
KRISLAI
Valioj ChicagieČiai!
Vėl Reikia Mokinti Istorijos.
Pavojus Jaunimui.
Gaila Liberališko Žmogaus.
Pasiskaitykit ir Atsiliepkit.

Rašo k BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Pasižadėjo gražiai, dirbs ge-
ra i!

Tokia džiugi zuinia atėjo iš 
Chicagos.

Ten j vyko LLD 1-mo Aps
kričio konferencija ir nutarė:

“Atsiliepdami j kanadiečių 
pakvietimą stoti su jais j nau
jų narių gavimo lenktynes, pa
sižadame iki vajaus pabaigos, 
šių metų birželio pirmos, 
ti 150 naujų narių mūsų 
kričio ribose.”

Ką apie tai mano kiti 
kričiai ?

gau- 
aps-

aps-
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JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KARIAI PAĖMĖ DAR TRIS SALAS
Apsuptus Nacius Sovietai 
Skaldo Dalimis ir Naikina

Amerikos Valdžia 
Marshall Salose

I Amerikiečiai Užkariavo Jau 
19 Svarbiųjų Marshall Salų

r
Su tikru pasibaisėjimu Nau

jienų redaktorius pasitiko ži
nią apie pakeitimą Sovietų 
Konstitucijos. Girdi: Tą Kons
tituciją “Vyriausias Sovietas 
priėmė 1936 metais. . . Bet už 
7 metų ji jau taisoma.”

Ar ne baisu ! O kas blogiau
sia, kad tada ši konstitucija 
buvus vadinama geriausia ir 
demokratiškiausia konstitucija 
visame pasaulyje!

Bet dabar pažiūrėkime į 
, Jungtinių Valstijų Konstituci

ją. Ji buvo šalies kongreso pri
imta 1787 metų rugsėjo 17 d., 
o įvairių valstijų užgirta ir ofi
cialiai paskelbta 1789 metų 
kovo mėnesį.

Irgi buvo sakoma, kad tai 
geriausia ir demokratiškiausia 
konstitucija visame pasaulyje. 
Iš tiesų ji tokia ir buvo.

Bet ar tasai menševikų ora
kulas, dar advokatas ir “dak
taras,” žino, kad kaip tik tų 
pačių metų (1789 m.) rugsėjo 
25 dieną kongresas susirinko 
New Yorke ir priėmė net de
šimts pataisymų prie tos ge
riausios ir derr^okratiškiausios 
konstitucijos visame pasaulyj ?

Tie dešimts pataisymų suda
lo taip vadinamą “Teisių Bi- 
lių.”

O vos prabėgus penkiems 
metams, būtent, 1794 metais, 
vėl kongresas priėmė ir pasiū
lė valstijoms užgirti kitą pa
taisymą prie konstitucijos. Pas
kui sekė vienas po kitam pa
taisymai, kurių iki šiam laikui 
jau turime net dvidešimts vie
ną !

štai kuo pravartu susirūpin
ti visai Amerikai: Nuo 1941 
metų sifilis tarpe 15 ir 19 me
tų jaunuolių pakilo net 140 
nuošimčių!

Tai pranešimas atsakomin- 
gų valdiškų įstaigų. Tai atiden
gimas, kuris parodo baisiausi 
pavojų mūsų jaunimui.

Tuo tarpu, kaip visi žino, 
mokslas yra suradęs labai pa
sekmingus būdus kovai su tuo 
piktu.

Kas kaltas, kad vis tiek si
filis plėtojasi?

Staigi, lėktuvų nelaimėje su
tikta Raymond Clapper mirtis 
išskyrė iš gyvųjų tarpo nuo
širdų liberališkų pažiūrų ko- 
lumnistą. Tai buvo, išskyrus 
ponią Rooseveltienę, vieninte
lis sukalbamas, protingas 
“The World-Telegram” kolum- 
nistas.

Dar du kavalkai naujos li
teratūros. Lietuvių Meno Są
jungos Centras davė pasiskai
tyti jų leidžiamas “LMS Nau
jienas.” Informacijos taikomos 
chorams ir šiaip menininkams.

Taipgi gavau ir jau skai
čiau Meno Sąjungos išleistą 
naują dramą “Anapus Nemu
no.” Veikalas parašytas Regi
nos Januškevičienės. Kalba 
apie Lietuvos partizanus.

Mano supratimu, drama tin
kama vaidinimui. Neilga, pri
einama ir mažoms meno gru
pėms.

. Tačiau štai kas įkrito man 
į akį beskaitant “LMS Naujie
nas.”

.(Tąsa 5-me pusi.)
i

Maskva.— Raudonarmie
čiai ir jų lakūnai be atlai
dos naikina dešimtį Hitlerio 
armijos divizijų, kurios kie
tai visomis pusėmis yra ap
suptos Ukrainoje, p^lei vi
durinę Dniepro upės tėkmę, 
tarp Bielaja Cerkov, Svet- 
koyo, Smelos ir Čerkasų 
ruožto.

Per dvi pirmąsias apsu
pimo dienas sovietiniai ko-

Grūmoja Vokiečiam 
Nauji Apsupimai 
Sovietų Fronte

Maskva.— Raudonoji Ar
mija apvalė nuo vokiečių 
visus Finliandijos Įlankos 
krantus per 110 mylių į va
karus nuo Leningrado iki 
Narvos upės žiočių, 8 my
lios į vakarus nuo Estijos 
rubežiaus.

Sovietų kariuomenė jau 
šeštadienį buvo daugiau ne
gu pusiau ratu apsupus vo
kiečius Narvos mieste ir 
tvirtumoje.

Kariniai žemlapiai rodo, 
kad raudonarmiečiai fakti- 
nai jau užkirto naciams iš
trūkimą Estijon per 27 my
lių spragą tarp Peipus 
(Čudskoje) ežero ir Fin
liandijos Įlankos, ties Nar
va.

Kitas naciams apsupimas 
gręsia pusiau-rate tarp Mi- 
šinskaja ir Veriažino, o tre
čias — Torošino srityje, į 
šiaurvakarius nuo Novgo
rodo. y

Raudonarmiečiai visai iš
laisvino nuo nacių geležin
kelį einantį iš Leningrado 
į Novgorodą. Kartu jie už
ėmė Mšinskaja stotį gele
žinkelio, einančio iš Lenin
grado per Lugą į Pskovą. 
Tai vienintelis vokiečiams 
pasitraukti geležinkelis iš 
to kampo pro Pskovą. O 
nuo Jugcicy Sovietams te
lieka tik keliolika mylių iki 
šio geležinkelio į pietus nuo 
Lugos, geležinkelių mazgo 
ir nacių tvirtumos.

E'stijos srityje ir visame 
šiame fronte Raudonoji Ar
mija per dieną atvadavo 
dar trejetą desėtkų miestų, 
geležinkelių, stočių ir kitų 
gyvenamųjų punktų.

Ką Rooseveltas Mano Apie 
Sovietų Respublikų Sava

rankumą?
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas atsisakė duot 
laikraštininkams atsakymą 
į klausimą, ką jis mano apie 
Sovietų Aukščiausios Ta
rybos nutarimą, kuris įve
da šešiolikoje Tarybinių 
Respublikų savus vietinius 
užsienių reikalų komisaria
tus ir patvarko įsteigti pa
skiras tų respublikų armi
jas.

Prezidentas sakė, kad 
dar neturįs gana žinių tais 
klausimais.

vūnai užmušė 13,000'nacių; 
per dieną nušovė 84 didelius 
vokiečių transporto lėktu
vus, kurie gabenq reikme
nis apgultiems hitlerinin
kams arba stengėsi išnešt 
bent kiek saviškių iš apsu
pimo lanko. Tą pačią dieną 
raudonarmiečiai sudaužė 56 
priešų tankus. Vieni nacių 
tankai veržėsi iš apsupimo, 
o kiti stengėsi kontr-ata- 
kuot iš lauko pusės, Zveni- 
gorodkos srityje. Sovietai 
ištaškė visus vokiečių ban
dymus ir atėmė iš jų dar 
s e p tynis gyvenamuosius 
punktus, buvusius apsupi
mo rate.

Plotas, kuriame apsupta 
bent 125,000 hitlerininkų, 
turi apie 1,300 ketvirtainių 
mylių. To ploto viduryje 
stovi istorinis Korsun mie
stas.

Pirmoji Ukrainos Raudo
noji Armija, komanduoja
ma generolo Vatutino, ir 
Antroji Ukrainos Armija, 
generolo Konevo komando
je, sutartinai skelia vieną 
to ploto kampą po kito, at
skiromis dalimis naikina 
priešus ir vis kiečiau užver
žia apsupimo lanką apie li
kusius.

Raudonoji žvaigždė, So
vietų kariuomenės laikraš
tis, dėl to rašo: “čia tas 
pats vaizdas, kaip Stalin
grade,” kur vokiečiai prieš 
metus buvo apsupti ir tokiu 
pat būdu naikinami.

Jungt. Valstijų Laivai 
Nuskandino Tris Nacių 

Šmugeliškus Laivus
Washington. — Trys ka

riniai Jungtinių Valstijų 
laivai ties Pietinės Ameri
kos iškyšuliu Horn užklupo 
tris vokiečių laivus, kurie 
gabeno Vokietijai tūkstan
čius tonų gumos (robo) ci- 
nos, riebalų ir įvairių kari- 
rinių medžiagų iš japonų 
užimtos Burmos.

Vienas nacių laivas tuo- 
jūus buvo nuskandintas šū
viais iš amerikiečių laivų 
kanuolių. Kitus du savo lai
vus patys vokiečiai skandi
no, bet amerikiečių kanuO- 
lės pagreitino tą darbą.

Amerikiečiai paėmė nuo 
vandens šimtus tonų gumos 
ir kitų medžiagų; ir suėmė 
daugelį nacių jūrininkų.

Tie trys šmugelio laivai 
— Weserland, Rio Grande 
ir Burgenland — buvo po 
6,000 iki 7,000 tonų įtal
pos.

Karo Paskolos Eiga
Washington. — Iki vas. 4 

d. buvo parduota Ketvirto
sios Jungt. Valstijų Karo 
Paskolos Bonų už $10,298,- 
000,000 iš keturiolikos bilio- 

bonam sumos.

Perlų Uostas. — Jungti- prez. Roosevelto patvarky
mų Valstijų laivyno admi- mu.
rolas Nimitz paskelbė Ame- Tai dar pirmieji iš Japo- 
rikos valdžią .Marshall salo-nijos atimti žemės plotai, 
se, panaikindamas visas Ja-kuriuos ji valdė pirm da- 
ponijos teises jose. bartinio karo.

Adm. Nimitz tapo kari- Menama, kad netrukus 
niu Marshall salų guberna-japonai bus iššluoti iš visų 
torium, suprantama, su Marshall salų.

tia isNacių Oficieriai 
Apsupimo, Palieka Kareivius

London, vas. 6. — Sovie
tinės jėgos nušovė jau 108 
didžiuosius vokiečių lėktu
vus - transportus, k u r i e 
stengėsi išgabenti tam tik
rus nacių karius iš didžio
jo apsupimo Ukrainoje ar
ba kurie bandė įgabent rei
kmenų apsuptiem hitleri
ninkam.

Viename iš nušautų lėk
tuvų atrasta 15 žuvusių vo
kiečių oficierių. Taigi nacių 
oficieriai sprunka iš kilpos, 
palikdami kareivius pana
šiai, kaip pirito metų jie dhi 
spruko iš apsupimo ties 
Stalingradu.
TŪKSTANČIAIS KERTA

MI APSUPTI NACIAI
Vakar raudonarmiečiai 

užmušė dar ketvertą tūks
tančių iš apsuptų, nepasi
duodančių vokiečių. Tai vi
so tame ugnies ir plieno ra
te nukauta jau iki 18,300 
hitlerininkų.

Sovietų kariuomenė įkir
to tokius gilius kylius į 1,- 
300 ketvirtainių mylių ap
supimo plotą iš dviejų šonų, 
kad raudonarmiečiams te
lieka jau tik 20 mylių visiš-

Katyn ir Lietuva
Maskva. — Rašo Alek

sandra Staškevičiūtė, gar
bės artistė ir Lietuvos Auk
ščiausios Tarybos narė:

Skaitydama specialės ty
rinėjimo komisijos raportą 
apie pragarines nedorybes 
hitlerininkų nenaudėlių Ka
tyne, aš degiau pykčiu ir 
apmaudu prieš juos. Katy
ne (Smolensko apylinkėje) 
jie nužudė 11,000 lenkų ka
ro belaisvių, ir kaip tyrinė
jimo komisija atidengė, jie 
darė klastas nužudytųjų ka
puose (mėgindami suversti 
kaičią ant Sovietų). Tai 
dar vienas įrodymas, kokius 
kruvinus darbus atlieka 
vokiečių gaujos užimtuose 
kraštuose.

Vokiečiai užpuolikai 
rėjo išnaikint ne tiktai 
vų tautas. Jie taip pat 
rėjo išnaikint Pabaltos tau
tas (lietuvius, latvius, es
tus), o tų kraštų žemes — 
paverst vokiečių provincijo
mis.

Beskaitant apie tai, kaip 
vokiečiai urmu šaudė karo 

no- 
sla-
no-

belaisvius Katyne, pakyla 
mums prieš akis dešimtys

e

kai pusiau perskelti apsup
tuosius priešus, kurių dar 
esą iki 130,000.

Lenkijos Fronte Sovie
tai Atėmė Rovno, Luck 

Ir 200 Kitij Vietovių
London. — Maršalas Sta

linas pranešė, jog Raudono
ji Armija atėmė iš vokiečių 
Rovno, gubernijos miestą, 
keturiu geležinkelių mazgą, 
ir Lucko miestą, kitą gele
žinkelių centrą, ir dar 200 
gyvenamųjų vietų, pirmaja
me Ukrainos fronte. Kartu 
buvo nelaisvėn paimta dau
giau kaip 2,000 nacių.

Rovno stovi už 40 mylių 
į vakarus nuo sienos, ėju
sios tarp Lenkijos ir Sovie
tų Sąjungos pirm 1939 me
tų rudens. Luckas yra 80 
mylių į vakarus nuo to bu
vusio rubežiaus. Dabar So
vietam telieka tiktai 45 my
lios pasiekti tikrosios Len
kijos rubežių, nuo kurio vo
kiečiai 1941 m. vasarą pra
dėjo įsiveržimą į Sovietų 
Sąjungą.

tūkstančių mūsų brolių ir 
seserų, kuriuos įsiveržėliai 
sušaudė arti Kauno fortų, 
Pivonijos miške, arti Uk
mergės ir kiįįose Lietuvos 
vietose. %?

Jie dar madiniai tebežudo 
Lietuvos gyventojus, ir 
tiktai viena įėga tegali ap
saugot ir apsaugos mūsų 
tautą nuo visąško išnaikini
mo. Ta jėga Jai Raudonoji 
Armija. Ji nuvijo vokiečius 
nuo Lenino didmiesčio ir 
plačiu frontu žygiuoja lin
kui Baltijos kraštų. Tai 
ženklas, kad netrukus bus 
išlaisvinti mūsų žmonės iš 
tų ilgų kančių.

Niekšiški vokiečių są
mokslai, sudaryti dėlei Ka- 
tyno žudynių, puikiai nu
šviečia ir visus Hitlerio a- 
gentų - provokatorių bjau
rius šmeižtus ir išmislus, 
kuriuos jie skleidžia prieš 
Tarybinę Lietuvą.

Raudonoji Armija atker
šys vokiškiems budeliams 
už Katyno skerdynes. Ji 
atkeršys ir už kiekvieną lie
tuvių kraujo lašą. Jau arti
apyskaitų suvedimo valan

Perlų Uostas. — Ameri
kos kovūnai visiškai užka
riavo nuo japonų Kwaja- 
lein, svarbiausią Marshall 
salą, ir Ebeye ir Loi strate
gines salas. Taigi amerikie
čių rankose jau 19 svarbių
jų Marshall salų. Dabar 
Jungtinių Valstijų laivynas 
ir lėktuvai pleškina japonus 
likusiose vienuolikoje ma
žiukių saliukių, kurių dau
guma neturi jokios karinės 
svarbos.

Atimtose iš japonų salose 
yra bent trys tinkamos lėk
tuvam aikštės.

