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“Tėvynės Frontas.” 
Vienykimės!
Tokia dėl Smetonos Žėlaba.
Mrs. Browderienes Dalykas.
“Audry Pagimdyti.”

Rašo R. MIZARA

Demokratiniu Lietuviu Su
važiavime buvo didelis surpri- 
zas visiems, kai atėjo sveikini
mo telegrama nuo Lietuvos 
partizanų.

Šiomis dienomis kita maloni 
staigmena: Mūsų redakciją 
pasiekė pirmutinis Vilniuje 
leidžiamas slaptas laikraštu
kas: TĖVYNĖS FRONTAS.

TĖVYNĖS FRONTĄ leidžia 
Lietuvos Išlaisvinimo Sąjunga.

Tai žurnalinio formato ketu
rių puslapių laikraštukas. 
Spauda ne visai lengvai duo
dasi skaitoma, neaiški. Matyt, 
kur nors skiepe, mažu presiu- 
ku ir prastu rašalu laikraštis 
spausdintas.

Tai pirmas laikraštuko nu
meris ir jis išėjęs Vilniuje 
19 13 m., birželio mėn. 1 d.

Pirmajame puslapyje pa
skelbti Lietuvos Išlaisvinimo 
Sąjungos tikslai.

“Visi lietuviai turi šios va
landos rimtumą suprasti ir tin
kamai įvertinti,” skaitome. 
“Nesiskaldykime tarpusavyje. 
Neklausykime tų, kurie mums 
pataria ramiai laukti. Apart 
lietuvių išnaikinimo, laukimas 
daugiau nieko duoti mūsų tau
tai negali.”

Neužilgo Laisvėje paduosi
me platesnių iš TĖVYNĖS 
FRONTO ištraukų. Jos labai 
svarbios, nes iš tikrųjų parodo 
okupuotosios Lietuvos žmonių 
nusistatymą.

Įdomią žinią mūsų kores
pondentai praneša iš Phila- 
delphijos.

Pereitą sekmadienį ten įvy
ko bendras lietuvių bankietas. 
Norėdamas pasirodyti labai 
“patrijotišku,” vakaro pirmi
ninkas pranešė “liūdną žinią”: 
Antanas Smetona užtroško.

Ką jūs manote publika į tai 
atsakė ?

Ant syk pasigirdo griaus
mingi aplodismentai, stichijinis 
džiaugsmas!

Tai daugiau nei kas kitas 
vaizduoja buvusio “tautos va
do” įtaką žmonėse.

Apie užtroškusįjį Antaną 
Smetoną mes neužilgo parašy
sime daugiau nekrologiškų da
viniu.

Daugelis žymių Amerikos 
intelektualų, visuomenininkų 
ir darbo unijų veikėjų rašo 
laiškus ir siunčia prezidentui 
Rooseveltui telegramas, pra
šydami, kad jis panaikintų 
teisingumo department© de
kretą, reikalaujantį išdepor- 
tuoti Mrs. Brovvderienę.

Mrs. Browderiene, genera- 
» linio Komunistų Partijos se

kretoriaus žmona, Amerikoje 
gyvena 10- metų. Ji yra moti
na trijų berniukų, gimusių 
Amerikoje, taigi Amerikos pi
liečių. Dabargi teisingumo de- 
partmentas, su p. Biddle prie
šakyje, pasiryžo ją atskirti 
nuo vaikų, nuo vyro ir išdepor- 
tuoti tik dėl to, kad ten kažin 
kokių esama techniškų netiks
lumų dėl josios įvažiavimo.

* Gerai daro pažangioji Ame
rikos visuomenė, kovodama 
dėl Mrs. Browderienes teisių. 
Lietuviai taipgi turėtų prie to 
garbingo darbo prisidėti.

AUDRŲ PAGIMDYTI—to
kiu pavadinimu neužilgo mes 
pradėsime Laisvėje spausdinti 
įdomią apysaką. Ją parašė be 
laiko miręs žymus rusų rašy
tojas N. Ostrovskij, o lietuvių 
kalbon išvertė Vytautas Pe
trauskas.

ši apysaka vaizduoja Ukrai
nos partizanų kovas (1918 me-
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Raudonoji Armija Artinasi 
Prie Rovno, Gubernijos 

Miesto, ir Šepetovkos

SOVIETAI APGULA M0ZYR IR KALINKOVICI MIESTUS
Amerikos Lakūnai Nušovė 

152 Nacių Lėktuvus, o ne 
100, Kaip Pirmiau Pranešta

ROOSEVEUTAS RAGINA 
KONGRESU UŽGIRT 10 
BILIONŲ NAUJŲ TAKSŲ

London. — Naujesni, pa
tikrinti skaitmenys rodo, 
kad Amerikos bombanešiai 
ir lėktuvai kovotojai antra
dienį, naikindami Vokieti
jos lėktuvų fabrikus, nušo
vė 152 nacių lėktuvų, o ne 
100, kaip kad pirmiau pra
nešta.

Amerikiečiai neteko 60 
d i d ž i ųjų keturmotorinių 
bombanešių ir penkių leng
vųjų lėktuvų, kaip . sako 
naujosios žinios.

Su Amerikos lėktuvais 
dingo bei žuvo 570 lakūnų, 
o naciai nustojo apie 180 la
kūnu. 4-

Darbo Unijų Priešas, Kongresmanas Smith, Už
vedė Bylą prieš Polit. CIO Uniją Veikimą, ir Rei
kalauja Išmest Streikavusią Uniją Viršininkus
Washington.—Kongresma- 

nas H. S. Smith išreikalavo, 
kad federalis prisiekdintųjų 
teismas tuojau pradėtų by
lų prieš CIO darbo unijų 
Politinio Veikimo Komite
tą, v

Smith, bendras-autorius 
Smith - Connally prieš-dar- 
bininkiško biliaus, kaltina 
CIO industrinių unijų orga
nizacijų, kad jinai sulau
žius to biliaus - įstatymo 
punktų, kuris uždraudžia 
unijoms duoti pinigų politi
niams tikslams.

Smithas, reikalaudamas 
patrauki CIO tieson, re
miasi tuom, kad Philip 
Murray, CIO generalis pir
mininkas, rašė American 
Magazine žurnale, jog su
rinkta $700,000 finansuot 
CIO politinį veikimų.

CIO advokatai nurodo, 
kad įstatymas išleistas pa
gal Smitho-Connally suma
nymą uždraudžia aukoti 
tiktai “rinkimams preziden-

Kaip Tarybinės Uietuvos Valdžia Darbuojasi Lietuvių Apšvietai Sovietuose
 -S............................................................... ... ....—------------------------------------------------------

Maskva. — Rašo Mačys 
Gedvilas:

Tarybinės Lietuvos val
džia teikia ne tiktai me
džiaginės . paspirties lietu
viams, evakuotiems į Sovie
tų Sąjungą. Jinai veda ir 
platų švietimo darbą tarp 
jų.

Musų valdžios atstovai 
duoda jiem žinių apie žalin
ga vokiečių šeimininkavi
mą užimtoje Lietuvoje, apie 
lietuvių kovą prieš įsiver

tais) prieš vokiškuosius oku
pantus ir lenkus dvarponius 
Galicijoje — apie tas vietas, 
kur šiandien generolo Vatuti- 
no armijos skina kelią linkui 
Varšuvos.

SMŪGIAI NACIŲ ORLAI
VIŲ STATYBAI

Amerikos armijos oro 
jėgų komandierius gen. H. 
H. Arnold pareiškė, jog 
amerikiečiai “visai sunaiki
no tris (priešų) lėktuvų fa
brikus Oscherslebene, Vo
kietijoj.

Amerikiečiai, kartotinai 
pataikydami bomb omis, 
taipgi rimtai sužalojo vo
kiečių lėktuvų dirbyklas 
Brunswicke ir Halberstad- 
te ir smogė kariniams fab
rikams ir geležinkelių sto
tims Bielefelde ir Meppene.

to, vice - prezidento, sena
torių ir kongresmanų” bei 
kitų federalių valdininkų.

CIO Politinis Komitetas 
ir nedavė pinigų tokiems 
rinkimams, o minimi $700,- 
000 buvo sudėti tik politi
nės apšvietos darbui — mi
tingams, literatūrai ir kito
kiai veiklai, kuri nėra tie
sioginiai susijus su jokio 
kandidato rėmimu į federa- 
lę valdvietę.

Reakcionieriaus Smitho 
Pasišokimai prieš 

Unijas
Kongresmanas Smithas 

pranešė, kad jis remia su
manymų pašalint viršinin
kus tokių unijų, kurios da
lyvavo streikuose arba ku
rių nariai tyčia lėčiau dir
bo, idant priverst samdyto
jus patenkint darbininkų 
reikalavimus. Smithas sako, 
jog po to būtų leista darbi
ninkam tiktai susiorgani- 
zuot į naujų unija jau su 
kitais viršininkais.

žėlius ir apie bendrąją 
tarptautinę padėtį.

LEIDYKLA
Valstybinė Lietuvos Lei

dykla Maskvoje tęsia savo 
darbą, kurį vokiečių įsiver
žimas pertraukė pačioj Lie
tuvoj. Ši leidykla spausdina 
lietuvių rašytojų kūrinius 
ir leidžia jų raštų vertimus 
rusų ’kalba. Jinai taip pat 
leidžia paveiksluotus lietu
viškus metraščius - kalen
dorius, politines knygeles ir 
tt.

Be to, Maskvoj yra lei
džiamas lietuvių laikraštis 
vardu Tarybų Lietuva, ski
riamas Sovietų Sąjungoje 
gyvenantiems lietuviams.

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas ketvirtadienį 
kreipėsį į kongresų, kad pa
skirtų 99 bilionus 769 milio- 
nus dolerių lėšų kaipo per
galės biudžetų (sųmatų) 
metams, nuo 1944 m. liepos 
1 d. iki 1945 m. birželio 30 
d. Jei kongresas užgirs 
prezidento reikalavimų, tai 
Jungtinių Valstijų karo lė
šos nuo 1940 m. birželio 
sieks 397 bilionus dolerių.

Prezidentas ragino kon
gresų skirt bent $10,500,000 
naujų taksų metams, dau
giausiai nuo karinių pelnų 
ir didesniųjų algų.

Kongresų jau yra karta 
atmetęs šių naujų taksų 
sumų. Kongreso atstovų rū
mas to vieton nutarė tik 
$2,275,000,000 naujų taksų, 
ir šis tarimas perduotas se
natui. Prezidentas pareiškė, 
jog tokia maža taksų suma 
visai nepatenkina valdžios 
reikalų, tarp kurių yra ir 
kova dėlei gyvenimo reik
menų kainų numušimo.

Prezidentas taipgi peikė 
pastarųjį kongreso tarimų, 
atmetantį socialės apdrau- 
dos mokesnių padvigubini- 
mų, kuris buvo nustatytas 
pirmesniuoju kongreso nu
tarimu, kuris dabar atšauk
tas.

BLOGI KONGRESO 
PASIMOJIMAI

Prezidentas sakė, jog jis 
yra susirūpinęs, kad kong
reso nariai svarsto savotiš
kai “pataisyt” (tikrumoje 
pagadint) Karinių Kon
traktų Įstatymų. Tas įsta
tymas duoda valdžiai teisę 
iš naujo pernagrinėt kari
nius užsakymus kompani
joms ir tokiu būdu neleist 
joms perdaug pelnytis iš 
šalies iždo.

Prez. Rooseveltas sako:
“Amerikos žmonės yra 

visi abelnai pasiryžę pastot

MOKYKLOS
Tarybinės Lietuvos vy

riausybė yra įsteigus kur- 
sus-mokyklas, kur lietuviai 
lavinami į valdžios darbuo
tojus, mokomi finansų, tei
sių ir kt. Veikia ir kursai 
lietuvaitėm lavinti į slauges 
(nurses).

Baigusieji tuos kursus 
lietuviai ir lietuvaitės yra 
siunčiami praktiniams pa
tyrimams tokiuose darbuo
se į įvairias Sovietų Są
jungos įstaigas.

LIETUVIŲ VAIKAI
Tarybų Lietuvos valdžia 

jautriai rūpinasi evakuotais 
iš Lietuvos vaikais. Jiems 

kelių plėšikiškam pelninin- 
kavimuisi. Čia negana vien 
taksus uždėti. Būtinai rei
kia atgriebti perdaug dide
lius karinius pelnus, ir to
dėl turėtų būti palaikytas 
įstatymas, pagal kurį val
džia gali iš naujo derėtis 
dėlei jau padarytų karinių 
užsakymų kontraktų.”

Iš prezidento reikalauja
mų pinigų visiems tikslams 
per metus yra apie 90 bi- 
lionų dolerių skiriama vien 
karo reikalams.

Prez. Rooseveltas atžy
mėjo, kad negalima tikėtis 
greitos pergalės. Reikia pla
nuoti lėšas ir veiksmus vi
suose frontuose ne tik šiem 
metam, bet ir kitiem, kaip 
įspėjo prezidentas.

SOVIETAI SULAUŽĖ
VOKIEČIU RYTINE

TVIRTUMŲ LINIJĄ
Maskva, saus. 14. —Unit

ed Press korespondentas 
rašo, jog generolo Rokos- 
sovskio k o m a n duojama 
Raudonoji Armija sutriuš
kino galingų nacių tvirtu
mų sienų Mozyrio - Kalin
kovičių srityje, pietinėje 
Baltarusijoje. Hitlerininkai 
vadino ta savo tvirtumų li
nijų “mažų j a, rytine Sieg- 
friedo linija.”

Sovietų raitininkai ir čiu- 
žininkų batalionai prasi
veržę priešų užnugarėn, 
masiniai kapoja bėgančius 
sumišime nacius abiem šo
nais Pripiatės upės, kaip 
sako tas amerikiečių žinių 
agentūros korespondentas.

Ištrūkę iš nelaisvės ameri
kiečiai šiaurinėje Italijoje 
kovoja kaip partizanai prieš 
nacius.

įsteigta septyni namai su 
mokyklomis, kur gyvena ir 
savo kalba yra lavinama 
apie 500 lietuvių vaikų. Tai 
daugiausia tie vaikai, kurie 
buvo išgelbėti nuo vokiečių 
oro bombų vasarvietėse Pa
langoj ir Druskininkuose.

Tapo atidarytos ir dvi 
gimnazijos lietuviams jau
nuoliams, kuriuos lietuvių 
kalba moko puikūs pedago
gai - mokytojai.
ŠEDUVA IR BAISOGALA 

SOVIETUOSE
150 lietuvių jaunuolių 

mokosi įvairių amatų mo
kyklose.

Yra sumegs ta ryšiai ir su 
tais lietuviais, kurie jau se

Maskva, saus. 14* — So
vietų kovūnai pažygiavo iki 
10 mylių pirmyn Baltarusi
joj, ties šiauriniai-rytiniu ' 
Pripiatės balų kampu ir tri
mis pusėmis apsupo vokie
čius Kalinkovičių ir Mozy
rio miestuose su svarbiomis 
stotimis geležinkelių, vienas 
kurių eina iš Vitebsko pro 
Mogileva ir Žlobinų, Ovru- 
čų, Korostenį ir toliau į■ 
pietus per Ukraina,— kaip j 
teigia N. Y. Times korės- i 
pondentas..

Atvaduoto Sarny -miesto 
ir geležinkelių mazgo sri
tyje Raudonoji Armija apie 
80 mylių ilgio frontu prasi
veržė dar iki 10 mylių pir
myn Vakarinėje Ukrainoje 
(kuri iki 1|939 m. rugsėjo 
buvo Lenkijos užimta).

Kiti raudonarmiečių jun
giniai atėmė iš nacių Korets 
miestų, tik 36 mylios nuo 
gubernijos miesto Rovno.

OFICIALĖS ŽINIOS
Maskvos radijas padavė 

dar sekamu žinių:
Sovietu kariuomenė visai 

arti priėjo prie Baltarusijos 
apskričio miesto Mozyrio 
su geležinkelio stočia ir 
prie Kalinkovičių miesto su 
svarbiu geležinkelių mazgu 
ir paėmė geležinkelių stotis 
Juški, Golevicy, Mytva ir 
Michalki, ir 40 kitų gyve
namųjų vietų.

