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šios dienos Laisvėje gerb. 
skaitytojas ras trumpą Ovadi- 
jaus Savičiaus parašytą gene
rolo Vlado Karvelio biografi
ją.

Generolas Vladas Karvelis 
yra dar jaunas vyras — tik 
apie 42 metą amžiaus ir jis 
jau gražiai pasižymėjo, tiek 
prieš karą Lietuvoje, tiek ka
ro metu Raudonojoj Armijoj 
Tarybų Sąjungos gilumoje.

Generolas Karvelis vado
vauja vienai lietuviškų, divi
zijų Raudonosios Armijos ei
lėse, didvyriškai kovojančių 
prieš vokiškąjį neprietelių.

Nenuostabu, kad gen. Kar
veliui Raudonosios Armijos va
dovybė pavedė tokią atsako- 
mingą vietą. Jis turi nepapras
tus gabumus, daug militarinio 
mokslo ir yra karštas lietuvių 
tautos patrijotas, Lietuvos my
lėtojas. Tik tokie komandieriai 
ir tegali pasekmingai vado
vauti kariuomenei. . Faktinai, 
beveik visi Raudonosios Armi
jos komandieriai, kurie daly
vauja frontuose, yra jauni vy
rai, galį atlaikyti visokius 
šiurkštumus ir sunkumus.

No. 34

mūsų tautos narsuo- 
Vladas Karvelis pa- 
pasauliui: Lietuvos

pa-
Lu-
ne-
po-

Ir štai 
lis, gen. 
reiškia 
žmonės, kurie 1940 metais ap
sisprendė gyventi tarybiniu 
gyvenimu, kitokios santvarkos 
ten neįsileis, nepaisant, kaip to 
norėtų visokį smetonininkai, 
visoki lietuviškieji kryžiokai, 
visokie lietuvių tautos priešai, 
besivadiną net ir gražiais pa- 
trijotiniais vardais.

—Lietuva buvo ir bus tary
binė respublika! — sako gene
rolas Karvelis. — Kurie ban
dys grąžinti ten dvarininkų ir 
fašistų valdžią, tie skaudžiai 
nusivils.

Perskaitę gen. Karvelio 
darytąjį (iš vien su gen. 
kas’u, estu) pareiškimą, 
kaip jausis tūli lietuviški
nios ir ponai, kurie jau gami
nasi bizūnus Lietuvai valdyti!

Iš Europos pranešama, kad 
Hitleris Lietuvoje organizuo
jąs “lietuvišką kariuomenę” 
kovai prieš Raudonąją Armi
ja-

Ar jūs manote, kad neatsi
ras kvislingų, kurie į tokią 
“kariuomenę” įstos?

Taip, atsiras.
Atsiminkime, kad 1941 me

tais Hitleris taipgi buvo suor
ganizavęs keletą šimtų tokių 
niekšų, kurie jam padėjo Lie
tuvą okupuoti, kurie vieną 
Kauno tiltą saugojo, kad per 
jį hitlerininkams būtų buvę 
lengviau į Kauną įsibriauti.

Aišku, nemažai tos rūšies 
lietuviškų nenaudėlių tuomet 
krito, o kurie išliko —
kad jiems kada nors dėl savo 
judošiškų darbų reikės 
prieš liaudies teismą.

Tokie kvislingai, galimas 
daiktas, dabar ir bandys stoti 
į lietuvišką “kariuomenę,” 
hitlerininkų vadovaujamą.

Tautininkų-fašistų “seime,” 
Įvykusiame šeštadienį New 
Yorke, vienas žmogus davė 
pasiūlymą pasveikinti Lietuvos 
partizanus.

Nusigando smetonininkai, 
kad jų “seime” gali atsirasti 
ir tokių, kurie žmoniškiau pra
deda protauti. Susimaišė lyde
riai. Pamikčioję, jie, žinoma, 
įnešimo nepriėmė.

Bet tas pats “seimas-” nuta
rė pasveikinti “diplomatą” Ba
lutį ir jam pasiųsti net $500 
aukų!

