus nepaprastas įvykis Kanados lietu
vių istorijoj. Iki šiol tokie lietuvių su
sivažiavimai neturėjo atstovų iš toliau, 
kaip Winnipegas.

Baltakalnieriai” Veikia

Š. m. sausio 15 d. Washingtone įvyks 
įdomi konferencija. Įdomi ji bus tuo, kad 
ją sudarys t. v. ‘baltakalnierių” ir pro
fesionalų organizacijų atstovai, kurie 
tarsis, kaip pagerinti savo būvį.

Konferenciją šaukia CIO vadai.
Kasgi tie do “baltakalnieriai”? Tai 

raštinių tarnautojai, laikraštininkai, 
mokytojai, kultūros srityje dirbantieji, 
krautuvėse dirbą darbininkai, ir tam pa
našūs.

Šitos kategorijos darbininkų algos yra 
gerokai “atsilikusios” nuo pramonių ' 
darbininkų, kuomet gyvenimo produktai 
smarkiai iškilo. Taigi, jų gyvenimas yra 
sunkus. O tos rūšies tarnautojų ir darbi
ninkų yra keliolika milijonų. Daugelis jų 
priklauso prie įvairių darbo unijų, bet 
daugelis jų dar nėra organizuoti.

Konferencijos šaukime pareiškiama, 
jog mūsų tautos gerbūvis ir karo laimė
jimas reikalingas tokios padėties, kurioj 
visi žmonės būtų reikiamai aprūpinti 
pragyvenimo priemonėmis. Mes galime 
ir privalome lygiai patenkinti visas dar
bo žmonių kategorijas.

Konferencija prasidės 9:30 v. ryto Ho
tel Mayflower, Washington, D. C.

Pripažino

■■■■i KAS KĄ RAŠO IR SAKO ===

Plačiojoj Kanadoj
Liaudies Balsas rašo:

Kanada yra labai didelis kraštas. Su 
kai kuriomis kolonijomis sunku ryšius 
palaikyti. Ypatingai sunku asmeniškai 
susitikti. Toliausiai nuo mūsų gyvena

I

Už keletos dienų po to, kai Liublino 
Komitetas buvo paskelbtas laikinąja 
Lenkijos vyriausybe, Tarybų Sąjunga 
suteikė jai oficialį pripažinimą — pripa
žinimą de. facto ir de jure.

Pasirodo, kad, prieš tai darysiant, ta
rybinė vyriausybė informavo Washing- 
toną ir Londoną.

Dabar tenka laukti kitų valstybių pa
našaus žygio.

Tuomet, kai Raudonoji Armija ruošia
si prie didžiojo ofensyvo Lenkijoje, jai 
svarbu, kad užfrontis būtų tvirtas, o jis 
bus tvirtas, kai jame veiks išlaisvintoje 
Lenkijos dalyje pačių lenkų vyriausybė, 
turinti pasitikėjimo lenkų tautoje. Iš to 
išeidama, Tarybų Sąjungos vyriausybė 
ir pripažino naująją Lenkijos vyriausy
bę.

Dabar dėl to tūli laikraščiai jau pra
dėjo skandalus kelti, žinoma, kaltindami 
Tarybų Sąjungą (Tiems laikraščiams 
Tarybų Sąjunga už viską yra kalta). Tū
li radijo komentatoriai taipgi skanda- 
lina.

Bet tai nieko nereikš. Tie laikraščiai ir 
tie asmenys skandalus kėlė ir dėl Mi- 
chailovičiaus. O žiūrėkime, kas išėjo.

Prezidentas Rooseveltas paskelbė, jog 
tuojau po jo inauguracijos, po sausio 20 
d., jis susitiks su Churchillu ir Stalinu ir 
visi trys tarsis svarbiaisiais klausimais. 
Be abejo, ten bus paliestas ir lenkų klau
simas. Tenka manyti, kad šis didžiųjų 
vyrų susitikimas išspręs visus opesnius 
nesusipratimus, iškilusius tarp- trijų di
džiųjų talkininkių.
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SENI LIETUVIŠKŲ HIT
LERININKŲ MELAI

Nepraeis kelios dienos ir 
lietuv. hitlerininkų spau
doje pasipils naujos bangos 
šmeižtų ir melų apie Rau-- 
donąją Armiją. Taip daž
nai tos bangos pakyla, kaip 
dažnai Goebbelso biuras 
tuos melus išleidžia svietam 
Tai jau aišku, kaip diena.

Tik. i u nelaimei, tie me
lai visai nusenę, šimtus ir 
tūkstančius sykių pakarto
ti, todėl nė patys akliausi 
tos spaudos skaitytojai ne
begali jiems tikėti.

Paimkime Draugą ir 
Naujienas. Abiejuose dien
raščiuose tą pačią sausio 3 
dieną telpa savotiškai sure
daguotas raštas. Šimutis 
sako, kad tai raštas “Drau
go specialaus koresponden
to iš Londono.” Naujienos 
teigia, kad jos cituoja tūlo 
“vieno pabėgusio iš Latvi
jos redaktoriaus” laišką, 
tilpusį Londono “Manches
ter Guardian”. Draugas 
uždėjęs antgalvį “Šiurpus 
laiškas iš Londono. Lietu
va kenčia nuo bolševikų o- 
kupacijos; badas žvelgia į 
akis.” O Naujienos —“Rau
donarmiečiai mėgsta laik
rodėlius — ir moteris.”

Naujienos sako:
“Rusų kareiviai ypatin

gai mėgo laikrodėlius. Pra
eivius gatvėse dažnai stab
dė, jų kišenius 1 krėtė ir 
brangmeųis atiminėjo...”

Draugas sako:
“Juokingai atrodo da

bartiniai okupantai. Di
džiausia jiems brangenybė 
— tai laikrodėlis. Kai kurie 
nešioja laikrodėlius imt re
težių virš uniformos. Pra
nešėjas matęs vieną rusą 
kareivį su keturiais atim-1 
tais Lietuvoje laikrodėliais 
apsikabinusį...”

Matote, kaip puikiai lie
tuviai gyveno naciams vieš
pataujant: visi pilnus kiše
nius turėjo laikrodėlių ir 
kitokių brangenybių. Da
bar raudonarmiečiai tuos 
kišenius krato ir brangeny
bes atimdinėja!

Ar begalėtų 'pats Goeb
bels geriau išgarbinti nacių 
okupaciją? Grigaitis ir Ši
mutis pralenkė patį Goeb- 
belsą.

Dar vienas kontrastas 
tarpe nacių “rojaus” ir 
raudonarmiečių.

Draugas sako:
“Naujieji okupantai ‘lai

svina’ Lietuvos žmones nuo 
visų gerovių. Pirmiausia i- 
ma batus. Jie Rusijoje kaš
tuoja beveik trijų ar ketu7 
rių mėnesių sunkaus darbo, 
o Lietuvoje beveik visi ne
šiodavo batus. Dabar vaikš
čioja basi, kaip ir ‘rojaus’ 
piliečiai... Antroje eilėje rū
bai...”

Prie nacių Lietuvos gy
ventojai buvo pilni visokių 
gerovių, visi nešiodavo ba
tus ir puikius rūbus. Atėjo 
bolševikai ir viską atėmė! 
Taip svietui kalba Goebbels, 
taip sušilęs kartoja Grigai
tis ir Šimutis.

Atsimename, kaip anais 
metais kryžiokų spauda 
šaukė, kad raudonarmiečiai 
atėjo Lietuvon šautuvus 
ant virvių pasikabinę. Da
bar vėl su jais blogai—-da
bar jie beveik nuogi! Ši
mutis sako: “Dabartinių 
rusiį, kareivių Lietuvoje u- 
niforma esanti kepurėje. 
Kas, žemiau, tai iš įvairiau
sių gabalų sudaryti rūbai.” 
O betgi, šitie “driskiai” su 
“šautuvais ant virvių” nu
galėjo ir išgrūdo iš Lietu
vos taip puikiai apsiginkla
vusius ir apsirėdžiusius hit
lerininkus! Ąr< ne stebūk-

lai?
Argi Šimutis nepagalvo

ja, kad šiam jo melui, kad 
raudonarmiečiai alkani ir 
apdriskę, nė paskutinė da
vatka netikės?

Grigaitis tą purviną Go
ebbelso propagandos raštą 
dar patepė šlykščiausiais 
lytiniais taukais. Pasiklau
sykite :

“Baisiausias iš visko da-

lykas buvo plačiai pasklidęs 
moterų žaginimas. Nė vie
na moteris gatvėje nebuvo 
saugi. Buvo pranešimų net 
apie žaginimą senelių sep
tynių, dešimtų metų am
žiaus.”

Taip sako Grigaitis, ne
va kokio ten latvio redakto
riaus lūpomis. Aišku, kad 
šitaip bjauriai rašyti gali 
tiktai ekspertas toje srity j.

Permažai Keikiama ir 
Meluojama

(Feljetonas)
Nors pastaruoju laiku 

keiksmai ir melai pro - na
cinėje spaudoje bolševizmo 
adresu iškilo iki viešuliškos 
audros, o bet gi j tas jūsų 
Pauliaus toli gražu nepa
tenkina. Atsižvelgiant į rei
kalo svarbumą, Paulius ra
gina visus pro - nacius, gri- 
gaitinius ir- smetoninius 
tvirčiau suremti pečius, su- 
konsoliduoti visas pro - na
cines pajėgas ir ūžtelėti to
kią baisią keikmų ir melų 
bangą, nuo kurios bolševiz
mas lūžtų, kaip kanapė už
gauta ciklono.

Nekurie perskaitę šį ra
ginimą, gali pamanyt, kad 
Paulius gavo “nerėpą” 
keiksmų ir melų, kad jis 
taip pamėgo keiksmus ir 
melus, kaip pronaciai pini
gus, arba dr. Grigaitis par- 
šieną su krienais. Šitaip 
manantiems galiu užtikrin
ti, kad nieko panašaus su 
jūsų Paulium neatsitiko. 
Velnias norėtų tų prakeiktų 
melų ir keiksmų, jeigu rei
kalas prie to neverstų. Da
bar gyvename tokį laiko
tarpį, kuriame pasirinki
mas negalimas. Imk tą, ką 
gauni, daryk taip, kaip bol
ševizmas liepia, o jeigu ne, 
tai nieko negausi ir žiū
rėk, da kiti iš jūsų pasi
juoks.

Reikia tiesą pasakyt, kad 
būtų didelis pažeminimas 
pro-naciam, jeigu sakytum, 
kad nors pas vieną iš jų bū
tų galima pastebėt nors še
šėlis nenoro, arba apsileidi
mo keikti bolševizmą. Pra
dedant pačiu pikčiausiu ir 
baigiant didžiausiu tingi
niu, sakysim, tokiu, kaip 
Mikas Vaidyla, keiksmai 
ant bolševizmo galvos krin
ta, kaip iš “pratrukusio” 
debesio lietus. Vienok, su
lyginus su didumu skriau
dos, kokią bolševizmas pro- 
naciam padarė, tai tie keik
smai ir melai, kiek visų tau
tų pro-naciai sugeba su
kurti, neatlygina jiems nei 
vienos šimtinės dalies.

Kada mes mintimis per
bėgame per visas šalis, ku
rias hitlerinis amaras nu
siaubė, palikdamas paskui 
save krūvas pelenų, kartu
ves, nesuskaitomus kiekius 
kapų, apiplėštus, sužalotus 
ir badu mirštančius žmones, 
tai prieš mus stojasi toks 
vaizdas, kurio baisumą nors 
paviršutiniai atvaizduoti 
jūsų Paulius yra visiškai 
bejėgiu. Na, bet žiūrėkite, 
gerbiami prieteliai, kas pa
sidarė. Visų tautų pro-naci- 
niai žulikai tikėjosi tiek 
daug prisiplėšti iš šios di
džiulės žmonijos nelaimės, 
bet turi pasilikti su tuščiais 
kišeniais. Na, ir kame tam 
priežastis? Nugi, bolševiz
mas!

Už pavyzdį paimkime 
Pauliaus globojamus lietu
viškos padermės pro - na
cius. Jeigu nebūtų bolševiz
mo, tai, dabartiniu laiku, 
vi>ų “tėvynainių” kišeniai

|jau būtų kimštinai prikimš
ti “tėvynės meile”. Įsivaiz
duokite, kokia dabar jiems 
būtų didelė darby metė, jei
gu bolševizmas nestovėtų 
skersai kelio. Nesvietiškais 
galvotrūkčiais dabar būtų 
tveriamos įvairiausios biz
nio korporacijos, atbudavo- 
jimo bendrovės, lauko ūkio 
produktų apdirbimo įmonės, 
o kur da geležinkeliai, loko
motyvai, laivynas, orlaiviai 
ir daugybės kitokių pramo
ninių įstaigų. Šiem visiem 
darbam atlikti, kiek čia mū
sų “tikrų” lietuvių turėtų 
pelningo užsiėmimo! Šerų 
pardavinėjimas eitų di
džiausiu įtempimu. Visų ū- 
pas būtų pakilęs iki neap
sakomos aukštumos, juo 
trumpiausiu laiku visiems 
patapti biznieriais ir, su
prantamas daiktas, tuomi 
patim laiku ir milijonie
riais !

Ar tai jum dar gali būti 
nesuprantama, kad po to
kiam baisiam sunaikinimui, 
norintiems dvarų, Lietuvoje 
žemės būtų galima įsigyti, 
kiek tik kas nori už pames-: 
tina kainą beveik dykai. 
Bet visiem šitiem auksiniam 
prospektam bolševizmas ke
lią užkirto visiem amžiam.