Vokiečiai buvo pasistatę 
galingus apsitvįrtinimus 
Mozyrio-Kalinkovičių ruož
te. Tik vienoje siauroje šio 
fronto dalyje naciai sutelkė 
apie 200 kanuolių, prieš
tankinių patrankų, daugelį 
minosvaidžių ir šimtus kul
kosvaidžių. Bet sovietiniai 
kovūnai nugalėjo vokie
čių pasipriešinimus ir pla
čia užuolanka kirto jiem 
šonan ir užnugarėn. Kiti 
raudonarmiečių d a I i n iai 

niai gyvena Sovietų Sąjun
goje.

Jie daugiausiai kartu gy
vena, kaip sųlydžios grupės; 
vartoja gimtųjų lietuvių 
kalbų ir net gyvenamąsias 
savo vietas yra pavardiję 
lietuviškais vardais, kaip 
kad Šeduva, Baisogala ir 
kt.

Dauguma jų nori grįžti 
Tarybų Lietuvon po karo ir 
dirbti savo tėvynės naudai.

Daugelis lietuvių kovoja 
lietuviškuose Raudonosios 
Armijos pulkuose.

VYTAUTO AINIAI-
.KOVŪNAI

Kaip jau žinoma, Tarybi- 

pralaužė apsigynimo linijas 
iš pietų pusės.
Atvaduota Eilė Miestų su 

Geležinkelių Stotimis
Į vakarus ir pietų vaka

rus nuo Sarny raudonar
miečiai atėmė iš priešų ge
ležinkelio stotis Tutoviči, 
Grafskį, Kuren, Malynsk ir 
kelias kitas gyvenamąsias 
vietas.

Mūšiuose dėl Sarny mies
to sovietiniai kariai pagro
bė 38 vokiečių kanuoles, 53 
mortiras, 800 arklių, 193 
automobilius, 420 vežimų su 
jų kroviniais, 140 kulkosvai- 

(Tąsa 5-tame pus.)

FRANKO VEIKIA SU 
NACIAIS PRIES ■ 
JUNGT. TAUTAS

Washington. — Oficialis 
Sovietų ambasados žinių 
buletinas rašo, kad Ispani
jos diktatorius gen. Franko 
“iš esmės veikia kaipo hit
lerinės Vokietijos talkinin
kas ir įvairiais būdais duo
da labai svarbios paramos 
Vokietijai.”

Tuo pačiu laiku Franko 
apgaudinėja Talkininkus, 
taikiai su jais kalbėdama
sis.

Nors Franko skelbė, būk 
jis ištraukęs “Mėlynųjų” 
fašistų diviziją iš fronto 
prieš Sovietus, bet “Ispani
jos kariuomenė vis dar 
siunčiama papildyti jos ba
talionams, taipgi siunčiami 
pastiprinimai ‘mėlynajam’ 
ispanų lakūnų būriui” 
prieš - sovietiniame fronte, 
sako Sovietų ambasados 
leidinys Washingtone:

“O Anglijos laivynas At
lanto Vandenyne nuolat su
laiko Ispanijos laivus, gabe
nančius kontrabandos me
džiagas Vokietijai.”

nė Lietuvos valdžia veikliai 
organizavo lietuvius į lietu
viškus Raudonosios Armi
jos junginius, kurie jau 
dveji metai fronte kovoja, 
kaip ir tinka ainiams Ge
dimino, Vytauto, Kęstučio, 
Gražinos ir Mindaugio.

šie lietuviai kovūnai lai
mėjo daugiau kaip 3,000 or
dinų ir medalių už drąsų ir 
didvyry bę.

šalia to, Tarybinės Lie
tuvos valdžia organizuoja 
kovų prieš vokiečius oku
pantus Lietuvoje ir gana 
daug laiko pašvenčia būsi
miems Lietuvos atsteigimo 
darbams po karo. . ‘ ’ ŽJ

r
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Didesni Veidmainiai Už Patį 
Smetoną

Kai bus pakartas Hitleris, jo pasekė
jai, žinoma, jį garbins. Jie vistiek skai
tys jį didžiausiu žmogumi pasaulyje. Tai 
suprantama. Bet atsiras ir tokių, kurie 
dabar neva nepritaria Hitleriui, bet pra
dės Hitlerio gyvenime jieškoti meilės 
savo kraštui. Sakys: Jis taip darė dėl 
Vokietijos meilės!

Panaši istorija jau dabar kartojasi 
tarpe lietuvių. Suprantama, kad smeto- 
nininkai Smetonos labai gailisi ir jį die
vina. To kiekvienas tikėjosi. Jie yra sme- 
tonizmo vieros pasekėjai.

Daug didesniais veidmainiais, mūsų 
supratimu, pasirodo klerikalų ir 
menševikų vadai. Kai Smetona bu
vo gyvas, pavyzdžiui, kuni
gai ir jų spauda (Draugas, Darbi
ninkas, Amerika) sakydavo, kad 
jis nėra geras žmogus, kad jis bažnyčia 
lanko tik veidmainiaudamas ir kad, to
kiu būdu, jo dūšiai jokio išganymo ne
gali būti. Jo griekai per dideli, ypatin
gai jo smurtiškas Lietuvoje viešpatavi
mas ir jo kruvini darbai prieš Lietuvos 
liaudį, atėmė iš jo progą būti išganytu.

Bet kai Smetona mirė, šitie patys kle
rikalai pasileido ne tik jo dūšią gelbėti 
iš pragaro, bet ir jo politinę karjerą gar
binti. Sausio 11 dienos Chicagos Drauge 
skaitėme:

“Buvusio Lietuvos prezidento Anta
no Smetonos laidotuvės įvyks ketvirta- 
dienyj, sausio 13 d. J. E. Vyskupas Ho
ban, D. D., atnašaus šv. gedulio Mišias 
10 vai. ryte, Šv. Jono katedroje, asistuo
jant kunigams V. Vilkutaičiui ir J. An
gelaičiui. Pamokslą sakys kunigas V. 
Širvaitis. Kunigas Anicetas Linkus, Chi
cagos Šv. Kryžiaus parapijos klebonas, 
kviestas sakyti pamokslą prie kapo vie
tinėse kapinėse.”

Matote kiek sąjūdžio klerikalų loge- 
ryje, kiek atydos, kiek mišių ir pamoks
lų prie Lietuvos liaudies priešo ir kan
kintojo karsto. Jau jis pavirto “Lietu
vos prezidentu,” kuriuomi jis nebuvo, 
kurio Lietuvos žmonės niekuomet neiš
rinko. Vadinasi, klerikalai veidmainin
gai ir apgavikiškai jau bando smetoniz- 
mą padalyti tiesotu Lietuvoje apsireiš
kimu, pačios Lietuvos valia ir pasirin
kimu.

Tos pačios dienos ilgam editoriale 
kunigas K. Prunskis surado Smetoną 
didžiausiu herojumi Lietuvos istorijoje. 
Jeigu nieko geresnio parėmimui savo 
tos Smetonai teikiamos garbės nebesu- 
randa, tai pagarbina jį už tai, kad kartą 
Smetona vienam lenkui “viešai kirto į 
veidą.” Vadinasi, dar jaunas būdamas 
Smetona buvo garbintojas chuliganizmo. 
Paskui, 1926 metais, šitą chuliganizmą 
jis pavartojo pasigrobimui Lietuvoje ga
lios. Vietoj už tai jį pasmerkti, kunigas 
Prunskis kunigiškai jį išgarbavoja.

Kunigas Prunskis begėdiškai atvirai 
pasako, kad jis ir jo kolegos slepia ir 
slėps nuo visuomenės Smetonos kruvi
nuosius darbus, nes, girdi, “laidotuvės 
yra ne laikas ir ne vieta net ir skirtin
gos pažiūros asmenims kelti priekaiš
tus.” Tokiu laiku, vadinasi’ reikia jį gar
binti, jo piktus darbus slėpti, už jo dū
šią tik poterius kalbėti ir apgaudinėti 
Amerikos lietuvius!.

O Chicagos menševikų orakulas savo 
Naujienose (sausio 11 dieną) su 
veidmainyste apie Smetoną dar toliau 
nuvažiuoja ir už kunigą Prunskį. Jis 
nebando Smetonos kruvinus darbus pa
slėpti, nes jie kiekvienam lietuviui yra 
puikiai žinomi. Jisai net primena Sme
tonos nuodėmes prieš Lietuvą. Pavyz
džiui, “dar 1905 metais — pirmo didžio
jo žmonių ir tautų subruzdimo Rusijos 
imperijoje—jisai (Smetona) ir jo vien
minčiai su ironija sakė, kad Lietuvos ne

dūktai kai 1917-1918 metais buvo ap
sidirbta su carizmu ir kai Rusijoje įsi
galėjo darbo žmonės, Smetona pasidarė 
“nepriklausomos Lietuvos šalininku.” 
Bet tas “atsivertimas” Smetonos ir jo 
klikos buvo veidmainingas, nes jie tuo
jau pažadėjo Lietuvą prijungti amžinai 
prie kaizerinės Vokietijos.

Tai visa primena Grigaitis. Primena 
ir tai, kad 1926 metais kruvino smurto 
pagelba Smetona nuvertė Lietuvos žmo
nių išrinktą valdžią ir pasiskelbė dikta
toriumi.

Bet tai visa, girdi, Smetona darė, — 
šaukia tas pats Grigaitis, — tėvynės 
meilės sąjausmo vedinas. Tiesiog jis taip 
ir sako: “Nežiūrint, kokios buvo jo poli
tinės bei visuomeninės pažvalgos, savo 
tėvynę jisai (Smetona) mylėjo.”

Be to, Grigaičiui be galo gaila Smeto
nos kaipo žmogaus — taip gaila, kad nuo 
ašarų negali žmogus susilaikyti. Girdi: 
“kiekvienas gali jo pasigailėti. Senatvėje 
priverstas bėgti iš savo tėvynės kurią 
apniko priešai; netekęs savo aukštos po
zicijos (vis tiek, kaip jisai buvo ją pa
siekęs; namų ir kone viso turto; beveik 
nustojęs vilties dar kada nors pamatyti 
gimtąjį kraštą savo akimis,— tai be abe
jonės, skaudus likimas.”

Ar bereikia didesnio vargšelio, kokiu 
buvo tasai Smetona, šaudytojas Lietu
vos darbininkų vadų, pirmutinis Baltijos 
kraštuose iškelti kruvinąją, fašizmo vė
liavą? Nepaisant, kokiomis kruvinomis 
priemonėmis jis tą “aukštą poziciją buvo 
pasiekęs,” sako Grigaitis, vistiek gaila 
jo, kad jis pagaliau neteko jos ir turėjo, 
kaipo pikčiausias kriminalistas, bėgt pas 
Hitlerį į Berlyną, idant nepatekus į liau
dies teismo rankas! Jeigu, pavyzdžiui, 
plėšikas užpuola šeimą, išžudo jos žmo
nes ir pasigrobia jų namus, vis tiek jo 
gaila, jeigu kas paskui iš jo tuos namus 
atima! Vistiek už jį toks Grigaitis turi 
lieti gailias ašaras.

Grigaitis padaro Smetoną mučelninku 
ir tame’ kad, girdi, Smetona pabėgo iš 
Lietuvos netekęs “kone viso turto.” Gai
la, matote, kad Smetona nepajėgė išsi
vežti viso Lietuvos turto. Smetona tu
rėjo užtektinai turto pabėgti su visa sa
vo šeima į Berlyną, paskui iš ten va
žiuoti Pietų Amerikon ir ten keletą mė
nesių gyventi be jokio naudingo apmo
kamo darbo, paskui atvažiuoti į Jungti
nes Valstijas ir čia tuojau nupirkti sa
vo sūnui didžiulį namą ir paskui per po
rą metų be darbo gyventi. Vistiek jis bu
vo vargšas, sako N. redaktorius, vistiek 
jo gaila.

Dabar, matyt, menševikams labai gai
la, kad jie per ilgai užtruko su priėmi
mu Smetonos į jųjų bendrąjį frontą. 
Tiesa, jie ėmė instrukcijas nuo Smeto
nos agentų Žadeikio ir Daužvardžio, bet 
vis delsė su atvirumu ir viešu pasibučia
vimu su Smetona. Grigaitis už viską da
bar, matyt, gailisi. Sako jis:

“Gaila, kad į Ameriką jisai atvyko jau 
per senas padaryti nuodugnią savo įsiti
kinimų peržvalgą... Ir gaila, kad velio
niui nepasisekė rasti sau vietos visuome
niniame darbe tarpe Amerikos lietu
vių...”

Tik gaila ir gaila! Gaila, kad Smeto
na per trumpai galėjo čionai Amerikoje 
fašistinę košę virti. Gaila, kad jis “ne
surado vietos” arba nebuvo įsileistas į 
Amerikos Lietuvių Tarybą.

Daugiau už Grigaitį nepajėgs Smeto
nos gailėtis nei Karpius, nei Tysliava, 
nei Olis, nei kiti patepti smetonininkai.

Dr. A. L. Graičūnas, Amerikos lietuvių 
veteranas veikėjas, sveikina Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, ragindamas lietu
vius vienytis ir dirbti dėl Lietuvos išlaisvi
nimo.

Vaizdas Pennsylvanijos stotyje, New 
kalaujančią ginkluotoms jėgoms teisės 
rinkimuose.

Yorke. Kareiviai pasirašo peticiją, rei- 
dalyvauti 1944 metų prezidentiniuose

LENKIJA. JOS RUBEŽ1A! IR VILNIAUS LIETUVA
Hitlerio ir Lenkų Imperialistų 

Propaganda

Amerikoj tūla spauda ir tū
li radio komentatoriai tiek 
daug susirūpino Lenkijos “ru- 
bežiais,” kad atrodo, kad 
jiems tas daug daugiau apei
na, negu paties karo išlaimė- 
jimas prieš Hitlerį. Jie rašo, 
plūsta ir niekina Sovietų Są
jungą, būk ji “savinasi Lenki
jos plotus,” būk ji “skriaudžia 
Lenkiją!”

Ką tas viskas reiškia? Tai 
reiškia pravedimą Hitlerio 
propagandos prieš Sovietų Są
jungą, tvirčiausi Jungtinių 
Tautų narį. Net dienraštis PM, 
sausio 6 dieną įtalpino per 
CBS radio priimtuvus nukopi
juotą nacių propagandos įsa
kymą užsienyje: “Paversti len
kų situaciją, sienų klausimą į 
propagandą prieš Sovietus, su
daryti tokią mintį, kad ryti
niai Lenkijos klausimai tai 
yra visos Europos klausimai ir 
kad Sovietų ginčas už tuos 
plotus yra lygus ginčui už 
viešpatavimą visame Europos 
kontinente.”

Ir toj dvasioj propaganda 
prieš Sovietų Sąjungą pasipy
lė spaudoj ir per radio.

Argi Lenkija Yra 
Skriaudžiama ?

Lenkijos imperialistiniai 
sluoksniai rašo atvirus laiškus 
į anglų spaudą ir grūmoja pre
zidentui Rooseveltui, kad bū
simuose rinkimuose jie rems 
tą, kas dabar “gins” jų rei
kalus. Vadinama “lenkų val
džia” ta, kuri yra Londone, 
kuri Lenkijos liaudies nebuvo 
rinkta. Ta dvarponių, fašisti
nių elementų grupe išgalvojo 
net kokią tai savo “slaptą ar
miją” Lenkijoje, kuri grūmo
ja Raudonajai Armijai, tai vėl 
neva “susimyli” - ir įsako “ne
sipriešinti,” bet ir “nekoope
ruoti su Raudonąja Armija,” 
jeigu Sovietai neišpildys tų 
ponų reikalavimų.

Ko gi nori ta “Lenkijos val
džia?” Ką gi gina tie laik
raštininkai ir radio komenta
toriai ?

Jie reikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga atsisakytų nuo Va
karinės Ukrainos, Vakarinės 
Baltarusijos ir Lietuvos dalies 
—Vilnijos! Lenkai imperialis
tai vadina tuos plotus “kro
sais,” o jų advokatai'— “Ryti
ne Lenkija.”