Nuožmūs Cassino Argentina Sutraukė
Mūšiai

Alžyras. — Amerikiečiai į 
Penktosios armijos kariai 
jau trimis ketvirtadaliais 
apsupo vokiečius Cassino 
mieste, apie 76 mylios į pie-

Primokėsimai Ameri
kos Veteranams

Washington. —- Kada bus 
iš tarnybos paleisti Ameri
kos kariai ir kiti ginkluotų 
jėgų nariai, tai valdžia se
kamai jiems primokės:

Ištarnavusiems mažiau 
kaip 60 dienų pačiose Jung
tinėse Valstijose — $100; 
išbuvusiems tarnyboje 60 
dienų ar daugiau šioje ša
lyje — $200, o tarnavu
siems užjūriuose arba Alas- 
koje (Jungt. Valstijų teri
torijoje) — $300. Pirmas 
šimtas bus tuojaus išmokė
tas, paleidžiant, o paskui po 
šimtą per mėnesį.

Tokio primokėjimo ne
gaus tie, kurie negarbingai 
iš tarnybos, paleisti; kurie 
paliuosuoti į civilius darbus 
karo metu; kurie visą tar
nybos laiką tiktai mokino
si, kaipo 
studentai, 
aukštesnį 
laipsnį.

Taip nutarė Jungtinių 
Valstijų kongresas ir jo ta
rimą pasirašė prez. Roose- 
veltas. Jis įspėjo, jog Ame
rika susidurs su rimtu ne
darbo klausimu, kaip milio- 
nai vyrų bus paleista iš ka
rinės tarnybos.

specialių skyrių 
ir tie
negu kapitono

kurie turi

6,000,000 UŽMUŠTŲ PEIR 
METUS

New York. — Metropoli
tan . Gyvybės . Apdraudos 
kompanija skaičiuoja, jog 
karo frontuose pernai už
mušta 6,000,000, vyrų, dau
giausia vokiečių ir rusų. ‘

Estijos fronte Sovietai 
šluoja vokiečius rytiniame 
Narvos upes šone ir ruošia
si šturmuot Narvos miestą, 
kuris jau daugiau negu pu
siau apsuptas.

Sekmadienį anglų lėktu
vai vėl bombardavo Berly- 

kitus Vokietijos mies

tų vakarus nuo Romos. 
Siaučia neapsakomai žiau
rūs mūšiai mieste dėl kiek
vieno namo.

ANGLAI SUDAUŽĖ 
NACIŲ ATAKĄ

Vokiečiai per pašėlusią 
ataką buvo privertę anglus 
pasitraukt kiek atgal Apri- 
lios-Cisternos srityje, apie 
20 mylių į pietus nuo Ro
mos. Paskui anglai audrin
gai kontr-atakavo, sumušė 
vokiečius ir atmetė juos at-

Ryšius su Keturiais 
Nacių Pakalikais

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia sutraukė dip
lomatinius ryšius su Vokie
tijos ir Japonijos pastum
dėlių kraštais — su Bulga-* 
rija, Vichy Francija, Veng- 

_ rija .ir Rumunija.
Argentina tuo pačiu laiku 

pripažino tokias teises, kaip 
nekariaujančiųjų, visiems 
tiem Amerikos žemyno 
kraštams, kurie yra paskel
bę karą prieš fašistų Ašį.

Argentinos vyriausybė 
dar kartą priminė apie Vo
kietijos, Japonijos ir jų pa
stumdėlių 
skandališkai 
gentinoje.

Iš antros
dento” Ramirezo sekreto
rius Gonzales pareiškė, kad 
Argentina vis griežčiau ves 
kovą prieš komunistus.

šnipų gaujas, 
veikusias Ar-

pusės, “prezi

Amerikiečiai Numetė 
1,680 Tony Bomby 

Į Frankfurtą
London. — šeštadienio 

žiniomis, 1,100 Amerikos 
bombanešių ir lėktuvų ko
votojų diena pirmiau aud
ringai atakavo Frankfurtą, 
geležinkelių mazgą ir kari
nių fabrikų centrą, vakari
niai - vidurinėje Vokietijoj. 
Miestan jie numetė 1,680 to
nų bombų.

Amerikiečiai nustojo 21 
bombanešio ir vieno leng
vojo lėktuvo, bet nušovė 12 
vokiečių lėktuvų.

...

Gen. Seydlitz Šaukia 
Apsuptuosius Pasiduot

Maskva. — Belaisvis vo
kiečių generolas Walter von 
Seydlitz per Maskvos radi
ją atsišaukė į apsuptus Uk
rainoj nacius, kad pasiduo
tų. Jis yra pirmininkas Vo
kiečių Oficierių Sąjungos, . 
susidariusios iš nelaisvėn 
paimtų karininkų. /

Sovietų radijo trokai va
žinėja aplink apsupimo plo
tą, kartodami gen. Sėyd- 
litzo atsišaukimą.

j
W i
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Marijonų Draugas, Japonai ir 
Katalikai

Čikagos Marijonų leidžiamame dien- 
raštyj Drauge skaitome:

“Japonų žvėriški pasielgimai su ame
rikiečių ir filipieniečių belaisviais visur 
sukėlė labai didelį pasipiktinimą ir pa
sibjaurėjimą. Apie belaisvių kankinimą 
ir žudymą ilgai kalbės radijo komenta
toriai, rašys mūsų laikraščiai.... žiaurūs 
japonai praliejo ir lietuvių kraujo...”

(D-gas 1944 m. vas. 2 d.).
Gan teisingai pasakyta, nors ir labai 

atsargiai. Jei Draugo redakcija būtų pa
našiai rašiusi ne tik prieš Japonijos im- 
perijalistus, bet ir prieš kitus Ašies plė
šikus, jai šiandien nebūtų gėda “pa
žvelgti atgal.”

Deja, Draugui “pažvelgti atgal” nėra 
smagu. Jis gal daugiau negu kuris ki
tas laikraštis paskleidė savo skaitytojuo
se japoniškų ir kitų fašistinių plėšikų 
nuodų.

1937 m. rūgs. 21 d. Draugo redaktorius 
šitaip gynė japoniškus plėšikus:

“Kadangi Maskvos agentų veikla Ki
nijoj ne vien nesumažėjo, o didėjo, tai 
Japonija skaito save esanti priversta 
pradėti valyti Kiniją nuo Maskvos agen
tų ir raudonarmiečių. Japonai sako, kad 
jei ne Maskvos agentų įsigalėjimas 
nijoj, tai jie savo dabartinių žygių 
būtų pradėję.

‘ ‘ M a n d ž i u r i j o j Hr dabar 
imtose Kinijos dalyse japonai 
lieka misijonierius ramybėj ir 
trukdo jų veiklos. Po japonų tvar
kinga valdžia misijonieriams ir žmo
nėms geriau, negu po Kinijos valdovais, 
kurie patys netvarkingi ir kurie įsilei
džia Maskvos agentus netvarką didinti ir 
labiau smaugti gyventojus. Todėl tai 
katalikiškoji opinija ir nuolaidžiai žiūri į 
Japonijos žygius prieš Kiniją” (Visur 
mūsų pabraukta. — Laisvės Red.).

Šitaip Draugas teisino japoniškus plė
šikus, užpuolusius ir naikinusius Kinijos 
žmones. Ir jis nesigėdino šitaip rašyti 
Icatalikų vardu. Girdi, katalikiškoji opi
nija “nuolaidžiai žiūri į Japonijos” žy
gius, nes jie “laisvina chiniečius.”

Japonijos imperijalistų pradėtas karas 
prieš’Kiniją buvo pradžia karo prieš 
Ameriką. Tik labai poltiniai žabalas 
žmogus to negalėjo matyti.

Draugas tuomet melavo, skelbdamas, 
būk japoniškų žvėrių valdžioje “žmo
nėms geriau, negu po Kinijos valdo
vais...” Jis melavo ir tame, kur skelbė, 
būk “katalikiškoji opinija” užgiria japo
niškų žvėrių darbus. Užgyrė toki, kaip 
Draugas; užgyrė augštoji katalikų dva
siški ja, bet katalikų masės japonams 
plėšikams niekad nepritarė, jiems prie
šinosi, nepaisydamos, ką rašo tokis 
Draugas ar jam panašūs laikraščiai.

Šiandien kiekvienam aiškus japonų 
“gerumas” ir jų “žmoniškumas.” Ame
rikos kariai, Amerikos jūreiviai, Ame
rikos marininkai, esą japonų nelaisvėje, 
nėra joki “Maskvos agentai,” tačiau ja
ponai budeliai juos, kankina ir žudo!
' Tenka pasakyti, kad Draugas visuo
met palaikė plėšikų ir barbarų pusę, už- 
<yrė jų darbus. Jis ne tik užgyrė japonų 
“žygius” Kinijoje, bet užgyrė ir žvėriš
kus Hitlerio-Mussolinio-Franko darbus 
Ispanijoje, užgyrė žvėriškus Hitlerio 
darbus Lietuvoje ir kitose tarybinėse 
respublikose. Draugas žino tik vieną da
lyką: šmeižti ir bjaurioti Tarybų Sąjun-

Laikas ir labai laikas Draugui ir pa
našiai spaudai “pasiprovyti.” Gal šis Či
kagos Marijonų dienraščio išstojimas 
prieš japonų žvėriškus darbus su ame
rikiečių ir filipiniečių belaisviais bus to 
“pasiprovijimo” pradžia.

Lauksime!
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“Izviestijos” ir Popiežius
Tarybų Sąjungos vyriausybės organas 

“Izviestijos” aną dieną parašė straipsnį 
apie Vatikano politiką. Paminėtasis 
dienraštis pabrėžė, kad Vatikanas eina 
išvien su fašistais, juos remia, juos pa
laiko. „ t /

Mums atrodė, kad šis “Izviestijų” pa
reiškimas buvo niekas daugiau, kaip tik 
konstatavimas faktų, pabrėžimas to, 
kas visiems žinoma ir matoma.

Deja, tūli komercinės spaudos bendra
darbiai ir radijo komentatoriai Ameri
koje pradėjo prieš “Izviestijas” karą. 
Nei iš šio, nei iš to, jie pradėjo rėkti, 
būk “Izviestijos” popiežių neteisingai 

kaltinančios, būk popiežius esąs anti
fašistas !

Jeigu popiežius yra anti-fašistas, o ne 
pro-fašistas, tai tuomet pati tų pavadi
nimų sąvoka praranda savo reikšmę.

Argi ne visiems yra žinoma, kad Vati
kanas rėmė Mussolinį Italijoj?

Argi ne visiems žinoma, kad Vatika
nas rėmė Italijos fašistų žvėrišką už
puolimą ant Ethiopijos?

Argi ne visiems žinoma, kad Vatika
nas rėmė Hitlerio-Mussolinio-Franko 
plėšikus, kuomet jie naikino Ispanijos 
revoliuciją ?

Argi ne visiems žinoma tas faktas, 
kad Vatikanas ir šiandien palaiko gen. 
Franko ?

Argi ne visiems yra žinoma, 'kad Va
tikanas ir šiandien paturi fašistą Ita
lijos karalių Einanuelį?

Taip, tą kiekvienas, norįs žinoti, pui
kiai žinp!

Tenka pažymėti, kad ir lietuviškoji 
katalikų dvasiškija Amerikoje (su maža 
išimtimi) tą pačią politiką vedė ir tebe
veda. Taip vadinamoji katalikų spauda 
garbino Hitlerį, kai jis draskė, plėšė, de
gino katalikiškąją Lietuvą. Toji pati 
spauda prašė Hitlerio, kad jis “išlaisvin
tų” Lietuvą!...

Žinoma, katalikų masės tokiai pro
fašistinei politikai nepritaria. Lietuvių 
katalikų masės praranda paskutinį pa
sitikėjimą t. v. katalikiška spauda.

Jei Vatikanas nori išlaikyti pasitikėji
mą katalikiškoje visuomenėje, tai ji^ tu
rėtų į politiką visai nesikišti. Jis turėtų 
užsiimdinėti tiktai dvasiškais reikalais, 
tikybiškais reikalais. O jeigu Vatikanui 
rūpi politika, tai jis turėtų atvirai ir 
griežtai pasisakyti už demokratiją, už 
Jungtines Tautas, prieš plėšikiškuosius 
žvėris, fašistus. Tokia politika būtų ge
ra ir katalikiška, nes ji neštų naudos 
milijonams tikinčiųjų katalikų darbo 
žmonių.

Šitaip mes žiūrime link Vatikano. Ši
taip, mūsų nuomone, žiūri kiekvienas 
laisvę ir taiką mylįs žmogus, bus jis ka
talikas, protestantas, mahometonas, bud- 
distas, žydas ar laisvamanis.

Estija yra viena iš mažiausiųjų 16-kos 
tarybinių respublikų, sudarančių Tarybų 
Sąjungą. Tik Armėnija, Turkmėnija ir 
Karelo-Suomių respublikos už Estiją bis- 
kelį mažesnės. Estija mažesnė už Lietu
vą ir- Lątviją.

Bet Estija Tarybų Sąjungos tautų šei
moje užima labai svarbią strateginę vie
tą: josios pakraščiai saugo Suomių Įlan
ką, josios pakraščius plauna Baltijos jū
ra; iš kitos pusės Estiją remia istorinis 
Peipuso ežeras. Ji turi keletą gerų uos
tų. Iš Estijos aerodromų lėktuvai gali 
lengvai pasiekti Vokietijos teritoriją.

Ir štai, šiuos žodžius rašant, pirmieji 
Raudonosios Armijos daliniai jau vei
kia Estijoje. Gal, .kai šitie žodžiai bus 
skaitomi, Narva jau bus išlaisvinta.

Vokiečiai, sakoma, bėga iš Estijos, 
kaip padūkę. Jie žino, jie supranta, kad 
Raudonoji Armija jiems ruošia galą, to
dėl bando pasisaugoti.

Kai Estija bus išlaisvinta, Raudonoji 
Armija bus pasiekusi didelės pergalės. 
Bet apie Estijos išlaisvinimą tegalima 
bus tvirtinti tik tuomet, kai Raudonoji 
Armija jau bus Taline, Estijos sostinė
je.
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Molotovo Pasiūlymo Tekstas Dėlei Sovietų 
Respublikų Užsieninių Santykių 

ir Dėlei Savų Armijų
kiau įrodo/ kokia stipri mūsų šalis tapo, 
kokia galinga yra Sovietų santvarka, 
koks didis yra draugingumas tarp So
vietinių žmonių.

Dabartinis siūlymas padaryti pakeiti
mus apsigynimo organizacijoj ir užsie
niniuose santykiuose, ųumatąs didelį Są
junginių Respublikų veiksmų praplėti
mą, turėtų tarnauti kaipo naujas pa
tvirtinimas mūsų pasitikėjimo tvirtybe 
ir augimu Sovietų Sąjungos jėgų. Šiam 
pasitikėjimui juo stipriau įrodyti, mes 
siūlome tas pakaitas padaryti pačiame 
didžiausiame patrijotinio karo įsisiūba
vime, kuomet mūsų tautų jėgos taip la
bai įveržtos ir kuomet ne kiekviena vals
tybė drįstų pradėti tokias svarbias pa
kaitas.

Maskva, vas. 1. — Sekamas yra So
vietų užsienių reikalų komisaro Viače
slavo M. Molotovo pareiškimo tekstas 
Aukščiausiai Sovietų Sąjungos tarybai 
(seimui):

Pakeitimui liaudies komisiariato už
sienių, reikalais iš (Sovietų) Sąjungos 
komisariato į Sąjungos-Respublikų liau
dies komisariatą: Molotovo raportas 
Aukščiausiai Sovietų Sąjungos Tarybai 
1944 m. vasario 1 d.
Draugai, Atstovai! •

Yra pastatytas klausimas Aukščiau
siai Tarybai dėlei dviejų liaudies komi
sariatų — liaudies apsigynimo komisa
riato ir liaudies užsienių reikalų komisa
riato — pakeitimo iš Sąjungos komisa
riatų į Sąjungos-Respublikų liaudies ko
misariatus.

Liaudies komisarų taryba mano, <jog 
tai visai pribrendęs klausimas. Tai nėra 
klausimas dėlei paprasto dviejų liaudies 
komisariatų perorganizavimo. Tai yra 
klausimas dėlei naujų ir atsakingiausių 
uždavinių pavedimo Sąjunginėms Res
publikoms. Čia klausimas statomas dė
lei naujų pareigų ir teisių Sąjunginėms 
Respublikoms, visų pirma, mūsų krašto 
gynimo reikale ir, antra, srityje išlauki
nių santykių su svetimomis valstybėmis 
ir ryšium su tuom — svarbių pakeitimų 
mūsų Sąjunginėje Valstybėje.