Imant atydon tą faktą, 
kad pro-naciai visą laiką 
jautėsi esą tautos galva, tai 
jūsų Pauliui tiesiog nesu
prantama, iš kokios peklos 
pas juos imasi tiek pajėgų, 
tokį pažeminimą iškentėti! 
Tiesa, jie šiek-tiek iškauli
na iš visuomenės “Lietuvos 
vadavimui”, bet, žinant, 

kad tai tik laikinas pasise
kimas, kuris turi savo pa
baigą ir sulyginus su tuo 
prakeiktu likimu, į kokį 
bolševizmas įstūmė pro-na- 
cius, iš kurio jiem neišeiti, 
kaip griešninkui iš peklos, 
tai toki laikini pasišienavi- 
mai mažiau reiškia nekaip 
trupiniai iš ubago tarbos. 
Galima sakyt, atimta vis
kas, o neduota nieko!

Iš to, ką viršuj kalbėjom, 
tikiu, visiems bus aišku, ko
dėl jūsų Paulius yra įsitiki
nęs, kad pro-naciai per ma
žai keikia ir meluoja. Da
rau įnešimą, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba paskirtų 
specijalę komisiją iš dvide
šimt vienos asabos, kurios 
vienintelis užsiėmimas tu
rėtų būti meluoti ir keikti 
bolševizmą. Į komisiją turi 
būt parinkti toki, kurie la
biausiai yra pasižymėję me
lagiai ir keikūnai bolševiz
mo.

Aiškus dalykas, kad kei
kimo komisija nors būtų ir 
gabiausia, nors ir plaučius 
iškeiktų iš krūtinės, bekeik
dama bolševizmą, tai vis
tiek nei pro-naciam skriaudą 
atlygins, bolševizmo pada
rytą, nei bolševizmą pra
keiks, be't komisijos keiks
mai priduos jiems ištver
mės pakelti šį baisų sukrėti
mą, apsaugos nuo širdies li
gų, kvarabų ir priepuolių.

Prie progos, Paulius svei-

HUGH DE LACY
Buvęs laivastatyklos darbi

ninkas, narys Mašinistų Sąjun
gos Hope Lodge 79 (AFL), 
kongresmanas De Lacy dabar 
padaugino skaičių darbininkų 
draugų Kongrese. De Lacy lai
mėjo rinkimus į kongręjsą su 
parama AFL, CIO ir Ynepri- 
klausomų unijų.

kiną visus savo prietelius ir 
neprietelius su Naujais Me
tais! Kad ir biskį pavėluo
tai, bet, kaip yra sakoma, 
geriau vėliau, negu niekad. 
Nereikia nei aiškinti, kad 
Paulius visiem savo priete- 
liam linki, iš gilumos šir
dies, naujų pasisekimų su 
naujais metais, ilgo am
žiaus, milžiniškai geros 
sveikatos ir niekad, o nie
kad nesipykti su savo prie- 
teliais ir draugais!

Savo neprieteliam Pau
lius taipgi, nei biskio ne
juokaudamas, irgi iš tikros 
širdies linki dėti visas pas
tangas, kad ir paskutines, 
atsikartyt nuo tos prakeik
tos hitlerinės ligos! Jūsų 
Pauliui būtų neapsakomas 
unaras, jeigu kurią laimin
gą dieną visi pronaciai at- 
maršuotų, atmaršuotų su 
didžiausiu triumfu ir iškil
mingai pasisveikintų su 
bolševizmu! Žinoma, Pau
lius stebuklam netiki, bet 
pasiūlymą padarius, pro- 
naciam skriaudos nebus.

Visiem gero velijantis,
Paulius.

Kainų Kontroliavi
mas Po Karo

Neseniai Chester Bowles, 
direktorius Office of Price Ad
ministration, Washingtone dis- 
kusavo reikalingumą pratęsti 
kainų kontroliavimą po karui. 
Jis priminė žmonėms, kas įvy
ko po paskutinio karo. Tada 
nebuvo kainų kontroliavimo. Ir 
dėl to kainos kilo ir kilo ir 
nuo pradžios karo, liepos mėn. 
1914, iki lapkričio 11 d. 1918, 
gyvenimo iškaščiai pakilo 
62%. Tuoj po taikos pasirašy
mo, valdžia užbaigė visus su
varžymus ir į kelis mėnesius 
visos dirbtuvės kuo greičiausia 
gamino visokius reikmenis. Ir 
kainos kilo iki 1920 m. Birže
lio mėnesį, tų metų, gyvenimo 
iškaščiai buvo 108% aukštesni 
negu 1914 m. Cukraus kaina 
buvo 30 centų už svarą, svies
tas 80 centų už svarą ir kiau
šiniai beveik doleris už tuziną.

Į trumpą laiką viskas su
griuvo. Dirbtuvės pradėjo at
leidinėti darbininkus nuo dar
bų. Gamintojai ir ūkininkai 
pergyveno kuo sunkiausius lai
kus. Ir p. Bowles įspėja, kad 
jeigu neįvesime kainų kontro
liavimo po šio karo, tas pats 
įvyks, žmonės jau tik laukia 
nusipirkti naują automobilių, 
naują elektros mašiną, naują 
radiją, naują skalbiamą maši
ną, naują pečių, arba net ir 
naują namą. Ir visi tuo pačiu 
laiku stengsis pirkti, kas jiems 
reikalinga. Be tinkamo plana
vimo, prekės kils aukščiau ir 
aukščiau ir vėl depresija gali 
įvykti. Visos grupės — indus
trijos, darbo ir ūkininkų — tu
ri kooperuoti šiame reikale:

. F LIS—-Common Council. .• «•
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TALKON LIETUVAIkėdainiečiai išgelbėjo nuo vokiečiu dalj savo visuomeninio turto
Kėdainiai. — Iš Kėdainių 

vokiečiai buvo išvyti rug
pjūčio 2 dieną.

Prieš pasitraukdami iš 
miesto vokiečiai pridarė 
čia daug žalos ir nuostolių. 
Jie išsprogdino gimnazijas, 
ligonines, pradžios mokyk
lų rūmus, iš kurių liko tik 
griuvėsių krūvos. Neišvengė 
jų niekšiškos rankos gražus 
senovinis Kėdainių dvaro 
pastatas, žirgyno, geležin
kelio stoties, elektros sto- ‘stus, apie 40 ligoninės lovų 
ties, garinio malūno, lent-;ir apie 70 komplektų patali- 
pjūvės, banko ir vaistinės niu lovoms, 
pastatai.

Kėdainiečiai labai pasi
piktinę vokiečiais. — Jie 
keikia hitlerininkus, kurie 
t re j is metus engė mūsų ša-

Lietuvos Kaimas po Vokiečių Jungu

nepriklausė: bežemių 
derlių, užaugintus gy- 
pataisytą ūkio inven-

ruožtu tarybinius nau-

Nuo vokiškųjų grobikų ken
tė visas kraštas, tačiau labiau
siai kentė kaimo varguomenė. 
Jau pirmaisiais okupacijos me
tais Tarybų valdžios duotoji 
bežemiams žemė buvo žiauriu 
būdu atimta. Buožės dantį 
grieždami >\su skundais ir poli
cija plėšė mažažemius. Jie ne 
tik atėmė iš tarybinių nauja
kurių žemę, bet dar ta pačia 
proga nutarė pasipelnyti — 
pasiimti sau ir tai, kas jiems 
niekad 
pasėtą 
vulius, 
torių.

Savo
jakurius smaugė ir vokiškieji 
okupantai, pavyzd., Vilniaus 
Gebitskomisaro buvo išleistas 
potvarkis, pagal kurį visi be
žemiai, gavę žemės iš dvaro, 
turi ją tuojau grąžinti dvarui 
su' visais pasėliais, pastatais ir 
visu ūkio inventorium, kokį tik 
jie buvo įsigiję ar patys iš ki
tur gavę. Valstietis teturėjo 
teisę prašyti, kad jam būtų 
atlyginta už sėklą valdiška 
kaina, žinoma, ši kaina buvo 
juokingai maža, palyginus ją 
su laisvos rinkos kaina. Už Įdė
tą į žemę triūsą, įsigytą inven
torių — vokiškieji smaugliai 
skaitė teisinga niekuo neatly
ginti, nes šio krašto žmogus 
buvo tolygus darbo gyvuliui, o 
gyvuliui juk niekas algos ne
moka. Buožės ir dvarų admi
nistratoriai, atėmę iš bežemių 
jų užaugintą derlių, sau nusi
valė, iškūlė, degtinės prisiva
rė ir tyčiojosi iš verkiančių be
žemio vaikų, paliktų po sun
kaus tėvų darbo be duonos 
kąsnio, be spirginio, be pieno 
lašo. Nusiminę, bet vilties ne
nustoję, kaimo bežemiai kant
riai turėjo laukti 3 metus, bet 
daugelis nesulaukė okupantų 
išvijimo dienos. Dalykas tas, 
kad palikę be žemės valstiečiai 
buvo laikomi bedarbiais, o to
kius Arbeitsamtas, buožėms 
pasiūlius, o per viršaičių tarpi
ninkavimą, vežė Vokietijon 
slinkiems katorgos darbams, 
žinoma, reikėjo pasirinkti: ari 
savame krašte vilkti baudžiau- ■ Lietuvos miestely mūsų 
ninko jungą dvare, ar važiuoti į taip širdingai gyventojai ne- 
į Vokietiją katorgos pyragų priėmė, kaip Radviliškyj,— 
valgyti, kurie plačiai buvo pa- sakė man vienas majoras.— 
garsėję visoj Europoj. Taip tai’Vos tik mūsų daliniai į Ra- 
vokiškieji vergų pirkliai pa-!...............- . . . .
kinkė į sunkų dvaro jungą 
tuos žmones, kurie Tarybų 
laikais buvo laisvi valstiečiai. 
Deja, ir ši baudžiava neapsau
godavo kitų darbingų šeimos 
narių, kurie oficialiai dvaruo
se nedirbo. Jiems visą laiką

Ne geresnė būklė buvo ir 
mažažemių. Buvo nustatyta, 
kad neturį 5 ha žemės negali 
laikyti arklių ir karvių. Gyvu
liai buvo atiminėjami ir tie
siog atiduodami buožėms arba 
perduodami dvarui. Paskutinę 
ir vienintėlę karvę atimdavo iš 
mažažemio ir palikdavo vai
kus be pieno; vienintelį arklį 

lį, masiškai žudė mūsų kra
što gyventojus, o dabar su
griovė miestą. Kėdainiečiai 
kitaip vokiečiii nevadina, 
kaip tik barbarais.

Nors vokiečiai išsprogdi
no ligoninę, tačiau ligoni
nės medicinos personalas ir 
tarnautojai, nepaisydami 
gresiančio jų gyvybei pavo
jaus, išgelbėjo nuo sunaiki
nimo ligoninės rentgeno a- 
paratus, kvarco lempas, vai-

Jau pirmą dieną, kuomet 
Kėdainiai tapo vėl tarybiniu 
miestu, ligoninės persona
las netoliese nuo Kėdainių 
įrengė ligoninę, kuri prade-

paimdavo ii’ tuo būdu versda
vo mažažemius už vergo kai
ną prašyti pas buožes darbo 
gyvulio apdirbti sklypelį že
mės, pieno lašo savo vaikams. 
Ir tai nebuvo vietos adminis
tracijos savivaliavimas, o tei
sėtas Vilniaus gebietskomisaro 
buožes globojąs potvarkis. Pa-

ŽMOGUS, IŠGELBĖJĘS VISĄ 
RADVILIŠKIO MIESTELĮ

Nedidelis, žaliumynuose 
paskendęs Radviliškio mies
telis buvo ir tebėra svarbi 
geležinkelių^ stotis. Bet iš 
Radviliškio vokiečiai buvo 
taip greit Raudonosios Ar
mijos išvyti, kad nesuspėjo 
sudeginti nė vieno didesnio 
pastato. Jis išliko beveik 
sveikas. Tačiau hitlerininkai 
lieka hitlerininkais. Jie bu
vo suspėję užminuoti sto
tį, ir kitus svarbesnius pa
status bei įmones. Ir beveik 
visas miestelis būtų išlėkęs 
į orą, jei ne šaunus savo 
krašto patriotas geležinke
lietis Petkevičius. Neboda
mas pavojaus šavo gyvybei 
ir laiku priešo klastingą su
manymą pastebėjęs, Pet
kevičius vienas nukarpė 
vielas, išminavo, surinko 
minas ir tuo išgelbėjo savo 
gimtąjį miestelį nuo tragi
ško galo. Už tą didvyrišką 
žygį Petkevičius pristatytas 
apdovanoti karišku ordinu 
ir paskirtas svarbiu parei
gūnu. i

Radviliškis iš seno dau
gumoje darbo žmonių ir ge
ležinkeliečių miestas. Jųjų 

santykiai su raudonarmie
čiais širdingi. Kad ir kuk
liai gyvendami, jie kuo iš
manydami Raudonosios Ar
mijos karius vaišina, jiems 
Rišame padeda.

! — Tur būt, nė viename 
Lietuvos 

dviliškį įžygiavo, gyventojai 
išėjo į gatves, dalino gėles, 
vaisius...

— Mes šičia tikrai, kaip 
namie, — pritarė gvardijos 
kapitonas Kulešinas.