Argi tai yra Lenkija? Nie
ko panašaus’ Vakarų Ukrai
noj ir Vakarų Baltarusijoj gy
vena ukrainiečiai, baltarusiai, 
žydai, o Vilnijoj — lietuviai. 
Tų žmonių ten yra virš 12,- 
000,000! Lenkų ten buvo tik 
apie 6%! Lenkai imperialistai 
kelis, milionus baltarusių tie
siai paskelbė lenkais, lietuvius, 
žydus ir ukrainiečius jau va
dina: “Lenkai-lictuviai,” “len- 
kairžydai,” “lenkai-ukrainie- 
čiai!” Tai gaujas žulikiškas 
lenkų imperialistų pavadini
mas tų kraštų žmonių, kad 
pateisinti savo plėšikiškus pa

vergimo siekius. Per 20 metų 
jie naikino lietuvybę Vilnijoj ! 
Per 20 metų jie virš 10 milio- 
nu ukrainiečiu ir baltarusių 
kankino, kad juos sulenkinus! 
Bet jiems nepavyko! 1939 me
tais tų plotų žmonės veik vien
balsiai nubalsavo už susijungi
mą su savo broliais Sovietų 
Sąjungoj, Ukrainai su Sovietų 
Ukrainos broliais; baltarusiai 
su Sovietų Baltarusijos broliais, 
lietuviai su Lietuvos žmonė
mis ! istorinė netiesa, kuri bu
vo padaryta .1921 metais, 1939 
metais buvo atitaisyta. Lenki
jai jokios skriaudos nepadary
ta, nes tie plotai per šimtme
čius yra apgyventi baltarusių, 
ukrainų ir lietuvių ir jie grįžo 
ten, kur priklauso.

Kas Gi Tie “Kresai?”
Kaip Vakarinė Ukraina, 

Baltarusija ir Vilnija pateko į 
Lenkijos ribas? Kada Pirmas 
Pasaulinis Karas baigėsi 1918 
metais, tai 1919 metais į Ver- 
sailę šuvažiavio .pergalingų 
valstybių atstovai, kad pada
lyti tfiiką. Vyriausi šulai buvo 
atstovai Anglijos, Francijos, 
Jungt. Valstijų ir Italijos, as
menyse Wilsono, Lloyd Geor
ge, Clemenceau ir Orlando.

Pasaulyje buvo tokia padė
tis, kad į Versailę suvažiavę 
ne tiek galvojo, kaip sudaryti 
tokią padėtį, kad daugiau Vo
kietijos imperialistai neuždęg- 
tų naują karą, kiek jie galvo
jo, kaip sunaikinti Rusijoj, re
voliuciją, kaip nuversti Sovie
tų tvarką. Tam reikalui jie 
planavo net sudaryti miliono 
armiją ir jos k o m and i erių m 
siūlė padaryti kaizerio gene
rolą Ludendorfą. Bendrai, ka
pitalistinis pasaulis buvo išsi
gandęs darbo žmonių revoliu
cijos ir ten užgimė visokios 
mintys, kaip atplėšti nuo Ru
sijos plotus, kaip sudaryti “sa
nitarinius užtvarus,” idant pa
stojus darbo žmonių laisvės 
idėjoms kelią į Europą.

Toj atmosferoj buvo suda
ryta “didelė Rumunija,” ku
riai priskyrė buvusią Rusijos 
provinciją Bessarabiją. Toj at
mosferoj buvo įsakyta kaize
rio armijoms nesitraukti iš 
Estijos, Latvijos, Finliandijos 
ir Lietuvos, kad ten neįleidus 
Sovietų armijos. Toj atmosfe
roj buvo atsteigta Lenkija ir 
siekiama ją padaryti galinga, 
kaipo vyriausia “atspara prieš 
Sovietų Rusiją.”

Bet, nežiūrint to viso, vis- 
vien, net Versailės taikos ga
mintojai negalėjo taip toli ei
ti, kad prie Lenkijos priskaity- 
ti Vakarinę Baltarusiją, Vaka
rinę Ukrainą ir Vilnijos kraš
tą. Versailės sutartyje straips
nyje LXXXVH (87) buvo nu
rodyta, kad Lenkijos siena su 
Rusija turi eiti į pietus nuo 
Grodno, prie Belostoko, išilgai 
Bug upę, paskui Sen upe iki 
Karpatų Kalnų. Tai daug maž 
toji pati -linija, kuri paskui 
gavo vardą “Curzon Linijos.”

Lenkijos delegatai pasirašė 
tą sutartį birželio 28 d,, 1919

Raudonoji Armija pastojo ten 
kelią ir neleido Hitleriui Va
karų Ukrainą ir Vakarų Bal
tarusiją okupuoti, tai tų kraš
tų žmonės su dideliu džiaugs
mu sutiko Raudonąją Armiją. 
Pravesta plebiscitas — visuo
tinu, slaptu balsavimu išrink
ta valdžia ir žmonės veik vien
balsiai nubalsavo įsijungti į 
Sovietų Ukrainą ir Sovietų 
Baltarusiją, kad susivienyti, 
kaipo vienos tautos žmonės, 
h- tą teisę jie gina prieš žvė
riškus hitlerininkus, ir gins 
prieš visokius pasikėsintojus.

Lenkai Pavergia Vilnių
Tai matome, kad Lenkijos 

| imperialistai, kurie kalba apie 
sutartis, patys jų nesilaiko, ka
da tos sutartys jiems nenau
dingos. Sovietų Rusija pada
rydama su Lenkija sutartį Ry
goj, užleisdama dalį teritori
jos Lenkijai, visvien išreikala-

metais. Lenkijos seimas 285 
balsais prieš 41 balsą ją už- 

; tvirtino liepos 30-31 dienomis, 
■ tais pat metais.
j Užpuolimo Karas ant Sovietų

Bet ėjo užpuolimo karas 
prieš Sovietų Sąjungą. Sibire 
sėdėjo įsigalėję japonai. An
glų ir francūzų, italų ir vokie
čių remiami rusai baltagvar
diečiai puolė Sovietų Rusiją iš 
visų pusių. įlenki jos imperia
listai atsiminė, kad jie seno
vėj buvo pavergę didelius plo
tus Baltarusijos ir Ukrainos. 
Pas juos užsidegė didelis troš
kimas “Lenkijos nuo Marių iki 
Marių” — nuo Baltijos Jūros 
iki Juodosios Jūros. Jie gausiai 
buvo remiami užsienio valsty
bių, ypatingai Francijos, kuri 
jautėsi valdove visos Europos. 
Apsiginklavę lenkai užpuolė 
Sovietų Baltarusiją ir Sovietų 

i Ukrainą. Lenkų armijos, veda- 
! mos maršalo Pilsudskio, da- 
i bartinio lenkų “valdžios” Lon
done karo ministerio, genero
lo Sosnowskio ir kitų, nusiau
bė Ukrainą ir užėmė net Ki
jevą. Kaip dabar lenkai impe
rialistai šūkauja, kad jiems 
priklauso Vilnija, Vakarų Uk
raina, Vakarų Baltarusija, taip 
tada jie šaukė, kad jiems pri
klauso Kijevas ir visa Ukrai
na net iki Juodųjų Jūrų!

Sovietų Rusijos (tada dar 
nebuvo suorganizuota Sovietų 
Sąjunga), Sovietų Ukrainos ir 
Sovietų Baltarusijos padėtis 
buvo sunki. Vienok sukuoptos 
jėgos sumušė lenkus Kijeve, 
Ukrainoj, Baltarusijoj ir nu
grūdo iki Varšavos.

Kada Raudonoji Armija žy
giavo į vakarus, tai Lenkijos 
ponai vėl nusigando ir pradė
jo prašyti Francijos ir Angli
jos pagalbos. Anglijos minis- 
teris Viscount Curzon ir pa
siūlė lenkams vėl tą liniją, kai
po taikos sieną, mVo Grodęo, 
išilgai Bug ir Sen upės.

Bėdoj atsidūrę Lenkijos 
šlėktos iš karto sutiko. Bet, 
štai, Raudonoji Armija pralai
mėjo prie Varšavos ir buvo 
priversta atsitraukti. Lenkija 
gavo daugiau ir daugiau pa
galbos iš Francijos ir kitų sa
liu. Prieš Sovietus išlindo iš 
Krymo Anglijos ir Francijos 
apginkluotos baltagvardiečio 
generolo Vrangelio jėgos. Ant 
Sibiro gulė Japonijos jėgos. 
Sovietų respublikų padėtis bu
vo labai sunki ir Leninas su
tiko Rygoj pasirašyti su Len
kijos imperialistais neteisingą, 
plėšikišką sutartį, užleidžiant 
Lenkijai Vakarinę Ukrainą ir 
Vakarinę Baltarusiją. Sutiko 
pasirašyti tą sutartį, kad So
vietų respublikos galėtų atsi
kvėpti!

Rytų Galicijoj, Vakarinėj 
Ukrainoj ir Baltarusijoj dar 
ilgai ėjo liaudies karas prieš 
Lenkijos imperialistus. Vienok 
lenkai liaudį nugalėjo. Ir per 
20 metų smaugė ją, iki 1939 
metais Raudonoji Armija, kad 
pastojus Hitlerio jėgoms kelią, 
tuos kraštus išvadavo. Kada

vo, kad Vilnius ir Vilnija pri
klausytų Lietuvai.

Lenkija ir Lietuva pasirašė 
Suvalkų mieste sutartį, lenkai 
sutiko, kad Vilnius ir Vilnija 
priklauso Lietuvai. Tuo kartu, 
kada lenkų atstovai pasirašė 
tą sutartį, tai slaptai jų valdo
nai paruošė generolo Želigovs
kio užpuolimą ant Vilniaus ir 
tą kraštą okupavo. Po to žy
gio Lenkijos valdonai, pra
džioj aiškinosi, būk generolas 
Želigovskis neklauso lenkų 
valdžios, būk jis “sukilęs,” bet 
vėliau, patyrę, kad Francija ir 
Anglija nedaro spaudimo į 
Lenkiją, tai viešai prijungė 
Vilniją prie Lenkijos.

Ir dabar, kas reikalauja 
Lenkijos 1939 metų sienų, tai 
tas reikalauja ne vien paver
gimo Vakafų Baltarusijos, Va
karų Ukrainos, milionų balta
rusių ir ukrainiečių, bet kartu 
reikalauja pavergimo Vilniaus, 
Lietuvos sostinės ir Vilniaus 
krašto su 500,000 lietuvių!

Tokį lenkų reikalavimą pa
laiko ir lietuvių anti-demokra- 
tinė, pro-hitleriška spauda, 
kuri gatava ir pačiam velniui 
ranką paduoti, kad tik kaip 
nors pakenkti Sovietų Sąjun
gai. Ta spauda gatava paau
koti Lietuvą Švedijos karaliui 
arba lenkų šlėktom, kad tik 
Lietuva nebūtų tarybinė. Tie 
patys elementai su džiaugsmu 
pasitiko Hitlerio Lietuvos pa
vergimą. Tie patys elementai 
jungiasi su reakciniais elemen
tais ir prieš prezidentą Roose- 
veltą ir jo karo laimėjimo po
litiką. Tie patys elementai pa
smerkia Maskvos ir Teherano 
konferencijas.

Lenkija Bus Nepriklausoma 
ir Laisva V

Niekas nesikėsina ant Len
kijos laisvės, ant Lenkijos žmo
nių iš Sovietų Sąjungos pusės. 
Sovietų Sąjunga ir maršalas 
Stalinas pareiškė, kad Lenkija 
turi būti nepriklausoma ir ga
linga. Bet Lenkija turi būti su
daryta iš tų plotų, kurie lenkų 
apgyventi. Lenkija negali bū
ti sudaryta kaina Sovietų Bal
tarusijos, Sovietų Ukrainos ir 
Tarybų Lietuvos! Lenkijos sie
nos turi pasistumti į vakarus, 
ten, kur pirm karo viešpatavo 
vokiečiai. Vokiečiai laikė pa
vergę Lenkijos dalį Silezijoj, 
Rytų Prūsijoj ir Pomeranijoj, 
šimtmečius ten gyveno slavai 
ir,’ nepaisant visų vokiečių pa
stangų juos išnaikinti, lenkai 
ten ir dabar gyvena.

Kodėl lenkų šlėktos ir im
perialistai trokšta pavergti 
Vakarų Ukrainą, Vakarų Bal
tarusiją ir Vilniją? Todėl, kad 
visokį dvarponiai, grafai, ku
nigaikščiai — Radkevičiai, Mi- 
kolaičikai, Sapiegos, Potoc- 
kiai, Liubomirskiai ir kiti tu
rėjo milžiniškus dvarus, net 
dešimtis dvarų tuose plotuose 
ir feodališkais būdais ant vals
tiečių viešpatavo, štai, kodėl 
jiems neapeina Silezija, Rytų 
Prūsija, Pomeranija (Pomor- 
žė), nes ten jie neturėjo pri
vačių dvarų. Jie veržiasi į 
ukrainų, baltarusių ir lietuvių 
plotus, kad ten viešpatauti, 
kad valdyti tūkstančius ir 
tūkstančius hektarų žemės, 
kad dešimtimis tūkstančių - iš-

(Tąsa 5-tame pus.)
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Triimpa Amerikos Lietuvių Teatro 
Istorinė Peržvalga

Mes lietuviai, kaip ir kitų tautų žmo
nės, turime savo teatrą; stengiamės jį 
palaikyti ir ištobulinti, kaipo dailiosios 
kultūros šaką. Vargiai būtų galima su
rasti kitos, kokios nors mažos, tautelės 
žmones, kurie į tokį trumpą laikotarpį 
būtų taip daug susipažinę su teatru ir 
pamylėję jį. Lietuviai myli teatralinius 
parengimus; remia juos ir naudojasi 

jais.
Pažvelgus į netolimą praeitį, apie pen

kias dešimtis metų tam atgal, surasime, 
jog labai maža dalis lietuvių teturėjo 
šiokį-tokį supratimą apie teatrą ir jo 
reikšmę. Didelei didžiumai mūsų tautos 
žmonių jis nebuvo girdimas — nebuvo 
žinomas. Tiktai atgavus lietuvišką spau
dą, pradėjo pasirodyti teatraliniai veika
lai, išleisti lietuvių kalboje. Nors tuose 
laikuose tam tikrų įstaigų arba lošimo 
vietų lietuviai, kol-kas, dar neturėjo, 
bet visgi, vienur, tai kitur, pasirandavo- 
ję kokį nors tinkamą budinką, sulošda- 
vo vieną kitą veikaluką. Taip lošdavo 
kaimuose arba mažuose miesteliuose. 
Lietuviai studentai, parvažiavę ant va- 
kacijų, padėdavo priruošti teatralinius 
parengimus: surinkdavo tinkamus lošė
jus, išmokindavo juos ir sutaisydavo 
jiems scenerijas. Tai buvo pradžia mūsų 
teatro Lietuvoj.

Didesniuose Lietuvos miestuose mūsų 
teatras greičiau pakilo. Kaip jis augo ir 
bujojo, ir kokį išsivystymo laipsnį jis pa
siekė, man apie tai nėra viskas žinoma. 
Todėl ir nebandysiu istoriškai apibrėž
ti jį. Tegul aprašo tie, kurie visą laiką 
išbuvo mūsų tėvynėje ir kurie turėjo 
tamprų sąryšį su teatru Lietuvoje. Aš 
tik norėčiau šį, bei tą pasakyti apie 
Amerikos lietuvių teatrą.

Kaip jau daugeliui yra žinoma, lietu
vių teatras pirmiau prasidėjo čia Ame
rikoje, negu pačioje Lietuvoje. Bus dau
giau kaip penkios dešimtys metų, kada 
pirmas teatralis vaidinimas lietuvių kal
boje buvo suruoštas Plymouth’© mieste, 
Pennsylvanijoj. Po tam, ilgai netrukus, 
pradėjo pasirodyti ir kituose Šiaurinės 
Amerikos miestuose. Kur tiktai buvo lie
tuvių susigrupavimas, kur tik radosi 
būrelis inteligentijos, ten skubino išsi- 
mokyt ir sulošti kokį nors farsą, ko
mediją arba dramą. Apie tą laiką lie
tuvių išeivystė smarkiai pasididino: pri
sipildė lietuviais Amerikos industriji- 

niai miestai. Visur pradėjo tvertis dai
lininkų grupės, visur lietuviai ruošė te
atralinius parengimus. Ir per tam tikrą 
laikotarpį mūsų teatras tarpe Amerikos 
lietuvių augo, bujojo ir žydėjo.