Sąjunginės Respublikos iki šiol daly
vavo bendrajame darbe Raudonajai Ar
mijai kurti, organizuoti ir įrengti. Mū
sų armija buvo sukurta kaip visa-sąjun- 
ginė armija, ir respublikos neturėjo jo
kių paskirų savo armijų junginių. Da
bar siūloma sudaryti respublikų armijų 
junginius, kurie būtų sudėtinėmis Rau
donosios Armijos dalimis. Ryšium su 
tuo pakyla reikalas sukurti liaudies ap
sigynimo komisariatus Sąjunginėse Res
publikose, taip pat ir reikalas pakeisti 
(visos) Sąjungos apsigynimo komisaria
tą į Sąjungos-Respublikų liaudies komi
sariatą. -L, \ ■ ■ • ■ , •

Respublikų Teisė Daryti Sutartis 
su Užsieniais.

Po Sovietų Respublikų Sąjungos įstei
gimo ,1922 m. politiniai santykiai su už
sieniais buvo visai sukaupti Sąjunginia
me liaudies užsienių reikalų komisaria
te, kuriam paskiros respublikos pavedė 
savo galią užsieniniuose santykiuose. 
Dabar Sąjungos vyriausybė siūlo suteikti 
Sąjunginėms Respublikoms teisę su- 
megsti tiesioginius ryšius su svetimomis 
valstybėmis ir daryti sutartis su jomis. 
Suprantama, jog suteikimas toms respu
blikoms galios užsieninių santykių sri
tyje reikalauja sudaryt užsieninių liau
dies reikalų komisariatus Sąjunginėse 
Respublikose ir pakeist Sąjungos liau
dies užsienių reikalų komisariatą į Są
jungos-Respublikų liaudies komisariatą.

Siūlomos pakaitos prasmė yra visai 
aiški. Ši pakaita reiškia didelį Sąjungi
nių Respublikų veiksmų praplėtimą, ku
ris pasidarė galimas kaipo pasėka poli
tinio, ekonominio ir kultūrinio jų išau
gimo arba, kitais žodžiais, kaip tautinio 
jų išsivystymo pasėka. Negalima nema
tyti šiame naujame, svarbiame žingsny
je .praktišką tautinio klausimo sprendi- 

-mo Sovietinėje Valstybėje, susidedančio
je iš daugelio tautų; negalima tame ne
matyti, naujos pergalės tautinei Lenino- 
Stalirio politikai.

Ši pakaita, tačiaus, pasidarė galima 
ne vien todėl, kad sustiprėjo mūsų res
publikos. Ji pasidarė galima kaipo vai
sius mūsų Valstybių Sąjungos sustiprė
jimo, kaipo visumos. Sovietų Sąjungos 
sustiprėjimą su didžiausiu įtikinimu įro
dė faktas, kaip mūsų Raudonoji Armija, 
— nešanti visą sunkenybę kovos prieš 
didžiausias jėgas pavojingiausioj o prie
šo,—kaip ta mūsų armija sumuša vo
kiečių fašistų armiją ir sėkmingai arti
na laiką visiškam priešo išvijimui iš So
vietinės žemės ir Visiškam jo sumušimui, gose, ko, mums būtinai reikia.

Dabar daugiau negu aišku, kaip skan- 
dališkai prasmego priešo apskaičiavimai 
sumušt Raudonąją Armiją ir kokie 
trumparegiški buvo hitlerininkų planai, 
kuriais jie siekė sukelt pasiskirstymą 
tarp Sovietų Sąjungos tautų. Mūsų ar
mija, prie kurios prisidėjo milionai žmo
nių iš visų tautybių Sovietų Sąjungoje to negali būti jokios abejonės. Mūsų ar- 
ir kuri gauna tokios brangios paramofe • „ 
iš mūsų partizanų, vcikiančit| užnuga- jungoš tautoms ir jų mylima, šio patri- 
rėjė priešo, ha^iein vis aiškiau ir aiš- (T^sa ant 3 puslapio) < 7~,.

Liaudies Apsigynimo Komisariato 
Pakeitimas

Dabar aš pereinu prie klausimo dėlei 
liaudies apsigynimo komisariato peror
ganizavimo.

Šis bilius (sumanymas) siūlo patvar
kyti, kad Sąjunginės Respublikos suor
ganizuotų armijos junginius tose Respu
blikose ir kad liaudies apsigynimo komi
sariatas būtų perorganizuotas iš visos 
Sąjungos komisariato į Sąjungos-Respu
blikų komisariatą.

Taigi šiuo tikslu yra siūloma pridėti 
reikalingus priedus Sovietų Sąjungos 
Konstitucijai. Mes turime tautinių ka
riuomenės junginių Raudonojoj Armi
joj šiuo laiku. Mūsų armija turi lietu
vių, latvių, estų, gruzinų, azerbaidžanų, 
armėnų, kazachų ir tūlų kitų tautų jun
ginius. Kai kurie šių junginių susidarė 
patrijotinio karo metu. Dabar, kai visos 
Sovietų Sąjungos tautos nori užimti sa
vo vietą Raudonosios Armijos eilėse, tai 
karinių dalinių sukūrimas Respublikose 
yra labai svarbus mums dalykas.

Carinėje Rusijoje, kaip žinoma, tūlos 
tautas buvo nešaukiamos karinėn tarny
bon, kaip kad uzbekai, kazachai, tadži
kai, turkmėnai, kirgizai, dauguma Šiau
rinio Kaukazo tautų; nebuvo šaukiama 
kariuomenėn ir kai kurios šiaurių tau
tos. Carizmas, savaime aišku, nepasiti
kėjo tautomis, kurias jis laikė koloninėje 
arba pusiąu-koloninėje būklėje. Carų 
valdžia net visai nieko nedarė paruošti 
šias tautas laipsniškam įtraukimui ar
mijom

■Sovietiniais laikais ši padėtis griežtai 
pasikeitė. Mūsų įstatymuose, supranta
ma,. nėra jokių varžymų vienos ar kitos 
tautos šaukimui į armijos tarnybą. Bet 
turėjo praeiti tam tikras laikotarpis, iki • 
■buvo galima praktikoje rekrutuoti vy
rus į Raudonająją Armiją visose Sovie
tų Sąjungos dalyse. Praėjusiais metais 
buvo dalinai rekrutuojami vyrai į Rau
donąją Armiją tuose Sovietų Sąjungos 
apskrietuose, kur senaisiais laikais ne
buvo jokio rekrūtavimo.

Taip pat susidarė ir tautiniai karių 
junginiai Raudonojoj Armijoj, bet tie 
junginiai iki šiol negalėjo pilnai išsivys
tyti,. Dabar padėtis pakitėjo gerojon pu
sėn.

Jau yra įvalias galimybių sukurti ar
mijos dalinius Sąjunginėse Respubliko
se. Visos tos Respublikos turi ne tik ei
linių kovūnų sąstatus, bet taipgi kai ku-, 
riuos komanduoto jų štabus, gabius va
dovauti atitinkamų savo armijų dali
nius. Tokiu būdu dabar armijų sudary
mas Sąjunginėse Respublikose jau gali
ma pastatyti tvirtais pagrindais.

To tikslo pasiekti, tai reikia turėti 
Respublikų liaudies apsigynimo komisa
riatus, ir todėl pasidaro reikalinga pa
keisti . Sąjungos liaudies apsigynimo ko
misariatą į Sąjungos-Respublikų liau
dies komisariatą. Reikia tikėtis, kad 
Respublikos taip pat kreips daugiau dė
mesio į karinio lavinimo organizavimą 
mokyklose ir aukštesnėse švietimo įstai-

Tokiose 
sąlygose sukūrimas Respublikose armi
jų, kaip sudėtinių Raudonosios Armijos 
dalių, vaidins nemažą teigiamąjį vaid
menį.
. Kaip tatai atsilieps mūsų Raudonajai 
Armijai? Ar tatai prisidės prie jos stip
rinimo, augimo ir jos galybės? Taip; dėl

mija visuomet buvo artima Sovietų Są-

Lietuviams Žinios
Lietuviai Patriotai Ardo 

Nacių Pianus
Washingtonas. — Wash- 

ingtoną pasiekusiomis in
formacijomis, Lietuvos mie
stuose elektros vartotojams 
buvo padaryti aprubežiavi- 
mai, kadangi dabartinė dur
pių gamyba nėra pakanka
ma aprūpinti visus elektros 
stočių ir gamybos fabrikų 

I reikalavimus.
Nors blogas oras ir truk

dė durpių gamybą, bet na
cių okupaciniai valdininkai 
už visą stokojimą kaltina 
nekooperuojantį Lie tuvos 
žmonių nusistatymą. Iš vi
so praėjusį sezoną buvo pri
pjauta 256,000 tonų dur
pių, iš kurių tiktai 21,000 
buvo piauta mašinomis. 
1943 metų durpių gamyba 
Lietuvoje buvo 10 nuošim
čių didesnė, negu 1942 m., 
vis dėlto nacių fabrikams 
reikalingi kiekiai toli gražu 
nebuvo pilnai pristatyti.

Pagal nacių planą, Lietu
vos žmonės turėjo piauti 
durpes ir pristatyti jas na
cių valdininkams. Savo pa
čių vartojimui žmonės tu
rėjo prisikirsti malkų. Ta
čiau šis gerai paruoštas 
planas nepavyko, kadangi 
tik keli privačių dirbtuvių 
samdiniai ir kvisiingai iš
pildė nustatytą darbą, t. y. 
nesinaudojo pjautomis dur
pėmis, bet sau kurui prisi
kirto malkų miškuose. Ma
noma, kad naciai panaikins 
šią sistemą. Ateityje jie 
perims pilną durpių plovi
mo kontrolę, naudodamiesi 
priverstina darbo jėga.

Estijos Pabėgėliai Pasiekė 
vedi ją

* Washingtonas. — Švedų 
laikraščio ; Dagens Nyheter 
sausio 6 d. pranešimais, 
septyniolika estų pabėgėlių, 
kurių šešiolika buvo vyrų, 
atvyko į Gissligoe, švedų 
salą Baltijos jūroje. Pir
miausia jie atbėgo į Suo
miją, kur pasisamdė laivą 
ir per penkias dienas persi
kėlė per Baltijos jū^ą.

Nacių Radijo Viršininkas 
Pabaltyj

Washingtonas.— Revaler 
Zeitung, vokiečių laikraštis 
Estijai, neseniai pranešė, 
kad Dr. Herbert Schroeder, 
vokiečių federalinės radijo 
stoties žinių tarnybos virši
ninkas, lankosi Taline (Rė
vai) tikslu susitarti su vier 
tiniais radijo direktoriais 
ateities, radijo “Europa 
Šiandien” kampanijai. Šioji 
kampanija bus varoma per 
visus vokiečių radijo siųstu
vus per visą Europą sausio 
mėn. Per Ašies ir neutralių 
Europos šalių radijus bus 
transliuojama viso 24 pro
gramos. Schroeder’is taip 
pat lankysis Latvijoje ir 
Lietuvoje.

Baltijos Darbo Jėga 
Viliojama į Vieną 

Washingtonas. — Lietu
vos žurnalas “Ateitis” gruo
džio 10 d., 1943 ir sausio 4 
d., 1944 m., turėjo įsidėjęs 
skelbimus kviečiant staty
bos darbininkus ir techni
kos personalą dirbti į Vie
ną.

Estų Vergų Darbas Reiche 
Washingtonas. — TURI 

radijas praneša, kad “tąrp 
kitų svetimų tautų, pava
duojančių vokiečius, darbi
ninkų, ’Reiche yra apie 12,- 
000 estų. Viename Berlyne 
jų yra arti 2,000.”

O. W. I.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervėlu. Skaitykit gė* 
ras knygas.



Jaunieji Tarybų Sąjungos Mokslininkai
Jaunieji gamtininkai Ta

rybų Sąjungoje veikia be
veik nuo pat Spalio Revo
liucijos laikų, bet kas jie yra 
ir kokie jų tikslai,-,turbūt, 
ne visi spėjom sužinoti. O 
mums, evakuotiems lietu
viams, besiruošiantiems at
statyti išvaduotą Tarybų 
Lietuvą, labai pravartu su
sipažinti su tos naudingos 
organizacijos patyrimu ir 
laimėjimais.

Jaunieji gamtininkai—tai 
Tarybų Sąjungos organi
zuoti jaunieji gamtos tyri
nėtojai. Prieš tėvynės karą 
jų tikslas buvo padėti Ko
munistų Partijai ir Tarybų 
Vyriausybei gamtos užval
dymo ir socializmo kūrybos 
darbe. Dabar, tėvynės karo 
metu, jaunųjų gamtininkų 
uždaviniai išsiplėtė. Šian
dien jų, kaip ir visų Tarybų 
Sąjungos piliečių, pagrindi
nis uždavinys—padėti fron
tui: pakeisti darbe išvyku
sius į frontą tėvus, brolius 
ir seseris; rinkti vaistines 
žoles, uogas, riešutus, gry
bus bei kitus gamtos vai
sius; auginti ir dresiruoti 
frontui reikalingus pašto 
karvelius, ryšių bei pasienio 
šunis ir t.t.

IŠRADĖJAI
Jaunųjų gamtininkų or

ganizacijos forma yra ra
teliai. Pirmas toks ratelis 
buvo suorganizuotas 1918 
m. Maskvoje prie Timiria- 
zevo vardo biologijos sto
ties. Nuo to laiko tokių ra
telių skaičius nuolat didė
ja. 1929 m. jaunųjų gamti
ninkų ratelių jau buvo dau
giau kaip 1,500 su 65 tūks
tančiais narių. Toliau jų 
skaičius sparčiai auga.

Pradžioje, maždaug iki 
li924 metų, jaunųjų gamti
ninkų ratelių darbas buvo

daugiau teorinio pobūdžio, 
mažai tebuvo rūpinamasi 
praktikiniais gamtos užval
dymo uždaviniais. Jaunieji 
gamtininkai rinkdavo auga
lų, vabzdžių ir mineralų ko
lekcijas, ruošdavo ekskursi
jas į gamtą, organizuodavo 
vadinamuosius “gyvuosius 
kampelius,” kur dėl įdomu
mo augindavo vabzdžius, 
laukinius žvėrelius, paukš
čius ir t.t.

Apie 1924 m. tų ratelių 
darbas buvo centralizuotas.

Jaunųjų gamtininkų dar
bo apimtis yra labai plati. 
Į jų darbo sritį įeina ne tik 
žemės ūkis, bet ir pramonė, 
naujų gamtos turtų jieško- 
jimas, medžioklė, žvejyba, 
oro reiškinių stebėjimas, iš
radimų, atradimų ir pato
bulinimų patikrinimas ir t. 
t.

Per du savo veiklos de
šimtmečius jaunieji gamti
ninkai yra pasiekę didelių 
laimėjimų. Jų darbo rezul
tatai buvo parodyti ir 1940 
1941 metų Visasąjunginėje 
žemės ūkio parodoje. Čia 
jaunieji mičurininkai paro
dė savo pačių išvestas nau
jas yertingas vaismedžių, 
vaiskrūmių, uogų ir daržo
vių atmainas, jaunieji gy- 
vulininkai—išaugintus auk
štos produkcijos gyvulius, 
jaunieji žemdirbiai — var
pinių, ankštinių ir kitų že
mės ūkio kultūrų išvestas 
naujas vertingas veisles, ir 
technikos išradimus.