Toli sudunkčiojo artileri
ja. Radviliškiečiai susirūpi
nę, kad amžinasis lietuvių 
tautos priešas dar kartą ne- 
įsiveržtų į jų gyvenimą. Juk 
negirdėtai baisų nusikalti
mą vokiečiai padarė prieš 
išbėgdami iš miestelio. Įsi
veržę Į šešiasdešimties me
tų amžiaus Leono Stankaus 
namus, jie pirma jam nu
pjaustė ausis, išbadė akis, 

jo teikti pagalbą Kėdainių 
miesto ir apylinkės gyven
tojams.

Savo ankstyvu įsikūrimu 
ligoninė labai daug naudos 
atnešė Kėdainių darbo žmo
nėms, nes nemažas skaičius 
piliečių, kaip mieste, taip ir 
provincijoj, papuolė ant vo
kiečių padėtų minų; dau
geliui buvo nutrauktos ko
jos arba raukos ir tiems ne
laimingiesiems buvo reika
linga skubi pagalba. Tokie 
piliečiai buvo tuojau pat pa
guldyti ligoninėje ir ope
ruoti4; tuo buvo išgelbėta jų 
gyvybė.

Taip pat gimnazijos peda
gogų ir tarnautojų persona
lo dėka liko išgelbėta nema-

likę valstiečius be arklio ir 
karvės, dar tykodavo pagauti 
ir išvežti į Vokietiją mažaže- 
mit] 'darbingus šeimos narius, 
nes ji] esą “perdaug” turimai 
žemei apdirbti.

Ir pyliavos mažažemiams 
buvo žymiai skaudesnės nei 
buožėms. Kas turėjo daugiau

osutrupino rankų kaulus, 
tik paskui jį nužudė. Be to, 
fašistiniai banditai nužudė 
niekuo nekaltus piliečius: 
Pranckevičių Mečį, Antaną 
ir Stasį Rečkus, Serapiną, 
vieną senyvą moteriškę ir 
kitus. Visus nužudytuosius 
jie sumetė netoli Dūkto mi
ško, į balą. Lavonus surado 
pilietis Vyskupaitis, kurio 
sūnus taip pat buvo nužu
dytas.

Radviliškiečiai kankinių 
lavonus parsivežė į miestelį 
ir iškilmingąi juos palaido
jo. Negana fašistiškiems 
budeliams buvo šitų aukų! 
Laidotuvių metu jie atskri
do ant miestelio ir’ ėmė 
bombarduoti laidotuvių ei
seną.

Sulysusi, pageltusi Stan
kaus žmona ilgai sėdėjo 
prieš mane ir laužė rankas.

— Mano vyras nieko nėra 
blogo padaręs. Jis visą am
žių kalė batus. Ir dukterį 
tie banditai nužudyti norė
jo, bet ji laiku pasislėpė.

Sunku buvo klausytis li
kusios be nieko senutės ai
manų, o dar sunkiau jai bu
vo išaiškinti, kad vokietis 
okupantas ilgainiui būtų iš
naikinęs visus Lietuvos gy
ventojus, nes toks jo karo 
tikslas.

— Jei žmogus nekaltas, 
tai kaip galima žudyti? — 
verkė jį.

Miestely visų gerbiamas 
pilietis Žurauskas aiškino:

— Vieną iš sušaudytų aš 
1941 m. išgelbėjau. Pavyko. 
Puikus 
niekam skriaudos nepadarė. 
O dabar, matot, bjaurybes 
ir jį sušaudė. Man iš ap
maudo net plaukai šiaušia
si.

— Nejau jūs dar iki šiol 
vokiečių neperpratot, — 
pyktelėjau. — Juk, štai, jei 
ne Petkevičius — visi būtu
mėt žuvę.

— Teisybė, — sako radvi
liškiečiai. — Ir miestelį, ir 
tūkstančius žmonių gyvy
bių tik šis žmogus išgelbė
jo-

žmogus jis buvo,

Radviliškietis.

ža gimnazijos turto.
Kėdainiuose jau susikūrė 

vietiniai partiniai ir tary
biniai organai Lietuvos KP 
(b) Kėdainių apskrities ko
miteto sekretorius yra drg. 
Pletkus, apskrities vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
— drg. Urbonas ir 1.1. Vie
tos darbininkų ir tarnauto
jų pagalba susikūrę tarybų 
valdžios organai pradėjo 
apskrityje tvarkyti ūkinius 
ir kultūrinius reikalus. Prie 
apskrities vykdomojo komi
teto jau susikūrė žemės ū- 
kio skyrius, socialinio aprū
pinimo skyrius, švietimo 
skyrius, sveikatos apsaugos 
skyrius.

Sakalauskas.

kaip 100 k v. metrų žemės, tas 
turėjo duoti pyliavą, viai ne
atsižvelgiant ■ į šeimos narių 
gausumą. Turtingesnieji ūki
ninkai galėdavo surašant pasė
lius paskirstyti žemę taip, kad 
daugiau būtų tos rūšies kultū
rų, už kurias reikia mažai 
duokles duoti arba visai ne
duoti, pav., įrašant didesnį kie
kį žalių, pašarų, žalių trąšų au
galų plotą ir kt., o sumažinant 
bulvių, rugių plotą, žirnių. De
ja, mažažemiai daugiausia so
dina bulvių ir rugių sėja, nes 
tai yra pagrindas jų pragyve
nimo, gi skirti iš mažo ploto 
didelę dalį pūdymui, žaliųjų 
trąšų pasėliams, pašarinių nu
gali] kultūrai ir 1.1, jie nega
lėjo. Dėl šios priežasties ma
žažemiai oficialiai nedaug ma
žiau bulvių sodino už buožes 
ir turėjo pilti tokias pat duok
les, kaip ir anieji. Mažažemiai 
negalėjo didesnės savo žemės 
dalies laikyti pūdymu, nes jie 
visą žemę apdirbdavo jos ir 
taip maža turėjo, gi turtingieji 
ūkininkai galėjo įsirašyti dide
lę savo žemės dalį kaip pūdy
mą ir už tai jokios duoklės ne
duoti. Rezultate mažažemiai iš 
tų pačių plotų pylė žymiai 
aukštesnes duokles negu buo
žės. Jei dar prie šio. pridėti, 
kad mažažemiams po pyliavų 
likdavo tokia menka derliaus 
dalis, iš kurios negalima pra
maitinti savo šeimos, o turtin
giems likdavo tiek, kad galė
davo dar ir parduoti ir nami
nės išsivaryti, — tai aiškiau
siai išryškėja vokiečių, okupan
tų politika, ką jie rėmė ir ką 
jie smaugė.

Vilniaus kraštą valdė du ar
kliai: Hingst (vokiškai — er
žilas) ir Horst (angliškai — 
arklys), abu komisarai, abu 
didžiausi budeliai šitame kraš
te. Plėšimais ir žudymo tero
ru žymėjo jie savo laikus. Per
nai pats Hingstas apvažinėjo 
visus valsčius ir pats savo ran
ka kiekviename valsčiuje vie
šai, sušaukęs apylinkės valstie
čius ir valsčiaus tarnautojus, 
nušovė po žmogų už duoklės 
neatidavimą, — be jokio teis
mo, be apeliacijos, be kasaci- 
jos. Nemenčinėj, Riešėj ir ki
tuose valsčiuose nuo šio bude
lio rankos žuvo ne stambūs 
ūkininkai, bet mažažemiai, nes 
jie mažiausiazbuvo davę duok
lės. Visoj Lietuvoj už neatli
kimą pieno tiekimo prievolės 
buvo atiminėjamos ne tik kar
vės, kiaulės, bet ir kiti gyvu
liai, už nepakankamą atlikimą 
pyliavų -prievolės iš valstiečių 
buvo atiminėjami ūkiai, o jie 
patys išvežami į Vokietiją, į 
katorgą sunkiam darbui ir mir
čiai badu.

Nuolatinės medžioklės rink
ti “kontingentą” žmonėmis ne
leido nė valandėlei būti ra
miam. Kaimas budėjo dieną ir 
naktį, nes niekas nežinojo, ka
da vokiškieji vergų ^nedžioto- 
jai su vietos šunimis — polici
ninkais pradės supti kaimą ar 

visą apylinkę, rinkdami žmo
nos katorgai į Vokietiją.

žmonės kaime būdavo šau
domi kiekviena proga, ne tik 
tada, kai duokles nepakanka
mai supildavo. Apie Švenčionis 
buvo sušaudyta 1,600 valstie
čių už vieno budelio (Beko) 
užmušimą. Apie Trakus yra 
sudeginta ištisi kaimai ir žmo
nės išžudyti už tai, kad ant 
geležinkelio bėgių buvo rasta 
mina. Tūkstančiai valstiečių, 
buvo iššaudyta ir išvežta iš 
krašto j pietus nuo Vilniaus už 
tai, kad tose apylinkėse veikė 
tarybiniai partizanai lietuviai. 
Už užmuštą vokietį buvo nu
statyta kontingentas — 100 
galvų, bet įsiutę ir įėję į azar
tą vokiečiai, kaip maras išklo
davo ištisas apylinkes, palik
dami kaimų degėsius ir aukų 
tūkstantinius kapus. Tik vėliau 
būdavo paaiškintas persisten
gimas tuo, kad žuvęs vokietis 
buvęs aukštesnio laipsnio, ne 
eilinis karys ir todėl reikėję 
daugiau nei 100 galvų paimti.

Lietuvos liaudis niekad ne
užmirš žiauraus vokiečių oku
pacijos meto. Neužmirš Lietu
vos darbo žmonės ir to, kaip 
vokiškiesiems budeliams gė
dingai talkininkavo lietuviški 
dvarininkai bei buožės.

Vilniaus “Tiesa,”—Zigmas.

KOSTAS KORSAKAS.

Simanas Daukantas Prieš Vokiš
kuosius Grobikus

(Tąsa)
Vietinių gyventojų viso

keriopais būdais naikinimą, 
vokietinimą, g u j i m ą iš 
gimtojo krašto, o jų vieton 
atgabenimą vokiškųjų ko
lonistų, S. Daukantas dau
gelį kartų primygtinai nu
rodo kaip jau iš senų seno
vės vokiečių praktikuoja
mą germanizacinės politi
kos būdą. Kaip šiandien 
okupuotuose kraštuose el
giasi hitlerininkai, taip jau 
prieš keletą amžių Lietuvo
je elgėsi kryžiuočiai: “Kry
žeiviai, dykdami ligi paskuo
je lietuvių vardą išgaišinti, 
vis kvietė prašaliečius vo
kiečius tenai gyventi, idant 
lietuviai nebgaletų vienybės 
atiturėti ir tarp savęs susi- 
skliauti, patys ilgainiui iš- 
siveistų į vokiečius, savo 
kalbą ir dabą užmirštų; 
taigi tuo pačiu laiku dau
gybė atkeliavo į tuos tyrus 
prašaliečių vokiečių gyven
ti, užvis iš Saksijos, Misni- 
jos, Ulandijos, Julik ir iš 
kitų Teutonijos kraštų.” 
(406 psl.)

Su kokia neapykanta S. 
Daukantas vertina koloni
zacinę vokiečių politiką Pa- 
baltijos kraštuose, ryškiai 
rodo kad ir šie jo žodžiai, 
pilni gilaus sielvarto dėl 
senovės lietuvių patirtų 
skriaudų ir karščiausios 
pagiežos vokiškiesiems gro
bikams :

“Taip ant griuvėsių lie
tuvių tautoš veisėsi sveti
ma tauta ir kūrė tenai 
svetimą kalbą, svetimus ap
siėjimus, svetimą tikybą, 
kurios vietiniai lietuviai ir 
žemaičiai negalėjo perma
nyti, pavaryti nuo savo na
mų ir dirvų giriose klaiki
nėjo, velydami su žvėrimis 
jaukintis, nekaip su tokiais 
baisiais žmonėmis gyventi, 
kurie ne vien jiems tėviškę 
ir Jurtus išplėšė, bet dar ir 
pačius, it gyvulius, nemei
lingai vergė, tuo vien ku
tindami širdį, jog nekaltais 
žmonėmis yra ir nori dar 
lietuviais būti, nors jų de
gėsius ir užžėlusias dirvas 
kryžeiviai dalijo, it savo, 
vokiečiams šaldroms.” (275 
psl.)

Tokia buvo ta socialinė ir 
politinė tvarka, kaip ją pa
sibaisėtinai vaizdžiai, ne be

“DABAR MŪSŲ ATEITIS” - SAKO
ZARASU JAUNIMAS

Mūsų jaunimas kiekvieną 
dieną vis gausiau įsilieja į 
atkuriamąjį krašto darbą. 
Jie žino, kad eina su greto
mis, kurios žygiuoja nuga
lėti ir sukurti tokį gyveni
mą, kuriame visiems bus 
erdvu, gera ir miela gyven
ti.

Kaip nyksta vergovės 
baimė, matyti iš Zarasų jau
nimo gyvenimo. Rugp. 6 d. 
čia buvo surengtas vietos 
komjaunimo pasilinksmini
mas. Jame dalyvavo 40 
žmonių. Rugp. 7 d. buvo 
antrasis pasilinksminimas. 
Jame buvo jau 100 jaunuo
lių. Rugpjūčio 13 d. buvo 
paskaita ir pasilinksmini
mas. Jame dalyvavo 400 
žmonių. Rugpjūčio 20 d. bu
vo paskaita apie kraštą Tė
vynės karo metų. Žmonių 
atėjo tiek daug, kad salėje 
visiems nebuvo vietų.