žino,

stoti
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AMERIKIEČIAI ITALIJOJ VIS 

LAIMI; ANGLAI TURĖJO 
TRUPUTJ PASITRAUKT

Alžyras. — Amerikiečiai 
per įtūžusias kautynes lai
mėjo naujas pozicijas 1,703 
pėdų kalne į šiaurius nuo 
Cassino, vakariniame Itali
jos fronte. Telieka tiktai 
100 jardų amerikiečiam pa
siekti garsųjį benediktiečių 
vienuolyną ant šio kalno.

Teigiama, kad naciai šį 
vienuolyną pavertė savo 
tvirtuma. Bet amerikiečių 
generolas Clark uždraudė 
bombarduot vienuolyną.

(Fašistų radijai skelbia, 
jog Amerikos kariuomenė 
su 400 tankų atakuoja vo
kiečius Cassino srityje.)

Šėlsta mūšiai pačiame 
Cassino mieste dėl kiekvie
no namo.

(Naciai pasakoja, būk an
glų kariuomenė pradedanti 
laivais kraustytis iš naujo
jo talkininkų įsiveržimo 
ruožto, netoli į pietų vaka
rus nuo Romos.)

Amerikiečių spaudos pra- j kad nėra vilties greitai už- 
nešimai sako, jog vokiečiai, imti Romą.

Japonai Turi Būti Muša
mi ir Sausumoje

desperatiškai atakuodami, 
privertę anglus kai kur tru
putį pasitraukt atgal Net
tuno ruožte, į pietų vakarus 
nuo Romos.
Vienoj vietoj anglai sunai

kino prasiveržusią pirmyn 
vokiečių grupę, o likusius 
suėmė.

(Vichy radijas sakė, jog 
amerikiečiai todėl taip įtū
žusiai atakuoja vokiečius 
ties Cassino, kad nori at- 
liuosuot nacių spaudimą į 
pietų vakarus nuo Romos.)

Vokiečiai įiek tiek laimė
jo Cisternos apylinkėj, nau
jojo įsiveržimo ruožte, bet 
kitoje fronto dalyje, į pietų 
vakarus nuo Romos, ameri
kiečiai truputį pasivarė pir
myn.

Abiejuose frontuose buvo 
nušauta 24 iš 70 atakavu
sių nacių lėktuvų. Talkinin
kai neteko penkių lėktuvų.

Associated Press teigia,

Perlų Uostas. — Ameri
kos laivyno fcomandierius, 
adm. Nimitz pareiškė, jog 
jis netiki, kad “vien iš jū
ros galima būtų sumušt Ja
poniją.” Jis sakė, jog turės 
būti siunčiamį amerikiečiai 
Chinijon mušt japonus sau
sumoje ir lėktuvais iš Chi- 
nijos aikščių atakuot Japo
niją. į

AMERIKA DAR SYKĮ
ĮSPĖJO SUOMIJĄ

NUSTOT KARIAVUS
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Cor
dell Hull vas. 8 d. vėl įspė
jo Suomiją (Finliandiją), 
kad jinai turi susitaikyt su 
Anglija ir Sovietų Sąjunga, 
o jeigu ne, tai Suomija su
silauks blogų pasekmių.

Waterburietis Saržentas Albertas 
Strižauskas Žuvo Kare

Saržentas Albertas Strauss (Strižauskas), iš Water
bury, Conn., sūnus demokratinės lietuvių visuomenės 
veikėjų, draugų J. ir M. Strižaiiskų, žuvo Anglijoje, ei
damas karines pareigas.

Albertas Strižauskas buvo 24 metų amžiaus. Jis tar
navo techniniu saržentu: buvo radijo operuotoji! ir ka- 
nuolininku Lekiojančioje Tvirtumoje (Flying Fortress), 
šią liūdną žinią tėvai gavo telegrama iš karo depart
ment.

Albertas Strižauskas buvo gabus, smarkus vyras, vei
kęs Lietuvių Darbininkų Susivienijime ir dainavęs Vi
lijos Chore. Jo brolis, Klemensas Strižauskas, šiuo me
tu dirba Washingtone valstybės akounteriu, o tėvai gy
vena Waterbury j, — tėvas, Juozas Strižauskas, yra di
džiulio Waterburio Lietuvių Kliubo gaspadoriumi.