Apie trys dešimtys metų atgal, Bos- 
ton’e, Mass., lietuvių teatras, aš manau, 
užėmė pirmą vietą, kadangi ten buvo 
susispietęs nemažas lietuvių inteligentų 
būrelis. Tuose laikuose jie pajėgė tinka
mai suvaidinti stambias istoriškas dra
mas bei tragedijas. Keletas tų veikalų 
man teko matyti, kaip tai: “Mindaugis”, 
“Marija Magdalietė”, “Keistutis” ir kiti. 
Tada Bostone buvo nemaža grupė ta
lentingų scenos mėgėjų. Kai kurie iš jų 
buvo gana gerai pasižymėję vaidinime. 
Bostoniečių teatraliniai parengimai įvyk
davo didelėse svetainėse, bet publika re
tai kada sutilpdavo jose. Tada lietu
viams teatras buvo didelė naujiena.

Paskui pradėjo kilti ir bujoti kitose 
lietuvių kolonijose. Chicago, Brooklyne, 
Clevelande, Philadelphijoj ir kitur lietu
vių teatras išsidirbo beveik į nuolatinį, 
kadangi tose vietose lietuviai turėjo pa
stovias vaidintojų grupes. Jie lošdavo 
tankiai ir kas tik papuldavo, drama, ko
medija ar farsas. Biskį vėliau scenos 
mylėtojų grujiespradėjo tvertis ir ma- 
žesnėse^Jietnvių kolonijose. Ypačiai tose 
vietos^ kur jau turėjo pasistatę savas 
svetaines; bandė palaikyti nuolatinį sce
nos veiksmą. Tokių vietų nemažai rado
si tarpe lietuvių Naujojoj Anglijoj. Pa
vyzdžiui: Lawrence, Montelloj, Norwoo- 
de, Brightone, Worcesteryje ir kitur.

Teatras
Išskyrus didžiuosius lietuvių centrus, 

aš tikiu, jog Montellos lietuviai užimtų 
pirmą vietą dramos klausime. Kadangi 
ten per tris dešimtis metų išgyvavo 
stambi vaidintojų grupė, kuri per tą vi
są laiką suvaidino apie du šimtu visokio 
turinio scenos veikalų. Per tris dešimtis 
metų palaikė beveik nuolatinį lietuvių 
teatrą, lošiant įvairaus turinio scenos 
veikalus. Iš tų dviejų šimtų buvo nema
žai stambių teatralių veikalų. Montellie- 
čiai pagirtinai suvaidino šiuos didelius 
pasaulinių dramaturgų parašytus veika
lus: “Veidmainystė ir Meilė”, “Joninės”, 
“Farmazonai”, ‘Graži Mageliona”, “Ma
dame X”, “Tamyla”, “Romeo ir Julietė”, 
“Juozapas ir Zalbora”, “Blinda”, “Snie
gas” ir kitus.

Abelnai paėmus Amerikos lietuvių te
atralinę dailės kultūrą, pasirodo, kad 
mūsų teatras sparčiai augo ir plėtojosi 
tam tikrą laikotarpį. Prasidėjus pirma
jam pasauliniam karui, mūsų scenos 
darbas laikinai tapo sutrukdytas. Mat, 
karo laiku mūsų jaunimas buvo per 
daug užimtas. Kai kurie buvo paimti į 
kariuomenę. Pasibaigus karui, mūsų 
teatrališkos jėgos vėl išnaujo sustiprėjo, 
ir per keletą metų scenos veikla gerai 
laikėsi — ypatingai Naujojoj Anglijoj, 
kur dailininkų grupės gyvavo beveik 
kiekvienoj lietuvių kolonijoj. Tos grupės 
per keletą metų rengdavo metinius atsi- 
žymėjimo kontestųs tarpe scenos mėgė
jų grupių. Tokie teatraliniai spektakliai 
sutraukdavo daug žmonių ir paakstinda- 
vo pačius vaidintojus. Ir taip tas mūsų 
dramos trumpas periodas praslinko.

Po tam, išpalengva mūsų teatras pra
dėjo vysti ir nykti: sumažėjo mūsų vai
dintojų grupės; sumažėjo mūsų gražūs 
vaidinimai. Dabar kyla klausimas, kodėl 
taip atsitiko? Į tai atsakyti keliais žo
džiais nėra galima, nes tam yra kelios 
stambios priežastys. Viena iš stambesnių 
priežasčių yra ta: Mes, Amerikos lietu
viai, neturėjome užtenkamai tinkamų 
žmonių vedimui mūsų teatralinių grupių 
linkui aukštesnio ir tobulesnio kultūrinio 
darbo. Tų laikų tūli mūsų inteligentai 
mažai tekreipė domės į vargingai pra
sidėjusi mūsų teatrą. Tūli iš jų, užsidėję 
biznelius, skubino, pralobti; kiti stengėsi 
pasiekti aukštesnius mokslus ir tapti 
profesijonalais, o dar kiti, susitvėrę ben
droves, pradėjo leisti laikraščius ir per 
tai iki ausų įsivėlė į politiką. Tokiu bū
du, mūsų scenos darbas pasiliko beveik 
paprastų darbininkų rankose ir per tai 
mūsų scenos vaidinimai smarkiai nuken
tėjo. Paprasti darbininkai, nesusipažinę 
su teatro technika ir neturėdami užtek
tinai supratimo apie dramas ir jų vaidi
nimą, lošė kaip kam papuolė. Tankiai pa- 
siskirdavo teatro veikalus ne pagal savo 
išgalės ir dėl to daugelis gražių dramų 
buvo sudarkyta ir nukryžiavota.

Kita priežastis, tai mūsų ekstremistiš
kas pasidalinimas į griežtas politines 
srioves. Toks pasidalinimas suskaldė 
mūsų grupių narius, veikiančius dailės 
srityje. Suskaldytų grupių bei ratelių na
riai, ne tik kad nebeturėjo tiek jėgų vei
kime, bet pradėjo prieštarauti vieni ki
tiems. Vieni žiurėjo į teatrą, kaipo į dai
liosios kultūros grožę, o kiti palaikė te
atrą, kaipo propagandos įrankį.

Tame mūsų pasidalinimo laikotarpyj 
.keletas dailės mylėtojų, turinti pakanka
mai žinojimo dailės srityje, bandė page
rinti mūsų teatrą. Artistas Vitkauskas 
buvo suorganizavęs pažangių vaidinto
jų grupę ir per tūlą laiką lankėsi po 
lietuvių kolonijas, bet neilgai teišgyveno 
jo ta grupė. Artistė June Babickai tė ban
dė šį-tą veikti mūsų teatro naudai, bet 
nieko gero negalėjo nuveikti. JTilas Ras
to vcevas, sulietuvėjęs rusas, irgi dėjo 
pastangas, idant kaip nors pagerinti lie
tuvių teatrą, tačiaus nebuvo ' gerų pa
sekmių. Ir, tokiu būdu, mūsų teatras 
pradėjo menkėti; pasiliko beveik tokiu, 
kokiu jis buvo išpradžių.

Virš suminėtos priežastys, kurios nu- 
puldė mūsų teatrą arba neleido jam pa

siekti augštesnį jo išsivystymo laipsnį, 
buvo naturališkos ir beveik neišvengti- 
nos. Bet buvo ir tokių priežasčių arba 
kliūčių, kurias buvo galima išvengti. 
Viena iš tų priežasčių, tai per daug kra- 
štutiniškas mūsų buvo nusistatymas te
atralinės dailės srityje. Mes norėjome, 
kad mūsų teatras pilnai tarnautų ko
kios nors politinės partijos naudai. Loši
mui veikalus skirdavome ne sulyg jų 
dramtiškos arba 'literatinės vertybės, o 
pagal jų politinio pobūdžio. Kitais žo
džiais tariant, lošėjai geriau mylėdavo 
tokius veikalus lošti, kuriuose būdavo 
daugiau propagandos, arba agitacijos.

Kita priežastis, tai įsileidimas politi
nės etikos į pačias lošėjų grupes, pa
vyzdžiui: jeigu kuris grupės narys būda
vo daugiau atsižymėjęs politikoj, tai jam 
skirdavo svarbesnę rolę, nežiūrint, kiek 
jis suprato apie lošimą ir teatrą. Arba 
jeigu lošėjų grupėje būdavo kokis nors 
stambus politikierius, tai jo dukteriai 
skirdavo vadovaujančią rolę, nepaisant, 
ar ji buvo tinkama tai rolei, ar ne.

Panašios taktikos buvo vartojamos 
per keliolika metų. Tokis mūsų pasielgi
mas sumažino publiką ir susiaurino dir
vą auklėjimui ir tobulinimui mūsų teat
ro.

Ir taip per keliolika metų mūsų dai
lės darbas buvo tęsiamas. Laikui bėgant, 
tūli mūsų veikėjai pradėjo mąstyti ir 
rūpintis, kaip ir kokiu būdu geriau su
tvarkius lietuvių teatrą Šiaurinėje Ame
rikoje, kad mūsų triūsas nenueitų vel
tui. Pasikalbėjimai tuo klausimu spar
čiai ėjo tarpe įžymesnių veikėjų ir me
nininkų. Ir neilgai trukus prasidėjo 
viešos diskusijos progresyviškuose lietu
vių laikraščiuose. Pagaliaus prieita prie 
išvados, jog reikia tverti Lietuvių Meno 
Sąjungą.

Lietuvių Meno Sąjungos organizavimu 
daugiausia rūpinosi choristai ir chorų 
mokytojai, kadangi tame laike lietuvių 
chorai buvo pačiame žydėjime. Tai buvo 
koncertų gadynė. Chorai buvo organi
zuojami visur, kur tik tai aplinkybės 
leido, ir tokiu būdu, L.M.S. daugiausia 
kreipė domės į lietuvių dainininkų pro- 
spektyvą. Anaiptol, niekas negali užgin
čyti ir to fakto, jog L. M. S. dažnai išleis
dama scenos veikalus ir parūpindama 
lošėjams reikalingos literatūros, daug 

pasitarnavo Amerikos lietuvių teatrui. 
Trumpai pasakius, L.M.S. atliko didelį 
darbą sutvarkyme ir palaikyme meninių 
jėgų tarpe lietuvių.

Norins L.M.S. per tą keliolika metų 
išleido daug teatrališkų veikalų — ori
ginalų ir vertimų, tačiau nepajėgė žy
miai pagerinti ir ištobulinti mūsų teat
rą. Atsiekimui to tikslo, mes lietuviai 
neurėjome pakankamai nei turto, nei 
tinkamų žmonių. Pakėlimui mūsų teat
ro į aukštesnį kultūros laipsnį, reikala
vo daugiau jėgų, negu mes jų turėjome. 
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Vaizdelis is parodos, išstatytos Dein. Lietuvių Suvažiavime; .nuotraukoje matome 
mūšiuose prieš vokiečius pasižymėjusių lietuvių kovūnų atvaizdus.
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prieš mūsų šalies

Pirmiausia būtų reikėję stambesniuose 
lietuvių centruose įsteigti dramos kur
sai išlavinimui talentingų žmonių, kurie 
paskui, kaipo teatro direktoriai būtų ga
lėję vadovauti vaidintojų grupėms.

Tiesa, tas nebuvo galima atsiekti abel- 
nai visiems Amerikos lietuviams, bet tas 
buvo galima ir yra galima nuveikti di
desniuose miestuose, kur pažangesnių 

lietuvių veikimas dailės srityje yra dau
giau sukoncentruotas. Suprantama, tas 
reikalauja daug pasišventimo ir energi
jos, daug triūso be materijališko atly
ginimo. Ant nelaimės, žmonių su dideliu 
atsidavimu dailės labui, labai mažai te
turėjome.

Nežiūrint tų visų priežasčių, kurios 
sutrukdė mūsų teatralinį darbą bei pro
gresą; nežiūrint tų visų kliūčių ir nepa
sisekimu, mūsų teatras išsilaikė iki šių 
dienų. Garbė priklauso tiems mūsų dar
buotojams, kurie, neatsižvelgdami į sun
kenybes, tęsė tą mūsų scenos darbą be 
sustojimo. Garbė priklauso ir tiems dai
lės mylėtojams, kurie deda pastangas at
gaivinimui mūsų teatro.

Keletas metų atgal įžymesni mūsų vei
kėjai ir menininkai, nepasitenkinę pa
prastais vaidinimais, pradėjo rūpintis 
atgaivinimu mūsų vystančio teatro. Jų 
darbo vaisiai pasirodė jau keliose vieto
se. Nelabai seniai Brooklyne, N. Y. lietu
viai dailininkai perorganizavo vaidinto
jų grupes ir sutvėrė vadinamą “Liau
dies Teatrą” ant naujo ir geresnio pa
mato. Tą patį padarė ir Detroito ’lietu
viai: jie irgi sukoncentravo vaidintojų 
jėgas, ir įsteigė pastovų Liaudies Teat
rą. Pietinės Amerikos Brazilijos provin
cijoj pažangesnių lietuvių tarpe tapo su
organizuotas Liaudies Teatras. Galima 
tikėtis, jog panašiai padarys ir Argen
tinos lietuviai arba Kanados lietuviai.

Tose vietose, kur jau Liaudies Teatrai 
tapo įsteigti, lietuvių sceniški perstaty
mai, žiūrint iš kultūrinio atžvilgio, yra 
kur-kas tobulesni, negu kada nors mes 
Amerikos lietuviai esame turėję praei
tyje. Iš to didelio besitrynimo per dau
gelį metų lietuvių teatralinėj dirvoj, iš
sidirbo nemažai mūsų meno mėgėjų. Da
bar mes turime tinkamų teatro direkto
rių, gabių vaidintojų ir gerų kritikų. O 
prie to, mūsų lietuviška publika yra 
jau pakankamai išlavinta, kad suprasti 
teatro reikšmę ir jo vertybę. Tokiu bū
du senoviški mūsų lošimai būtų jau tie
siog nepakenčiami.

Abelnai paėmus visus mūsų nuveiktus 
darbus dailės srityje, mes, Amerikos lie
tuviai turime teisės pasididžiuoti savo 
triūso vaisiais, nes tai buvo mūsų gyve
nimo mokykla, mūsų dvasinis maistas. 
Mūsų pastangos ir mūsų pasišventimas 
supažindina lietuvių visuomenę su teat
ro vertybe.

Lai gyvuoja mūsų lietuvių teatras vi
sur ir visados!

SKAITYTOJI) 
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Vagie, Kepurė Dega

K. J. Paulauskas bando ki
tus melagiais vadinti, Tėvy
nes No. 1 aprašydamas Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą, 
.jis jį visaip puola i]’ sako, kad 
“ruskių pasiuntinė” pakvies
ta kalbėti.

Kaip žinia, kalbėjo Russian. 
War Relief atstovė angliškai, 
nurodinėdama mūsų talkinin
kės, Sovietų Sąjungos armijos 
ir civilių žmonių pergyventus 
vargus, žiaurias kovas. Ji sa
kė, kad kare Sovietų Sąjunga 
neteko virš 8,000,000 savo ge
riausių žmonių ir tuo išgelbė
jo pasaulį nuo hitlerizmo ir 
milionus Amerikos gyvasčių ir 
dabar pasiryžusiai kovoja iki 
galutinai pergalei.