MOKSLININKŲ 
PAGALBA

Kokie yra svarbūs socia
lizmo kūrybai jaunųjų gam
tininkų laimėjimai ir kiek 
jų veikla yra naudinga 
jiems patiems auklėti bei 
lavinti, galime spręsti iš 
didžiųjų Tarybų Sąjungos

gamtos tyrinėtojų ir mok
slininkų atsiliepimų. Pa
vyzdžiui, didysis Tarybų 
Sąjungos gamtos tyrinėto
jas Mičurinas, susipažinęs 
su jaunųjų gamtininkų 
1934 m. ekspedicijos į Al
tajaus kalnus darbais, štai 
ką parašė tos ekspedicijos 
dalyviams:

“Tai, ko negalėjo padary
ti per visą Tarybų valdžios 
gyvavimo laiką mūsų mok
slinės tyrimo įstaigos, pada
rė jaunieji pionieriai, ket
virtosios visa sąjunginės 
pionierių ekspedicijos į Al
tajaus kalnus dalyviai. Ek
spedicija praturtino Tarybų 
Sąjungos Europos dalį, y- 
pač jos,šiaurines vietoves ir 
Uralą, 13 šalčių nebijančių 
svogūnų rūšimis, 20 agras
tų atmainomis, 27 raudonų
jų serbentų atmaino
mis, 9 aviečių atmaino
mis ir kt. N u o š i r d ž i ai 
džiaugiuosi šiuo dideliu lai
mėjimu. Draugiškai spau
džiu rankas visiems šios 
ekspedicijos dalyviams ir 
iniciatoriams.”

Garsusis Tarybų Sąjun
gos mokslininkas, Stalino 
premijos laureatas, Lenino 
vardo žemės ūkio akademi
jos prezidentas, akademi
kas Lysenko štai kaip įver
tina jaunųjų gamtos tyrėjų 
darbą: “Jaunųjų tyrėjų 
darbas yra įdomus ir labai 
naudingas. Įdomus, visų 
pirma, todėl, kad vaikai į- 
gyja rimtų ir gilių žinių ir 
praktinio patyrimo. Antra, 
jų darbas naudingas todėl, 
kad vaikai praktiškai pade
da kovoje dėl aukšto stali
ninio derliaus kolektyvi
niuose ūkiuose, tai yra dėl 
pasiturinčio ir laimingo 
darbo žmonių gyvenimo.”

P. Petryla.

KULTŪRINIAI REIKALAI 
SOVIETUOSE IR KARAS

Sovietų vyriausybė skiria 
valstybės lėšoms 1944 me
tais *245,600,000,000 rublių. 
Apsigynimo tikslams teks 
128,400,000,000 rublių, bet 
ir kultūros, sveikatos ir at
statymo reikalams bus pa
švęsta milžiniška lėšų su
ma — 117,200,000,000 rub
lių, taigi beveik pusė visos 
metinės sąmatos (biudže
to).

Visas šiemetinis Sovietų 
biudžetas 17 procentų vir
šija pernykščių sąmatą, 
kur, beje, valstybei suplau
kė daugiau pajamų, negu 
buvo nustatyta.

Iš 1944 metų biudžeto 16 
bilionų rublių eis atstaty
mui miestų ir kaimų, ku

riuos naciai sunaikino. Ap- 
švietos ir kultūros pasta

tams skiriama 51,400,000,- 
000 rublių; švietimo reika
lams 21 bilionas rublių; 
žmonių sveikatai ir fizinei 
kultūra 10 bilionų, visuome
nės aptarnavimas 15 bilio
nų rublių.

Pačioms pradinėms kla
sėms vaikams (kindergar- 
tenams) tiek bus išleista pi
nigų, kad tose klasėse su
tilps, 1,762,000 vaikučių, ar
ba 422,000 daugiau, negu 
1943 metais.

Sovietų vyriausybė karo 
metu daugiau skiria lėšų 
apšvietai ir kultūrai, negu 
bet kuris kitas kraštas pa
saulyje.

KAI KURIE KARINIAI SPROGIMAI
Skaitydami raštus apie 

karą, užtinkame žodį “šrap- 
nele.” Kas gi tai yra? 
Šrapnelės tai yra mažesnės 
kulkos, sudėtos priekiniame 
kanuolės šovinio gale. Pul
ko kanuolės šovinio pirmga- 
lyj būna iki 260 tokių kul
kų - šrapnelių, o divizijos 
kanuolės šoviny — iki 480.

Tokiais šoviniais šau
dant, jų kulkos - šrapnelės, 
kaip bičių spiečius, pasipi
la į priešo apkasus ar kitą 
taikomą vietą per kokius 
600 pėdų aplinkui. Jos pa
vadintos vardu anglų gene
rolo Shrapnel (gyvenusio 
1761-1842 m.).

Granata dabar dažniau
siai vadinama rankinė bom
ba. Ji pripildyta sprogstan
čios medžiagos. Metalinis 
jos kevalas suraižytas į 
daugelį dalių, kad per įrė- 
žimus sprogtų. Granata su
sprogsta į kokias 3,000 da
lelių, papildama savo ske

veldras, kaip iš viedro.
Nuodingų dujų šoviniai.

- ’Nuodų dujas įvairiais bū
dais leidžia, taikant pavė
jui. Bet tankiausiai šaudo 
iš kanuolių sviedinius, pri
pildytus tokių dujų.

Nuodų sviediniai negar
siai trūksta. Savo skeveld
romis jie retai kada tegali 
žmogų užmušti. Bet kartais 
nuodingų dujų šoviniai yra 
padirbti su storesnėmis sie
nomis, panašiai kaip grana
tos. Tada šovinys tiesiogi
niai žudo priešo karius ir 
gazais juos nuodija.

Plienui pramušti kanuo- 
liniai šoviniai yra pagamin
ti su tvirtais smailiais pir
magaliais. Jais apšaudo 
tankus, karo laivus, tvirtu
mas, šarvuotus traukinius, 
cementinius fortus ir t.t. 
Toks šovinys ne tuojaus 
sprogsta atsimušęs, bet pir
ma įlenda, o tik tada sprog
sta ir drasko. š.

Kunigai Turėtą Raust iš Gedos
Neperseniai užėjau pas 

vieną iš Lietuvos pažįstamą 
šeimyną (Brooklyne). Kaip 
tėvai, taip ir vaikai yra ti
kinti žmonės, priguli para
pijai. Nors jie žino, kad 
mano pakraipos yra skirtin
gos, negu jųjų, vienok, kai
po kaimynai iš Lietuvos, 
mes, suėję pasikalbėt, nie
kad nelietėme pažiūrų skir
tumų; jie nepaisė, kad aš 
neinu bažnyčion, o aš nepai
sau, kad jie eina.

Besikalbant mum apie 
praeitus laikus Lietuvoje, 
atėjo pas juos kokia tai jų
jų pažįstama moteris - pa- 
rapijonka, atnešdama par
duot įvairių katalikiškų 
brošiūrėlių - knygelių. Be- 
rodydama ir besiūlydama 
pirkt tas brošiūrėles mano 
kaimynui, kartu ir man pa
davė į rankas porą pasižiū
rėti, girdi, gal ir tamsta 
nusipirksi nors vieną kny
gutę. Pirmiausiai mane už- 
įdomavo mažytė brošiūrėlė, 
užvardinta “Sapnas Moti
nos Dievo — Malda Pono 
mūsų Jezuso Kristuso ir 
Motinos švenčiausios.” Ka
dangi aš jau buvau girdė
jęs apie kokį tai “panelės 
švenčiausios sapną” dar bū
damas vaiku Lietuvoj, tai 
dėl įdomumo nusipirkau tą 
“sapną,” užmokėdamas jai 
15 centų.

Dabar, pagavęs liuoso lai
ko, sumaniau perskaityt tą 
“motinos Dievo” sapną. 
Kaip nustebau, pamatęs, 
kokį jovalą kunigai leidžia 
žmonėm pardavinėt 20-ta- 
me šimtmetyje. Nejaugi dar 
gali rastis tarpe tikinčių 
žmonių tokių, kurie iš tik
rųjų tiki į tas pasakas, ko
kios toje brošiūrėlėje sura
šytos. Žinant, kad visokias 
katalikiškas knygeles, di
desnes ar mažytes, parašo

ne kas kitas, kaip patys 
kunigai, reikia stebėtis, 
kaip jie nerausta iš gėdos, 
matydami skleidžiant tarpe 
žmonių tokias nesąmones!

Čia paduosiu keletą iš
traukėlių iš to vadinamo 
“motinos Dievo sapno.” 9- 
tame puslapyje sako:

...“katras tą gromatą iš
rašys arba išmoks ant po- 
mietės, kad turėtų griekų, 
kiek yra mariose lašelių ar
ba giriose ant medžių lape
lių, visi griekai yra atleisti 
per pakūtą su Dievu tėvu 
ant amžių amžinųjų. A- 
men.” “Gromata” vadina 
tą patį sapną. To
liau, būk Jezusas Kristusas, 
atsikėlęs iš grabo, ten pali
kęs laišką. Apie tai ve kaip 
sakoma:

“Mūka mūsų Išganyto- 
jaus Jėzaus Kristaus, per
rašyta iš gromatos, rastos 
grabe mūsų Išganytojaus 
Jeruzolime, apreikšta per 
mūsų Išganytoją koplyčioje 
sidabriniam kryžiuje šven
tai Elzbietai karalienei 
Vengrijos, šv. Brigydai ir 
šv. Matildai, kurios norėjo 
dažinot apie mūką ir tik
rai apie tai kalba ir kada 
Jėzus apsireiškė dėl jų, tai 
į jas prakalbėjo: Mano my
limi vaikeliai! Žinokite, jog 
1502 Žalnieriai ir žydai ve
džiojo mane, surišo rankas 
mano užpakalyje, 23 žydai 
mušė per mano galvą ir vei
dą, 150 ypų aplaikiau per 
pečius; 50 kartų mušė ma- -- 
no kūną... buvau pešiotas ir 
tąsytas už barzdos 23 kar
tus... 150 kartų spjaudė ant 
mano veido; padarė 10 tūk
stančių skaudulių ant mano 
kūno... lašų kraujo ištekėjo 
iš mano kūno 3,800,430...”

Matote, kokis jovalas to
je “šventoje” knygelėje! Ir 
suskaityk tu man net 3 mi-

Molotovo Pasiūlymo Tekstas Dėlei Sovietų 
Respublikų Užsieninių Santykių 

ir Dėlei Savų Armijų
(Tąsa nuo 2 puslapio)

jotinio karo metu Sovietų Sąjungos tau
tų meilė savo armijai dar labiau sustip
rėjo; Sovietų žmonių pasididžiavimas 
Raudonosios Armijos pasisekimais ir 
didvyrybe juo labiau sustiprėjo ir pasi
darė dar visuotinesnis.

Ir iš tikrųjų, ar yra toks žmogus, ku
ris nematytų, kokią garbingą kovą veda 
mūsų armija dėlei Ukrainos išlaisvini
mo, dėlei Baltarusijos išlaisvinimo? 
Kas gi visa širdžia neįvertina, ką Rau
donoji Armija daro paruošti greitą iš
laisvinimą Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Moldavijos, Karelu - Suomių Respubli
kų?

Kas gi neatsimena, jog Sovietų ka
riuomenė apsaugojo Azerbaidžaną, Gru
ziją ir Armėniją nuo vokiečių fašizmp 
įsiveržimo? Ar yra tokia Sovietinė tau
ta, kuri negarbintų mūsų armijos už 
mūsų sostinės Maskvos apgynimą, už vo
kiečių ištaškymą Stalingrade ir už ofen- 
syvo pradėjimą ištisu frontu, už Lenin
grado apgynimą ir už visišką blokados 
nuėmimą nuo jo, o dabar už priešo gau
jų vijimą iš gimtosios mūsų žemės, ne
duodant jam laiko net atsikvėpti?

Kas gi, apart sergančiųjų fašizmo 
piktlige, dar nesupranta, jog Raudonoji 
Armija atlieka savo misiją ne tik savai 
tėvynei, bet ir visiems demokratiniams 
kraštams, kovojantiems už savo garbę, 
laisvę ir nepriklausomybę prieš mirti
nąjį fašizmo pavojų?

Kas, toliau, nežino, jog darbininkai ir 
darbininkės mūsų fabrikuose ir dirbtu-

vėse, kad vyrai ir moterys kolektyviuose 
ūkiuose, kad mūsų inteligentija, kad vi
si Sovietų Sąjungos žmonės yra pasiry
žę atiduoti visas*savo jėgas, kad tik pa
didintų Raudonosios Armijos galybę; 
kad jie pasiaukojančiu darbu atlieka pa
čiais veiksmais savo pareigą tėvynei, he
rojiškai Raudonajai Armijai?

Respublikų armijų junginių sudary
mas turėtų tarnauti mūsų armijos su
stiprinimui, kaipo, mūsų krašto gynėjos, 
kaip patikimos Sovietų Sąjungai tvirtu
mos. Nėra reikalo Sovietų Sąjungos 
priešams abejoti dėl to, kad per tuos 
naujus armijos dalinius dar sudrūtės 
mūsų valstybės jėgos. Tatai padarys 
mūsų priešus atsargesniais ateityje. Šis 
naujas augančio Sovietų Sąjungos tautų 
draugingumo įkūnijimas prisidės prie 
dar didesnio mūsų šalies prestyžo augi
mo Rytinėse ir Vakarinėse tautose.

II
Liaudies Užsienių Reikalų Komisariato 

Pakeitimas
Lygiai svarbus yra visos Sąjungos 

liaudies užsienių reikalų komisariato pa
keitimas į Sąjungos-Respublikų liaudies 
komisariatą. Pirm Sovietų Sąjungos su
kūrimo, greta Rusijos Federacinės So
cialistinės Sovietų Respublikos liaudies 
užsienių reikalų komisariato, buvo liau
dies užsienių reikalų komisariatai Uk
rainoje, Baltarusijoje, Gruzijoje, Armė
nijoje ir Azerbaidžane, ir šie komisaria
tai tam tikruose atsitikimuose palaikė, 
santykius su kitomis valstybėmis.

Ankstyvuoju laikotarpiu^ kai dar mū-

sų valstybė nebuvo suvienyta vienon Są- 
junginėn Valstybėn, bet susidėjo iš pa
skirų dalių, tai buvo padaryta eilė su
tarčių tarp paskirų Sovietinių Respubli
kų ir užsieninių valstybių. Kai kuriuose 
atsitikimuose Rusijos Sovietų Respubli
kos atstovus specialiai įgaliojo kitos So
vietinės Respublikos dalyvauti tarptau
tinėse konferencijose ir daryti sutartis 
su kitomis valstybėmis vardu visų ar 
kelių Sovietinių Respublikų. Draugas 
Stalinas sakė pirmajame Visos Sovietų 
Sąjungos Kongrese, kad:

“Tuo laiku Sovietinės Respublikos, 
nors jos drauge veikė, bet paskirai ėjo, 
svarbiausiai užsiėmusios klausimu dėlei 
išsilaikymo.”

Tatai buvo neišvengiamas dalykas 
pradiniame laipsnyje. Kuomet tapo su
kurta Sovietų Socialistinių Respublikų 
Sąjunga, pagal bendrąjį Sąjunginių 
Respublikų norą, tai buvo nutarta vie
name centre suvienyti santykius su už
sienių valstybėmis. Tada buvo įsteigtas 
visos Sąjungos liaudies užsienių reikalų 
komisariatas, kuriam buvo suteikta ga
lia atskirų Sovietinių Respublikų liau
dies užsienių reikalų komisariatų.

Nuo to laiko iki šių dienų visos Sąjun
gos diplomatiniai atstovai atstovavo So
vietinę Valstybę užsieniuose. Sutartys su 
svetimomis valstybėmis taipgi buvo da
romos tik Sąjungos vardu. Tatai buvo 
reikalinga tam tikrame mūsų Valstybės 
išsivystymo laipsnyje ir davė teigiamųjų 
vaisių — sustiprino (mūsų) Valstybę 
ir labai aukštai pakėlė jos vaidmenį 
tarptautiniuose reikaluose. Bet net ir 
tada, mūsų partijos suvažiavimo laiku 
1923 m., draugas Stalinas sakė:

“Mes dar ne kartą svarstysime tautinį 
klausimą, nes tautinės ir tarptautinės 
sąlygos keičiasi ir dar galės keistis. Aš 
neatmetu galimybės, jog toliau mes gal 
turėsime paskirstyti į dalis tulus komi

sariatus, kuriuos mes dabar suvienijame 
Respublikų Sąjungoje.”

Stalinas Numatė Pasikeitimus
Draugas Stalinas, kaipo geriausias 

tautiniu klausimu autoritetas, .ne tik 
mūsų partijoje ir ne tik mūsų šalyje, 
kuris kartu su didžiuoju Leninu padėjo 
Sovietų Sąjungai pamatus, jau net tuo
met nurodė, kad pasikeitimai tarptauti
nėje situacijoje ir tautinis išsivystymas 
daugiau negu kartą, pareikalaus Sovieti
nėje Valstybėje organizacinių pakeiti
mų. Kitokios padėties negalima nė išsi
vaizdinti ypatingai tokiam jaunam ir 
smarkiai augančiam organizme, kaip 
Sovietų Sąjunga.