Laisvės redakcija reiškia nuoširdžią užuojautą drau
gams Strižauskams dėl netekimo gabaus sūnaus, Alber
to, taipgi Klemensui — dėl netekimo mylimojo brolio.

Tegu jaunojo Alberto Strižausko mirtis paskatina 
kiekvieną iš mūs dar ląbiau remti mūsų krašto karines 
pastangas, kad fašizmas juo greičiau būtų sunaikin
tas, karas laimėtas ir taika užtikrinta!

Taip, saržento Strižausko jauna gyvybė nežuvo vel
tui!

(Prašome dd. waterburiečių parašyti išsamesnę žu
vusiojo Alberto Strižausko biografiją).

PASITRAUKĘS SUOMI
JOS PREMJERAS

Stockholm, vas. 9. — Suo
mijos (Finliandijos) cenzū
ra užslėpė paskutinį Ameri
kos įspėjimą jai, kad Suomi
ja liautųsi kariavus prieš 
Sovietus ir kad susitaikytų 
su Anglija. Bet Švedijos 
radijas pranešė suomiams 
šį Amerikos pagrąsinimą. .

(Šveicarijos laikraščiai 
rašo, kad pasitraukęs Suo
mijos ministeris pirminin
kas Edwin Linkomies.'Ber
lyno radijas už tai apšau
kęs jo pasitraukimą iš suo
mių valdžios “išdavyste 
prieš Vokietiją, kuri lie jus 
kraują už savo sąjunginin-Į 
kę Suomiją.”)

Sakoma, kad Anglijos ir 
Suomijos darbo unijų atsto
vai slaptai tariasi Švedijoj, 
jieškodami būdų, kaip Suo
mija galėtų pasitraukt iš 
karo.

Nacių radijas pasakojo, 
būk jų lėktuvai sunkiai su
žaloję keturis talkininkų 
laivus Anzio ir Nettuno uo
stuose, vakarinėje Italijoj.

RAUDI INO JI ARMIJA NUŠLAVĖ NACIUS 
NUO RYT. DNIEPRO KRANTŲ TIES

NIKOPOLIU; UŽMUŠĖ 15,000 JŲ
London, vas. 9. — Rau

donoji Armija vakar atė
mė iš vokiečių Nikopolį, 

mangano metalo pramonės 
centrą, 57,000 gyventojų 

miestą, pietinėje Dniepro 
upės kilpoje, Ukrainoje, ir 
visiškai nušlavė nacius ant
rapus upės nuo Nikopolio. 
Kuomet trečioji (Malinov- 
skio) armija puolė priešus 
Nikopolyje, vakariniame 
Dniepro upės šone, tai Ket
virtoji (Tolbuchino) armija 
smogė vokiečiams rytinia
me upės šone, ir apvalė nuo 
hitlerininkų visą šį 1,628 
ketvirtainių mylių ruožtą, 
tarp Bolšaja Lepeticha ir 
Ivanovskoje miestų.

Paskui Ketvirtoji Ukrai
nos armija persikėlė į vaka
rinį Dniepro šoną ir šonan 
šturmavo vokiečius Nikopo
lyje.

Tuose veiksmuose buvo 
užmušta 15,000 nacių, su
imta 2,000 pagrobta dideli i

kiekiai jų ginklų ir amuni
cijos, ir atvaduota apskri
čių miestai Kamenka, Bol- 
šaja Lepeticha ir daugiau 
kaip 40 kitų gyvenamųjų

SUNAIKINTA IR PA
GROBTA DAUG VOKIE

ČIŲ ĮRENGIMŲ
Per keturių dienų kauty

nes Nikopolio srityje Sovie
tų jėgos sunaikino 53 priešų 
tankus, 217 kanuolių, 118 
minosvaidžių, 370 kulko
svaidžių, 1,277 trokų ir 570 
vežimų su kariniais krovi
niais.