Ponas Paulauskas pasakoja, 
būk jai pabaigus, pirmininkas 
pareikalavo atsistoti ir pagerb
ti “rusus, žuvusius kare.” Tai 
melas! Tikrumoje, vienas de
legatas Įnešė, aš ir keli kiti 
parėmė ir tada pirmininkas 
paprašė atsistojimu pagerbti 
ne vien rusus, bet visus, kas 
tik krito kovoj prieš hitleriz- 
mą ir tai buvo ne tuojaus po 
tos atstovės kalbos, bet po vi- 

kalbėtojų išklausytų kalbų.
M. Kalauskas.
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ant’pirmo puslapio straipsnį, 
kur jie mini komunistus, Rusi
ją, karo bonus, Raudonąjį Kry
žių ir viską maišo su Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimu. 
Minėto laikraščio redakcija 
šaukia, būk tas suvažiavimas 
nutarė gelbėti tiktai Rusijai, 
paskelbti ofensyvą ir apačioj 
pasirašo “Kiaulė su ragais.”

Perskaitęs nustebau, kas tas 
“Kiaulė su ragais.” Paklausiau 
vieno lietuvio: kas yra Tėvy
nės redaktorius. Jis atsakė: 
Tas, kas pasirašė. Klausiu, 
kas yra SLA prezidentas? At
sako, kad F. J. Bagočius iš 
So. Bostono, advokatas ir jo 
organas taip rašo.

Nuostabu, savo laiku man 
teko darbuotis SLA organiza
cijai, buvau 54 kuopos rašti
ninku, tais laikais SLA prezi
dentu buvo živatkauskas, bet 
tais laikais organe “Kiaulė su 
Ragais” nerašydavo tokius 
straipsnius, kaip dabar rašo.

S. Baronas.

žinoma, dabartinis SLA pre
zidentas yra mokytesnis už 
živatkauską, kodėl jis leidžia 
tokios didelės organizacijos 
vardą teršti ? Kodėl leidžia 
nacišką politiką redaktoriui 
pravesti organizacijos organe?

Aš turiu daug giminių, ku
rie yra SLA nariais ir ką ma
no giminės ir kiti SLA nariai 
pamanys pasiskaitę tą Tėvy
nės numerį? Mes visi kariau
jame prieš bendrą priešą — 
hitlerizmą, Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimas nutarė vi
somis jėgomis remti mūsų Ša
lies karines pastangas, prezi
dento Roose velto karo laimė
jimo programą, remti lietu
vius kovotojus už Lietuvos lais
vę, ruošti pašalpą Lietuvos 
žmonėms, kaip tik jie bus iš
laisvinti iš po nacių vergijos, 
o tas pavojingas elementas 
Tėvynėj niekina suvažiavimą, 
niekina draugijas, kurios siun
tė delegatus, niekina delega
tus ir niekina mus visus, kurie 
kovojame 
neprietelį.

W. Yurkevičius,



Ketvirtas Puslapis

Organizacijų ir Pavienių Asmenų Sveikini 
mai Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui
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kuri atstovaus Schenectady 
lietuvius.

L. Gudzinskiene.
Easton, Pa

šeštadienis, Sausio 15,
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(Tąsa) 
Sveikinam Lietuvių Demo
kratinį Suvažiavimą!

LDS 61 kp. nariai, Ben
ton, Illinois, prisidedame 
nors su maža finansine au
ka, $12.60.

Mes nesutinkame su bu
vusia Lietuvos fašistine An
tano Smetonos valdžia, ir 
nesutinkame, kad Smetona 
kalbėtų Amerikos lietuvių 
vardu. Mes stojam už pa
laikymą glaudžių santykių 
tarp Amerikos, Tarybų Są
jungos, Anglijos ir Chini- 
jos.

Mes pilnai remiame Roo- 
sevelto, Stalino ir Churchil- 
lo karo veiksmus prieš fa
šistinę Ašį, kuri pasiryžusi 
pavergti visą demokratinį 
pasaulį.

Lai prasmenga fašizmas! 
Lai gyvuoja demokratija! 
Pirminink J. Gvergždis, ' 
Užr. Sek. V. Gvergždienė, 
Finans. Sekr. John Leon, 
Ižinink. Adelia Pikšiene. mūsų organizacijos, sveiki

name Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą ir pažada
me 100 nuoš. remti jojo pa
darytus nutarimus. Tegy
vuoja Suvažiavimas!

LDS 106 kuopa, Oregon 
City, Ore.

LLD 223 kuopa Oregon 
City, Ore.

LLD 4 kuopa, Portland, 
Ore.

Prie šio sveikinimo aukų 
Suvažiavimui sudėjo seka
mi asmenys; J. S. Stupurai 
$2, S. D. Polinauskiai $2, 
A. Bruchas $2; po $1: Sar- 
žentas D. Matis (Matusevi
čius), Nina Betts, A. Rim
kus, R. Smalinskienė, S. De- 
ker, J. S. Žukai, Jim Kar- 
banski, Tony Ulski. Viso 
$15. Prie to O. A. Bandy 
(Umbras) aukojo $5 Sovie
tų Sąjungai Šelpti Komite
tui.

Tegyvuoja Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas.

J. Stupur.

name visus dalyvius ir veli
jame pravesti geriausius ta
rimus dėl gelbėjimo mūsų 
tėvų žemės, Lietuvos, kaip 
tik greit bus išlaisvinta iš 
po žiaur. nacių priespau
dos ir vergijos. Tegyvuoja 
Raudonoji Armija! Tegy
vuoja Dem. Lietuvių Suva
žiavimas ir viso pasaulio 
demokratija!

Su sveikinimu siunčiame 
ir finansinę paramą $33.50.

Moterų skyriaus auka 
$5.00; nuo drg. M. Lužinie- 
nės gimtadienio pares $15.- 
00. (Surinko K. Vaicekaus
kienė ir J. K. Navalinskie- 
nė.)

Nuo velionio Stasio Šimo- 
liūno laidotuvių pietų $13.- 
50 (surinko A. Tvarijonie- 
nė ir J. K. Navalinskienė).

J. K. Navalinskienė.

sveikinu jį per laišką ir pri
dedu mažą auką, $3.

Ona Kučiauskaitė,
Baltimore, Md.

Nanticoke, Pa.
Negalėdami dalyvauti D. 

Lie tu v. Suvažiavime, prisi
dedame nors su sveikinimu 
ir auka jam. Aukojo: LDS. 
4 kuopa $5, Peter Cibulski 
$5, E. Cibulskienė $2.

Draugiškai,
E. Cibulskiene.

Iš East St. Louis, Ill.
Mes, LDS 92 kuopos na

riai, siunčiame Dem. Liet. 
Suvažiavimui sveikinimus 
ir širdingus linkėjimus at
likti naudingų darbų. Prie 
sveikinimo sudedame kad ir 
po mažą nuo savęs auką: K. 
Milašienė’ Ad. Kupstas, J. 
M; Daujotai aukojo po $1; 
Ona Giržaitienė 55c. Kiti 
nariai smulkesniais. Vi
so sudėta $8.

LDS. 92 kp. sekrt.
J. J. Daujotas.

iš Philadelphijos 
Bonų Bankieto
vasarą visų sriovių

lietuviai susi-

Iš Tolimosios Oregono 
Valstijos

Mes, Oregono lietuviai, ir

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui.

Mes, Frank ir Mary Imb- 
siunčiame širdingus 

Lietuvių De- 
Konferencijos

Aukos iš Lowell, Mass.
LDS 110-ta kuopa $5.00 
LDLD 44-ta kuopa 5.00 
Liet. Piliečių Kliubas 5.00 
Lietuv. Sūnų ir Duk

terų Draugija 5.00
Atskiri asmenys po $1.00 

aukojo:
A. Stravinskas, V. Čiula

da, R. Čiulada, C. Kojutis, 
J. Gicevičius, U. Daugirdie
nė, S. Paulenka, A. Draz- 
dauskas, J. Karsonas. Viso 
kartu — $29.00.

Šios visos organizacijos ir 
pavieniai žmonės sveikina 
suvažiavimą ir pasižada pil
nai pildyti suvažiavimo ta
rimus su geriausiomis pa
stangomis.

Lai gyvuoja tikroji de
mokratija po žlugimui bai
siojo fašizmo.

Delegatai: A. Stravins
kas, J. Karsonas.

ras, 
sveikinimus 
mokratinės 
delegatam ir valdybai, ir 
velinam gero pasisekimo 
šiam dideliam darbui. Ka
dangi mes negalim prisidėt 
su darbu, tad nors su dole
riu. Šiuomi siunčiam nors 
mažą auką — $10.00.

Su didžia pagarba ir ge
rais linkėjimais.

Frank ir Mary Imbras, 
Pittsburgh, Pa.

Gerb. R. Mizara: Čia ra
site Money Orderį vertėje 
$6.65 —tai auka Demokrt. 
Liet. Suvažiavimui, pride
dama prie sveikinimo. LDS 
45 kuopa iš Lewiston, Me., 
paskyrė $4, ir josios nariai 
susirinkime sudėjo $2.65.

Kuopos ižd.
Helen Žilinskas.

Binghamton, N. Y.
Sveikinimai nuo demo-: 

kratiją mylinčių bingham- 
toniečių Lietuvių Demokra- dalyvauti Demokrat. Lietu- 
tin. Suvažiavimui. Sveiki- vių Suvažiavime, tai nors

Negalėdama asmeniniai

Pittsburgh, Pa.
V. Andrulio prakalbose 

surinkta Dem. Lietuvių Su
važiavimui pasveikinti ir 
paremti $12.10. Aukojo se
kami: J. Parčiauskas $2; 
po $1: J. Varnagiris, K. 
Kairys, F. Vilkas, A. Mata- 
kas, J. Mažeika, A. Grigie
nė, M. Ambrazienė, K. Šim
kūnas, J. Mikelka, J. Mi
liauskas, J. Kazlauskas. 
Smulkiomis: $2.10. Viso su
sidarė $15.10. Užmokėjus 
už salę nuomą $3, lieka 
Suvažiavimui $12.10.

Vakaro pirmininkas
J. Mažeika.

So. Bostono Draugių 
Moterų žodis.

Sveikinam Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą ir ve
li j am jam pravesti gerus 
nutarimus dėl greitesnio 
nugalėjimo didžiausio* žmo
nijos neprieteliaus fašizmo 
ir išlaisvinimo tarybinės 
Lietuvos. Dėl pravedimo ši
to kilnaus darbo siunčiame 
$75 aukų. Taipgi siunčiame 
54 kavalkus mezginių lietu
viams raudonarmiečiams 
(vieną pundelį).
ALDLD 2-sios kp. Moterys.

(Daugiau bus)

buy
UNITBO 
■TATB*

WAR
BONDS

ANR
I STAMPS

CHARLES’
UP-TO-DATE g

BARBER SHOP I
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

KNYGA IŠ 161-rių PUSLAPIŲ 
KAINA 25c Už EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, 6, N. Y.

Lawrenco Lietuvių Aukos.
Lawrenco (Mass.) lietu

viai Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui pasveikinti 
suaukojo sekamai:

Maple Parko B-vė $25.00
LDS 125 kuopa $5.
Ignas Čiulada ir V. Kra- 

likauskas surinko $12.60. 
Viso iš Lawrencaus $42.60.

Per aukų rinkėjus aukojo 
po $1: A. ir E; Aleksonis, 
S. Benkus, S. Milička, P. 
Lipsevičius, A. Kavaluckas; 
po 50c: P. Milius, V. Kran- 
cevičius, K. Saulėnas, D. 
Sukackas, J. ir J. Šleinis, 
M. Baliaučius, A. Butėnas, 
J. Žilionis. Kiti aukojo 
smulkesniais.

S. Penkiauskas.

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

Iš senų padarau 
naujus pavęiks- 
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

/ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

• 32 Puslapiu

BRONIAUS VARGŠO
(LAUCEVIČIAUS)

GYVENIMAS IR DARBAI
BARASfc DR. A. PETRIKĄ

Kaina 15c

Bronius Vargšas-Laucevičius buvo žymiausias Ame
rikos lietuvių rašytojas, apysakininkas, dramaturgas 
ir visuomenininkas. Svarbu kiekvienam susipažinti su 

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Iš Wilkes-Barrio Pa.
Del tūlų priežasčių mes 

negalime Dem. Lietuvių 
Suvažiavime dalyvauti, bet 
mes jam pilnai pritariame 
ir džiaugiamės, kad jis į- , 
vyksta. Prisidedame prie jo 
su nedidele auka, su $5.

J. ir O. Zdaniai.

SCHENECTAbY. N. Y.
Sveikinartie Demokrati

nių Lietuvių Suvažiavimą. 
Sveikiname ir tuos, kurie 
sumanė tokį svarbų Suva
žiavimą sušaukti. Čia rasi
te $11 vertės čekį, — tai 
$6 nuo LDS 18 kp. ir $5 
nuo Lietuvių Apšvietos 
Kliubo.

Minėtos draugijos išrinko 
delegate

Įspūdžiai 
Karo

Pereita
Philadelphijos
būrė ir išpirko kuone už pusę 
milijono dolerių U. S. War 
Savings Bonds, už kuriuos lie
tuvių vardu nupirko armijai 
orlaivį — bombanešį, kurį pa- 
krikštino — Lietuvos Vytis.

Sausio 9 d., Lietuvių Muzi- 
kalėj salėj buvo surengtas 
bankietas, prakalbos ir koncer
tas garbei tų visų veikėjų, ku
rie tam tikslui darbavosi, žmo
nių buvo pilna salė, penki šim
tai kėdžių apie stalus, buvo 
perpildyta su kaupu.

Atidarant vakarą, sugiedojo 
Amerikos himną. Po to prasi
dėjo kalbos: Kun. J. Valan
čius atkalbėjo maldelę su žo
džiu “amen” ir dar keli tau
tininkai pakalbėjo; taipgi bu
vo ir pora amerikonų kalbėto
jų ir vienas miesto majoro pa
dėjėjas, visi gyrė lietuvius už 
jų veiklumą ir patrijotiskm 
mą. Bet lietuviai komunistinio 
nusistatymo buvo ignoruojami. 
Iš jų tarpo nebuvo nei vienas 
pakviestas kalbėti ir kaip visi 
išsiplepėjo, tai sušuko grabo- 
rius J. Kavalauskas, esą, “aš 
pamiršau,” štai, prie durų sto
vi Julia Šmitienė ir Jonas Rai
nys, tai ir jie darbavosi. Tai 
ir viskas, kas jiems buvo su
teikta. Laike valgių buvo pil
doma koncertinė programa,

bet visi jau buvo gerokai išal
kę, šaukštai ir lėkštės barškė
jo, tai galima suprasti, koks 
jau čia tas koncertas nuo es
trados.

Puotai pasibaigus, visiems 
ramiai sėdint, pirmininkas sa
ko : “Liūdną naujieną prane
šu, kad mūsų Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona nu
mirė!” Publika pradėjo del
nais ploti. “Dabar visi stokite 
ir atiduokite atgailą už Sme
tonos dūšią,” — šaukė pirmi
ninkas. Vieni sustojo, o kiti 
sėdėjo, bet vienas sėdėdamas 
kalbėjo, o kad tu surūgtum, 
kad aš dėl tavęs stočiau. Tai 
tiek tas niekelio nerinktas pre
zidentas užsipelnė. Pirminin
kas A. Marcinkevičius žargo- 
niškai kalbėjo, kožną žodį iš
taria šiaip: “Pasakitynai, pa- 
daritynai, pabūtinai,” tas “nai- 
nai,” prie kožno žodžio jis pri
segdavo.
kalbėtoją, tai pasigiria, kad 
jo, o ne kieno kito draugas.

Sovietų Sąąjungos ir Raudo
nosios Armijos neplūdo. Įžan
ga buvo $6 dėl poros.

Antrą dalį koncertinės pro
gramos pildė didelė ameriko
nų grupė, vienas iš draugų sa
ke, kad tai radijo artistai, ku
ria lošia ir dainavo labai vy
kusiai.

Newark, N. J.
Sietyno-Rusų Koncertas

Sietyno Choras, su rusais, 
rengia savo metinį koncertą 
ii* šokius, sausio (Jan.) 29 
dieną, 180 New York Avė.

Kas jau sykį yra buvęs šių 
chorų koncertuose, eis ir da
bar, nes žino, kad tokios me
niškos pramogos surengti nie
kas šioje apylinkėje nėra su
rengęs ii- veikiausia nesurengs.