Daugelyje vietų jaunuo
liai padėjo apsaugoti valsty
binį turtą ir sutvarkyti 

romantinio jausmingumo, 
aprašo savo “Istorijoje” S. 
Daukantas, kurią įvedė vo
kiečiai užgrobtose senovi
nės Lietuvos žemėse. Ištisos 
lietuvių giminės, kaip na- 
draujai, sudaujai, prūsai 
jau tada vokiečių riterių 
be jokio pasigailėjimo ir 
žmoniškumo buvo žiauriau
siai išnaikintos, o jų žemės 
apgyvendintos vokiečių ko
lonistais. Tragišką ir kru
viną žuvimą tų lietuviškų 
giminių S. Daukantas ap
rašo kaip atmonijimo šau
kiantį vokiečių nusikaltimą. 
Susumuodamas visas se
novės lietuviams vokiečių 
padarytas skriaudas ir ne
dorybes, S. Daukantas me
ta žvilgsnį į ateitį, nurody
damas, kad vokiečiai buvo 
pirmieji ir svarbiausieji 
lietuvių tautos priešai, ku
rie savo ilgaamžiais puoli
mais privedė lietuvių tautą 
prie sumenkėjimo, o Lietu
vos valstybę prie žlugimo:

“Toksai buvo pirmasis 
pamatas lietuvių tautos 
vergybos, kursai išnaikino 
liuosybę, rėdą, dabą, apsiė
jimus, tikybą senovės. 
Krikščionys vokiečiai negė- 
dindamiesi nei svieto, nei 
Dievo, nekaltiems žmonėms 
atėmę nuo amžių užgyven
tą žemę, kalbą jų paniekinę 
ir apjuokę, idant amžinoje 
tamsybėje būtų, dykdami 
užkakinti savo lobį suke
pusiu jų krauju nuo kruvi
nų vargų ir ašarų, nekal
tus žmones į gyvulius savo 
paskaitė ir juos lygia dalia 
pardavinėjo; dovanojo, nuo 
vienos vietos į kitą, it galvi
jus, pagal savo norą vari
nėjo, amžinai juos nuvergę 
ir dar pasakodami svietui 
juos palaiminę; taipogi vi
sa, kas vokiečių buvo, tas 
geras ir viežlybas, o kas lie
tuvių ir žemaičių, tas men
kas ir neapvėžiamas ... 
Taip lietuvių tauta, grū
musis ilgus amžius ir gy
niojusi savo aukso liuosybę 
su visų didžiausia garbe, il
gainiui užsligo griuvėsiuo
se savo' namų neteisybėmis 
ir apgaulėmis kraugerių, 
krikščionimis tesivadinan
čių, vienok • ateis amžius, 
ateis kartos, kurios gėdin- 
sis tokių neteisybių ir ste

vietos valdžios reikalus.
Zarasų apskr. jaunuoliai 

gausiai prisidėjo prie būtų 
surašymo, malūnų ir valst. 
dvarų inventarizacijos. Jie 
registruoja vokiečių pada
rytus žiaurumus. Tarp kitų 
čia uoliai dirba ir Tarybų 
Sąjungos Didvyrės Marytės 
Melnikaitės brolis Jonas 
Melnikas ir sesutė Jane 
Melnikaitė.

Jaunimas gausiai priside
da ir prie derliaus valymo. 
Iš Zarasų miesto komjau
nuoliai vyko į dvi rugiapjū
tės Smalų valse. Jie dalyva
vo rugiapiūtėje Salako 
valse., o taip pat miežių pjo
vime Imbrade j e.

Jaunimas Zarasų apskri
tyje varo taip pat plačią 
knygų rinkliavą. Jau su
rinkta 500 knygų viešajai 
bibliotekai. Veikia jaunimo 
skaitykla. Valsčiuose jauni
mas mokosi Tarybų Sąjun
gos himną.

“Dabar mūsų ateitis!” — 
sako Zarasų jaunuoliai.

bėsis’į aklybę svieto tų am
žių.” (251 psl.)

Ar nujautė mūsų žymu
sis istorikas, rašydamas 
šiuos pilnus humanizmo ir 
tikėjimo į žmonijos pažan
gą, žodžius, kad dar “ateis 
amžius, ateis kartos,” ku
rios gaus susidurti su tokiu 
vokiečių grobuoniškumu ir 
žiaurybėmis, prieš kurias 
nublankšta net senovės teu
tonų kruvinasis smurtas? 
Šiandien mums, priklau
santiems kaip tik prie “tų 
kartų” ir gyvenantiems 
“tame amžiuje,” kai laisvo
sios pasaulio tautos veda 
žūtbūtinę kovą prieš vokiš
kąjį barbarizmą, dvigubai 
brangios yra S. Daukanto 
svajonės apie tuos šviesius 
ateities laikus, kai žmonija 
tik “stebėsis” dabartinio 
hitlerizmo “aklybe” ir “gė- 
dysis”. jo neteisybių.

Ir šis šviesus, taurus S. 
Daukanto humanizmas dar 
labiau uždega mumyse pa
siryžimą visomis jėgomis 
ginti nuo rudojo maro ant
plūdžio žmonijos laisvę, “tą 
šventą dovaną,” kurios neį
kainuojamai, niekuo nepa
keičiamai vertybei parodyti 
S. Daukantas paskiria išti
sus, su tikru poetiniu įkarš
čiu parašytus savo “Istori
jos” puslapius. Lietuvių li
teratūroje iš tikrųjų mažai 
terasime veikalų, kuriuose 
su tokiu užsidegimu būtų 
parodytas senovės lietuvių 
pasiryžimas . ligi paskutinio 
atodūsio ginti savo laisvę, 
kaip tai parodoma S. Dau
kanto “Istorijoje.” Su gi
liausiu pasipiktinimu at
vaizdavęs vokiečių smurtą 
ir jų įvestos užgrobtuose 
Pabaltijo kraštuose san
tvarkos neteisybes, S. Dau
kantas su ne menkesniu 
jausmingumu ir vaizdingu
mu rodo, kaip didvyriškai 
senovės lietuvių giminės 
stojo ginti savo tėvynės 
nuo įsiveržėlių vokiečių.

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

CLEVELAND!) ŽINIOS

(Tąsa)
Vokiečiai nervinosi, nežinodami kur 

jiems reikia laukti pagrindinio mūsų 
smūgio. Fašistinė vadovybė pėstininkų 
vietoj naudojo statybos, pionierių ir net 
priešlėktuvinius batalionus. Priėjimuose 
į Šiaulius vokiečiai pasirengė parodyti 
rimtą ir ilgalaikį priešinimus. Daugelyje 
vietų tarybiniams kariams teko atlaikyti 
po 10—15 kontratakų vokiečių pėstinin
kų, remiamų tankų. Tačiau vokiečiai bu
vo bejėgiai sulaikyti toli numatytą, 
kruopščiai parengtą Raudonosios Armi
jos supamąjį manevrą, suderintą su ura- 
ganininės frontinės atakos tikrove. Mū
sų kariuomenė ėjo į Šiaulius apsišarva
vusi karine technika, karišku vadų pa
tyrimu ir karių dvasios tvirtybe. Niekas 
neabejojo dėl pergalės, nors ir buvo aiš
ku, kad priešas prie miesto sutraukė 
daugiau jėgų priešpuoliams. Priėjimai 
prie Šiaulių buvo saugomi lauko ir ilges
niam gynimuisi parengtų įtvirtinimų.

Vokiečiai tankiai užminavo kelius. Vi
si tiltai buvo išsprogdinti.

Gyventojai, bėgantieji iš miesto, papa
sakojo, kad priešas išsprogdino geriau
sius namus. Per keletą dienų vokiečiai 
išvežė iš miesto visas vertybes, tūkstan
čiai vietos piliečių buvo išvaryti į Rytų 
Prūsiją.

Raudonoji Armija nedavė laiko prie
šui susiorganizuoti ilgalaikiam gynimui
si. Miestas buvo paimtas į reples — iš 
šiaurės ir pietų užėjo mūsų tankai ir 
motorizuota pėstija. Kada paskiau pra
sidėjo ataka, vokiečiai pajuto, kad ne
trukus replės užsidarys. Gausiausiais 
smūgiais, smogiamais iš visų pusių, vo
kiečiai buvo išvalomi kvartalas po kvar
talo, gatvė po gatvės.

Mūsų kariuomenė įėjo į miestą. Prieš 
karių akis atsistojo šiurpūs, vokiečių pik
tadarybių vaizdai. Vietoj linksmo, žalio, 
kultūringo miesto, kariai pamatė dešim
tis gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 
griuvėsių ir gaisrus...

vyriškis 
keistai, 
Juk čia 

mūšiai; čia

Jonas Marcinkevičius.
KAUTYNĖS TIES ŠIAULIŲ MIESTU

Draugo Lunės dalinyj drg. Belanas 
duoda man ryšininką, jauną, bet jau ap
dovanotą medaliu “Už drąsą” kovotoją 

‘ Blinovą, ir aš einu į kautynių lauką, kur 
dar tebetyso šimtai hitlerininkų lavonų, 
kur priešas tebepokši iš savo artilerijos. 
Saulė kaitina kaip birželio mėnesyje. Si-, 
dabru blizgą bombonešiai praskrenda 
viršum mudviejų galvų vokiečių pozici
jų linkui. Štai Gitarų, Žaliukų kaimai, 
apaugę vaismedžiais, bet visiškai sudegę, 
sudaužyti. Civilinių gyventojų niekur 
nematyti; tik vienas senyvas 
aria rugienas ir atrodo taip 
šiuose ištuštėjusiuose laukuose, 
dar vakar virė smarkūs
Raudonoji Armija, jos lietuviškieji jun
giniai ir jų tarpe drg. Lunės vyrai prie
šui dar kartą įrodė savo drąsą ir suma
numą, įrodė kaip karštai myli savo tė
vynę ir garbingai atliko tai, kas buvo 

. Aukščiausios karo vadovybės įsakyta.
Mano palydovas eina pirma, pasitikįs 

savimi.
— Ar senai mūsų daliniuose tarnauji?
— Antri metai, — atsako man Blino

vas per petį.
— O iš kur esi kilęs?
— Marijos respublikoje. Iš mūsų na

miškių kariuomenėje tarnaujame mes 
trys: tėvas, vyresnis brolis ir aš.

— Kur gi tėvas su broliu?
— Tėvas žuvo, kai dar mūsų didysis 

puolimas nebuvo pradėtas. Brolis žuvo 
kovodamas už Ukrainos laisvę, o aš, kaip 
matote, Lietuvos tarybinėje respublikoje.

Pro mūsų galvas praskrido priešo svie
dinys. Aš stabteliu apsižvalgyti, iš kur 
šaudo, o jaunasis kareivėlis ramiai kin
kuoja pirmyn ir vgl man per petį sako:

— Kovos lauke visuomet saugiau negu 
. užnugaryje. Nebijokit, mes jam tuoj pa
rodysim.

— O lietuviškai ar neišmokai?
' — Truputį. Lietuviai geri vyrai. Mes 
tautų draugystę išlaikome ir prie kati
liuko, ir kovos lauke.

Jis rimtas ir kinkuoja toliau.
Ateiname į drg. Frikino sekyklą. Va

das man smulkiai aiškina rugpjūčio 18

dienos kruvinąsias kautynes. Prieš mūsų 
akis priešo apkasai. Sudegę mūriniai na
mai, juodais, išdegintais lopais vasaro
jus, pamušti tankai; visai arti didžiulė 
“pantera”, ant kurios nugaros laipioja 
kareiviai ir klepsi plaktukais. Čia pat 
priešais sveikas, bet mažytis namelis, šu
linys, aukšta svirtis, visa tai atrodo lyg 
gyvi sutvėrimai, tebelaukią savo draugų 
šeimininkų. Tik sulaukti negali. Mat, vo
kiečiai bėgdami šeimininkus sušaudė...

— Anksti rytą, — pasakoja kuopos 
vadas drauge su drg. Steponaičiu,—maž
daug apie dešimtą valandą, netikėtai pa
sirodė priešo tankai. Iš viso jų tame ba
re buvo apie 60, bet vien prieš mūsų ba- 
talijoną, o dar tikriau, prieš mūsų kuo
pą priešas metė 20 tankų, kurių tarpe 
buvo “tigrų”, “panterų” ir ”ferdinandų”. 
Pakilo ir apie pulkas pėstininkų, “Didžio
sios Germani jos” divizijos daliniai. Jie 
ėjo stačiomis, drąsiai ir triukšmingai. 
Mūsų žinioje buvo tik šeši rankiniai ir 
vienas sunkusis kulkosvaidis ir 
keliolika prieštankinių pabūklų. Tačiau 
davėm sau žodį nepasitraukt nė žingsnio 
ir šičia priešą sutriuškinti. Ir prasidėjo 
nelygios, žiaurios kautynės.