Tuo pačiu laiku raudon
armiečiai pagrobė nuo vo
kiečių 24 tankus, 392 ka- 
nuoles, 180 minosvaidžių, 
473 kulkosvaidžius, daugiau 
kaip 4,000 šautuvų ir auto
matinių šautuvų, 1,686 tro- 
kus, 86 traktorius, 181-ną 
motorinį dviratį, 18 radijo 
perduotuvų, 1,118 vežimų su

Ukrainoje Sunaikinta bei Suimta 
54,000 Nacių per 10 Dienų

London, vas. 9. — Per de
šimt dienų Ukrainos fron
tuose Sovietai užmušė dau
giau kaip 50,000 vokiečių, 
nelaisvėn paėmė 4,000, visai 
apsupo 225,000 ir supliekė 
bei nugrūdo atgal dar 14 
nacių divizijų, apie 210,000 
hitlerininkų.

Raudonarmiečiai vis kie
čiau veržia ir neatlaidžiai 
naikina 10 vokiečių divizijų 
Zvenigorodkos - Špolos sri
tyje, palei vidurinę Dniep
ro upės tėkmę. Čia per die
ną buvo atvaduota dar de-1

vynios gyvenamosios vie
tos.

Į šiaurius ir vakarus nuo 
Novosokolnikų, linkui Lat
vijos, Sovietai atėmė iš na
cių dar kelias gyvenamąsias 
vietas, o į pietus nuo Siver- 
skio atkariavo Torkoviči 
geležinkelio stotį ir dar ke
letą vietovių.

Vien šiame fronte per 24 
valandas ' buvo sunaikinta 
3,000 hitlerininkų, suimta 
grupės vokiečių ir pagrobta 
gana dideli kiekiai ginklų ir 
amunicijos.

Baltarusija ir Ukraina Ruošiasi 
Siųsti Savo Diplomatinius 

Atstovus Amerikon ir Anglijon

LENINGRADO PARTIZA
NŲ VEIKSMAI.

Leningrado gubernijos 
partizanai užklupo vokie
čius viename kaime, užmu
šė 120 priešų ir išlaisvino 
3,000 sovietinių piliečių, 
kuriuos naciai rengėsi va
ryti į vergų darbą Vokieti
joj-

štai, kas fašistams rūpi ir 
ko jie siekia!

Tenka pasveikinti valstybės 
sekretorių p. Hull’ą už tai, 
kad jis nors sykį viešai ir 
tvirtai pasakė Suomijos fašis
tams: Pasitraukite iš karo!

Ne kaip jausis “demokrati
nė” Helsinkio valdžia. Prastai 
jausis ir josios šalininkai Ame
rikoje, kurių tarpe yrk nema-

4žai ir lietuviškų kryžiokų.

Sovietų Kariuomenė Va
ro Naujų Ofensyvą Ar- 

. tyn Krivoj Rogo
Maskva, vas. 9. — Trečio

ji Ukrainos armija pradėjo 
smarkų ofensyvą artyn 
Krivoj Rogo, didžio geležies 
pramonės centro.

International News, ame- 
rik. .žinių agentūra, skai
čiuoja, kad Ukrainoje viso 
apsupta ir naikinama 250,- 
000 vokiečių.
a Fašistiniai radijai šakė, 
jog Sovietai, turbūt, steng
sis visomis pusėmis apsupt 
vokiečius Narvos mieste, 
Estijoj, ir toliau maršuot į 
vakarus.

Amerikos Kariuomenė 
Visai Užėmė Strate

ginę Salą Kwajalein
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų marininkai ir 
kareiviai visiškai užėmė 
K w a j a lein, strateginiai 
svarbiausią salą Marshall 
salyne. Tapo sunaikinti bet 
kokie japonų pasipriešini
mai Kwajaleine.

Dabar tik keturios iš 
svarbesnių Marshall salų 
telieka Japonų rankose. Jo
se esą 10,000 japonų, įskai
tant ir darbininkus.

Amerikos lakūnai ir lai
vynas bombarduoja priešų 
pozicijas šiose, salose.

LONDON. — Ukrainos Sovietų Respublika ir Balta
rusijos Sovietų Respublika neužilgo kreipsis į Angliją, 
Jungtines Valstijas ir Kanadą, kad priimtų šių sovie
tinių respublikų diplomatinius atstovus ir kad atsiųstų 
Anglijos, Amerikos ir Kanados atstovus į Baltarusiją 
ir Ukrainą, kaip pranešė New Yorko Herald Tribune 
dienraščio korespondentas iš Londono, vas. 8 d.