Tokios meno spėkos randa
si tik Sietyno ir rusų choruose. 
Abiejų chorų nepaprastai ga
bios savo giliu žinojimu muzi
kos mokytojos. Jos, brolyti, iš 
nieko padaro balsą, kuris tin
ka visur ir skamba taip, kad 
žavi klausytoją ir net miegan-

Mes jūs visų lauksime iš ar
ti ir toli, ir ne tik nesuvilsim, 

Arba kaip perstato gražiai ir tinkamai priim
sim. Albinas.

V. J. Stankus.

Dr. John Repshis i
(REPŠYS) |

LIETUVIS GYDYTOJAS j
278 Harvard Street 1

kampan Intnan St., -arti Central Skv.
CAMBRIDGE, MASS. 1

Tel. TRObridgc 6330 (
OFISO VALANDOS: |
10-12 ryte, 2-1 ir 6-8 vakare >
Nedėliomis ir šventadieniais

I LIETUVIŠKAS I

TRAKT YRIUS
ft ......... f

Le VANDA
f FUNERAL PARLORS |
4. Incorporated 1
| J. LEVANDAUSKAS j 

'I Graborius-Undertaker »

| 337 UNION AVENUE | 
| BROOKLYN, N. Y. | 

g Tel. STagg 2-0783 i
į NIGHT — HAvcmeycr 8-1158. g 
S 1

l (Shalinskas)

j FUNERAL HOME i
| 84-02 Jamaica Avenue į
» Opposite Forest Parkway 
? WOODHAVEN, N. Y. ■

F. W. SHAUNS I

Suteikiam garbingas laidotuves

8150 t
Koplyčias suteikiam nemoka- )

mai visose dalyse miesto. i
Tel. Virginia 7-4499 |

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupiešiam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo. pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jautams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

(VALGYKLA IR ALINE) 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

į Juozas Zeiclat
Savininkas

411 Grand St. BrooklynP

■r

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
& Telephone: EVcrgreen 8-9770

g MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
$ ^GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

gtf Vietos ir impor- 
Ss tuotos degtinės ir 
w vynai, geri ausiu 

bravorų alus ir 
3a ėlius. *Kada būsite 

Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

J

t

!
i
i

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
V Blokas nuo Ilewcs St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

g GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

| CHARLES J. ROMAN g
i M (RAMANAUSKAS)

g LAIDOTUVIŲ fe

S Lietuvių Kuro Kompanija | g
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

r ŽS W
Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo narinio- JįJ iįj 

se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis: fk n*

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

« TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Liūdesio valandoj kreip- 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- pįj 
me modernišką patama- $Įj 
vimą. Patogiai ir gražiai U 
moderniškai įruošta mū- pį 
sų šermenine. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis jį 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

DIREKTORIUS

Oną Kriūnienę, i
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Penktas' Puslapis

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui 
Praėjus ir Mūšy Uždaviniai

antro, nei tre-

čia padėt savo 
geriausiais no-

Ašies jėgas, prisi- 
prie pasaulinės taikos, 

daugiau. Padėt po karui 
gimtinę šalį atbudavoti, 
brolius, sesutes, kovoju-

kova jiems skelbti. Jie nėra 
maži vaikai, kad nežinotu, ka 
daro. Tėvynė paplukus krau
juose. Jos gyventojai šaukiasi 
pagalbos, atsiginti nuo alkio, 
skurdo, kančių!

šaukiasi prie savo brolių ir 
sesučių padėti jiems atsiginti 
nuo žmogžudžio ir jo gaujų. 
Padėti jiems išsilaisvinti iš ver
gijos.

Ką gi šitie niekšai, lietuviški 
kryžiokai jiems “padeda?”

Ogi, vietoj jiems padėti, 
dar toliau juos gramzdina į 
vargus, kančias, padėdami vi
somis savo jėgomis Hitleriui 
juos smaugti.

šitie judošiai, niekšai, kvis- 
lingai, net džiaugiasi savo 
brolių nelaime. Už dolerį jie 
pakartų savo tikrą motiną.

Šalin lietuviški kvislingai iš 
mūsų tarpo ! Mūs vienybės ar
dytojai, jūs nematysit daugiau 
Lietuvos!

Lai žydi tarpe Amerikos de
mokratinių lietuvių dar glau
desnė vienybė ir solidarumas!

G. A. Jamison.

Ko gi jie čia suskrido/ su
gužėjo, tie vyrai, tos moterys?

Gydytojai: seniausi amžiu
mi, mūsų švietėjai, visuomenės 
darbuotojai — Johana Baltru
šaitienė, Graičūnas ir jaunąs 
daktaras Palevičius! Juk jie 
paliko savo tuščias raštines, 
nusiskriaudė save medžiagi
niai. Mūsų redaktoriai, rašy
tojai, darbininkai, kiti net sa
vo darbus apleisdami. Suskri
do čia ant suvažiavimo iš vi
sų Jungtinių Valstijų pusių.

Dėl ko ? Ar save pasirody
ti, ar ant iškilmės, su drau
gais pasimatyti, pabaliavoti ? 
Nei vieno, nei 
čio.

Suskrido jie 
gabumais, savo
rais, savo tyra sąžine, daryt 
planus ir tais bendrais planais 
padėt šaliai nugalėti fašizmą, 
sunaikinti 
dėti 
Dar 
savo 
savo
sius prieš bjaurų niekšą Hitle
rį sušelpti.

Tai štai, su kokiu tikslu čia 
suskrido mūsų mieli gydyto
jai, redaktoriai, rasėj ai, dar
bininkai !

Mūsų demokratinis suvažia
vimas buvo vienas iš didžiau
sių, vienas skaitlingiausių, at
stovaudamas plačiausius de
mokratiniai nusiteikusius A- 
merikos lietuvius.

Šiuos žodžius rašantis prisi
mena šį, jau trečią, J. Valstijų1 s^0 raudonarmiečiai paėmė

P....... Rovno gubernijos apskričio
miestą Koretsą, taip pat 
Berezdov apskričio miestą, 
geležinkelio stotį Maidan 
Vila ir 60 kitų gyvenamųjų 
punktų. Berezdov stovį tik 
už 14 myliu nuo svarbaus 
geležinkelių mazgo šepetov- 
kos.

Į vakarus nuo Berdičevo 
Sovietai atvadavo dar ke
lias gyvenamąsias vietas.

• Įrytus nuo Vinnicos mie
sto su strategine geležinke
lio stočia, pietinėje Ukrai
noje, raudonarmiečiai at
mušė atgal didžias vokiečių 
kontr-atakas.

Į vakarus ir šiaurvaka
rius nuo Kirovogrado sovie
tiniai kovūnai pagerino sa
vo pozicijas.

Sausio 12 d. sovietines jė
gos viso sudaužė 87 vokie
čių tankus ir nušovė 102 
jų lėktuvus.

Vien Mozyrio srityje bu
vo užmušta 1,500 nacių ir 
suimta grupės jų.

Novogrado - Volynskio 
sektoriuje užmušta dau
giau kaip 1,000 hitlerinin
kų ir keli šimtai jų paimta 
nelaisvėn. Čia raudonar
miečiai pagrobė penkis 
priešų tankus, 16 kanuolių 
ir daug kitų karinių reik
menų.

Raudonoji Armija Arti 
naši prie Rovno

(Tąsa nuo 1-mo pus.) 
džių ir šešis sandėlius amu
nicijos, ginklų ir maisto.

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo Novogrado- Volyn-

Lenkija, Jos Rukenai ir 
Vilniaus Lietuva

to

ir

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Karinei Chemikalei Pramonei
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

MOKINIAI PRIIMTINI

lietuvių suvažiavimą. Tačiau 
aniedu šiam toli gražu nepri
lygsta nei vienu atžvilgiu.

Šis suvažiavimas išrinko la
bai plačią atstovybę — Tary
bą veik nuo kiekvienos lietu
vių kolonijos, ši taryba išrin
ko savo vykdomąjį komite
tą iš apie šešiolikos asmenų, 
kurie vykdys gyvenimai! visus 
suvažiavimo tarimus, nuo A 
iki Z. žinant gi, kad į šį vei
kiamąjį komitetą įeina geriau
sios, veikliausios mūsų jėgos, 
netenka abejoti jo veikla, jo 
darbais. Jisai parodys savo 
draugams, kurie suvažiavime 
juos išrinko, kad jie jų nesu- 
vils, kad jie darbą suvažiavi
mo jiems uždėtą, sunkų dar
bą, atsakingai varys pirmyn.

Kas Toliau Seka?
Kiekvienas ir kiekivena iš 

mūsų laikome šventa pareiga, 
dirbti, kas karo darbų fabri
ke, kas bonų vajaus rėmime ir 
visais kitais būdais, kurie pri
sideda prie greitesnio karo lai
mėjimo; remti dar labiau, tai 
mūsų šventa pareiga, tai mū
sų pirmučiausia užduotis.

Kuomet karas užsibaigs, 
kuomet mes išeisim karo lai
mėtojais, kuomet kruvinam fa
šizmui bus galva nukirsta, jis 
taps palaidotas ant visados, 
tada mums atsivers dar dides
ni darbai, dar sunkesnės už
duotys, tai Lietuvos šelpimo 
uždavinys. Mūsų brangi gimti
nė bus nuteriota, bus sugriau
ta ir su žemėmis sulyginta. IJe 
vienas Šimaičių kaimas, ne 
vienas bažnytkaimis.

Mūsų brangūs broliai, sesu
tės, kurie dar nebus nukankin
ti, dar lig šiol istorijai nežino
mo kraugerio Hitlerio su visa 
jo pasiutusia gauja žmogžu
džių, bus alkani, be drabužių 
ir didžiuma be pastogės.

Kas gi jiems išties pagalbos 
ranką? Ogi tik mes!

Mes,'tie žmonės, kurie juos 
rėmėme visokiais būdais ligi 
šiolei. Tik iš mūs ir vien iš 
mūs jie tikėsis tos broliškos 
pagalbos. Nelauks jie nuo tė
vynės išdavikų, savo išgamų 
smetoniškų niekšų, kurie jiems 
ir šiandien nėra pagelbėję nei 
našlės skatikėliu. Taip jie iš 
jų nelauks.

Skelbiam Kovą Mes Jiems
Draugo A. Bimbos žodžius 

prisiminus, pasakytus mūsų 
garbingam suvažiavime, mums 
niekas kitas ir nelieka veikti 

jais, kaip tik kova ir vien

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

su

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE Is hereby given that License No. 
L 1029 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 305 Roebling St., 
County of Kings, to 
premises.

HANNAH & HARRY DIAMOND 
d-b-a-Roebling Wine & Liquor

305 Roebling St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1063 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7924 Seventh Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANBROGIO MAGLICCO 
d-b-a-Soventh Avenue Wine & Liquor

7924 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 999 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 846 E. New York Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CROWN HEIGHTS LIQUOR
846 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10312 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
911 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GORCHOW 
Morris’ Fo<JH Store

Myrtle Ave., ’ Uruoklyjti,911 N. Y.

(Tąsa nuo 2-ro pus.) 
naudoti valstiečius! Jiems 
nesulaukti!

Jie ir jų sėbrai apimti
bjaurios neapykantos ir bai
mės linkui sovietinės tvarkos. 
Jie supranta, kad jeigu jiems 
pavyktų pavergti tuos plotus, 
apsupti Sovietų Sąjungą nau
jais retežiais — “sanitariniu 
kordonu,” tai tuo būdu jie 
apsilpnintų darbo žmonių 
valstybę. Jiems to nesulaukti! 
Dabar Sovietų Sąjungos pajė
ga ir pozicija, tai ne ta, ko
kia buvo po Pirmo Pasaulinio 
Karo ir kokia buvo laike len
kų grobuoniško karo 1920 
metais!

Lenkijos liaudis kenčia žiau
riausią nacių priespaudą. Ji 
organizuojasi ir kovoja. Ji 
sveikina Raudonosios Armijos 
priartėjimą. Ji džiaugiasi Rau
donosios Armijos pergalėmis. 
Bet tų pergalių bijosi lenkų 
šlėktų valdžia, kuri yra Lon
done ir kuri nieko bendro ne
turi su Lenkijos liaudimi.

Ta Lenkijos “valdžia” iš
traukė iš Sovietų Sąjungos len
kų armijos virš 100,000 karių 
ir oficierių ir išvežė į Iraną, 
pačiu sunkiausiu Sovietų Są
jungai karo laiku, o tos armi
jos aprengimas ir apginklavi
mas Sovietų Sąjungai atsiėjo 
virš 500,000,000 rublių! Tai 
buvo bjaurus lenkų “valdžios” 
sabotažas kovos prieš Hitlerį.

Bet tas sabotažo žygis ne
sulaikė lenkų liaudies nuo ko
vos už Lenkijos laisvę. Sovietų. 
Sąjungoj lenkai suorganizavo 
Kosciuško ir Dombrowskio di
vizijas. Sovietų Sąjungos vy
riausybė apginklavo jas. Jos 
dabar turi daugiau tankų, 
kaip Lenkija jų turėjo karo iš
vakarėse. Jos apginkluotos ge
riausia artilerija ir kitais gin
klais. Jos petys petin su kitais 
Raudonosios Armijos daliniais 
kovoja karo fronte ir neša- 
laisvę Lenkijos žmonėms. Tai-, 
šios divizijos ir Lenkijos ko-į gosią vijos
vingi partizanai bus tikrais 
Lenkijos išgelbėtojais, o ne po
nai, kurie sėdi Įu°nd()ne h’ 
verda Hitlerio smalą, sklei
džia prieš-sovietinius nuodus, 
leidžia visokius “protestus” ir 
“įsakymus.”

Tai šie kovingi lenkai, prie
šakyje su Lenkų Patrijotų 
Unija išleido manifestą, kuria
me pasmerkė “lenkų valdžią,” 
esamą Londone, kuriame atsi
žadėjo nuo siekių pavergti Va
karų Ukrainą ir Vakarų Bal
tarusiją, kuriame pareiškė, 
kad tikra Lenkijos vyriausybė 
bus sudaryta iš lenkų, gyve
nančių Lenkijoj ir kovojančių 
karo fronte, kaip tik Lenkija 
bus išlaisvinta.

Amerikoj, nepaisant bjau
rios anti-sovietinės propagan
dos, vis daugiau atsiranda ir 
lenkų, kurie pasmerkia šlėktų 
žygius, kurie, kaip Leo Krzye- 
ki Slavų Kongrese, kaip pro
fesorius Lange, kunigas Orle- 
manski ir daugelis kitų, šau
kiasi į lenkus neklausyti fa
šistinės propagandos iš “Nftjvy 

 

Swiat,” kuri kenkia Jungtiniu 
Tautų karo laimėjimui ir pa
čios lenkų tautos išlaisvinimui. 
Amerikoj organizuojasi Lenkų 
Kosciuškos Lyga, kuri siekia 
atremt tą nacišką žalingą pro
pagandą, kurią skleidžia “len
kų valdžia” iš Londono ir re
akciniai elementai mūsų, šalyj.

Kas liečia Sovietų Sąjungą, 
tai ji niekados pirmiau ir da
bar nesikėsina, ant jokios tau
tos ar tautos dalies užkarti 
savo valią. Nepaisant to, kad 
1939 metais Vakarų Baltarusi
joj ir Vakarų Ukrainoj liaudis 
veik vienbalsiai nubalsavo įsi
jungti į So v. Sąjungą, Tary
bų vyriausybė neskaito tas sie
nas amžinomis. Ji sutinka ati
duoti tirščiau lenkų apgyven
tus plotus Lenkijai, jeigu gy
ventojai su tuo sutiks. Busima 
Lenkija turi būti demokratinė, 
laisva, /taip pat nesikėsinanti 
pavergti nei Vilnijos, nei če- 
choslovakijos plotų, nei kitų 
tautų. D. M. šolomskas.