Nūnai Sąjunginių Respublikų užsie
ninių santykių klausimas stovi visai ki
taip, negu buvo prieš dvidešimtį metų, 
kuomet Sovietų Sąjunga buvo įsteigta. 
Ši padėtis išaugo iš tų respublikų opiau
sių reikalų ir josios išsprendimą nustato 
interesai Sąjungos kaipo visos. Jau se
niai prabėgo tie laikai, kuomet tūlos už
sienio valstybės bandė nematyti buvimo 
Sovietų Respublikos, gimusios Spalių 
Revoliucijoj. Šiandien, priešingai, užsie
nio valstybėse auga pageidavimas už- 
megsti ir išplėsti diplomatinius santy
kius su mūsų valstybe. Suprantama, 
Pasaulinio Karo sąlygose, ši situacija 
susiduria su ypatingais ir gana svar
biais. sunkumais. Tačiau net ir karo lai
kais Sovietų Sąjungos tarptautiniai ry
šiai nuolatos plėtojasi.

(Daugiau bus)

lijonus aštuonis šimtus tūk
stančių keturis šimtus tris
dešimt lašų kraujo, išvar
vėjusio iš Jėzaus kūno! Ar 
katalikas, skaitydamas 

šiuos žodžius, įsivaizduoja, 
kiek gali būt kraujo iš tiek 
lašų? Juk ir į sloniaus 
“skūrą” nesutilptų! Gi pa
viršiai apskaitant, jeigu 
kraujas lašėtų po šimtą la
šų į minutę, tai užimtų 792 
valandas, virš 33 dienų... 
Bet kunigai, rašydami to
kias “maldas”, žino, kad 
karštai tikintis žmogus ne- 
mislija giliaus, apie ką jis 
skaito, — ot, tik atskirus 
žodžius leidžia per lūpas ir 
viskas.

(Tąsa 5-tame psl.)

EVERYBODY
EVERY PAYDAY

SAVINGIN 
WAR BONDS

Rakietinis Talkininkų 
Šautuvas Labai 

Smarkus
Paskutiniu laiku kanadie

čiai - anglai išvystė naują . - 
rakietinį šautuvą priešų 
tankams naikinti. Šautuvas 
tesveria tik 23 svarus, taigi* 
vieno kario nesunkiai tava- 
liojamas. Jis šaudo pustre
čio svaro bombomis, užtai
sytomis smarkiausiais spro
gimais.

Tokia rakietinė bomba 
pramuša plieno šarvus ke- 
turiu colių storio, o* prasi- 
kirtus vidun tanko sunaiki
na jame esančius priešus.

Amerikiečiai taipgi nau
dos šį naują pabūklą, * vadi
namą “piat.” *



Ketvirtas Puslapis
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Laisves Bendrovės Suvažia 
vimo Proga Pasveikinimai 

ir Aukos

kas, B’klyn, N. Y.; K. Mi- 
kolaitis, Baltimore, Md.; 
ALDLD 55 kp., B’klyn, N. 
Y.;'Alex ir Domicėlė Velič-

PHILADELPHIA, PA Binghamton, N. Y

Mes 
dar- 
tiek

(Pabaiga)
Stoughton, Mass.

“Malonūs Draugai: 
žinome jūsų energiško 
bo vaisius, taigi nors
ir mes su jumis. Džiaugia
mės ir sveikiname jus Lais
vės b-vės šėrininkus, priim
kite šį pasveikinimą ir do
vaną $10, nuo Stoughtono 
Lietuvių Draugysčių. Pilnai 
patenkinti Laisvės ideologi
ja ir jūsų darbštumu, tęs
kite tą gražų darbą ir ant 
toliau. Būkit tikri, kad 
Stoughtono lietuviai rems 

. jūsų darbą, jūsų pabriežtus 
planus šiuom svarbiausiu 
momentu ir visados. Drau
giškai, P. A. Jatul, iždin.”

Brooklyn, N. Y.
“Gerb. Draugai: Jūs su

sirinkote į dienraščio Lais
vės suvažiavimą tuo svar
biu metu, kuomet eina di
dieji mūsų karo prieš fa
šizmą mūšiai visuose fron
tuose ir kuomet rengiamasi 
atidaryti antrasis frontas. 
Toje karinėje dvasioje, aiš
ku ir suvažiavimas bus ve
damas.

Lietuv. Darbininkų Susi
vienijimo Centro Valdyba, 
todėl, sveikina Laisvės šė
rininkus ir linki geriausių 
pasekmių bendrame mūsų 
visų siekyj: juo greičiau 
sudaužyti fašizmą, laimin
gai baigti karą, juo grei
čiau išlaisvinti Lietuvą ir 
žymiai padėti Lietuvos liau
džiai atsibudavoti laimingą 
gyvenimą. Su sveikinimu 
sykiu įdedame ir čekį, $25 
vertės. Draugiškai, J. Ga- 
siūnas, LDS. Veikiantysis 
Sekretorius.”

Binghamton, N. Y.
“Brangūs Draugai! Svei

kiname jus visus ir linkime 
pravesti kuo geriausiai ta
rimus šiuo reikalu už 1000 iLDŠ 13 kp 
naujų skaitytojų dienraš- .York, NT 
čiui Laisvei per ištisus me
tus, už laimėjimą šio bai
saus ir pažūtingo karo kuo 
greičiausiai, už visų tautų 
vienybę, kad būtų galima 
sutriuškinti tą baisūną, fa
šizmą, už pirkimą 4-tos pa
skolos War Bonds. Taigi 
mūsų tokie yra sveikinimai 
suvažiavimui. Gaila, kad ne
galime sykiu dalyvauti. Su 
pasveikinimu siunčiu čekį 
sumoje $14. šešis dolerius 
už prenumeratą ir kitus su
važiavimui: A. J. K. Nava
linskai, $5. J. K. Vaičikaus- 
kai (gėlininkai) $3. Drau
giškai, J. K. Navalinskie- 
nė.”

Laisvės naudai ir kad Lais
vė gyvuotų ilgiausius me
tus. Sveikindami, siunčiame 
nors mažą finansinę para
mą Laisvei.

Radio Kliubas iš savo iž
do aukavo $5. Kliubo na
riai dar aukavo sekamai: 
M. J. Masys, $5^ Po $1: Dr.
M. D. Palevich, J. Nausėda, 
P. Vilnienė, V. Žabui, J. 

! Vasiliauskas.' Viso $15. 
Draugiškai, Detroito Lietu
vių Radio Kliubas, per M. 
J. Masys, Announceris.”

Šerų įsigijo
Francine Audra Pakali, 

Maspeth, N. Y. (2); Beat
rice Kalakauskaitė, B’klyn,
N. Y. (2); Stanley Bruso
kas, Brooklyn, N. Y. (2); 
A. Jocis, Bridgeport, Conn. 
(2); Antanas Gabalis, B’
klyn, N. Y. (2); Gustav 
Diržuvaitis, B’klyn, N. Y., 

; (2); Anna Malin, B’klyn, 
N. Y. (2); Kastancija Kar- 

ilonienė, Maspeth, N. Y. (2); 
Amelia Stupurienė, B’klyn, 
N. Y. (2); O. Kersevičie- 
nė, Paterson, N. J. (2).

Shenandoah, Pa.
“Gerb. Draugai: Šiuomi 

sveikiname Laisvės Bendro
vės suvažiavimą su $10 au
kų. Aukojo:

Kazys Motuzą $2. Stasys 
Kuzmickas, $1.25. Po $1: 
Kazys Naravas, V. Mauru
kas, V. Vasiliauskas, P. Ei
dukevičius, J. Stagniunas. 
Po 50c: G. Girdauskas, M. 
Minevičiūtė, M. Slekienė, J. 
Pacauskas.

Draugiškai,
J. Kuzmickas.”

Pavieniai ir organizacijos 
sveikina sekamai:

Po $10: B. Kirstukas, 
Cleveland, Ohio; Aido Cho
ras, Brooklyn, N. Y.; Jonas 
Vaiginis, B’klyn, N. Y.;

>., East New 
N. Y.; ALDLD 2 

Apskr., New York-New 
Jersey; Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas (ALDLD

Levanai, B’klyn, N. Y.; 
ALDLD 63 kp., Bridgeport, 
Conn.; Kazys Balčiūnas, 
B’klyn, N. Y.; Pranas Va- 
raška, B’klyn, N. Y.; Petras 
ir Margaret Taraškevičiai, 
Elizabeth, N. J.; Liudvikas 
Šilabaitis, Brooklyn, Conn.; 
Frank Navikas, Brooklyn, 
Conn.; J. ir A. Kalvaičiai, 
Maspeth, N. Y.; K. Milen- 
kevičius, B’klyn, 
Juozas Bertašius,
N. Y.; Elzbieta Grahickie- 
nė, B’klyn, N. Y.; Stefani
ja Sasna, B’klyn, N. Y.; 
Nellie Venta, B’klyn, N. Y.; 
Rušinskų šeima, Jackson 
Heights, N. Y.; ALDLD 1

•)

Eva Mizarai, Jackson 
Heights, N. Y.; Jonas Šimė
nas, Bellemore, L. J 
Balčiūnas, B’klyn, N.
V. ir O. Čepuliai, B’klyn, 
N. Y.; J. W. Thompson, 
Long Island City, N. Y.; 
Helen Jeskevičiutė, Jamai
ca, N. Y.; A. Verkutis, 
Woodhaven, N. Y.; J. Ažys,

J. Jodeikis, Yonkers, N.

Po $3: Charles Kairis, 
Brooklyn, N. Y.; Jonas 
Laurinaitis, Brooklyn, N. 
Y.; Vincas ir Kastancija 
Kartonai, Maspeth, N. Y.; 
George Wareson, B’klyn, 
N. Y.; P. ir A. Bukniai,

Tilvikas, Easton, Pa.; J. 
Weiss, S. B’klyn, N. Y.; 
George ir Sophie Stasiukai- 
čiai, Cliffside, N. J.; Wis- 
liam Skodis, B’klyn, N. Y.; 
Mike ir Emilija Leipai, B’-

mandai, Cleveland, Ohio; 
draugai rochesteriečiai (pa
žadėjo), P. Kapickas, B’
klyn, N. Y.; M. Panelis, Ba
yonne, N. J.

Po $6:
ir šeima,

M. Stakovas
Brooklyn, N.

Detroit, Mich.
“Gerb. Draugai Suvažia

vimo Dalyviai: Detroito 
; Lietuvių Radio Kliubas 

sveikina Laisvės Bendrovės 
Suvažiavimą ir linkėja kuo- 
geriausių pasekmių prave
dant įvairius nutarimus

j.., r x cv x x twxx^

Bunkai, B’klyn, N. Y.; Jo
nas Gužas, B’klyn, N. Y.

Po $5: Elsie ir Jonas Ga
šlūnai, B’klyn, N. Y.; Frank 
ir Anne Yakščiai, B’klyn, 
N. Y., Nick ir Frances Pa
kalniškiai, B’klyn, N. Y.; 
Adelė ir Beatrice Kalakaus-

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

KAINA 25c VŽ 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.

Po $2: V. J. Stankus, 
Easton, Pa.; Kazys Dzeveč- 
ka, New York City, N. Y.; 
Jonas Siurba, B’klyn, N. 
Y.; A. P. Bieliauskas, Rich
mond Hill, N. Y.; Jurgis ir 
Uršulė Bernotai, Woodha
ven, N. Y.; Juūzaš Stepo
naitis, Woodhaven, N. Y.; 
Julius Kalvaitis, B’klyn, 
N. Y.; Anna Philipse, Stam
ford, Conn.; Juozas Pliuš- 
čiauskas, B’klyn, N. Y.; A- 
lekas Giedra, White Plains, 
N. Y.; A. Kraujalis, White 
Plains, N. Y.; V. ir A. 
Paukščiai, Richmond Hill, 
N. Y.; Ig. Beeis, Elizabeth, 
N. J.; ALDLD 28 kp. Wa
terbury, Conn.

Po $1.50: P. Babarski, B’
klyn, N. Y.; Jurgis Dulkė, 
B’klyn, N. Y.; A. Babarski,

Susiorganizavo Demokratinių 
Lietuvių Tarybos Skyrius
Demokratinių Lietuvių Su

važiavimo Tarybos Skyrius Su
organizuotas sausio 30 d., 
įvyko susirinkimas Dem. Liet; 
Suv. delegatų. Susirinkimą ati
darė Centro Tarybos nariai: 
G. Lukoševičius, P. Zaleckas ir 
P. Mack. Po pranešimų ir ap
kalbėjimo likosi išrinkta val
dyba tęsimui ir pravedimui 
suvažiavimo tarimų. Pirminin
ku išrinktas G. Lukoševičius, 
pirmininko pagelbininku P. 
Zaleckas, susinėsimų, sekreto
rium išrinktas P. Mack, finan
sų sekretorė išrinkta A. Mer
kienė, už kasierių išrinkta O. 
žalnieraitienė.

Nutarta laikyti susirinkimus 
sykį kas mėnuo paskutinį mė
nesio sekmadienį. Susirinki
mas įvyko Šiaurės Dalies Re- 
publikonų Susivienijimo Kliu- 
bo patalpoj, 1218 Wallace St. 
ir likosi nutarta paprašyti 
kliuboį kad jis pavėlintų pa
daryti lietuvių centrą, O cen
trą tokį, kuriame būtų galima 
rinkti Lietuvos žmonėms dra
panas, laikyti susirinkimus, 
įtraukti Phila. lietuvių draugi- 
jas-organizacijas į šį svarbų 
ir garbingą darbą — pagelbė
ti Lietuvos- žmonėms; remti 
šios šalies vyriausybės karo 
pastangas.

Susinėsimų sekretorius apsi
ėmė parašyti pranešimus ki
toms draugijoms, kad jos iš
rinktų delegatus ir prisidėtų 
prie Lietuvos šelpimo. Pirmi
ninkas ir pirmininko pagelbi- 
ninkas — Lukoševičius ir Za
leckas apsiėmė aplankyti as
meniniai draugijas ir įtraukti 
jasias į šį platų komitetą.

Phila. lietuviai supras šio 
svarbaus reikalo darbą, kurį 
ves minėtas DLS Tarybos Sky
rius. Vėliau bus padaryta pra
nešimas apie vietas kitose vie
tose, apie parengimus ir ben
drą veiklą. Phila. lietuviai, 
kad ir pavieniai, gali dalyvau
ti šiuose susirinkimuose, duoti 
patarimus, raportuoti apie au
kas drapanų, aukų Lietuvos 
žmonėms. Susirinkimai įvyks 
paskutinį sekmadienį kas mė-

nuo, 1218 Wallace St., 2-rą 
vai. po pietų.

Pradžios darbui pirmutiniai 
aukavo DLST Skyriui: J. Geg- 
žnas $2; P. Mack $3; P. Kodis 
$5; A. žalis $2; P. Pilėnas, R. 
Merkis, P. Zaleckas, A. Smitas 
po $1. Viso $16. Garbinga pra
džia.

Geras Susirinkimas
ALDLD 10, 141, 149 kuopų 

įvyko bendras susirinkimas, į 
kurį skaitlingai susirinko na
rių ir gražiai diskusavo svar
bius organizacinius reikalus.