Seržantas Bivainis įtemptai sekė vo
kiečių tankus. Kai pats pirmasis pasiro
dė aukštumoje, jis pranešė apie tai į ug
niavietę. Nuaidėjo pirmas, antras ser
žanto Kogano pabūklo šūvis ir plieninis 
milžinas sustingo vietoje. Tačiau hitleri
ninkai atkakliai, tęsė puolimą. Jiems bu
vo įsakyta žūt būt paimti strategiškai 
svarbią kelių ir geležinkelių mazgo vie
tovę. Jiems buvo pavykę visai arti pri
eiti prie pabūklų. Tuomet mūsų visų rū
šių ginklai atidarė ugnį. Ir kulkosvaidžių 
kuopos kulkosvaidininkas serž. Burkaše- 
vas sulaikė dvi priešo atakas ir būdamas 
sužeistas išleido 2000 taiklių šūvių į 
priešo eiles. Draugas Dumbrauskas, tris 
kartus apdovanotas ordinais- ir meda
liais, su savo vyrais drąsiai gynė svar
bią aukštumą. Kovotoajs Meškėnas pri
sileido didžiulį tanką visai arti apkasų ir 
metė į jį granatą. Meškeną sužeidė, bet 
tankas sustojo ir po to taiklus pabūklo 
sviedinys jį visai pamuše. Tarnyba, ku
riai vadovavo Įeit. Dobrotvorskis, ir pa
būklo vadas Kasadinas tiesiu šaudymu iš 
200 m. atstumo iš kart pamuše vieną vo
kiečių tanką. Tanko tarnyba iššokusi ė- 
mė bėgti, bet čia juos nuskynė taikli pė
stininkų ugnis. Be to šie drąsuoliai pa
muše dar vieną vokiečių tanką, ir sunai
kino du sunkiuosius kulkosvaidžius 
drauge su jų tarnyba.

Tris priešo tankus, vieną sekyklą, kul
kosvaidžių lizdus ir apie kuopą hitleri
ninkų sunaikino drg. Ulozevičiaus bate
rija. Ryšininkai Dunderevičius ir Gros- 
bergas kautynių metu be pertraukos pa
laikė ryšius, taisė priešo sviedinių nu
traukiamas linijas. Taikytojas komjau
nuolis Kulovskis, gerai paruošęs pabūk
lą kautynėms, pamuše du tankus.

— Iš dvidešimties į mus rėpliojančių 
tankų, — baigia drg. Steponaitis, — mū
sų ba tali jono dalinys pamuše 11 tankų ir 
priklojo daug hitlerininkų.

UKMERGĖJ
Ukmergėj hitlerininkai ilgai laikėsi 

pridengdami Kauną iš ryt-šiaurių pusės. 
Net po to, kaip Raudonoji Armija iš
trenkė nacius iš Panevėžio, Upytės, dar 
jie vis laikėsi, kaip kokia dėlė įsikabinę 
į Ukmergę. Bet ir iš čia jie buvo ištrenk
ti galingais smūgiais Raudonosios Armi
jos ir nugrūsti linkui Kėdainių ir Jana- 
vos.

“Tarybų Lietuva” iš liepos 31 d. rašo:
Atsitraukdami iš Ukmergės miesto, 

vokiečiai norėjo išsivežti elektros stoties 
mašinas, bet nespėjo. Mašinos buvo vo
kiečių susprogdintos jau geležinkelio sto
tyje. Susprogdinta ir pagalbinė elektros 
stotis. Vandentiekio rezervuaras išliko, 
bet be elektros energijos jis negali veikti.

Paskutinėmis savo viešptavimo dieno
mis vokiečiai grobė krautuves, padeginė
jo visus geresniuosius pastatus. Išdegė 
medinės puikių, pradžios ir vidurinės mo
kyklos rūmų dalys. Pradžios mokyklą 
vokiečiai tris kartus laistė benzinu ir pa
deginėjo, bet lietus sutrukdė gaisrui iš
siplėsti.

(Bus daugiau) .}

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Kom. susirinkimas įvyko gruo
džio 19 d. Iš įvykusios konfe
rencijos ir baliaus pilnų at
skaitų, paaiškėjo, jog Lietuvos 
žmonių paramai sukelta gra
ži suma pinigų. Balius davė 
pelno $170.43. Aukų surinkta 
$472.65. Viso sukelta $643.08. 
$100 tuoj pasiųsta į Centrali- 
nį Kom., o už likusius perka
ma ant vietos naujų drabužių 
vaikams ir mergaitėms. Dau
giausia vyriškų ir vaikų. Įvai
rių drabužių nupirkta ir jau 
pasiųsta už $311. Drabužiai 
pirkta pas Bill’s Clothing, E. 
152 St. & St. Clair Ave. Ant 
moteriškų ir mergaičių drabu
žių nutarta prapirkti $200. 
Kol kas prapirkta tik apie 
$75, 'nes norimų drabužių, o 
dabar, ypatingai per šventes, 
nelengva gauti. Todėl jos nu
sipirko materijos ir pasidalinu
sios moterys siuva mergaitėms 
d rėšiu kės .

mergaitę. Dėlei sekamo siun
tinio bus' kur kas daugiau 
pundelių. Aug. Jankauskas ir 
P. čėpla paaukavo po $25. 
Komisija už tuos pinigus jau 
supirkinėja drapanėles dėlei 4 
vaikučių, o Žebrauskienė žada 
aprėdyti dar vieną mergaitę. 
Vietinis komitetas paskyrė 
$200 dėlei aprėdymo Lietuvos 
vaikučių. Tikimasi, jog komi
sija greitu laiku paruoš ir pa
siųs minėtus pundelius. Numa
toma, jog daugelis clevelan- 
diečių norėtų aprėdyti bent po 
vieną Lietuvos siračiuką vaiku
tį ar mergaitę, bet neturi lai
ko patys supirkinėti,tuos dra- 
bužiukus. Tokiems patartina 
priduoti pinigais vietiniam Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
tetui, kuris už jūsų pinigus su
pirks drabužiukus ir jūsų 
du pasiųs į Lietuvą.

Būsianti Mūsų Parengimai
Sausio 27 d., 1945, vietinis 

LPT Kom. rengia kortų parę 
su šokiais Lietuvos žmonių pa
ramai. Tai bus subatos vaka
rą,, įvyks 987 E. 79th St., pra
džia 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Kitas parengimas su dides
ne programa įvyks vasario 17 
d., White Eagle svetainėje, 
8315 Kaschushko Avė. Apie šį 
parengimą bus vėliau praneš
ta. Tėmykite spaudoj.

dangi visos draugijos perrinko 
į šį kom. delegatus, bet kol 
kas ne visų delegatų vardai ir 
antrašai priduoti mūsų sekr., 
kad juos pakviesti, būtų ge
rai, kad į šį susirinkimą susi
rinktų visi pereitų ir šių me
tų atstovai; taip, kad būtų ga
lima be jokių kliūčių tas dar
bas tęsti toliau.

Mūsų Suvažiavimas

var-

kad ir 
drabu- 
tas jų 
dienas

Mes, clevelandiečiai, svars
tome apie reikalingumą visuo
tino lietuvių suvažiavimo ir 
prieiname prie išvados, jog jis 
mums būtinai reikalingas ir be 
atidėliojimo turėtume jau pra
dėti rengtis prie jo, nes, norint 
turėti geras pasekmes, reika
linga imti bent 3 mėn. laiko 
prisirengimui. Kas liečia su
važiavimo vietą, tai Pittsbur- 
ghas gal ir būtų tam patogiau
sia vieta, nes randasi maž 
daug viduryje mūsų lietuviš
kos “respublikos.” Betgi į Cle- 
velandą irgi iš visų pusių ke
liai sueina.

Vietos pridavimui jūsų au
kojamų drapanų Lietuvos žmo
nėms :

Mikalojunienė, 12721 E. 71 St.
V. Romand, 10109 St. Clair 

Ave., Mulberry 9607.
J. žebrys, 15416 St. Clair 

Ave., Ivanhoe 9638.
Lietuvai Pagelbos
Teikimo Komiteto
Pirm., J. Žebrys.

A. Balčiunie-

Vėl Pasiųsta 28 Baksai 
Drapanų

Gruodžio 19 d. vėl išsiųsta 
28 dideli baksai naujų ir su
rinktų dėvėtų drapanų, kurias 
suaukavo sekami clevelandie- 
čiai: K. Romandienė, R. An- 
driušunienė, A. Vaseliauskas, 
Rauluševičienė, Jonas Stripei- 
ka, Lyd ei k i en ė
nė, A. Kovačič, J. Kubilius, P. 
ir A. Rodgers, M. Karsokienė, 
M. Kirdeikienė, A. Pečkys, J. 
Bagdonas, P. čėpla, K. Valai- 
ka, P. Yodviršis, M. Žebraus
kienė, M. Mačionienė, V. Kar- 
muza, F. Bauža, K. Kapiton, 
M. Venslovienė, Mr. & Mrs. 
W. Andriukaitis.

Draugė Rodgers pasiuvo 2 
paduškas, 5 poras užvalkalų, 
12 mergaitėms apatinių, 12 po
rų kelnių, 6 abrūsus, 9 poras 
vyriškų kelnių, išskalbė ir su
taisė 14 dresių, 9 jekutesjr 
daug visokių drapanų surinko. 
Draugė Andriušiūnienė pasiu
vo kaldrą ir viena surinko su
taisė ir supakavo 3 didelius 
baksus drapanų dėlei šio siun
tinio. Draugė Gendrėnienė ir
gi nemažai surenka, o be' to, 
jinai išskalbė didžiumą skal
biamų drapanų. Draugė Ro
mandienė labai daug surenka 
drapanų tarp svetimtaučių, 
taip, kad keletas šio siuntinio 
baksų priguli jos kreditui.

• Aprėdė 5 Lietuvos Vaikučius

Su šiuo siuntiniu pasiųsta ir 
penkiems vaikučiams punde
liai. B. Kirstukas aprėdė 2 vai
kučius. K. Romandienė 2 vai
kučius, o M. Žebrauskienė 1

Drabužiu Rinkimas

Tikiu, jog clevelandiečiai 
patėmijo -vietos dienraščiuose 
ir Karpiaus Dirvoje, 
mūsų tautiečiai skelbė 
žiu rinkimo vajų. Bet 
vajus tęsėsi tik kelias
ir su Naujais Metais jis užsi
baigė. Apie pasekmes jų va
jaus jiems nesvarbu: kuo ma
žiau jie surinks, tuo mažiau 
darbo juos sudoroti. Jiems 
svarbu tas obalsis, jog ir jie 
rinko drabužius Lietuvos žmo
nių paramai, o ne Lietuvos 
žmonių vargai ir nedateklius.

Kas kita su Lietuvai Pagal
bos Teikimo Kom. drapanų 
rinkliava. Ji tęsis iki Lietuvos 
žmonės patys gales apsirūpin
ti visomis gyvenimo reikmeni
mis.

Lietuvos žmonių 
draugijų bei ypa-

Komiteto Susirinkimai

Vietinio LPT Kom. susirin
kimai įvyksta visuomet kas tre
čią antradienį, LDS Kliubo pa
talpoje. Taigi, sekantis susirin
kimas Įvyks sausio 16 d. Ka

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

vietinis
LDS 138

Moterų 
moterų

Priduota Daugiau Aukų

šiame susirinkime priduota 
aukos dėlei 
nuo sekamų 
tų:

Po $50:
Kliubas, 
kuopa.

Nuo P. čėplos (aprėdymui 
2-jų vaikučių) $25.

Nuo F. Stalioraičio (Akron), 
$10.

Nuo A. Baklienės (Akron),

aukavo 50c.

mūsų, darbš- 
stovi pirmoj

Lietuvos

Ignas Visockis
Viso $140.50.
Kaip matoma, 

čiosios moterys
vietoj su aukomis 
žmonėms. Bet mes turime dar 
keletą organizacijų su labai 
gražiomis praeitimis, o Lietu
vos žmonių paramai dar nie
ko nėra surengusios. Laukia
me.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ ®
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, $ 

nupieštam planus $

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi w
(Mes esame darę regėji- 
mo pataisymus viršaus $ 
500 daktarų ir kitokių -Js 
profesijų žmonėms, taip- Kj 
gi jų šeimoms ir jų pa- 
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER >
OPTOMETRISTS -W

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 1
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS *1
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. /įo

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. W

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijoin, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

|Lietuvių Kuro Kompanijai
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 fjr-

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 

I tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
S garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

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

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

(Jsist. 28 m.)

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

m
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Prezidento Pareiškimas dėlei Talkininkų 
Bendradarbiavimo Taikai po Karo

užsimušė anglų
ADMIROLAS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
valdžią, prie kurios jie gyvens, ir žiūrėti, kad aukščiau
sios savirankiškumo ir savivaldybės teisės būtų sugrą
žintos tiems, iš kurių jos buvo prievarta išplėštos. Bet 
kol tebeina vidujiniai nesutikimai, kol daugelis atva
duotų kraštų piliečių tebėra karinėje nelaisvėje arba 
prievartos darbuose Vokietijoje, tai sunku atspėti, ko
kios savivaldžios tie žmonės iš tikrųjų nori.

Tuo tarpu, iki sąlygos leis tautai tikrai pareikšti sa
vo valią, mes ir mūsų talkininkai turime privalomą pa
reigą vartoti mūsų intaką, kad jokia laikinoji vyriausy
bė išlaisvintuose kraštuose negalėtų pastot kelio tautai, 
galų gale, panaudot savo teisę laisvai pasirinkt valdžią 
ir įstaigas, prie kurių jinai gyvens, kaip laisvi žmonės.

Daugelis taikos klausimų stovi mums prieš akis net 
dabar,- kuomet karas dar nebaigtas. Draugiškumo, tarp- 
savinio susipratimo ir pasiryžimo atmosfera, siekiant 
surasti bendruosius susitarimo punktus, +— atmosfera, 
vyravusi Dumbarton Oaks pasitarimuose — duoda 
mums pagrindo tikėtis, jog būsimuose pasitarimuose 
pavyks išvystyti demokratinę ir pilnai sąlydžią pasau
linio saugumo sistemą, linkui kurios anie paruošiamie
ji pasitarimai buvo atkreipti.