(Pągal paskutinį Aukščiausios Sovietų Tarybos nuta
rimą, šešiolika sovietinių respublikų turės savus užsie
nio reikalų komisariatus - ministerijas ir savas armi- 
jas.)

Herald Tribune korespondentas rašo, jog trys Pabal
tos Tarybų Respublikos — Lietuva, Latvija ir Estija— 
taip pat prašys Ameriką, Angliją ir Kanadą priimt šių 
respublikų diplomatinius atstovus ir atsiust Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Kanados atstovus į Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją, kai tik jos bus atvaduotos nuo vokiečių.

Iš patikimų, šaltinių sužinota, kad tos sovietinės res
publikos ypač ekonominiais reikalais, stengsis sumegsti 
ryšius su užsienio valstybėmis, sako minimas korespon
dentas :
“Joms reikės gana daug pagalbos iš Amerikos, Di

džiosios Britanijos ir Kanados, kad galėtų atstatyti su
ardytus bei sunaikintus savo miestus ir kaimus ir 
kaip galint greičiau išvystyti savo lauko ūkį ir gamti
nius turtus.” ‘

kariniais reikmenimis, 20 
maisto ir amunicijos san
dėlių.
NUSKANDINTA TŪKS
TANČIAI VOKIEČIŲ 
Rytiniame Dniepro upės 

šone ištaškyta septynios 
nacių divizijos. Dideli vo
kiečių junginiai buvo pri
spirti prie Dniepro ir visiš
kai sunaikinti. Pliekiami 
hitlerininkai mėgino pabėg
ti iš rytinių Dniepro kran
tų į vakarinius. Bėgančius 
pleškino Sovietų artilerija, 
minosvaidžiai, kulkosvai
džiai ir lakūnai. Tūkstan
čiai nacių tapo nukauta bei 
nuskandinta upėje. •

ŽŪTBŪTINĖ KOVA
Paimti nelaisvėn vokie

čiai sako, jog paskutiniu 
laiku visoms jų kuopoms 
buvo perskaitytas Hitlerio 
įsakymas žūt-būt atlaikyti 
80 mylių ilgio ir 24 mylių 
pločio ruožtą rytiniame 
Dniepro šone, ‘ antrapus 
upės nuo Nikopolio. Tas 
ruožtas buvo aptvirtintas 

trimis apkasų eilėmis ir vi
sokiais įrengimais.

Nušlavus hitlerininkus 
šiame ruožte, Ketvirtojo 
Ukrainos fronto kovūnai 
persikėlė per upę ir kirto 
šonan priešams Nikopolyje, 
kuris tapo šturmu atimtas 
po žiaurių mūšių gatvėse.

Iš Nikopolio apskričio 
naciai gaudavo 60 procentų 
viso jiem reikalingo manga
no metalo, kuris naudoja
mas plienui pastiprinti.

Sovietai be paliovos nai
kina apsuptas šioje srityje 
penkias priešų divizijas, tu
rėjusias iki 75,000 vyrų.

Naciai iš lauko pusės da
rė įtūžusias, kartotinas ata
kas Apostolovo - Kamenkos 
srityje, stengdamiesi pra
mušt sovietinio apsupimo 
lanką ir paliuosuot apsup
tuosius. Visos vokiečių ata
kos buvo sudaužytos ir at
vaduota dar kelios gyvena
mosios vietos.

75,000 Nacių Atakuoja 
Anglus-Amerikiečius j

Pietus nuo Romos '
London, vas. 9. — Vokie

tijos radijas skelbė, kad 
naciai trimis šonais puola 
amerikiečius ir anglus pa
jūrio ruožte, į pietų vaka
rus nuo Romos. Vokiečiai 
giriasi, būk jie keliuose 
punktuose pralaužę talki-

jog 
prieš

Kairo radijas sakė, 
suburta 75,000 nacių 
anglus - amerikiečius šiame 
fronte.

Pranešama, kad Hitleris 
serga influenza.
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Sun Yat-senienės Žodis Ame
rikos Žmonėms

Savaitraštyje “New Masses” (š. m. 
m. vasario 8 d.) telpa laiškas žymiosios 
Chinijos moteriškės, Sun Yat-senienės 
(kaip anglai ją vadina: Madame Sun 
Yat-Sen), kuri yra našlė buvusiojo Chi
nijos didvyrio, Sun Yat-seno, prezidento 
Chinijos. Be to, Sun Yat-sen yra sesuo 
dabartinio Chinijos prezidento, Čiang- 
kai-šeko žmonos.