Svarstyta ALDLD Centro 
Komiteto mūšio orlaivio kam
panija, sukėlimui $150,000. 
Nutarta palikti šį kampanijos 
darbą kuopų valdyboms pra
vesti. Nutarta intensyviai dirb
ti Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo tarimų pravedimui. 
Phila. pažangieji lietuviai su
bruzdo, susidomėjo, nes jie 
permato, kad Lietuva bus iš
laisvinta Raudonosios Armijos 
su Lietuvos pulkais. Visi pasi
rengę dirbti dėl Lietuvos žmo
nių pagalbos; dėl šios šalies 
karo pastangų. Tai geras 
žingsnis pirmyn. ALDLD 10 
kp. išrinkta valdyba iš veiklių 
draugių ir draugų ir mes tiki
mės, kad kuopos veikla sustip
rės. Pirmutinę narę ALDLD 
vajuje įrašė J. Šmitienė—Mrs. 
Jocienę. Bendrai visos trys 
kuopos nusitarė gauti naujų 
narių. Rep.F. W. SHALINS i

(Shalinskas) 5

FUNERAL HOMEj
84-02 Jamaica Avenue I

Opposite Forest Parkway J 
WOODHAVEN, N. Y. i

K Suteikiam garbingas laidotuves

i 8150 įf Koplyčias suteikiam nemoka- Į į mai visose dalyse miesto. | 
£ Tel. Virginia 7-4499 |

| CHARLES’ I

Šis ir Tas
Orlaivininkas Frank J. 

chinsky (Jono Bučinąko 
nūs) šauniai pasižymėjo karo
veiksmuose. Jis tapo apdova
notas garbės žyne “Distin-

Bu-
sū-

parapijos 
savo liuos- 
darbui dėl 
s. Jos taiso

Grupė lietuvių 
moterų pašvenčia 
iaikį pagelbiniam 
Raudonojo Kryžiai 
raiščius žaizdų aprišimui. Ne
seniai buvo įdėtas jų paveiks
las vietos laikraštyje. Grupėje 
yra 18 moterų: M. Noreikie- 
nė, J. Aleksandravičienė, P. 
Vaičiulienė, 13. Meškūnienė, 
Rakauskienė, A. Mikalajūnie
nė, N. Skrebienė. M. Keršie
nė, J. Oraska, Martinienė, M. 
Pundienė, E. Bučmskienė, M. 
Kavaliauskienė, A. Palmickai- 
tė, A. Skrebytė, J. B. Lasko, 
F. Kunce ir E. Jaškauskienė. 
Jos dirba labai naudingą dar
bą šalies gynime.

Sausio 31 d. tapo palaido
tas Glenwood kapinyne Mikas 
J-'altušnikas, ilgametis šio mies
to gyventojas. Jis paliko duk
terį Steffie ir sūnų Stanley, 
kuris šiuo metu y? a armijoj, 
Camp Gruber, Okla.

Le VANDA i
| FUNERAL PARLORS J 
:| Incorporated j
i| J. LEVANDAUSKAS i 
re Graborius-Undertaker I

337 UNION AVENUE į 
į BROOKLYN, N. Y. į 
‘ Tel. STagg 2-0783 ?
‘ NIGHT — HAvemeyer 8-1158. 1

Po $1: S. Brusokas, B’
klyn, N. Y.; Ignas Karto
nas, Tuckahoe, N. Y.; Wal
ter Skipit, Brooklyn, Conn.; 
Antanas Gražulis, B’klyn, 
N. Y.; Al Bepirštis, B’
klyn, N. Y.; F. Bepirštis, 
B’klyn, N. Y.; St. Brusokas, 
B’klyn, N. Y.; S. Griškus, 
B’klyn, N. Y.; St. Barkus, 
B’klyn, N. Y.; Nuo drau-

Reiškiame nuoširdžią pa
dėką visiems už sveikini
mus ir gausias aukas!

Laisvės Adm-cija.

Washington. — Amerika 
ir Anglija žiūrės, kad Ispa
nija tikrai laikytųsi bepu- 
siškumo kare tarp talkihin- 
kų ir Vokietijos.

GERA ORKESTRĄ
Yra gyvybė baliams, vestu* 
vėms ir įvairioms parems.

Antano Pavydįs 
ORKESTRĄ

Yra geriausia lietuvių Or
kestrą Didžiojo New Yorko 

apylinkėje — unijinė 
orkestrą.

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

Telefonas Elizabeth 3-3889 r ■ , * .*
1 I .m I IĮ

UP-TO-DATE j

BARBER SHOP J
K. DEGUTIS, Savininkas į

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue |

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. į
Brooklyn į

GERAI PATYRŲ BARBERIAI |

LIETUVIŠKAS i

TRAKTYRIUS I
(VALGYKLA IR ALINE) j

Didelis pasirinkimas visokių i
Vynų ir Degtines į
Kasdien Turime j

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidal !
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzanunuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam 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 j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Vasario 2 d. vietos laikraš
tyj buvo įdėtas vienos nebe
jaunos merginos (83 metų am
žiaus) atžymėjimas darbo 
Raudonajam Kryžiui. Ji yra 
siuvėja nuo pat vaikystės me
tų. Kai prasidėjo karas, tai ji 
nuolatos dirba Raudonajam 
Kryžiui, — siuva įvairius reik
menis. Viso jau yra pasiuvusi 
per tūkstantį įvairių dalykų. 
Tai bent darbuotoja! Jos var
das Maiy F. Lvon, gyvena 40 
North St.

Jau didesnė pusė Literatū
ros Draugijos kuopos narių 
pasimokėjo šių metų duokles. 
Reikėtų, kad ir kiti nevilkinant 
pasimokėtų. Kviečiame tatai 
padaryti sekančiame kuopos 
susirinkime, vasario 11 d.

Vasario 11 d., apart svars
tymo organizacijos reikalų, 
bus skaityta labai svarbi dr. 
A Petrikos paskaita, temoje 
“Tarybinių Lietuvių Literatū
ra Tėvynės Karo Metu.” Toji 
paskaita — tai įdomi peržval
ga to didelio darbo, kurį dirba 
Tarybų Sąjungoj gyveną lie
tuviai rašytojai. Kad artimiau 
pažinti jų darbo svarbą, tai 
būtinai reikia išklausyti šią 
paskaitą! Visi kuopos nariai ir 
j ii draugai esate kviečiami da
lyvauti !

Jasilionis.

i J. GARŠVA i

f

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: EVergrccn 8-9770

g MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
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.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508f GREEN STAR BAR & GRILL

a Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST.

(Skersai nuo Republic Teatro)
BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-8698



GEORGE
0 PINEAPPLE ST-, BROOKLYN, N.Jy

APVALYTOMS
Tinkajitis pilnai priežiūrai. LeĄfcvas fąbrlko 

darbas. Nuolatinis darbus. Gera algi 
'KreipkitČs .

........... .........
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at-
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the

Y.

No.

Artikulas III
(Feljetonas)

Manau, 
reikalo nei aiškinti, kad 
žygį atlikti pačiam vie- 
be niekeno paramos, tai 

negeresnės pasekmės, 
Frepesoriui Pakštui suor-

iš savo pusės, kur 
progą, iškerta pro- 
šposą. Beje, labai 

atsiprašau, mielas

savo misijos tikslą, nuta- 
nuodugniau patirti, su 

turiu reikalą. Todėl ir ša
jam : žinote, gerbiamas

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Piliečių Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, 7 d.
vasario, 8 v. v., 376 Broadway. Pra
šome narius dalyvauti. — M. Kaz
lauskas, sekr. (29-31)

to be consumed off

HADJISAVAS & 
KAKOYIANNIS

Brooklyn, N.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 susirinkimas įvyks 

vasario, 8 v. v. LDP Kliube, 408 
Court St. Kviečiame draugus daly-' 
vauti šiame susirinkime, nes bus no
minuojami kandidatai į LDS Centro 
Valdybą. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių prirašyti prie organizaci
jos. (31-33)

Ot, kaip kunigai šviečia 
savo parapijonus!

Naviko Petras.

pavestame name. Bet mano 
stovybė minimoj konferenci
joj, per bolševikų pasidarbavi
mą, tapo atmesta. Mat, dabar
tiniu laiku pro-nacių vieninte
liu gyvenimo tikslu yra kova 
prieš bolševizmą, žinoma, ka
dangi pro-naciai ginklų netu
ri, tai kovoja liežuviais. Bol
ševikai gi 
tik gavę 
naciams 
garbingai 
pone, kad iki šiolei dar nepa
sisakiau, kas esu. Tokiu būdu 
jum nėra žinoma, su kuomi 
turite reikalą. Esu Paulius, la
bai teisingas žmogus, kaip ir 
jūs, sveikas, esate. Atvykęs to
limą kelionę, net iš šiaurinės 
Amerikos, atstovauju lietuviš
kus pro-nacius.

Dar turiu pridėti, kad mano 
atstovaujamų pro-nacių padė
tis yra* blogesnė už patį di- 
džiausį blogą. Jų ateitis yra 
tamsesnė už visas tamsas su
dėjus į daiktą. Dėl tos prie
žasties, kad pro-naciai, būda
mi pritrenkti šios jų didžiulės 
nelaimės, patys yra bejėgiai 
ratavotis iš hitlerinių spąstų, 
kuriuos jiems pastatė Pranas 
Ancevičius ir kiti Hitlerio pro
pagandistai. Tai išimtinai tik 
man vienam tenka rūpintis jų 
likimu.

Šiuos faktus apie pro-nacių 
būklę papasakojau savo nau
jam pažįstamam tuo tikslu, 
kad įtikinus jį, jogei mano da
lyvavimas konferencijoj, kad 
ir slaptai, neapsakomai daug 
sumažintų pro-naciam kentėji
mus ir apsaugotų juos nuo 
gręsiančio jiems dar didesnio 
pavojaus.

Matydamas, kad savo būsi
mą pagelbininką sugraudinau 
netoli ašarų, perstatydamas 
jam pro-nacių * "nepavydėtiną 
būklę, pradėjau eiti prie užsi
brėžto tikslo. Nutykojęs pato
gų momentą, sakau jam: Jūsų 
man parama, kurios maloniai 
maldauju, gerbiamas pone, 
bus tikra Dievo palaima ma
no atstovaujamiem pro-na
ciam. Mat, jeigu “Trijų Di
džiųjų” nutarimai, kas liečia 
pro-nacius, pasiliktų jiems ne
žinomi, tai visi, pradedant Gri
gaičiu ir baigiant Kybuku, ga
lėtų išeiti iš proto ir vietoje 
meluoti ir keikti bolševikus, 
pradėtų savo laikraščiuose ra
šyti teisybę, ko pasekmėje pra
dėtų rietis tarp savęs ir iš
duotų vieni kitų žulikystęs. 
Mano prašymas štai koks: Su
rasti kokį nors plyšį tame rui
me, kuriame įvyks konferenci
ja, taip, kad manęs nieks ne
galėtų patėmyti, o aš sau ra
miai kiurksodamas, galėčiau 
matyti ir girdėti konferencijos 
eigą.

Dėl mano tokios propozici
jos teheranietis pusėtinai smar
kiai užsigavo. Sako: Ką ma
nai, ponas Pauliau, aš dėl ko
kių man nežinomų pro-nacių 
rizikuosiu savo likimą? Juo 
labiau, kad naudojuosi ma
nim visų dideliu pasitikėjimu 1

Taigi, taigi, sakau jam: 
Tam tik ir galima atlikti bile 
kokią garbingą žulikystę ir pa
sekmingai meluoti, kuris nau
dojasi visuomenes dideliu pasi
tikėjimu. Jum, gerbiamas po
ne, nėra jokio pamato baimin
tis, kad dėlei to’prisieitų nu
kentėti kokį nesmagumą’. Už-j 
tikrinu jumis, malonus priete- 
liau, kad už jūsų patam avimą, 
bus atlyginta sąžiningai ir su’ 
didele padėkavone. Mano at-i 
stovaujami pro-naciai iškauli
na Nemažas sumas pinigų iš jų 
apkvailintų žmonių “Lietuvai 
vaduoti,” o*šis mudviejų žygis,' 
kaip tik ir bus pats svarbiau
sias ‘‘Lietuvos vadavimas.” 
Kaiip matote, čia yra proga, 
palyginti, už mažą pasiaukoji
mą tapti turtuoliu ir prasimuš
ti į aukštos klasės draugiją. 
Tai dar ne viskas. Jėi, gerbia
mas ponas, tikite į už.grabinį 
gyvenimą,; Ui už šitąjūsų.pa-

Galutinai paaiškėjus, kad 
“Trijų Didžiųjų” konferenci
joj negalėsiu dalyvauti nei su 
patariamuoju balsu, nuspren
džiau išbandyti visas galimy
bes patekti konferencijon po
žeminiu keliu, kaipo slaptas 
tėmytojas. Mano supratimu, 
atrodė, kad bus labai didelė 
svarba pačiam matyti konfe
rencijos eigą, kad vėliau ne
reiktų be jokių tikrų davinių 
spėlioti: Tas buvo tarta, tas 
buvo užtylėta, kitu klausimu 
buvo ginčytasi ir neprieita prie 
susitarimo.

Kitas didžiausios svarbos 
klausimas, kaip ana, ve, Pa- 
balčio valstybių, paliktas ka
boti ore, į kurį pro-naciai žiū
ri, kaip lapė į šermukšnes, ne
galėdami atsakyti į klausimą 
ar tos valstybės nusileis kada 
ant žemės, ar pasiliks kaboti 
ore ant visados? Kad išvengti 
tokių ir jiems panašių tuščių 
spėliojimų, jūsų Paulius ryžosi 
patekti konferencijon, nepai
sydamas, kad tas grasintų jam 
ir netekimu laisvės, 
nėra 
tokį 
nam 
būtų 
kaip 
ganizuoti Baltoskandijos fede
raciją.

Taigi, pirmutiniu reikalu 
buvo susirasti padorų žmogų 
(žinoma, ne bolševiką), kuris 
patarnautų kaipo perėjimo til
tas. Kai žmogaus tikslas yra 
padorus ir teisėtas, tai laimė 
pati ateina į glėbį, kaip ši
mutis Grigaičiui. Besišulinė- 
jant aplink Sovietų ambasadą, 
teko užmegsti pažintį su vie
tiniu gyventoju teheraniečiu, 
labai maloniu ir prielankiu 
žmogumi.

Pirmame pasikalbėjime su 
nauju mano pažįstamu suži
nojau, kad jis yra tarnautoju 
Sovietų ambasadoje, užiman
tis labai atsakomingą vietą, 
kaipo vyriausias šlavikas. Su
žinojus apie tai, jūsų Pauliui 
net akys prašvito. Tuojau su
pratau, kad mano reikale nie
kas kitas geriau nepatarnaus, 
kaip šis naujai sutiktas ponas. 
Betgi pirmiau, negu atidengti 
jam 
riau 
kuo 
kau 
pone, man, kaipo svečiui jūsų 
mieste, būtų neapsakomai ma
lonu turėti su ponu platesnį 
pasikalbėjimą apie jūsų mies
to vietines aplinkybes ir abel-' 
nai apie pasaulinę situaciją. 
Būčiau labai dėkingas, jei po
nas sutiktumėt nusivesti ma
ne kur nors į saugią užeigą, 
kur galėtume niekeno netruk
domi sueiti į tikrą, prieteliš- 
ką pažintį.

Teheranietis mano pasiūly
mą priėmė su maloniu pasiten
kinimu ir ne po ilgam sėdėjom 
du vienu prie nedidelio stale
lio ir sudauždami stiklelius už 
viens kito sveikatą, pradėjome 
pokalbius. Iš pasikalbėjimo su
pratau, kad turiu reikalą su 
žmogum, visapusiai apsišvietu
siu, plačių pažiūrų į gyvenimą, 
bet nenusistovėjusiu politikoje. 
Tas jūsų Pauliui pakėlė ūpą, 
manau sau, gerai, kad nepasi
taikė susitikti kokį bolševikiš
ką akiplėšą. Su šiuo žmogum 
bus nesunku susitarti.

Negaišuodamas laiko, ėjau 
prie užsibrėžto tikslo. Sakau: 
Žinote, gerbiamas prieteliau, 
jūsų nuoširdus atvirumas, su
teikė man jumis pasitikėjimą. 
Taigi, aukštai gerbdamas jū
sų teisingumą, atidengiu jums 
mano misijos paslaptį, kuri 
mane čionai atvijo. Tikiu, bū
site girdėję apie nelaimin
giausius sviete sutvėrimus, ku
rie yra vadinami lietuviškais 
pro-naciais. Tai šitų pro-nacių 
aš esu atstovas, atvykęs čionai 
dalyvauti Trijų Didžiųjų kon
ferencijoj, kuri Už poros die
nų prasidės, jūsų priežiūron

Kunigai Turėtų Rausti 
Iš Gedos

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 10232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6201 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, 
premises.