London. — Anglijos vice- 
admirolas George Preece, 
žymus laivyno inžinierius, 
60 metų amžiaus, nukrito 
nuo ligoninės stogo ir užsi
mušė. Jis buvo gydomas 
nuo nervų suirimo.

NAKTINIS MAZGOTOJAS 
—ŠMARUOTOJAS

So. Boston, Mass

VERPĖJAI
IR 

AUDĖJAI

Būtina Pramonė

DIENINIAI IR NAKTINIAI 
ŠIFTAI

PASTOVUS DARBAS
REIKIA ™
BROOKLYN YARD

Montgomery {spėja Vie 
nybės Ardytojus

Belgija. — Anglų ir dvie
jų Amerikos armijų koman- 
dierius, maršalas Montgo
mery įspėjo tuos anglų laik
raščius ir asmenis, kurie 
be pamato kritikuoja Ame
riką ir kitus talkininkus. 
Tokie kritikai ardo talki
ninkų vienybę ir tarnauja 
priešams, užreiškė Montgo
mery.

Pasirodo, kad anglų spau
da kritikavo ir vyriausią 
talkininkų vadą vakarinia
me fronte, Amerikos gene
rolą Eisenhowerį.

Shenandoah, Pa
Gruodžio 31 d., tai yra, pries 

Naujus Metus, West End salė
je Tom Paine Kliubas turėjo i 
balių, šis kliubas susiorganiza
vo prieš pat rinkimus. Bet ba
lius buvo labai pasekmingas, 
žmonių prisirinko tiek, jog ne
galėjo sutilpti salėn.

Taigi mūsų kliubas pirmiau
sia širdingai dėkavoja Laisvei, 
kad suteikė vietos ir garsino 
balių. Taipgi dėkavoja visiems 
darbininkams ir darbininkėms. 
O atsiprašome visų tų žmonių, 
kurie negalėjo įeiti. Kitą sykį 
bandysime gauti didesnę sve
tainę.

Tom Paine Club 
Komitetas.

Rumford, Me
Buvo renkamos aukos ir dra

bužiai dėl Septinto Siuntinio 
Lietuvos žmonėms. Drabužių 
surinkta daugiau kaip 500 sva
rų ir apie 40 porų, čeverykų. 
Tie visi daiktai pasiųsta lai- 

• ku dėl Septinto Siuntinio.
O katrie aukavo pinigais, 

tai tos aukos buvo suvėluotos 
pasiųsti. Tai dabar pasiuntėm 
dėl kalėdinių dovanų Lietuvos 
vaikams

Aukų rinkime daugiausia 
pasidarbavo A. Kilienė ir S. 
S. Puidokai. Rinkėjai dėkoja 
visiems nuoširdžiai už prisidė
jimą su aukomis šiame prakil
niame darbe.

Atsiprašome, kad neskelbsi
me vardų, katrie aukavo dra
bužius arba čeverykus. Tik 
skelbiam tų vardus, katrie au
kavo pinigais, žemiau telpa 
aukotoją vardai.

Po $10: A. Kilienė, J. Glo-A 
denis ir S. Puidokai.

S. Jankauskas aukojo $5.50.
Po $5: J. Wiskantas, F. Lipš

niai, J. A. Pliaupliai, V. M. 
Padgalskiai ir A. Pranskaitis.

Po $2: S. Saltmeris, M. Chu- 
zienė, F. Pakštis, J. Pidzinas, 
j. J. Venskus ir M. Gružins- 
kienė.

Po $1: S. Venskienė, J. A. 
Venskus, J. Kavaliauskas, A. 
Lindau, J. Matuzas, S. Iva- 
navičienė, A. Chuzas, A. Man-

Krizienė ir

pa-

kausky, I 
Alenskienė.

A. Motuzas aukojo 50c.
Viso surinkta $83.
Bet iš tų pinigų turėjom

dengti drabužių pasiuntimo lė
šas. Lėšų buvo $12.35. Tai li
ko $70.65, kuriuos pasiuntėm 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetui. S. Puidokas.

San Francisco, Calif

Mažas, Bet Svarbus ALDLD 2 
Kp. Priešmetinis Susirinkimas

Gruodžio 28 d. atsibuvo Li
teratūros Draugijos 2-ros kuo
pos susirinkimas iš 10 narių: 
7 vyrai ir 3 moterys. Kuopa 
turi geram stovyje virš 90 na
rių. Praeitus du mėnesiu neįvy
ko susirinkimai, manytum, kad 
sekr. pavestų jam pareigų ne
atliko, neskelbė organe Lais
vėj susirinkimų. Bet šiam 
priešmetiniam susirinkimui pa
daryta paskelbimas per kitą 
komiteto narį, o vienok mažai 
teatsilankė. O reikalų buvo 
daugį Jau, apart kuopos val
dybos perrinkimo, mūsų orga
no Laisvės dalininkų metiniam 
suvažiavimui sveikinti bankie- 
to suruošimas, kad sukelti fi
nansinės paramos, ir visa eilė 
kitų reikalų pabaigoj metų, o 
tik dešimts narių susirinkome!

Jei mes, bostoniečiai, tiesiog 
pagirtinai, gražiai ir duosniai 
darbuojamės Lietuvai pagelbos 
teikime, tai juo labiau turime 
burtis į mųsų ALDLD 2 kuo
pos veikimą, kad tuos būtinus 
uždavinius atlikti padidintai.

Susirinkusieji, nors nedide
liame skaičiuje, ryžosi praves
ti gyveniman šiuos dalykus, su 
vilčia
vien narių, bet ir simpatikų. 
Laisvės dalininkų suvažiavi
mui sveikinti • bankietas įvyks 
sausio 21 d., 376 W. Broad
way, 5 vai. po pietų. Bus kon
certinė programa: Ig. Kubi
liūnas, Frances Bedaudouin ir 
Buivydukas (armonistas) yra 
pasižadėję dalyvauti progra
mos išpildyme. Mat, 2 kp. mo
terų skyrius jau nuo anksčiau 
darbuojasi tuo reikalu. Tėmy- 

skelbiriius apie šį

gausaus pritarimo ne

Patyrę ir Mokiniai

PILNAM IR DALIAI 
LAIKO

Wm. Whitaker & Sons
F” Street ir Tabor Road 

Philadelphia, Pa.

TELEFONAS, DELAWARE 7400

SKALBYKLOS DARBININKAI
Patyrę ar Be Patyrimo 

VISIEMS DEPARTMENTAMS
Išmokysimo Norinčius Dirbti

MOKAMA AUKŠTOS ALGOS
U. S. NAVAL AIR STATION

NAVARRE 8-2400. Extension 239.
O)

Japonai atgriebė Wanting 
miestą prie Burmos Kelio.

Chaplikas 
nurodė, ką 

veikimas,

Moterų Rėmėjų Bankietas Dėl 
Lietuvos Žmonių

Lapkričio 26 d. įvyko ban
kietas, kurį surengė San Fran
cisco moterys mezgėjos ir rė
mėjos: Sutkieiiė, šilkaitienė, 
Baronienė, Tilda King, M. Bal- 
tulioniutė (Strausienė), E. Vil
kaitė, Hoffmanienė, Mitchel- 
lienė, Kisielienė ir Lietuvos 
Mergelė.

Jų pavyzdingas ir puikus 
pasidarbavimas parengime šio 
puikaus pokiiio padarė gra
žaus pelno dėl Lietuvos žmo
nių ir padarė puikų įspūdį pu
blikai. Buvo visokių gardumy
nų : kalakutų, naminių pyragų, 
— rodos, nebus galo valgių.

Viola Sutkienė atidarė pro
gramą, paaiškindama tikslą šio 
parengimo. Ji atsišaukė remti 
Lietuvos žmones, ypatingai 
drabužiais Lietuvos kūdikiams. 
Ji, baigdama, pakvietė J. K. 
Chapliką kalbėti, 
puikiai kalbėjo, 
reiškia vieningas
ypatingai prezidento rinkimuo
se; ragino aukoti kiek kas gali 
dėl rėmimo Lietuvos žmonių. 
Chaplikas ne tik kad pasako 
geras prakalbas, bet kiek lai
ko atgal vedė debatus Moose 
Club, kuriame jis yra narys. 
Debatų tema buvo: Sovietų 
Sąjungos klausimas. Taigi mes 
turime ne tik gerų rėmėjų, bet 
ir gerų kalbėtojų. Chaplikas, 
baigdamas kalbą, šiam paren
gime atsišaukė aukų. Sako, aš 
pirmutinis aukoju $10. Tad 
aukojo: Chaplikai, J. Bakeris. 
A. Lietuvis po $10. ’

J. Kazlauskas $6.
Po $5: Koblih, Leming, Šim

kus, Mugianiai, Dansot, A. 
Shultz, Radai, Burdai, Samit, 
Stainiai, Sutkai.

Po $3: Baronai, M. Samit ir 
Blumberg.

Po $2: Crenicki, Kučinskas, 
Karosienė, M. Baltulioniutė.

Po $1.50: K. Šilkaitienė ir 
Norman.

Po $1: Louise, G. Karosiutė, 
F. Straus.

Viso suaukota $125. Nuo ba
ro liko $43.02. Tad šis paren
gimas davė pelno $168.02.

Šioj kolonijoj sukelta dėl 
Lietuvos žmonių $1,000, ne
skaitant aukų 
miečių, Red Cr

Tikiu, kad š 
tuviai taip pat 
metus rėmime karo laimėjimo.

Mezgė Rėmėjų, Kliubas šau
kia susirinkimą. Vieta, pas Ka- 
rosienę. Tik laikas dar nepa
skirtas. Susirinkimo tikslas dėl 
planavimo darbuotės 1945 me
tais.

Korespondentė, K. M.

kit Laisvėj 
parengimą.

Nutarta 
parsitraukti 50 ^kzempliorių. 
Iš pranešimo laiške supranta
ma, kad šių metų kalendorius 
—tiesiog istoriška knyga su iš 
Lietuvos rašytojų raštais ir ki
tais svarbiais atžymėjimaiš, 
tik už 35 centus!

Kadangi kuopa Laisvės da
lininkė, tai nutarta, kad siųsti 
delegatą į suvažiavimą. Tai 
bus pirmu syk kuopos istori
joje. Delegatas palikta išrink
ti bankiete.

Į kuopos valdybą sekantiem 
metam išrinkta šie nariai: pir
mininku M. Kazlauskas, prot. 
raštin. A. Dambrauskas, 
rast. J. šūkis, iždin. D. G 
sius.

Atžymėjimas 30 metų į 
vimo ‘ALDLD palikta 
miems susirinkimams 1945 me
tais. Todėl, visi nariai, daugiau 
domės linkui mūsų literatūri
nio veikimo jubilėjaus!

D. J.

Vilnies kalendorių 
iorių.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

fin.
Ju-

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties ...........
Girtuoklių Linksmos Dainos ....... .
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes .......
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ..........
Mikaldos Papasakojimai ....................
Duktė Marių, graži apysaka ............ ..
Duktė Gyvena Pūstynėje .................. .
Burykla ir Burtininkas ......................
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu....................

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .......
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ...

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ......... _
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis .....
Karves, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais ................................
Istorija Abclna, 500 pusi. ....... ...........
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...

Gudrus Piemenukas, graži apysaka 
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

rams ir Moterims, ir kaip apsi- 
sdugot nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ... ...................

Kabalas, Zobovos Knygutė ................ .
Dainų Knygutė apie Kcplos Kančias 
Praloto Olšausko Darbai .................
Ko Nori Kunigas Kaulinis..................
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagelbos....................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti .

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir 
gydytis ........................................

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų.... .

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj 
vietoj ji randasi ir kaip kankina

ŽOLIŲ ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po .............
Inkstų Kraujo Valytojas, po ............._
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio.........
Vyriškumo Pataisymui ......................
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ............................
Išvarymui akmenėlių, kad ncšlapinti 
lovoj, po .................................................
Nuo užsisenėjusio kataro. Hay Fever 
Nuo nemalonaus kvapo ........................
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) .....
Nuo romatiškų sausgėlų .......... ,-v.........
Plaukų augintojas, prašalina .............

pleiskanas .........................................
Palangos Trejanka, stambios šaknys 
nuo. vėžio ligos ir jos kraujo ...........

užteršimo .........................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegintų, nubrūžijimų, .....
įsikirtimų ir t.t..............................

M. ŽUKAITIS 
884 Dean Street, 

SPENCERPORT. N. Y.

50c
15c
10c

30c
25c
25c
25c
25c

15c
25c
35c

75c 
15c 
50c
25c

$1.25 
$1.25

25c 
$h25

20c
25c
35c

$2.50 
10c 
15c 
25c 
10c

35c

$1.00

30c

85c
60c
60c
85c
60c
60c

60c
85c
85c
85c
60c

60c
60c

$1.25
85c

11.25

MEDUS

dėl raudonar- 
oss, USO. 
os kolonijos Be
dirbs per 1945

Proga Pakilimui '
Rašykite, paręikšdami savo amžių, kvalifikaci

jas ir kiek tikitės; algos.

SINCLAIR REFINING CO.
EAST 62ND & MILL AVE.

MILL BASIN, B’KLYN, N. Y.
(8)

DRAIVERIS
PATYRĘS, GERA ALGA. KŪRO ALIEJAUS 

TROKUI. BROOKLYNO PLOTMĖJE.
MR. KOPP. STERLING 3-4000.

(9)

NAKTINIS SARGAS
PASTOVUS DARBAS

Proga Pakilimui
Rašykite, paręikšdami savo amžių, kvalifikaci

jas ir kiek, tikitės algos.