Ši garsioji moteriškė, nors ji ir gimi- 
niuojasi su dabartiniais Chinijos valdo
vais, niekad nenustojo būti pažangi, nie
kad nesiliovė kovoti prieš gilias visuo
menines neteisybes, kurios Chiniją di
džiai vargina.

Pasmerkusi japonus, nužymėjusi, ko
kiais didvyriškai^ darbais dabartinė Chi
nijos liaudis pasižymi kovose su savo 
priešu, japoniškuoju užpuoliku, nuro
džiusi, kaip tūli chinai generolai parsi
davė Japonijai, ponia Sun Yat-sen sako, 
kad ir japonais neokupuotoje Chinijoje 
tūli reakcininkai ruošia civilinį karą. 
Jiems rūpi, mat, pasmaugti pažangųjį 
judėjimą, trokštantį laisvės ir nukarpy- 
mo visokiems pelnagrobiams pelnų, ku
riuos jie darosi iš karo.

_ Be to, ši įžymioji moteriškė ragina 
amerikiečius ne tik remti kovojančiąją 
Chinijos liaudį, bet ir reikalauti, kad jų 
Siunčiamieji daiktai būtų lygiai padalin
ti visiems. žmonėms, kovojantiems prieš 
japonus. Ir čia reikia suprasti, kad 
Čiang-kai-šeko valdžia, gavusi iš Ameri
kos žmonių dovanas, jų neduoda tam tik
rai visuomenės daliai, — matyt, tai, kuri 
eina išvien su komunistinėmis Chinijos 
armijomis, ryškiausiai kovojančiomis 
prieš japonus!

“Mes esame reikalingi demokratijos 
karo metu,” rašo Sun Yat-senienė, “ka
dangi iries privalome visas anti-japoniš- 
kąsias pajėgas lygiai traktuoti...”

Tai kitas svarbus dalykas, ko Chini
joje vis nėra. Ir šis klausimas, — žmo
nėms teisių suteikimo klausimas, — te
bėra delsiamas, atidėliojamas.

Kitais žodžiais, Sun Yat-senienė savo 
trumpame laiške iškelia visą eilę svar
bių klausimų, liečiančių Chiniją. Ji pra
šo Amerikos darbininkų jais tarti savo 

l’žodį.
Savaitraščio “New Masses” redakcija 

teisingai nurodo prie laiško padarytoje 
pastaboje, kad šis Sun-Yat-senienės bal
sas svarbus ne tik darbininkams, bet ir 
visiems Amerikos žmonėms, kuriems ap
eina laisvės ir demokratijos išlaikymas 
tiek namie j e, tiek pasaulyje.
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Generolo Vlado Karvelio ir Gen. 
Johannes Lukaso Žodis

Vakar dienos Laisvėje gerb. skaityto
jas be abejo skaitė Lietuvos generolo 
Vlado Karvelio ir Estijos generolo Jo- 
hanneso Lukaso pareiškimą, paimtą iš 
Londono Timeso.

Abu generolai, prieš šį karą buvo savo 
kraštuose, — vienas Lietuvoje, kitas Es
tijoje, — žymūs karininkai, abu pasi
traukė į Tarybų Sąjungos gilumą su 
Raudon. Armija, vienas su lietuviškais 
pulkais, kitas su estiškais pulkais; abu 
šiuo metu vaidina žymų vaidmenį Rau
donojoj Armijoj, vadovaudami vienas 
lietuviškajai divizijai, o kitas — estų. 
Abu generolai, beje, ‘ dabar dalyvauja 
mūšiuose prieš vokiškuosius plėšikus.

Generolai Karvelis ir Lukas dar kartą 
pareiškia, jog Pabaltijo kraštų žmones 
jau tarė savo žodį dėl savo busimosios 
santvarkos ir kad to žodžio jie nekeis. 
Jie nusitarė gyventi tarybiniu gyvenimu 
ir juo gyvens, kai tik iš tų kraštų bus 
išvyti vokiečiai okupantai.