PAPRASTI DARBININKAI ' 
CHEMIKALŲ MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
MECHANIKAI 

STATIONARY ENGINEER 
(LICENSED) 

CHEMINIO FABRIKO 
ENGINIERIUS (PATYRŲ)

E. F. DREW & CO. INC. 
o ■

BOONTON, NEW JERSEY
Reikalingas atliekamumo 

pareiškimas.
(17)

Nuverst Franko, Šaukia 
Ispanijos Patrijotai
“Tautinė Sąjunga”, slap

tas Ispanijos katalikų, res- 
publikiečių, komunistų, so
cialistų ir monarchistų ju
dėjimas, išleido pareiškimą, 
kuriuom šaukia žmones nu
verst fašistinę gen. Franko 
diktatūrą, sugrąžint Ispani
jai demokratiją, atsimest 
nuo fašistinės. Ašies ir eit 
išvien su Jungtinėmis Tau
tomis prieš Hitlerį.

IŠTUŠTINAMA BULGARIJOS 
SOSTINE SOFIJA

Vengrijos radijas paskel
bė, jog įsakyta visiems 
“nereikalingiems” Sofijos, 
bulgarų sostinės, gyvento
jams apleisti miestą.

Fašistinė Bulgarijos val
džia bijo, kad Amerikos la
kūnai vėl ir vėl bombarduos 

gelžkelių mazgą Sofiją.ta

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Naciai su didelėmis nau

jomis jėgomis privertė 
; partizanus 

leist Jajce miestą.

Jugoslavų partizanai 
arde kelis gelžkelius.

Ju- 
ap-

S H

Fort Benninge, Georgi
joj, taipgi paskleista tarp 
kareivių lapeliai su kursty
mais prieš žydus. Valdžia 
tatai tyrinėja. *

Perlų Uostas. — Ameri
kos lėktuvai sunkiai suža
lojo dar tris japonų laivus 
prie Marshall salų.

Lengvieji anglų bombane- 
šiai plačiai atakavo vakari
nę Vokietiją ir šiaurinę 
Franci ją.

Amerikiečiai atėmė iš 
japonų daugiau pozicijų 
Ar awe, New Britain saloj.

London. — Menama, kad 
emigracine Lenkijos val
džia po kokios dienos atsi
lieps į Sovietų siūlomą sie
nos -liniją tarp Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos.

Amerikiečių ir australų 
lėktuvai nuskandino daug 
japonų valčių su kariais 
ir reikmenimis ties Naują
ja Guineja.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
Patys nepamirškite, atsilan

kykite ir kitiems pasakykite, 
kad:

Metinis Lyros Choro kon
certas įvyks sekmadienį, sau
sio 16, Liet. Progresyvių Kliu- 
bo salėj, 325 E. Market St., 
pradžia 4:30 vai. vakare. 
Įžanga tik 55 centai.

Po koncertui bus balius: 
šokiai, gėrimai, užkandžiai 
kitokie pasilinksminimai.

Kviečia visus »
LYROS CHORAS.

ir

AUTOMOBILIU 
MECHANIKAI

Linksmos aplinkybės, ge- . 
ra alga, viršlaikiai, nuo
latinis darbas su po kari

ne ateičia.
Kadangi mes dabar esa- 
me užsiėmę būtinu bizniu 
aptarnavimui automobilių 
traiteportacija ir esame 
būtinas fabrikas, jūsų 
darbas bus užtikrintas ir 

karui pasibaigus.
Transportacija yra gyvy
binis dalykas karo pa
stangoms, rolė, kurią jūs 

vaidinsite yra svarbi.
Iš būtimi darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo

Daly Chevrolet Co.
Inc.

137-80 Northern Blvd. 
Flushing, L. I. 
FLushing • 9-1017.

PAPRASTI DARBININKAI
VYRAI

Reikalingi, Kaipo Paprasti 
Darbininkai Chemikalų 

Fabrike
DABAR KARINIS DARBAS
Gera proga nuolatiniam darbui po karo. 

PRIIMAMI ATEIVIAI
VIRŠLAIKIAI

DARBINIAI DRABUŽIAI 
NEMOKAMAI

VALGIS ŽEMIAU KAŠTŲ 
Reikalaujama laiško dėl atliekamumo.

KREIPKITĖS
*NEW YORK QUININE

AND CHEMICAL WORKS
99 North 11 th St., Brooklyn.

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKA IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODES MERGINOS 
VIRTUVES DARBININKES

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHR AFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENA 

56 W. 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M, IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

_______________________________________ (X)

Rankom į Chocolate 
Padažytojos

GRAŽIAI PAKUOTOJOS 
LEIDĖJOS Į MAŠINĄ 
Patyrusios ir Be Patyrimo 

Gera Alga—Veltui Uniformos
Apmokamos Vakacijos ir šventes 

MUZIKA JUMS DIRBANT’ 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS ANT 3-ČIŲ LUBŲ

HUYLER’S
30-30 Northern Blvd., L. I. City.

(15)

GRAPHOTYPE 
OPERATORIAI 

Patyrę ar Pradiniai 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

Dienom ar Vakarais 
Valandos, sulyg jūsų patogu

mo. Gera alga ir proga. 
ADDRESSOGRAPH 
100 — 6th Avė., bT.Y.C. 

_______________________________________(17) 

MERGINOS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
RANKOM JUNGIMO DARBAS 

(AMŽIAUS 16-36) 
44 Vai. savaitė, 50c j valandų pradžiai 
ELEKTRA SUKAMO PRESO 

OPERATORĖS 
(amžiaus 18-35)

48 valandų savaitė, 55c į valandų pradžiai. 
NUOLAT, LAIKAS IR PUSE UŽ 

VIRŠLAIKIUS
WESTON, 85 EAST 10TH ST. 

______________________________________ <10

MERGINOS
DARYTI RADIO DALIS.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$20 Į SAVAITŲ LAIKE 

MOKINIMOSI 
5 DIENŲ SAVAITE 

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 
BEE MFG.

179 Central Avenue, Brooklyn.
(12)

MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

Operuoti lengvą punch press.
50c J VALANDĄ LAIKE 

MOKINIMOSI
Bonai Greitom Darbininkėm.

A. LUDWIG & CO., INC. 
133 Middleton St., Brooklyn.

(16)

Jau Tūkstančiai Japonų 
Nukauta Gloucestery
Naujoji Guineja. — Ame

rikos marininkai užmušė 
' dar 300 japonų Gloucester 
Iškyšulio srityj, New Bri
tain saloj, ir per sunkias 
kautynes pasivarė dar kiek 
pirmyn.

Nuo amerikiečių įsiverži
mo į tą iškyšulį viso už
mušta jau 2,400. O ameri
kiečių nuostoliai — tiktai a- 
pie 400 užmuštų bei sužei
stu iš viso, v

Niūjorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jį per 
darbininkų jieškojimus Laisvė
je.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. sausio, pas dd. Praleikius. 
Paprastu laiku. Prašome nesivėlinti. 
— Valdyba. (10-12)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 16 d., 2 vai. po 
pietų. Jaunų Vyrų salėje, 407 La
fayette St. Visų narių prašome da
lyvauti, nes bus išduota raportai iš 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo. — A. Jocis, sekr. (10-12)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rengia vakarų, 

Liet. Raudonosios Armijos naudai, 
šeštadienį, sausio 15 d. Parengimas 
įvyks 1272 E. 71st St. Visiems ge
rai žinoma vieta; Bus skanių val
gių ir gėrimų. Gros Tamašiūno or
kestrą. Įžanga 15c. Kviečiame vi
sus dalyvauti ir linksmai vakarą 
praleisti. — Kom. (10-12)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. ruošia teatrą ir šo

kius. Bus suvaidinta komedija MIR
TIES LAIŽYBOS, sausio 16 d. Liet. 
Bendrovės Salėje, 243 Front St. 
Pradžia 3 v. v. Po perstatymo bus 
šokiai iki vėlumos. Įžanga teatrui ir 
šokiams 40c asmeniui.

(10-12)
Kom.

MONTELLO, MASS.
Svarbios prakalbos ir pasilinksmi

nimo vakaras įvyks 
sausio 16 d. Liet. Taut. Name. Pra
džia 3 vai. dieną. Prof. B. F. Kubi
lius kalbės; vietiniai delegatai iš
duos raportą iš Dem. Liet. Suvažia
vimo. Po prakalbų bus draugiškas 
pasilinksminimas. Rengia ALDLD 6 
kp. Įžanga veltui. — Kviečiame da
lyvauti. — Kom. (10-12)

HARRISON, N. J.
Bendras LDS 168 kuopos su LDS 

Trečiu Apskričiu parengimas-vaka- 
rienė įvyks šeštadienį 155-tą, sausio, 
Svetainėje 15-17 Ann St., Harrison, 
N. J. Pradžia 7:30 vai. vak. Kvie
čiami vietiniai ir apylinkės LDS na
riai ir pritarėjai prie skaitlingo at
silankymo. Bus ir Šokiai. — Kviečia 
Rengėjai. (10-12)

sekmadieni,

MERGINOS
Uždirba $20-$30 į 5 diepų savaitę. 
40 valandų. Patyrimas nereikalin
gas. Nuolat, malonus, lengvas dar
bas, pakavimas plaukam špilkas.

ROYAL HAIR PIN CORP.
7 WEST 45TH ST., N. Y. C.

(3-čios lubos)
(12)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbas

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITE, GERA ALGA

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

Just Off 5th Avenue
(X)

MOTERYS
Mes Išmokysime Jus Kaipo

SIUVIMO OPERATORĖS 
SIUVINIU INSPEKTORĖMIS

Moterys, kurių šeimos nariai ginkluotose pa
jėgose. štai jums proga atlikti naudingų pa

tarnavimą savo kraštui dirbant kritiškai 
reikalingus gaminius.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Lengvas Darbas. Gera Alga laike mokinimo#!.

MATYKITE MR. MURRAY
36 MILFORD STREET, 

BROOKLYN, N. Y.
(10

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU- 
. RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

INDŲ ATĖMĖJOS. gera alga, dieninis dar
bas. Duodama uniformos, valgis, sekmadie
niais nedirbama. CARLMOR CAFETERIA, 

121 Fulton St., N.Y.C.
(18)

DRAPERS
Patyrusios ant $16.75 Suknelių

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

SILVERSTEIN & LANDAU 
361 WEST 36TII STREET 

(U)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI. BENDRAM FABRIKO DARBUI. 
Pradžiai 55c į valandų, laikas ir pusė už 
viršlaikius viršaus 40 Valandų. Daug viršlai

kių. Nebūtinų darbų pramonė.
430 Bond Street, Brooklyn.

_______________________________________ (12)

WATCHMAN (Naktinis) DOORMEN (Nak
tinis) AP VALYTOJAS (Dienomis). Reziden- 
cijiniame viešbutyje. Pastovus darbas. Pui
kios darbo sąlygos. $107 j mėnesj. Kreipkitės 

į Mr. Klein, 325 W. 45th St.
(12)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI. Būtinas dar
bas. Reikia turėti įrankius ir paliuosavimo 

pareiškimų. Nėra ribų uždarbiui.
CURRY CHEVROLET, 

Broadway, prie 134th Street.
(12)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343-4TH AVENUE, BROOKLYN
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES.

 (X) 

REIKIA SUPERINTENDENT. 35 šeimų na
mas. Graži vieta. Alga $100 ir apartmentas 

iš 3 ar 4 kambarių. Telefonas
• APPLEGATE 7-1233.

(13)

VYRAI wholesalio warehouse!; 55c į valandų, 
biskį viršlaikių. WRIGHT SALES CO., 

128 IMLAY ST., TRianglc 5-9383.
(13)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI. DIENOM IR NAKTIMIS

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, 
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORĘ, I486 BROADWAY

■;(X)

VYRAI, fabriko darbininkai; geros darbo 
sąlygos.

REPLACEMENT UNIT CO., 
509 W. 56111 ST.

(lb)

SUPERINTENDENTAI, DŽIANITORIAI, PA. 
GELBININKAI, DOORMEN, PEČKURIAI. 
Gera proga tinkamiem vyram, su rūmais ar 
be rūmų. Gera alga. Kreipkitės asmeniškai 
ar telefonuokite. Clarendon Realty Corp., 

1160 Utica Ave., Brooklyn.
Telefonas BUckminster 7-4000. (14)

APVALYTOJAI
. DIENOM AR NAKTIM

GERA ALGA, IDEALIŠKOS 
SĄLYGOS, 

UNIFORMOS NEMOKAMAI 
APMOKAMOS VAKACIJOS 

IR ŠVENTES
KREIPKITĖS ANT 3-ČIŲ LUBŲ

HUYLER’S
30-30 Northern Blvd., L. I. City.

______ _______________________________ (16)

100% Karinis Darbas Dabar 
PUIKIAUSIOS POKARINES GALIMYBES!

LYDYTOJAI
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

SHIP YARD DARBININKAI 
'' CHURCHWARD & CO.

37 Water Street. West Haven, Conn. 
Reikia turėti paliuosavimo pareiškimų ir 

USES Pritarimą
 (16)

PAGELBININKAI PRIE AUTOMOBILIŲ.
Privalo turėti drivers license. Būtinas darbas.

Nuolatinis darbas. $26 į savaitę.
CURRY CHEVROLET, 

Broadway, prie 133rd Street.
____ ________________________________ (12)

SHEET MĖTAU 
MECHANIKAI

Patyrę prie radio Šepučių, dugnų, instrumen. 
tams dėžutės ir gražaus apdirbimo darbas.

Galinti nusistatyti savo dies ir gauges.
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS, 
201 Front St., Brooklyn. 

Prisilaikykite USES Taisyklių.
(13)

BLEKIŲ METALO MECHANIKAI
Šėpų ir Sampclių Darytojai, 

įpratę Laipsniškam Darbui; 4 stalčių Fi
ling Cabinet—šėpų dėžių, jutrinų mechanic* 
ino, metalinių rakandų ir tt. 

Pokarinė proga visiem mechanikam 
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS 
201 Front St.. Brooklyn 

Prisilaikykite USES Taisyklių. 
_______________________________________(13)

PAPRASTI DARBININKAI
KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC CO
MIDDLE VILLAGE, N. Y.

Reikia paliuosavimo pareiškimo ir 
U.S.E.S. pritarimo.
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NewB »<io \
Atidarom Drabužiams

Priimti Krautuvę
Visi Į Koncertą Ir 
Balių Šeštadienį!

Paul Robeson priešakyje, sau
sio 13-tą apvaikščiojo neper
traukto vaidinimo šimtinę su
kaktį ir pradėjo kopti į an
trąją šimtinę. Publikos pilna, 
atrodo, jog “Othello” dar lai
kysis Shubert Teatre ilga lai
ką.

Po ilgo atidėliojimo, drabu
žiams priėmimo krautuvė baig
ta įruošti ir darbas prasideda.

Krautuvė randasi dienraščio 
Laisvės name, -117 Lorimer St., 
Brooklyne.

Vasaros metu Moterų Ap
švietus Kliubo narės sutvarkė, 
prisiuvo ir išsiuntė daug dra
bužių ir avalinės Lietuvos ir 
Sovietų žmonėms. Siuvimo 
krautuvė tuomet radosi drau
gų Depsų name, kur vieta ir 
patarnavimas buvo teikiama 
veltui. Bet orui atvėsus, toji 
vieta be centralinio apšildymo 
pasirodė, jog darbui bus gan 
sunkoka. Tuomet gauta Laisvės 
name, buvusio ręsta u ra n o vie
ta, bet vieta reikalavo pusėtino 
taisymo, o darbartiniuose lai
kuose su taisymu, kad ir prie 
geriausių norų nėra lengva. 
Draugas Kasmočius, patsai 
dirbdamas ilgas darbo valan
das, pašventė daug poilsio die
nų pakol krautuvę išdekoravo. 
Taip pat ir draugas Warison 
labai daug darbo yra pridėjęs 
ir dėka tų dviejų draugų, dar
bas jau galima pradėti.

Mūs drauges labai nekan
triai laukė, kada dekorato
riaus, da įlydės ir plumerio 
įrankiai liks išnešti iš krautu-j 
vės ir jos galės ištiesti siuva-! 
mą mašiną, susitvarkyt stalus I 
ir pradėt seniai pertrauktą Į 
darbą. Pagalios jų troškimas' 
realizavosi, antradienio popieti I 
K. Rušinskienė su Levanienel 
gražiai išvalė įstaigą, sunešė iš j 
svetainės seniau atneštus pun-į 
dus, kiek aptvarkė vietą, taip, i 
kad jau galima bile kada atė- j 
jus dirbti, nors da ir ne visas i 
taisymo darbas baigtas.