SINCLAIR REFINING CO.
EAST 62ND & MILL AVE.

MILL BASIN, B’KLYfa, N. Y.
 (8)

PAPRASTI DARBININKAI 
ir

ABELNAI DARBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

Lydytojai - Svėrikai t Kūrintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai
Ni tuo tojai _ “Prilaikytojai” - 

^ūdytojai - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytojai ir Lygintojai 

Aptarnavimui Elektrikieriai 
(Pirmos Klasės).

Plumerial - Laivų Maliavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - Šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dailydės.
Elektrikieriai Visų Klesų 

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION
(Brooklyn Division)

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

165 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
(28)

REIKIA MERGINŲ
FABRIKO IR OFISO
} . DARBININKIŲ

Nuolatinis Darbas 
Pokarinės Progos 

PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ

WESTINGHOUSE
ELECTRIC & MFG. CO.

720 Washington Ave.
Belleville, N. J.

________________ ________________ HĮ1
MOTERYS. PAGELBĖJIMUI SLAUGĖMS, 
SANATORIJOJE. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. GERA ALGA. VAKACIJOS SU 

ALGA. POKARINIS. O LINVILLE 5-3433 
_______________________________________ <£1

UŽDIRBKITE EKSTRA
ATLIEKAMŲ PINIGŲ

Lengvas nuolatinis darbas
MOTERIMS IR MOKYKLOS 

MERGINOMS
Rytais, Popiečiais, Vakarais 

Po Mokyklos ar Visą Dieną.
GERA ALGA 
Gražūs Santikiai

MATYKITE MR. VASSELLO
FRED FEAR & CO.

GALE JORALEMON STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

MECHANIKAI
l-mos ar 2-ros Klasės

Pageidaujama laisniuotų vyrų pastoviam dar
bui, Marine Base, Transatlantic Airlines. 

No. 1 Priority. .....
Gera Alga. Pakilimai. Kreipkitės Tuojau!

AMERICAN EXPORT 
AIRLINES, INC.

Marino Base La Guardia Field 
(Prisilaikoma Visų WMC Taisyklių) 

 (8)

VYRAI
PADĖKITE SUMUŠTI

JAPONUS!
REIKALINGA ŠIEK-TIEK 

PATYRIMO
DIENINIAI IR NAKTINIAI 

ŠIFTAI
KLUMPP MFG. CO.

305 East 46th St., N. Y.
(10)

MERGINOS
Apsigynimo Darbas.

' Patyrimas Nereikalingas.

II. & H. THERMOSTATS, INC.
682 BROADWAY

MOTERYS
Ofisų valymas Long Island City, arti subvių. 

$25
6 P.M. iki 12 P.M. U.S. Pilietės. Kreipkitės J 
WINDOW CLEANING CO., 31 Smith St., 

Boro Hall, Brooklyn. TRIANGLE 5-4515.
(7)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD Moterų ir Mezgėjų susi

rinkimas įvyks sausio 10 d., 8 v. v., 
318 Broadway. Visos draugės daly
vaukite, nes tarpe kitų svarbių rei
kalų, reikės prisiruošti prie dienraš
čio Laisvės didžiojo Bankieto, kuris 
įvyks sausio 21 d. Taipgi dd. mez
gėjos prašomos sunešti mezginius 
kiek turite numezgusios, pasiųsime 
į Centrą. — Valdyba. (7-8)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 10 d., 103 Green St., 7:30 
v. v. Malonėkite skaitlingai daly
vauti, bus išduotas raportas iš pra
eitų metų, taip pat reikalas ir pa- 
simokėti į Centrą už 1945 metus. 
Matėt spaudoje, kad Centras kvie
čia užsimokėti, užsimokėję laiku, 
palengvinsite laiku išleisti knygas.— 
F. Rast. (7-8)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

sausio 10 d., 8 v. v. LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, dalyvaukite 
Šiame susirinkime, yra svarbių rei
kalų aptarti. — V. K. Sheralis, sekr.

(7-8)

įvyks

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.
Meduje randasi įvairių mlneralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galioną. Galvę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45-42

LONG ISLAND CITY, N. Y

1

2

3

4

41 st Street

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS. 

71'/z c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Puse 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prjsilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsie Linija.

VALYTOJAI
.NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA.
GIRLS

COMMERCIAL ANNEX
801 Park Place, 

BROOKLYN.

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD &. 

RHAWN ST.

(H)

LATHE DARBININKAI 
IR PRIE STALO 
DARBININKAI
PIRMOS KLASES

Reikalingi dirbtuvių budinkc prie specialių 
mašinerijų.'

Būtinas karo darbas su puikia 
pokarine ateičia

AUKŠTOS ALGOS MOKAMOS 
PROPORČIJONLIAI SULYG 

GABUMO IR PATYRIMO 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Prisilaikoma WMC Reguliacijų
Skambinkite H. E. SCOTT

STILLWELL 4-7040
Z immer-Thomson

Corporation
Long Island City, New York.

(16)

VYRA! 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.
06)

BERNIUKAI (2)
Pagelbėti Mašinistams ir Elektrikieriams 

KARP COMPANY
127 W. 26th Street

ELEKTRIKIERIAI
Patyrę prie Komercijinlų Darbų.

Nuolatinis darbas tinkamam
KARP COMPANY

127 W. 26th Street.

Gera Alga, 
vyrui.

(U)

REIKIA STALIORIŲ
Unijistų Viduj. Nuolatinis Darbas. Linksmos 

Darbo Sąlygos. Kreipkitės į
CRITERION WOODWORKING.

749 Eust 137th St., Bronx, N. Y.
(7)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10651 has been issued to the .undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2222 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JOHN HAMACHER
2222 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

PAKUOTOJAI
Daliai Laiko

NAKTINIAI ŠIFTAI 6 IKI 12 P.M. 
WMC Taisyklės. 

Vieta South Kearny, N. J.
TELEFONAS BIGELOW 3-8550 

_______________________________________________(7)

REIKALINGAS GRIDDLEMAN 
DIRBTI LUNCH WAGONE. 

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

iki 10 P. M.
(9)

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU 

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 5

WESTERN

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)

900 Broad St. 
100 Central Ave.

ARBA matykite mūrų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

16 Būtinų Darbų Reikia Faliuosavimo 
Pareiškimo.

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

atstovą j USES
Newark, N. J. 

Jersey City, N. J

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
T. C. Shipbuilding Corp.

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

(2T
VYRAI. DARBAS ARTI NAMŲ WILLIAMS- 
BURGHE, CHEMIKALŲ FABRIKE. $33.80 

UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ. 
NATIONAL CHEMICAL CO., 

FORREST ST.. (ARTI BUSHWICK AV.) 
BROOKLYN.

(8)

R.

25

PAPRASTI DARBININKAI
Apie 35 Metų Amžiaus

Prie Pelenų Ir atmatų trokų 
$44) I SAVAITĘ!

Skambinkite NEWTON 9-6829 
Long Island Carting Corp. 

31-06 61ST St. WOODSIDE, L. I.

APVALYTOJAI
7 A.M. IKI 4:30 P.M. 

6 DIENŲ SAVAITE 

Gera Alga!
Valgis!

PHYSICIANS HOSPITAL 
34-01 73rd St., * 

JACKSON HEIGHTS, L. I.
NEWTON 9-7100

___________________________
STIKLO SPAUDEJAI, Pageidaujama Patyru

sių Liežuvinių ; Smulkūs Džiūleriai ir t.t.
R. FEIX GLASS NOVELTY CO.

2137 Butler Ave., Ridgewood.
HEGEMAN 8-4510.

(12)

MOTERYS
Nereikia Patyrimo 

Kaipo
VIRĖJOS

INDŲ ATEMĖJOS IR 
VIRTUVES DARBUI

Duodama Maistai ir Uniformos 
Iš Būtinų Darbų Reikia Turėt Faliuosavimo 

Pareiškimą 
Kreipkitės Asmeniškai

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

šeštadieniais, 9 a.m.—12 Pietų

N. Y. TELEPHONE CO.
115 West 42nd St., Manhattan, 

1775 Grand Concourse
prie 175th St. Bronx
_________________________ <Z1

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 
■ ________ _______ <i«>

MERGINOS—MOTERYS
• Lengvas, Linksmas Darbas 

60c J VALANDĄ PRADŽIAI 
Pokarinis Darbas.

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

BROOKLYN.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS
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NewYortoy^jg^g^Zlnlos
Kviečiame į Dainy ir 

Šokiy Vakarą
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komitetas rengia koncertą ir 
balių šeštadienio vakare, sau
sio 13-tą. įvyks Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Avė.

Petras Grabauskas

Koncertinę programą išpil
dys visiems gerai žinomi daini
ninkai, Petras Grabauskas ir 
Alekas Velička, duetistai. 
Jiems akompanuos B. E. Sen- 
kevičienė. Dainuos solistė Su
zanna Kazokytė.

Antanas Bimba praneš, kaip 
einasi vėliausiu laiku Lietuvos 
reikalai ir kare nukentėjusių 
Lietuvos žmonių šelpimas. Po 
programos bus šokiai iki vė
lumos.

Likusį nuo šio vakaro pel
ną sunaudosime nupirkimui 
Lietuvos našlaičiams drapanė
lių. Todėl dalyvaukime visi, 
padarykime vakarą sėkmingu.

Komisija.

Susilaukėme ir Mes 
Storo Sniego

Iki šiol mes tik klausėmės, 
kaip gyrėsi ar skundėsi sniegu 
kiti miestai. Mes iš viso ne tan
kiai ir ne daug buvome sniego 
gavę, tik dekoracijai retkar
čiais. Bet pereitą sekmadienį 
jau dribtelėjo neblogai, apie 
pusketvirto colio. Tai jau sto
roka kaldra.

Užmiesčio busai ir trauki
niai, tačiau, kursavę norma
liai, tik su mažais kai kur pa
vėlavimais. Tik viena busų li
nija, tarp New Yorko ir 
Poughkeepsie turėjus būti su
laikyta.

Republic Aviation Corp., 
Farmingdale, sulaikius savo 
naktinį šiftą kol keliai būsią 
pravalyti, esą, tuojau po užsni- 
gimo buvę “blogoje padėtyje.” 

švaros Departmentas tuojau 
išsiuntęs sniego prakasimo dar
bams 5,988 vyrus ir 1,075 ma
šinerijos. Dalis to aparato dir
bo per naktį, kad paruošti ke
lius anksti keliaujantiems į 
darbą.

Piliečių Kliubas Remia 
Lietuvos Žmones

Praeitą penktadienį įvyko 
metinis Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo narių susirinki
mas. Narių dalyvavo daug.

Prieš tūlą laiką kliubo buvo 
padarytas netikęs nutarimas: 
nepriimti kareivinio amžiaus 
narių, šiame mitinge tas nuta
rimas tapo vienbalsiai atšauk
tas.

Iš Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto atstovai, Rein
hard tas ir Steponaitis, atsikrei
pė į Kliubą ir kliubiečius, kad 
jie padėtų karo išvargintiems 
Lietuvos žmonėms. Jiedu pra
šė kliubiečių talkos: rinkti rū
bus ir patiems aukoti, kas ne
gali rūbais — pinigais. O jei 
kliubas išgali, kad ir jis prisi
dėtų prie to svarbaus darbo 
su doleriu kitu.

Kilo diskusijos. Buvo šali
ninkų to komiteto, kuriam va
dovauja kun. Končius, todėl ši
tie priešinosi aukojimui į Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetą, sakydami, kad tik kun. 
Končiaus komitetas rems lie
tuvius, o Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas yra “rus- 
kių” ir šelpiąs tik “rųskius.” |

Kiti kliubiečiai \įrodinėjo, 
jog kun. Končiaus komitetas, 
tiesa, renka rūbust., bet jis jų 
nesiunčia Lietuvon. Jis juos 
surinktus laiko žiurkėms ar 
kam nors kitam, kuomet Lie
tuvos liaudžiai reikalinga pa
galba dabar, tuojau.

Tenka pasakyti, kad diskusi
jos ėjo rimtoje atmosferoje ir 
visi, kurie norėjo, galėjo išsi
kalbėti, kaip norėjo.

Po ilgokų diskusijų, kliubie
čiai Reinhardto ir Steponaičio 
atsišaukimą gražiai priėmė, 
nutardami paaukoti Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui 
$25. Už aukojimą balsavo 38 
nariai, o prieš — berods 7 ar 
8. Gaila, kad ir šitie keli tau
tiečiai kėlė rankas prieš., Man 
rodosi, jei jie pagalvos, ką jie 
darė, balsuodami- prieš Lietu
vos žmonėms pagalbos teiki
mą, juos sąžinė ilgai, ilgai 
kankins.

PO mitingo kliubiečiai ėjo 
žemyn išsigerti, nes kaip ir ki
tuose metiniuose mitinguose, 
jie turėjo užsisakę porą pus- 
bačkių alaus.

Narys.

Svarbi Konferencija
Nedėlioję, sausio (January) 

14 d., 10-tą vai. ryto, įvyks 
ALDLD 2-ro Apskričio metinė 
konferencija, Laisvės name, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N.

Tai gan svarbi konferenci
ja. Svarbi ji todėl, kad šiemet 
sueina mūsų organizacijai; 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijai, lygiai 
30 metų nuo jos įsisteigiirtf). 
Jau ir mūsų organizacijos Cen
tras yra pakėlęs klausimą, 
kaip geriausiai būtų galima 
mums atsižymėti mūsų orga
nizacijos sukaktuvių metais. 
Geriausis atsižymėjimas, jie 
sako, tai būtų gavimas kuo 
daugiausia naujų narių. Chica- 
goje vilniečiai pataria įrašyti 
kiekvieną Laisvės ir Vilnies 
skaitytoją.