Altu generolai pabrėžia dar vieną ypa
tingą dalyką, kurį kai kurie bando pa
miršti: Jeigu Lietuva, Latvija ir Estija 
1940 metais nebūtų išvijusios fašistinių 
režimų šunims šėko pjauti ir nebūtų pa
tapusios tarybinėmis respublikomis, tai 
šiandien tie kraštai ne tik vokiečių būtų 
buvę pavergti, bet jie būtų buvę oficia
liai kare prieš Jungtines Tautas, jie ne
šiotų tą gedą, kokią nešioja Suomija, Ru
munija, Bulgarija, Vengrija ir Italija 
(pastaroji bando Mussolinio atneštos 
kriminališkos gėdos nusiplauti). Dėka 
tam, kad Pabaltijo kraštai pasisakė už 
tarybinę santvarką ir įstojo į SSSR tau
tų federaciją, jie šiandien yra garbingi, 
jie yra Jungtinių Tautų šeimoje, jie, nors 
laikinai okupuoti, greit bus išlaisvinti ir 
tuomet vėl pradės kurti laimingąjį gy
venimą, kurį vokiškasis užpuolikas li941 
metais nutraukė.

Generolai Karvelis ir Lukas teisingai 
sako, kad niekas Pabaltijo kraštų nepri
vers gyventi tokioje santvarkoje, kurios 
jie nekenčia, nenori. Jų žmonės lieja sa
vo kraują ne tam, kad po karo ten būtų 
grąžintas fašizmas, nors jis gali būti ap
dengtas ir labai gražiu vardu (Net ir 
Amerikos lietuviškieji fašistai šiandien 
bando dangstytis demokratijos ploščiu- 
mi).

O jeigu kas nors iš lauko bandytų į 
Pabaltijo kraštus įšmugeliuoti tiems 
žmonėms priešingas valdžias, tai, gene- 
rblai sako, jie turi atsiminti, kad galin
goji Tarybų Sąjunga to padaryti neleis.

Šis abiejų generolų pareiškimas turi 
nepaprastai didelės svarbos. Jis origina
liai tilpo Londono Timeso dienraštyj, o 
iš ten jį persispausdino New Yorko Ti
mes ir kiti laikraščiai.

Šis pareiškimas, beje, visokius estų, 
lietuvių, latvių fašistų plepalus AmerL 
koje apie grąžinilhą į Pabaltijį “konti- 
nuitetų” į dulkes paverčia.

Garbė generolams Karveliui ir Luka- 
sui už tai, kad jie moka ne tik sugabiai 
ginklą vartoti, bet ir plunksną; taipgi 
už tai, kad jie tinkamu laiku šį pareiški
mą padarė!

Demokratiniai Nusiteikę Lenkai 
Veikia

Chicagos dienraštis Vilnis (š. m. va- 
vasario 8 d.) rašo:

“Pastaruoju laiku demokratiniai nusi
statę lenkai pradėjo smarkiai veikti. To
kiame mieste, kaip Detroitas, jau turima 
gražių .pasekmių.

“30 d. sausio į Kosciuškos Lygos su
šauktą susirinkimą suėjo virš 4,000 len- s 
kų. Tai buvo vienūs iš pasekmingiausių 
masinių susirinkimų lenkų kolonijos is
torijoj. Kalbėjo kunigas S. Orlemanskis, 
kuris gerai vanojo kailį lenkų reakcinin
kams, tremtinės valdžios sekėjams.

“Mitingas praėjo entuziastiškai. Apie 
jį plačiai rašė Detroito “Free Press” ir 
“NeWs”.

“Ant rytojaus įvyko masinis susirinki
mas Hamtramcke, kuris taip-pat labai 
gerai pavyko.

“Išsigandę lenkų demokratų įtakos, at- 
žagareiviškos lenkų grupės, su kongres- 
manu Lesinskiu, ir padedant beveik vi- 
sieihs kunigams, sušaukė savo masinį 
kontrmitingą. Pas juos susirinko nepil
nai 3,000 žmonių.

“Taigi, lenkų pirmeiviai pradeda imti 
viršų. Lenkų liaudis pradeda suprasti, 
keno pusėje yra teisybė.