Krautuvė bus atidaryta kož-; 
no pirmadienio, trečiadienio ir 
šeštadienio popiečiais ir kožną 
vakarą, išskiriant šeštadienio 
ir sekmadienio vakarus. Vė
liau bus pranešta, kurios drau
gės, kokį vakarą bus krautuvė
je.

Dabar, Moterų A pš vietos 
Kliubo Komitetas atsišaukia į 
visus geros valios žmones at
eiti mums į talką — kas su 
darbu/o kiti su drabužiais, ku
rie bus sparčiai tvarkomi, su
pakuojami ir greitai išsiunčia
mi Lietuvos žmonėms. Nuo da
bar visi drabužiai eis Lietuvos 
žmonėms.

Katrie turite geresnių dra
bužių arba naujų, prie savo 
drabužio kožnas galite pridėti 
raštelį, parašyti jame, ką tik 
norite, o komitetas jūs raštelį 
su drabužiu persiųs Lietuvon.

Komitetas taipgi prašo, idant 
drabužius atneštumėte švarius

ir kiek galint tinkamus dėvėji
mui, taip, kad komitetui tektų 
juo mažiau laiko ir energijos 
sueikvoti drabužių tvarkymui.

Drabužiai pageidaujami vi
sokie, o daugiausiai, tai šilti. 
Taip pat, pas ką randasi bent 
kokis kavalkas materijos, kad 
ir nedidelis, atneškite, o mes iš 
mažesnių ka valkų pasiūsime 
vaikams drabužėlių bei kaldrų.

Kurie galite dirbtuvėse gauti 
(atliekamų materijų kavalkų, 
■ paprašykite darbdavio, paaiš
kinant tikslą, nei vienas natsi- 

isakys: į pirmesnę vietą net 
į keli darbdaviai atsiuntė mate- 
! rijų.

Batai priimami visokie: vy
rams, moterims ir vaikams. Su 
batais taipgi prašome atsargos, 
nes komitetas neturi ištekliaus 
batus duot taisyti, o netinka
mus dėvėjimui nėra prasmės 
siųsti, kuomet persiuntimas 
yra taip sunkus. Kad ir kai
nuos doleris-kitas, atminkim, 
kad čionai mes esam sotūs ir 
apsirengę, kuomet Lietuvoje 
karo nuterioti žmonės kenčia 
visokius trūkumus. Ištieskime 
jiems pagelbos ranką, kas kuo
mi išgalime.

Moterų Apšvietus Kliubo 
Komitetas:

Pirm. Katrina Padrikiem1
S e k i •. S t an ka i ti e n ė 
Ižd. Ona De-psienė 
Fin. rašt. J. Aufjutienė 
Koresp. Kva Mizariem1.

Kreivėnų Giminė 
Padidėjo

Kreivėnų šeima turėjo tik
rai “Merry Christmas.’’ Jų 
duktė Virginia susilaukė duk
relės Nancy Anne gruodžio 
17-ta. Jos vyras, saržentas Ja
mes Blanchard Agnew, tar
naująs Presque Isle, Maine, 
dukters gimimo proga buvo 
parvykęs 20 dienų atostogų. 
Kreivėnų sūnus Algirdas, lai
vyno aviacijos kadetas, iš Col
gate University, Hamilton, N. 
Y., buvo parvykęs praleisti 
Kalėdas su tėvais.

Kreivėnai linksmai susilau
kė anūkės. Motina ir duktė 
jaučiasi puikiai.

Virginia gyvena pas savo 
tėvus, 2016 Avenue N, Brook
lyne. Jos tėvas, Kazys Kreivė
nas, yra žinomas veikėjas, Lie
tuviu Amerikos Piliečiu Kliu
bo pirmininkas.

Katherine Jaris, 
šeimos draugė.

Lietuvos partizanų, lietuviš
kų Raudonosios Armijos pul
kų ir Lietuvos vaikučių* para
mai rengiamasis koncertas ir 
balius įvyks jau šio šeštadie
nio vakarą, sausio 15-tą, Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne. Pradžia 7 vai. vakaro, 
įžanga 50c. Rengia bendrai 
LDS ir LLD pirmosios kuopos, 
Aido Choras ir Moterų Ap- 
švietos Kliubas su mezgėjomis- 
si u vejom is.

Vakaro programoj girdėsi
me :

Aido Chorą, vadovybėj Al-

donos Anderson (Žilinskaitės).
Adelę Namikaitę, solistę.
Petrą Grabauską ir
Aleką Veličką, duetistllS.
Antaną Bimbą, kalbėtoją. 

Jis kalbės apie prospektus su
mušti hitlerinę Vokietiją šie
met ii' apie artėjimą Lietuvos 
išlaisvinimo.

Po programos iki vėlumos 
šokiai ir smagus pažmonys.

Dalyvaukite, prisidėkite prie 
didžio gimtosios šalies ir savo 
brolių- seserų gelbėjimo dar
bo! Iki pasimatymo šio šešta
dienio vakarą, Pil. Kliubo.

Rengėjai.

Filmos-Teatrai

STEBftTINA MUZIKALI ŠVENČIŲ PROGRAMA!
ALICE FAYE CARMEN MIRANDA PHIL BAKER

Šokių Swing Karalius BENNY GOODMAN ir jo Orkestras

“THE GANG’S ALL HERE’’
EUGENE PALLETTE * CHARLOTTE GREENWOOD * EDWARD EVERETT 
HORTON * TONY DE MARCO IR DAR PUIKIAUSIAS MIESTE VAIDINIMAS 
SCENOJ su JIMMY DORSEY ir Jo Orkestru su Kitty Kallen, Paul Carley, Ray
English ir žvaigždė scenos, judžių ir radijo — BILL ROBINSON. •

ROXY, 7th Avenue ir 50th Street

6 VYRAI—3 MOTERYS ATVIROJE 
VALTYJE. . .

MALONĖJE JŪROS... Ill VIENI KITŲ! 
DIDINGAS! PUIKUS! SUJAUDINĄS! 
NĖRA KITO PANAŠAUS PASAULYJ!

NEGALIMA ŽODŽIAIS APSAKYTI!
NIEKAD, NIEKAD JŪS NEUŽMIRŠITE

ALFRED HITCHCOCK’O

LIFEBOAT
JOHN STEINBECK’O

žvaigždžiuoja TALLULAH BANKHEAD 
su WILLIAM BENDIX, WALTER SLEZAK, MARY ANDERSON, 

HENRY HULL, CANADA LEE ir kitais
PIRMAS DIDYSIS 1944 M. JUDŽIŲ ĮVYKIS!

ASTOR BROADWAY 
ir 45th St.

H HHI I

“No Greater Love” Ateina 
J Victorią

Pagaliau nustatyta sausio 
26-ta pradėjimui rodyti nau
jausios, angliškai kalbančios 
Sovietų filmos “No Greater 
Love,” kuri skaitoma būsianti 
viena iš pačių įdomiausių bile 
kada Amerikoje rodytų sovie
tinių filmų.

Pats pirmiausias rodymas 
įvyks 25-tą, bet tai dienai įėji
mas bus tik su specialiais pa
kvietimais — visą teatrą užė
mė American Women’s Volun
tary Services.. Vien jau iš to 
matyti, kaip žiūrima į tą fil
mą. Tą patį vakarą bus atiden
gimas fotografijų parodos 
Amerikos ir Sovietų moterų, 
atsižymėjusių gynime savo ša
lies.

Iki 26-tos Victoria Teatre, 
Broadway ir 46th St., dar bus 
rodoma jau trečias mėnuo ei
nančioji Hollywoode gaminta 
įspūdinga apie Sovietus filmą 
“The North Star.” Rodoma 
nuo 9 ryto. Pusiaunaktį pra
deda paskutinį rodymą.

Sovietų Šokiai Greta 
“Ravaged Earth”

Stanley Teatre, 7th Ave. ir 
42nd St., kur kelinta savaitė 
rodoma “Ravaged Earth,” ja
ponų žiaurumų filmą, priedam 
ir permainai rodoma smagi ir 
graži Sovietų Sąjungos dauge
lio tautų šokių filmą “A Na
tion Dances.”, Dėl pirmosios 
filmos žiaurumų vaikai tea- 
tran neleidžiami.

MASPETH, N. Y.
Linksmas, meliodingas judis 

iš meilės ir gyvenimo ant di
delio kolektyvio ūkio. Tai šir
dis Sovietinės Ukrainos, užvar- 
dytas:

“Country Bride”
(Kaimo Nuotaka)

Muzikos motyvai Dunayevs- 
kio. Tas judis bus rodomas 16 
d. sausio (Jan. 16th), 56-58 
61st St., Maspeth, N. Y. Pra
džia 6 :30 vai. vakaro.

Labai gražus ir turiningas 
paveikslas. Parodo daug mies
tų, pramonių ir daug dalykų 
iš gyvenimo Sovietų Sąjungoje.

RANDAVOJIMAI
Vieną mėnesi veltui — po 3 ir 5 

kambarius. Kampinis apartmentas, 
karštas vanduo, gesiniai radiato
riai kiekviename kambaryje. Com
bination sink—stove $25 renda. 
Džianitoriams pusė rendos. Telefo
nas Virginia 3-6545.

“Othello” Suvaidinta
Jau Šimtą Kartų

“Othello,” Shakespearo tra
giška drama, su garsiuoju dai
nos, scenos ir filmų artistu

Žinių Teatruose
Embassy Newsreel Teatruo

se, New Yorke, rodoma pa
veikslai iš sėkmingo Sovietų 
Sąjungos ofensyvo’ maršavime 
ant Berlyno; Amerikos orlai- 
vininkų atakos ant japonų; 
mūsų kariuomenės - užėmimas 
miestelio Italijoj; parvežimas 
sužeistų iŠ Afrikos ir Italijos; 
darymas pinigučių formos žen
klelių vartojimui vietoj “ra
tion” štampų, ir kitos.

Priedams prie bėgamų ži
nių rodoma filmą “Youth in 
Crisis” ir komiškos filmos.

“Riding High” Rodoma
Paskutinę Savaitę

Spalvota filmą “Riding 
High,” su Dorothy Lamour, 
Dick Powell ir Victor Moore, 
vadovaujamose rolėse, rodoma 
ketvirtą ir paskutinę savaitę 
Paramount Teatre, prie Times 
Square, New Yorke.

Lietuvių Partijiečių 
Susirinkimas

Lietuvių komunistų kuopos 
(kliubo) susirinkimas įvyks 
antradienį (ne pirmadienį, 
kaip pirmiau buvo) 18 sausio, 
8 vai. vak.

Būkite visi, kam laikas lei
džia. Bus svarbių pranešimų.

Sekr.

Maspeth, L. I.
Sausio 6 dieną turėjome su

sirinkimą LLD 138-tos ir LDS 
14-tos kuopų bendrai. Draugių 
ir draugų susirinko gražus bū
relis ir daugeliu klausimų pa
sitarėm. Išrinkom delegatus į i 
Lietuvių Literatūros Draugijos!

BROADWAY’S SMAGIAUSIA 
ŠVENČIU PRAMOGA!

DOROTHY LAMOUR * DICK POWELL I 
VICTOR MOORE

“RIDING HIGH’’
i (Technikinėmis Spalvomis)

Ir dar Asmeniškai TOMMY DORSEY ir 
.Jo Orkestras su GENE KRUPA, taipgi 
EDWARDS SISTERS ir PAUL REGAN 

PARAMOUNT N& Y

2-ro apskričio konferenciją, 
kuri įvyks 16 dieną sausio, 
Laisves name, 4 19 Lorimer St., 
Brooklyne.

Taip pat tarėmės visi ruoštis 
į Laisvės ban kietą ir pakviesti 
savo gimines ir pažįstamus su 
mumis kartu dalyvauti, gražiai 
ir smagiai laiką praleisti.

Apie Naujų Metų Laukimą
Naujus Metus sutikome rusų 

name, 56-58 61st St., Maspe
th o, trys tautos bendrai—lie
tuviai, rusai ir lenkai. Labai 
dailiai praleidom laiką. Turė
jom skanių užkandžių ir gėri
mų ir visi linksmai sulaukėm 
Naujų Metų.

Korespondentas
V. Karlonas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Baliu, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steieius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tol. STagg 2-3842

MATYK NAUJUS SUJAUDINAN
ČIUS SOVIETU OFENSYVO JU- 
DŽIUS. MATYK BAISŲJĮ MŪŠI '
SU JAPONAIS BOUGAINVILLE. 

SUSITIK JUDRIUOSE GENERO
LĄ MARSHALLĄ HAWAJUO- 
SE. MATYK J. V. ARMIJĄ
ŠTURMUOJANT CASSINO. MA
TYK NAUJĄ JUDI “CONFI
DENTIALLY YOURS.” MATYK 
VIEN TIK ČIA RODOMĄ NAU- ' 
JĄ FILMĄ “TASK FORCE,” ir j 
dar 43 kitus žinių judžiūs iš viso I 
pasaulio.
Puikiausi judžiai mieste.
H M p K 0 0 V Newsreel Theatre 
LIVID AO O I Broadway ir 46 St.

LIETUVIAI karštai, entuziastiškai sveiki
na šj galingiausių iš visų judamųjų pa
veikslų... nes jis parodo, jog LIETUVIAI
bus netrukus atvaduoti nuo Korikų-Nacių 1 
Trys milijonai dolerių išleista šiam ju- 
džiui pagaminti. Jūs matysite savo kaimų 
--savo asmeniškus draugus šiame judyje. 
Jūs verksite juoksitės--jūs dalinsitės jų 
džiaugsmais ir liūdesiu—jūs būsite sužavė
ti -mes tatai užtikriname.

“THE NORTH STAR”
(Šiaurinė Žvaigžde)

Su 21 didžiausiais Amerikos aktoriais 
Slavianų liaudies šokiai. ’ Derliaus Suvaly- 
mo Pokilis, muzika, šokikai-šokikės, dai
nininkės... gražus romansas ir geležinis 
■pasiryžimas išnaikint nacius virpins jūsų 
jausmus tūkslantj kartu. Dabar tatai rodo

NEW VICTORIA
BROADWAY IR 4GTII ST.

Visos vietos rezervuotos 
Nuolatinis Rodymas. NEBRANGI JŽANG, 
Vėlus rodymas vak. Atdaras !) vai. ryto.

i PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE B

£ W | / žvirblys ekstra gerai patarnauja.
d \ v J Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų kL« / PARAMOUNT CABARET |
* 473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. »

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS
’ 282 Union Ave

BROOKLYN

g Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne | 
Paukštiepos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

fe legalėse šventėse h
įg: Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių f 
ft , Tel. EVergreen 4-9612 4

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

>««2i

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkamo goriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra .jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
dirst in her heart- dirst in Quality

' No? btyti. L,i<iy • /,.

’. ' dij^tnorul. . ’. ■ <."C. 9
?■'A*'. ,v . / s . i ■ . ....... . ■""r ■"

Mirm- 
s in 
dia- 
ing.

No. • 100, L<idy 
Crosby. Unique 
in- style, cxccp- 
tional in quality. 

ĮĄ This lovely pair 
» of rings in 14K. 
F gold. Superbly 

brilliant dia- 
. mo nd.

Both for

»85°»

ibi

LAISVĖ ANT 
TIMES SQUARE

Dienraštį Laisvę galite 
nusipirkti New Yorke ant 
Times Square, ant kampo 
W. 42nd St. ir 7th Ave. 
Prie Grant Bar & Grill. 
Apie blokas nuo Stanley 
Teatro.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N

; . .. L

■ -L

No, 120, DmĄ Both for 
Identical

designs MK gold $1A fl 00 
rings with splen-

Ą.( did diamond. v wAll "I^ady Crosby” Ensembles I
Aliratis've Presentation Box L———

AU. DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą*

ROBERT TIPTON, Jeweler
'701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

m BTagg 2-217S ATDARA VAKABAHI