GEORGE 
HARRY

6204 -11th Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 10287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD TIEDEMANN
113 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 18084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control La.w at. 
1311 — Avenue Z, Borough of Brooklyn.) 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY GURJRIERI
1311 Avenue X, Brooklyn, N. Y.i

NOTICE Is hereby given that License No.. 
E 47 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, from house 4o house; 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 

. Control Law, Borough of Brooklyn, County.
of Kings. |

BENJAMIN RICHELSON
58 Gerry St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE la hereby given that License No. 
EB 2101 baa been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law gt 
423 — Seventh Avenge. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DENIS BROUGHTON
423 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.<

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 18012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iaw at 
1020 — Avenue X. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEONARD MOSC1IITTO
1020 — Ave. X. Brooklyn, N- Y-

NOTICE is hereby given that License No- 
GB 10177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ofi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 52 
I’rc»q>cct St., Borough, of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RAMON JtŲIZ
52 Frogj^ft St. Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Toliau, pabaigoj tos kny

gutės, ant 16-to puslapio 
aštriai grąsina tiem, kurie 
neplatins to "‘sapno”; sako:

“...Kas gi turėtų ši laiš
ką, o neduotų perskaityti 
arba perrašyti kitam, tas 
žmogus bus prakeiktas ir 
atmestas nuo karalystės 
dangaus.”

O ve ką apturės tie, kurie 
turės ir skaitys šį sapną:

“... kuris žmogus turėtų 
šitą laišką godonėje... per
kūnai ir griausmai jam ne
kenks, be šventos spavied- 
nės nenumirs, be priėmimo 
kūno ir kraujo mano neper- 
siskirs su šiuo svietu...”

O ve, ką moterys aptu
rės: “...katra moteris tapo 
apvaisinta, o turės šį laišką 
pas save, lengvai pagim
dys...”

Matote, apsirgus moterei 
palagu, nereikia šaukt dak
taro, kad palengvint skaus
mus, o tik laikyk rankoje 
“motinos Dieno sapną”, tai 
nieko nei nepajausi, ir štai 
kūdikis jau guli šalia ta
vęs... Kažin, ar nors viena 
katalikė moteris bandė 
praktikuot šį kunigų pata
rimą?

Kad įrodyt šios knygpa
laikės tikrumą, tai ve kokį 
paaiškinimą prideda:

“Laiškas šitas buvo siųs-: 
ta popiežiui Leonui, o po
piežius perrašė jį savo bro
liui karaliui ir draugam jį 
perskaityt. Tas pats laiškas 
per spaudą pagarsintas per 
dabartinį popiežių Piusą

Pauliaus Raportas iš “Trijų 
Didžiųjų” Konferencijos

Laisve, Lithuanian Daily News

Montello, Mass:

HELF WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

.... .  i« uHowwn't hl ..............—

APVALYTOJAI
Pilno laiko pastovus darban. Dieninis darbas.

Kreipkitės j Personnel ofisą.
SEARS ROEBUCK £ ŲO,, J

2337 .Beverly Road, Brooklyn.
. . (SO

BERNIUKAI 
Lengvas fabriko darbas. 
Linksmo? darbo sąlygos. 

DAVID BAMBERGER. INC. 
115 West »lst Street.

NAKTINIS SARGAS. 
Pilno laiko pastovus darbas. 
Kreipkitės į Personnel ofisą. 
SEARS ROEBUCK & CO., 

2807 Beverly Road, Brooklyn.

Moterų Apšvietus Kliubo 
metinis susirinkimas įvyko sau
sio 28 dieną. Narių atsilankė 
pusėtinas būrelis. Tarpe kitų 
tarimų, nutarta rengti vaka
rienę, kuri atsibus vasario 26 
dieną, subatos vakare, Lietu
vių Tautiško Namo svetainėje. 
Narės pasižadėjo suaukoti vai-, 
gių. Kaip kurios aukavo pini
gais. Pelnas nuo vakarienės 
bus skiriamas vilnų fondui/. 
Mat, mūsų draugės mezga,' 
kiek galėdamos dėl draugų 
kovotojų — lietuvių raudonar
miečių.

Mūsų delegatės, važiuoda
mos į Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą, apsčiai nuvežė 
mezginių. Ir dabar vėl pasiųs
ta 3 svederiai, 16 porų koji
nių, 3 poros pirštinių.

Sausio mėnesį, tai yra, šią 
žiemą, numezgė sekamai: D. 
Bartkienė 7 svederius, 13 po- 
roų kojinių, 3 poras pirštinių. 
J. Stigienė — 14 porų kojinių;! 
E. ‘Rendzevičiene — 13 porų 
kojinių. M. Gutauskienė, M.t 
Smaliukienė ir O. Orentienė- 
po 4 poras kojinių. E. Simana-; 
Vičien€ ir B. Verveckienė po į 
2 poras kojinių. Smagu, kad: 
draugės taip darbuojasi. Dirb
kite ir daugiau.

Viena mūsų kliubo narė, tai 
drg. Agota Kukaitienė sunkiai 
serga. Jai padaryta operacija 
Goddard ligoninėj, Brocktone. 
Vėliname draugei greitai pa
sveikti. ( ,

Žemaitė.

Penktas Puslapis

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

siaukavimą pro-nacių reikalui, 
po mirties gausite danguje vie
tą greta kunigų. Matote, pro- 
nacinis judėjimas labai arti
mai susirišęs su dvasiškių rei
kalais. Pats šventas Tėvas ir 
beveik visi kunigai bolševizmo 
bijo labiau, kaip katė' vande
nio. Dabar jau galite suprasti, 
kokį garbingą darbą atliksite 
savo patarnavimu. Sakau tik
rą tiesą, be drąsos į aukštesnį 
gyvenimą nepakilsite, todėl ne
praleiskit šios progos, kuri ža
da jums turtą ir garbę.

Teheranietis pažvelgė į ma
ne abejingai ir sako : Ponas 
Pauliau, ’ mudviejų dar per 
trumpa pažintis, kad galėčiau 
sutikti su jūsų siūloma propo
zicija. Aš ir sakau jam: Su
tinku su jūsų nuomone, ger
biamas pone, atsargumas le
mia žmogui pasisekimą. Dary
kime pertrauką mūsų pasikal
bėjimui, o rytojaus sulaukę, 
susitikime šioje vietoje.

Iš visko matyti, kad susita
rimo bus pasiekta pageidauja
ma kryptimi.

Paulius.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

1942 ir 1943 metais daug 
LDS ir LLD kuopų, buvo įstp- 
jusios į Meno Sąjungą. “Ypač 
1942 metais abiejų organiza
cijų apie 40 kuopų įstojo į 
LMS, sumokėdamos po $5 ir 
$3 duoklių į metus,” sako 
LMS Naujienos.”

“Vienok 1943 metais jau ne 
visos mūsų broliškos kuopos 
atnaujino savo narystę į 
LMS. . .”

Negerai.
“Tad mes,” sako “LMS 

Naujienos,” “ir vėl kviečiame 
LDS ir LLD kuopas ateiti Lie
tuvių Meno Sąjungai tal
kon ...”

Talkon ateiti reikia, ir atei
ti tuojau.

Meno veikla yra reikalas 
viso demokratinio judėjimo. 
Abidvi šios organizacijos turi 
bendrai apie keturius šimtus 
kuopų. Kodėl jos visos negalė
tų paremti Meno Sąjungos, pa- 
simokėdamos nors po $3 per 
metus ?

REIKIANEREIKIA PATYRIMO
LAIVAMS APTARNAUTOJŲ

DARBININKŲ
BŪTINAM KARO DARBUI

APAČIŲ VALYMAS -
BOILERIO VALYMAS

TANKŲ VALYMAS
PAPRASTI DARBININKAI

BENDRAM DARBUI
LAIVŲ VALYMUI

LATHE HANDS
MAŠINISTAI

MERGINOS
ERIE BASIN, BROOKLYN.

(33)

MERGINOS IR MOTERYS

VYRAI
Gyvybiniai Svarbiems
Kariniams Darbams

WESTERN
ELECTRIC CO

(X)

(36)

(33)

(37)

(81)

14

(32)

(37)

(33)
(32) VIRĖJOS

(81)

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Asmenys iš karinių darbų ar iš 
būtinų darbų nepriimami be 

atliekamumo pareiškimo.

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Mums reikia vyrų, daug vyrų ... 
Dirbti Vidui ir iš Lauko

KRAMER-BRANDEIS, INCv
159 MADISON AVE. MANHATTAN

■>

■Stow

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

ROY ENGINEERING & 
IRON WORKS, INC.

51 Otsego St., Brooklyn, N. Y.
(kamp. Bay St., Erie Basin)

55c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
PROGA UŽDIRBTI IKI $30 I SA

VAITE TRUMPU LAIKU. 
PENKIŲ DIENŲ SAVAITĖ 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
OPPENHEIMER CASING CO.

430 WASHINGTON ST.,

Iš kariniu darbų reikia turėti atliekamumo 
pareiškimą.

APVALYTOJAI. daliai laiko, 7—11 A.M.
Pilnam laikui 7—3:30 P.M.

Nuolat. Y.W.C.A., 30—3rd Ave., Brooklyn-
. (33)

PALAIKYT JOS PLAUKIOJANČIUS 
PERGALEI

OPERUOTI ENGINE LATHES 
ANT VIDUTINIO IR SUNKAUS 

DARBO
NE PRODUKCIJOS DIRBTUVE
VIRŠIAUSIA MOKESTIS

VIRŠLAIKIAI, 
DIENINIS DARBAS

REIKIA MERGINŲ BENDRAM DARBUI 
PRIE VAIKŲ KAUPELIŲ 

CENTURY KIDDIE 
147 W. 35TH ST.

KREIPKITĖS, TELEFONUOKITE AR 
RAŠYKITE

O. T. FARBROT, PLANT SUPT.

APVALYTOJAI IR PEČKURIAI 
Apartmentiniuose Būdinkuose 

Kreipkitės
McRae Building Corp., 

515 Madison Avo.

Sudėjimui ir pakavimui vyriškų kaklaraiščių. 
Lengvas fabriko darbas.

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER, N.Y.C.

(34)

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Ave. 

Kearny, N. J. 
arba

Proga
Nuolatiniams darbams laike karo ir po karo.

MERGINOS IR MOTERYS 
FABRIKO DARBAS

MERGINOS
Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas. Pradžiai 50c j valandą. Laikas ir 
pusė už viršlaikius. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės
79 BRIDGE STREET, BROOKLYN, N. Y.

) (31)

KRAUTI SVARBIAS KARO MEDŽIAGAS 
MŪSŲ ARMIJAI

GEROS DARBO SĄLYGOS

, vy.RAS
Patyręs riešutų kępintojas ar norintis mokytis 
to amato. Nuolatinis darbas dabar ir po karo.

WALKER 5-8656.

BERNIUKAI
Bendras fabrjkp darbas.. Linksmos, sąlygos.

MERIT DISPLAY CARD CO. 
120 E. 16th St.

MERGINOS
Bendram darbui. Gera alga. Linksmos darbo 

sąlygos. Kreipkitės 
MERCER DOLL CORP.

62 GREENE ST., N.Y.C. (3-čios lubos)
(31)

VYRAI
Bendram darbui. Gera alga. Malonios sąlygos. 

Kreipkitės
MERCER DOLL CORP.

62 GREENE ST., N.Y.C. (8,čios lubos)
(31)

1561 Boulevard 
Jersey City, N. J.

Pirmad. iki šeštad. nuo 8:30 A.M. iki 5 P.M.
Iš būtinų darbų reikia turėti pąliuosavimo 

pareiškimą.

PAKUOTOJOS
Lengvas darbas. Patyrimas nereikalingas.

830 i savaitę.
KLEIN BERGER,
79 Madison Ave.

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$23.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS J 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(X)

GERI DARBAI, GERAI APMOKAMI 
New York City Housing Authority 

Priimami Ne Piliečiai 
PEČKURIAM $1,500 Į METUS

ANGLIŲ PRISTATYTOJAMS $1,400 Į MET. 
MALIAVOTOJŲ PAGELBINIAM $5 J DIEN. 

APVALYTOJAMS $1,320 I METUS 
Patyrimas Nereikalingas

KREIPKITĖS RED HOOK HOUSES 
OFFICE, 62 MILL ST., BROOKLYN.

(33)

BE PATYRIMO
PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
PRIE SODĖS MERGINOS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

TOLLEFSEN BROTHERS
128 BEARD ST.

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer Sewing mašinos 

GERA ALGA. NUOLATINIS
DARBAS.

EMPIRE SPORTING GOODS,
92 BLEECKER ST.

EGZEMINUOTOJOS
Patyrusios prie bliuskučių ir pajamų.

NUOLATINIS DARBAS
Apmokamos Vakacijos.

32 WEST 18TH ST.,
12-tos lubos

OPERATORĖS
Patyrusios Prie Single Needle.

NUOLATINIS DARBAS
Vakacijos Su Alga.

32 WEST 18th ST.
12-tos lubos.

MERGINOS—MOTERYS
Dry cleaning dirbtuvėj. Gera alga.

ROSE & CO.,
349 Kingsland Ave., Brooklyn. EV. 9-5383.

(37)

FABRIKO DARBAS
Nuolatinis darbas. Kreipkitės asmeniškai.

PETERS BROS. RUBBER CO., INC., 
160 JOHN ST., BROOKLYN, N. Y.

■ (X),

ALCOA Reikia Darbininkų 
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbą.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors .šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien 

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.
U.S. EMPLOYMENT SERVICE 

of^he
War Manpower Commission 

šeštos lubos
Bank of Manhattan Blclg.,

Queens Plaza Long Island City
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą. (36)

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas nereika
lingas. 5 DIENŲ SAVAITĖ, 46 Valandos, 
$19.60 J SAVAITĘ. Attendance bonus $8.65. 

Produkcijos bonai iki $10 j savaitę.
MELE MFG.

150 W. 22nd St.

BERNIUKAI
Pilnam ar Daliai Laiko 

Pasisiuntinėjimui ir pagelbėjimui išsiuntimų 
departmente. Puikiausia proga.

Pastovus darbas.
TIMELY

15 West 37th St., N. Y. C.
(33)

JAUNI BERNIUKAI
Lcngvs Fabriko Darbas 

Patyrimas Nereikalingas. Nuolat. 
MATYKITE MISS BYE

FIBRE CORD.
755 East 134th St.

BERNIUKĄ! 16-17
Sįt drafto pratęsimai^. Gera algą laike 

mokinimosi. pokarinis amatas.
I. & S, GLICK 

1104 į’aeific St., Brooklyn 
(Franklin Ave. ‘ stotis).

REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 
VIRIME, NAMŲ AR RESTAU

RACIJOS PĄTYRJMU.
GEkoS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 

PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBB 
TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 

IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFTS
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ,

.., W TOSST 28BJD N. J,

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES. 

GEROS ALGOS 
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL CO.
540 W. 50th St.

Phone CIRCLE 7-5297

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir 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 paliuoaavim® 

pareiškimo.

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

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

(Arti Canal St. Stn. 7th ir 8th Ave. aubve) 
Iš būtinų darbų reikia paliuoaavimo.

•___________________________ <81)

MERGINOS FABRIKO DARBAM
. Maisto gaminimo fabrikas, nuolat; 

pokarinis darbas. Gera alga.
MAX AMS, INC.

872 GREENWICH ST., N.Y.C.
(81)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 
Patyrimas Nereikalingas. •

MATYKITE MISS BYE
FIBRE CORD.

755 East 134th St.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 W. 28RD ST., N. Y.

Vyrai lengvam fabriko darbui. 5 dienų 
savaitė, Gera alga, su viršlaikiais.

VALENTI BUTTON w6rKS,
2-02 — 27tb Ąve., Ąstoria, L. J.

(34)

VYRAI
Patyrę ir be patyrimo. Darbas t>jie Sheet Me

tai ant karinių užsakymų.
POKARINĖS PROGOS

40 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ 
VALANDŲ VIRŠLAIKIŲ UŽ LAIKĄ IR 

PUSĘ
LABORATORY FURNITURE 

CO., INC.
37-18 NORTHERN BLVD., L. I. CITY 

STilweJl 4-8300

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ tvarkytojos 
Maudynių priruošejos 
119.50 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUST
HOTEL S

OPERATORĖS
Dirbti ant Singer Sewing mašinos, siūti pa
klodes, langam parėdalus ir studio couch už
valkalus. Patyrusios ir nepatyrusios. 40 va

landų. Laikas ir pusė už viršlaikius.
STANDARD STUDIO SETS,

454 Broome St., WAlker 5-0622. (32)

MERGINOS - MOTERYS ' 
Patyrimas nereikalingas, lengvas fabriko dar

bas ir pakavimas. Pilnam ar daliai laiko. 
DE LACKNER PAPER NOVELTIES CO.