Šitoje konferencijoje mums 
ir prisieis išdirbti planus, kaip 
geriausiai mūsų organizacija 
galėtų apvaikščioti šiuos su
kaktuvių metus—gavimu nau
jų narių, ar kuo kitu. O tuos 
planus išdirbti tik galėsime, 
jeigu konferencija bus skait
linga. Todėl kiekviena Aps
kričio kuopa turi pasirūpinti, 
idant jos reprezentacija kon
ferencijoje būtų pilna. O tie 
nariai, kurte yra išrinkti dele
gatais, būtinai turi pasistengti 
konferencijoje būti. Jeigu jau 
kuopa nesuspėjo turėti susirin
kimą ir išrinkti delegatus, tai 
kuopos valdyba kali delegatus

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisves

BANKIETAS
Ar jau Turite Bankietui Bilietus? Jei Dar Neturite, Tai 
Tuojau Įsigykite, Nes Iš Anksto Reikia Žinoti, Kiek Bus 

Svečiu, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

BILIETAS BANKIETUI $2.50. 
(Valdžios taksai įskaityti)

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

GRAND PARADISE SALESE
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

 kamp. Havemeyer St.

Vakarienė bus duodama 7-tą valandą vakaro. Šokiai 
nuo 7-tos valandos ir tęsis visą vakarą be pertraukos.

Vien tik Šokiams įžanga 60c, taksai įskaityti.

Yra Pinigų, Daug Pinigų 
-Kas Gaus Pinigus?
Radinys, tai tas pat, kaip

paskirti, įduodant ir pinigus 
pasimokėjimui į Apskritį.

Kaip jau buvo rašyta, yra 
paskirtos gaspadinės pagami
nimui delegatams pietų. Jeigu 
karo aplinkybės nesutrukdys— 
pietūs delegatams tikrai bus.

Labai pageidautina, kad de
legatai susirinktų paskirtu lai
ku—10-tą valandą.

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Aps
kričio Pirmininkas.

Bičiūnienė Buvo Šviesių 
I Minčių Moteris

Neturėjau laimės pažinti ve
lionės Paulinos Bičiūnienės iš 
jos jaunų dienų, tad apie visą 
jos gyvenimą negaliu išsireikš
ti. Tačiau paskiausiais laikais 
man teko su ja kartu dirbti 
siuvykloje. Tai buvo maloni, 
draugiška asmeniškai, taipgi 
šviesių, blaivių ir pažangių pa
žiūrų visuomeniškai. Mylėjo 
skaityti dienraštį Laisvę, juo- 

•mi abi dalindavomės, jį skai- 
tydavom. Laisvės pareikštoms 
idėjoms jinai pritardavo.

Per velionę susiėjau į arti
mesnę pažintį ir su visa malo
nia jos 'šeima. Jos sūnus, dr. 
Alfred Bičiūnas, prieš šventes 
atsiuntė pasveikinimą ir gerus 
linkėjimus iš Franci jos. Tais 
linkėjimais ir džiaugsmu, kad 
daktaras gyvas ir sveikas, pasi
dalinome per dienraštį Laisvę 
su visais. Bet kokia buvo skau
di nuostaba, kada greta tbs 

.džiaugsmo žinios ten pat pa
matėme skaudžią žinią, jog jo 

< brangios motinos, mano mie
los draugės jau nesiranda tarp 

’gyvųjų. Gailestis suspaudė, šir
dį.

Reiškiu draugišką užuojau
tą mielos draugės Paulinos Bi
čiūnienės šeimai jos liūdesyje.

Ona Jakštiene.

Padėkos Žodis Drau
gams ir Giminėms

Tartam nuoširdų ačiū vi
siems draugams, giminėms ir 
prieteliams už suteikimą ra
minančio žodžio liūdnoje va
landoje, mirus mūsų moteriai 
ir motinai Paulinai Bičiūnie- 
nei. Dėkojam už skaitlingai 
lankymosi šermenyse ir skait
lingai palydėjimą į Šv. Jono 
kapines, kur likosi palaidota 
sausio 2 d., 1945 m. O ypač 
draugei Samulėnienei, kuri at
vyko iš Fitchburg, Mass., į lai
dotuves suteikti paskutinį pa
tarnavimą mūsų mylimai ve
lionei Paulinai ir mums rami
nantį žodį liūdnoje valandoje.

Mūsų mylimas sūnus - brolis 
ir velionės sūnus, daktaras Al
fred, negalėjo dalyvauti savo 
mylimos motinos laidotuvėse, 
kadangi jis dabar, randasi ka
ro jėgose už jūrų, gelbsti mū
sų sužeistuosius kare su fašis
tais, viso pasaulio priešais.

Taipgi ačiuojame širdingai 
visiems už {gėles ir mišias, ku
rių buvo skaitlingai, kaipo pas- 

, kutinis patarnavimas velionei 
Paulinai, kuri likosi ilsėtis am
žinai. Dar sykį tariame širdin
gai ačiū visiems, kurie prisidė
jo prie velionei paskutinio pa
tarnavimo ir mums užuojautos 
liūdnoje valandoje, kurią 
mums reikėjo pergyventi.

Pasiliekam dėkingi visiems:
Vyras jonas Bičiūnas, 
Duktė Alice Bičiūnas, 
Sūnus daktaras

Alfred Bičiūnas.

Dar Vis “Prieš Srovę”
Veikalo “Prieš Srovę” vai- 

dylos, kurie buvo atsilankę į 
praeito sekmadienio sueigą 
buvo žodžiu kviečiami vėl su
sirinkti į Laisvės svetainę šį 
antradienį, sausio 9 d., kad ap
tarti užkvietimus gastroliuoti 
su veikalu “Prieš Srovę.” Tų 
užkvietimų jau turime, rodos, 
tris.

Deja, gaila, kad no visas są
statas “Prieš Srovę” vaidylų ir 
paraminių čia buvo susirinkę. 
O jei norime greitai atsakyti 
į mums atsiųstus užkvietimus, 
turime pasiskubinti dalyką ap
tarti, nes sezonas trumpas. 
Taigi šiuomi visas “Prieš Sro
vę” sąstatas yra prašomas su
sirinkti šį antradienį į Laisvės 
salę 8 vai. vakare.

J. B.

Terrence T. Kennedy, buvęs 
IRT darbininkas, rastas nukri
tęs ar nušokęs nuo savo apart- 
mento bildingo stogo, 221 W. 
233rd St., Bronxe.

Sveikatos Departmentas per
eitą sekmadienį gavęs 240 
skundų dėl nebuvimo šilumos 
butuose.
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Nušovė kančioj Šeimoj 
Taikos Darytoją

Joseph Bowe, 37 m., sulai
kytas be kaucijos tolimesniam 
tyrinėjimui po nušovimo Mrs. 
Nellie Tumino, 50 m., ir pašo- 
vimo jos vyro Vincent, 55 m., 
taipgi jų dukters, Mrs. Lucy 
Dolcimascolo. Visi buvę pašau
ti prie namų esančioj groser- 
nėj, kada jie bandę būti'tai
kintojais Bowe su jo žmona, 
kurie esą išsiskyrę.

Teisme ' Bowe sakėsi nekal
tas. Pirm teismo, tirs jo pro
tinę sveikatą.

sapnas, čia tu bagočius, čia 
vėl biednas. Bent taip atrodo 
keturiems berniukams, kurie 
buvo dalininkais radimo mai
šo pinigų, tikėjosi iš to maišo 
gero šėro, o prie to, žinoma, 
aiskrymo ir kitko. O dabar? 
Dabai“ atsirado tiek savininkų, 
jog eina specialis teismas, kad 
išspręsti, kas turėtų pinigus 
gauti.

Visas dalykas prasidėjo 
prieš 21 mėnesį, New Yorko 
East Sidėj, kada Frankie Ko- 
mynski, tuomet 13 metų, pa
matė medinę dėžutę laužo kie
me, kur grupė berniukų tan
kiai žaizdavo. Jis atidarė dė
žutę. Joje pasimatė maišelis. 
Kitas berniukas, Jimmy Sicla- 
ri, irgi 13 m., ištraukė maiše
lį; tame maišelyje rado dar 
kitą popierinį maišelį. Tuose 
maišeliuose vaikai radę daug 
žaliųjų ir skambučių, viso pri- 
skaityta $13,901.28. Tiedu ir 
dar du berniukai, Jimmy, Con- 
trares ir Liborio Palermo suti
kę pasidalinti. Jie nusinešę į 
Frankio namus suskaityti. Bet 
čia pasipynęs Frankio vyres
nis brolis, Mike, ir patvarkęs 
pinigus nešti perduoti polici
jai. Taip ir padaryta.

New Yorke yra įstatymas, 
kad rasti daiktai ar pinigai, 
jeigu verti daugiau $10, turi 
būti perduoti policijai. O po 6 
mėnesių, jeigu ’ savininkas ne
atsišaukia, atiduodami radė
jams. Daiktai paskelbiami, o 
kartais ir labai išgarsinami 
spaudoje. Tadgi ir į savininkus 
gali rengtis pametęs ir nepa
metęs. Arba gali rastis daug 
pametusių panašias sumas pi
nigų ir spėlioti, kad bene bus 
jų, bandyti atgauti. 7

Taip buvo ir čia. Kada vai
kai smalsiai sulaukė pusmečio, 
jau radosi keli “savininkai.” 
Vienas, Harry Israel, 259 W.

23rd St., Coney Island, sako, 
kad tai tie patys pinigai, kurie 
nuo jo buvo seniau pavogti. 
Tiesa, buvę išvogta $14,065, 
bot jog pinigai ant vietos ne
stovi, galėjo sumažėti. Kitas, 
Martin Kelly, sako, kad tai bu
vę jo sesers taupmenys. Kad 
seseriai mirus jos rakandai bu
vo parduoti į laužą ir taip ta 
dėžutė patekus į laužo kiemą. 
Dar atsirado du broliai Bran- 
cato, savininkai to laužo kie
mo, kurie sako, kad kiemas jų, 
laužas jų, tad ir viskas, kas ta
me lauže radosi, yra jų.

Pagaliau, Vaikai Laimėjo
Po ilgos viso dalyko eigos 

teisme, vyriausio teismo teisė
jas James B. M. McNally pri
pažino vaikus radėjus teisėtais 
kandidatais prie rastų pinigų. 
Tačiau, kad patenkinti visus, 
turėjusius ką nors bendro prie 
šios byjos, teisėjas patvarkė 
skirti nors po kiek visiems. 
Pinigai pasidalinta:

Frank Komynski, pirmasis 
radęs dėžutę, gauna $4,400. 
James Siclari, atidaręs Frankio 
jam mestą popierinį maišelį, 
gauna $4,000. Dviem kitiem 
berniukam, žaidžiusiem kartu 
su radėjais, James Contrares 
ir Liborio Palermo, paskirta 
po $2,000. Brancato, kuris sa
kė, kad radinys turėjo būti jo 
dėl to, kad laužo lotas buvo jo, 
gauna $1,000 “už dėžutę.” Bu
vusiam apiplėštam Harry Is
rael davė $251.48, daleidžiant, 
kad jeigu tas lobis ten buvo 
pasidėtas plėšikų, tai galėjus
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būti dalis ir nuo jo atimtų pi
nigų. Martin Kelly, atitarnavęs 
policistas, kuris sakė, kad ga
lėjęs būti jo sesers palikimas, 
irgi gavo $251.48.

Pinigų, žinoma, vaikai ne
gaus į savo rankas, kol jiems 
nesueis 21 metai amžiaus. Pi
nigai paliekami miesto iždinin
ko globoje.

Net ir jų tėvai ar globėjai, 
jeigu norės paimti kiek pinigą 
vaikų reikalams, turės kreiptis 
į teismą leidimo. Iš tų pinigų 
dar bus atrokuota ir advokatų 
lėšos. Visi vaikai turėjo po ad
vokatą.

Žvaigždžių Vakaras 
Chaplain’s Fondui

Sausio 9-tos vakarą, Madi
son Square Gardene, įvyks sce
nos, filmų ir radijo žvaigždžių 
programa taip vadinamam 
Chaplain’s Fondui. Iš to fondo 
teikiama parama įvairių tiky
bų dvasiškiams veikti tarp su
keistu kariškiu. * •

SUSIRINKIMAI
CENTR. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 10 d., 8 v. v., Liet. Ncprigul- 
mingo Kliubo Name, 269 Front St. 
Visi nariai pasistengkite pribūti lai
ku. — Valdyba. (7-8)

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis taveme. 

Darbo valandos sulyg pasirinkimo; 
iš ryto arba vakarais. Gera alga. 
Greit reikalingas žmogus. Kreipki
tės po 427 LoNmer St., Brooklyn, 
N. Y. (5-7)

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE? i BROOKLYN

Tel. EVergreen 4-9612 
........... -.......... -......  ..............................................................................J

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
/

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
r ikon iškaiš. Rci- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN' STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri'U’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALŪS BROOKLYNE

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
M DM

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

Persodinam Deimantus jums belaukiant.

Mes turime jvairių rusių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

Jules, Jurgensen.

Turime ekspertus taisymui laikrodžiu
ir laikrodėliu.

VERI-THIN RYTHM... 17-jewel Precision

movement S

□old (tiled case

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178

Jeweler 
Brooklyn, N. Y 

ATDARA VAKARAIS.
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