4 WEST 16TH ST., N.Y.C.
(31)

JAUNOS MERGINOS—lengvam darbui Sandė
lio rūme, patyrimas nereikalingas, gera alga.

LITTLE FOLKS KNITWEAR
10 W. 33rd St. (8-tos lubos)

(31)

VYRAI
Fabriko darbininkai. Didelis maisto gaminimo 

fabrikas. Pastovus pokarinis darbas.
Gera alga.

MAX AMS. INC.
, 372 GREENWICH ST., N.Y.
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Užrakintas Ofisas Irgi 
Nesaugus

Apie 6 vai. pereito penkta
dienio vakarą du plėšikai pa
sitiko jau išėjusį iš Bankers 
Federal Savings and Loan As
sociation ofiso jo vedėją The- 
nan, Jr., įsakė jam grįžti, at
rakinti duris, atidarinėti šėpas 
ir stovėti, kol jie susirinko ten 
buvusius $3,500. Tada jį suri
šę jie prasišalino, užgesinę 
šviesas ir užrakinę duris.

Saulaukęs 80 metų, bet neiš
mokęs mirti lovoj, George Ber
ger užsimušė iškrisdamas pro 
langą nuo 2 aukšto, Bronxe.

Plėšikai Dienos Metu 
Pačiupo $30,000 ir 
Paskendo Minioje

Belieka Tik Savaite Iki Tos
Didžiosios Lietuvių Liau 

dies Teatro Dienos
Vasario 13-tą visi keliai ves 
didžiulę Ukrainian National

iš vardo, kalba apie visų 
mokratiškų kraštų,, tuos

dė

Lepkės Numarinimas Vėl 
Atidėtas

Sukniasiuviams ir Jų 
Draugams

Home svetainę, 216 Grand St., džiausius patrijotuC kurie 
Brooklyne, kur Lietuvių Liau
dies Teatras perstatys du vei
kalus. Tais garsiaisiais veika- vyriausybių 
lais yra “Aš Jau Partizanas,” keičia savo darbais, 
originaliai autoriaus buvęs pa- I 
vadintas “Dėdės Silvestro Kie
me,” ir “Vos Neapsivedžiau.”

Apie ką tie du veikalai kal
ba i

JULIA STANKAITIENĖ, 
Lietuvos kaimietės rolėje vie
name ir labai norinčios ištekė
ti panelės rolėje kitame veika
le.

šeši ginkluoti plėšikai, su 
skarelėmis užsirišę burnas, už
klupo grįžtančius iš banko su 
algų pinigais du West Side 
Iron Works viršininkus, 801 
Greenwich St., N. Y., lydimus 
ginkluoto policisto Thomas G. 
Griffin, ir atėmė iš jų $30,- 
000. Sušokę savo mašinon, plė
šikai . pabėgo. Penki pirmiau 
iššokinėjo iš mašinos, o vienas, 
paskutinis likęs mašinoje, su 
kuria plėšikai bėgo, susidūrė 
su kita mašina ir iš to stroko 
pabėgo palikdamas apšaudy
toj mašinoj vieną iš dviejų pa
sigrobtų maišų. Jame buvo 
$16,300, kurie grįžo firmai.

Trys vyrai, Mr. Frederico, 
direktorius, ir W. Stradman, 
algų išmokėtojas, su policistu 
Griffin grįžo iš Manufacturers 
Trust Co. banko, esančio prie 
8th Avė. ir 14th St. Parvažia
vus, prie pat durų, juos pasi
vijo tie maskuoti plėšikai ir 
iššokę iš mašinos suvarė juos 
į gretimai esamo bildingo, 803 
Greenwich St., koridorių, už
varė laiptais ir įsakę nekrutė
ti, patys sušoko į mašiną ir nu-į 
dūmė.

Tuo tarpu prie šapos priva-l 
žiavo Theodore Yellin, firmos 
savininko Yellin brolis. Api
plėštiems šūktelėjus pro langą !
apie padėtį, jis leidosi plėši- partizano rolėje, pasiryžęs vi- 
kus vytis su policistais, sutik- šiem naciam parodyti kelią— 
tais pakelėje. To pasekmėje į peklą.
ir atgauta minėtoji suma. i Pirmasis, kaip suprantama 

■■■ '1 ■' ' ........... —

JUOZAS BYRONAS, Petro

&f

sa-
pa-vo didvyriškumu stebina 

šaulį ir net didžiausių kraštų 
nusistatymą pa-

Paskilbęs raketierių-gengste- 
rių karalius Ixniis (Lepke) 
Buchalter ir jo kompanai kri- 
minalybėse Emanuel (Mencly) 
Weiss ir Louis Capone, kaip 
atrodo, gali tebebūti ir labai 
toli nuo elektros kėdės — o 
gal ir niekad joje nemirs. Jų 
numarinimas 
tu atidėtas.

Atidėjimą 
rius Dewey,
tijinio apeliacijų teismo teisė
jas Irving Lehman sakė, kad 
nesą priežasties, dėl ko jiems 
ir vėl neturėtų būti duotas 
naujas teismas.

jau ketvirtu kar-

įsakė gubernato- 
o vyri ausis vals-

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
Kartu Tilps Į Sales

LAISVES BAZARE
šiemet Laisves Bazaras bus puošniose ir 

erdviose salese

GRAND PARADISE HALLS
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Bazaras bus tris dienas:
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo 3, 4 ir 5 Dienomis
March, 3, 4, 5,1944

Pasamdytos dvi puošnios ir erdvios salės, kur telpa virš 
3,000 žmonių kartu. Ballroom vietos šokiam ir antroje 

pusėje estrados atskira salė valgiam ir gėrimam.
Abiejose salėse yra gražūs barai.

PRAŠOME BAZARU1 DOVANU
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame bazarui aukų iš visų kolonijų.

Kaip tie beginkliai, karui 
nemobilizuoti, militariško muš
tro nemokinti žmonės iškyla į 
karo milžinus? Kaip jų nuo
gos rankos pavirsta į galingą 
karo įrankį? Kokiu būdu jų 
akmuo, kirvis, jiešmas nugali 
nacių šautuvus? Tas viskas ne
buvusiems partizanuose tebė
ra miglose, bet tas viskas bus 
parodyta šioje jaudinančioje 
dramoje, kaip ji šiandieną pa
sikartoja . šimtuose Lietuvos 
kaimų, gal būt, ir mūsų gim
tajame kaime.

Kitas veikalas, “Vos Neap- 
sivedė,” yra komedija ir vien 
tik iš-jos vardo jau galima su
prasti, kad ateinant į Ukrai
nian National Home šio mė
nesio 13-tą pravartu atsinešti 
ekstra skarytę ašaroms — šį 
kartą ašaroms juoko iš Morte
lės (J. Stankaitienės) nelai
mių.

Autore SveturgimiŲ Rei 
kalais Knygos Kalbės 

Sueigėlėje

Didysis moteriškų drabužių 
siuvėjų lokalas — Internatio
nal Ladies Garment Workers 
Unijos Lokalas 22-ras ruošiasi 
rinkimams savo viršininkų, 
biznio agentų ir delegatų j 
konvenciją.

Rinkimai įvyks vasario 17- 
tą. Balsavimų vietos bus pa
skelbtos vėliau.

Unijos eiliniai nariai nori iš
rinkti tokius viršininkus ir de
legatus, taipgi biznio agentus, 
kurie gerai rūpinsis eilinių uni- 
jistų darbininkų reikalais

Eiliniai nariai arba kaip 
amerikoniškai vadinama “rank 
and file” 22-ro Lokalo išstatė 
savo kandidatus, kurie numa
toma darbininkų reikalams ir 
pergalei naudingiausiais, že
miau paduodamą kandidatų 
sąrašą patariama išsikirpti, 
nes nežinia, ar vieta leis kitu 
kartu perspausdinti.

Išsikirpkite ir tie, kurie 
sate sukniasiuviais. Bėgiu 
karnos savaitės ne vienas
sieisite savo gimines ar drau
gus, dirbančius toje industrijo
je ir narius 22-ro lokalo, ka
dangi lietuvių randasi šimtai 
toje ‘industrijoje. Paraginkite 
juos dalyvauti balsavimuose ir 
balsuoti už savo reikalų gynė
jus, Rank and File kandidatus, 
štai tas sąrašas:

I Pild. Tarybą (Executive 
Board): 

Mabel Brown 
Sonia Chaikin 
Bertha Edgecombe 
Sam Goldstein 
Pearl Kleinman 
Sarah Licht 
Abraham Lupin 
Catherine Moreland 
David Greenstein 
Philip Rosen b arg 
Sonia Schechter 
David Turner 
Meyer Weiss 
May Wilson

I

Į Pašalpos (Relief) Komitetą:
Ester Carrol 
Edith Mendick, 
Mildred Peters.

Henry Shimoff
A. Skolnick
Isidore Woissberg

Konvencijos Delegatus:
D. Aber
Berger
Mabel Brown
Chaikin
Ray Feinblatt
Goldman

Džiūrimanai Pagerbė 
Negrą Džiūrės 

Pirmininką

N. K.

Motina Paliko Kūdikį 
Prieglaudoje

Nenorėdama rizikuoti, kas 
atsitiks su jos 3 metų sūneliu, 
Mrs. Mildred Van Orden atida
riusi į pamestinukų vaikų prie
glaudą duris įleido sūnelį pa
laukti, kol “mama nupirks ken- 
džių,” su rašteliu rankoj. Iš 
rašto išskaityta, kad jos vyras 
yra kartkartėmis pabėgęs iš 
armijos ir ji negauna pagal
bos, kad kitas, mažesnis kūdi
kis serga ir .kad ji, išbandžiusi 
viską ant svieto išlaikymui šei
mos sykiu, toliau nebeturi iš
teklių ir nebeišmano, kur pa
galbos j ieškoti.

Motina rašė, kad jinai‘trokš
ta ko greičiausia surasti būdą 
jų išlaikymui ir atsiimti pas 
save.

Pašaukta policija motinos 
jieškoti, bet kol kas jos nebuvo 
radę.

Mrs. Mildred Van Arden, 
21 metų, pagaliau tapo polici
jos surasta, ir įkaitinta paliki
me vaikų. Tačiau teisėjas pa
leido ją be kaucijos, sakyda
mas, kad, pagal jos pasakoji
mą, ji yra prisikentus gana. 
Vienok jinai dar turės stoti 
teisman.

Ji gyvenusi su dviem kūdi
kiais mažame kambarėlyje, 
1992 Webster Ave., Bronx, ir 
už 4ą renda jau buvo nemo
kėta, gręsė išmetimas. Jos 13 
mėnesių dukrytė randasi For
dham ligoninėje, serga difte- 
rija.

Karo Paskolos Vajus 
Eina Sėkmingai

Miesto mažiukai Ketvirto
sios Paskolos bonų pirkėjai 
jau prašokę pusiaukelio mar
kę. Viso krašto plotme išpil
dyta 74 nuošimčiai kvotos. 
Vajus eina sparčiau, negu ku
ris kitas iš buvusių pirmiau.

Turintiems liuoslaikio po- 
piečiais verta išgirsti Mrs. Lau
ra Z. Hobson, autorę apie sve- 
turgimius parašytos knygos 
“The Trespassers.” Mrs. Hob
son kalbės šio trečiadienio, va
sario 9-tos popiečio 4 :30 vai., 
American Common patalpose, 
40 East 40th St., New Yorke.

Jos tema bus apie “atidėlio
jimus, kurie lėšuoja gyvastis; 
kaip veikia mūsų immigraci- 
jos įstatymai ir ką mes galė
tume padaryti tuo klausimu.” 
Pirm prelekcijos bus arbatėlė 
su 25c įžangos.

Šeši asmenys gavo netikėtą 
šmirkšlinę maudynę trūkus 
didžiajai vandens įvadai ir 
vandeniui iššovus aukštyn 15 
pėdų ant šaligatvio prie 
Church ir Braclay Sts., New 
Yorke.

Kaltina Turgavojus 
Gelžkelio Tikietais

ne- 
lie-
su-

Tūlas Harry Craig Cooper 
areštuotas kaltinimu, kad jis 
sugrobdavęs gelžkelių tikietus 
ir turintiems būtinai važiuoti 
pardavinėdavęs nesvietiškomis 
juodojo turgaus kainomis. Ji
sai pelnydavęs net iki $600 
per dieną.

J Biznio Agentus:
Rubin Berger 
Louis Cozak 
Jack Goldman 
Fanny Golos 
Samuel Haber 
Evelyn Levine 
Herman Migdol 
Alex. Modeli 
Gussie Price

Ba

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, nuolati

nis darbas dirbti Bar & Grill bizny
je. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 6 
vakaro. Sekmadieniais nedirbama. 
Alga nuo $30-35 į savaitę. Valgis ir 
gėrimas. Kreipkitės vakarais po 6 
valandai. Taipgi gali atsišaukti mo
teris ar mergina. Cleveland Palace 
234 Cleveląnd St., East New York. 
Tel. Ap. 7-9718. Privažiuoti galima 
Jamaica linija, išlipkite ant Cleve
land St. stoties^ * (31-33) •

w'

Haber 
Alex Kolkin 
Lupin 
Migdol 
Schechter 
Shinoff 
Skolnick 
Weiss 
Wilson 
Weissberg.

Kai kurių ir kitų sukniasiu- 
vių (ILGWU) lokalų eiliniai 
nariai turės savo atskirus slei- 
tus kandidatų. Tarpe tų yra 
Operatorių Lokalas 117-tas 
Finišerių Lokalas 9-tas.

Stampos ir Punktai

ir

Herbert T„ Miller, pirmas 
negras buvęs išrinktas forma
liu Kings County džiūrės, ta
po savo bendradarbių (Įžiūri
mai! ų pagerbtas specialiu laiš
ku teisėjui Samuel S. Ijeibo- 
witz.

Savo laiško džiūrimanai sa
ko, jog jis parodė sumanią va
dovybę ir supratimą dalykų. 
Prie to jie pareiškė pageida
vimą, kad ši praktika būtų tik 
pradžia “mišrių tribunalų vyk
domosiose, įstatymiškose ir 
teisdarybinėse mūsų vyriausy
bės šakose.

Kenuotos apelsinų sunkos ir 
maišytos su grapefruit šiemet 
būsią daugiau, bet kainos bū
siančios aukštesnės.

■

i

Rudos stampos (mėsai, rie
balams, sūriams, kenuotai žu
viai) su raidėm V, W ir X ge
ros dabar. Stampa Y įeis ga
llon 13-tą, stampa Z—20-tą. 
Štampų V, W ir X laikas baig
sis vasario 26-tą.

Žalių štampų (keruotiems 
vaisiams ir daržovėms) G, H 
ir J laikas baigsis 20-tą.

Cukraus stampa 30-ta ket
virtoj knygelėj gera penkiems 
svarams cukraus iki kovo 31- 
mos.

Batų stampos, 18-ta pirmoj 
knygelėj ir orlaivinė stampa 1 
trečioj knygelėj, yra gerps 
pirkti po porą batų neribo
tam laikui.

Aliejaus kurui 2 period ku
ponų laikas baigiasi šiandien, 
7-tą.

* Have vou 
BOUGHTVOUR 
£>BONDS

« eOUGHl EXTRA MARIJONOS

i.

TH

WAR LOAN

BROOKLYN

UBO/? LTCEl/M
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

g

DANTŲ GYDYTOJAS j
DR. A. PETRIKĄ j

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: ’į
9—12 ryte į
1—8 vakare *

Penktadieniais uždaryta. <

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

♦

BROOKLYN
282 Union Avė.

GERIAUSI GĖRIMAI IR

| AMO N D PAIR

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

i LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
L nigiai palaikys jums bi daiktą.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

□ LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ iQt STANLEY MISIŪNAS

/ Ii SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-68tf4

■■ •

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

DIAMOND ENSEMBLE
first in her h

'H QUALITY

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

NO. 070 lioth jor
1 <i d ) C. r o s b y
Matched 1 4K gold $ZLC0<rings, intricately n r
fashioned in ro
mantic designs. 
Lovely. Weekly Terms

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N

Tel. STagg 2-2178.• -

iW;i