“Pirmeiviški lenkai nori, kad ateities 
Lenkija būtų kuo draugiškiausiuose san
tykiuose su Sovietų Sąjunga. Jie nenori, 
kad jų senoji tėvynė pavirstų pilšudski- 
ne.”

■■

GENEROLAS VLADAS
KARVELIS
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Maskva: Rašo Ovadijus 
Savičius:

Generolas Vladas Karve
lis, antrasis Lietuvių Rau
donarmiečių Divizijos ko- 
manduotojas, yra dar jau
nas, tik 42 metų. Bet jalr 
senojoj Lietuvos armijoj 
jis turėjo brigados genero
lo laipsnį. Senieji karinin
kai stebėjosi tėmy darni 
Karvelio karjerą.

Jis, valstiečio/ sūnus, ne
turėjo ryšių su vadinamais 
aukštesniaisiais visuomenės 
sluoksniais. Pirm įstojant 
armijon, Vladas Karvelis 
lankė universiteto teisių 
skyrių. Kariuomenės tar
nybą jis pradėjo .kaip eili
nis kareivis. Kas gi' tad jį 
pakėlė? Jo paties gabumai.

Jis suprato, jog tikras 
karinis specialistas turi 
pradėt nuo pat apačios. 
Taip jis ir pradėjo. Visai 
jaunu būdamas, jis supra
to, jog komanduoto jas turi 
studijuot ir mokintis visą 
savo amžių, ir jis studija
vo visą laiką.

Trumparegiai Profesoriai
Vladas Karvelis nepasi

tenkino tik tuom, ką jis 
studijavo iš‘ knygų. Jis ne
buvo patenkintas vien savo 
supratimais ir nuomonė
mis.- Jis mielu noru pasi
naudojo proga vykti į Pra- 
gą (Čechoslovakijoj), tęsti 
mokslą tenaitinėje karo 
akademijoje. Tos akademi
jos profesoriai daugiausia 
buvo francūzai. Jis labai 
gerbė francūzų armiją ir 
karinį francūzų genijų. 
Pamokose duodamose atsi
lankančių Francijos gene
rolų ir aukštųjų štabo ka
rininkų jis tuojau pamatė 
didžiulius ' patyrimus ir 
aukštą kultūrą. Bet tuo pa
čiu laiku jis pradėjo rūpin
tis. Karveliui rūpesnį kėlė 
faktas, kad'!profesoriai bu
vo perdaug ramūs. Atrodė, 
kad jie įsivaizduoja, jog 
karo mokslas ir menas 
jiems baigėsi su 1918 me
tais. Jie nepripažino jokių 
galimų staigmenų, 
naujų atradimų, 
jiem buvo žinoma, 
jau‘įvykę, viskas 
esą numatyt, visko 
esą išmokt iš senųjų paty
rimų. Na, o naujo vine pa
žanga? Jie tik nusišypsoda
vo, jeigu jiem kas ją pri
mindavo. 1914-1918 metai 
jiems buvo aukščiausias 
visko čiukuras, ir nieko 
naujo negalima esą tikėtis.

Karvelis studijavo uoliai 
ir su atodaira. Jis žinojo, 
jog toli gražu ne visa, ko 
francūzai mokė, galima pri
taikyt mažai Lietuvos ar- Į Jis tapo paskirtas kitus mo-|
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Viskas 
viskas 
galima 
galima

mijai. Bet jis dar kitką jau
tė, būtent, kad francūzų 
karininkai užmiršo dalyką, 
kuris kadaise buvo jų ar
mijos siela — ofensyvo dva
sia. Francūzai užsimerkė 
nuo fakto, jog karo moks
las eina pirmyn. Apsigyni
mas jiems buvo vienintelis 
karo tikslas; jie vengė nau- 
jienybių.

Karvelis pasinaudojo vi
su kuom, ką francūzai ir, 
cechai galėjo jam. duoti. 
Bet jis studijavo ir po Pra
gos akademijos baigimo.

Didysis Sprendimas
Kuomet atėjo laikas 

spręsti, su kuom eiti — su 
savo liaudžia ar su išdavi
kais — Karvelis neturėjo 
jokių abejonių. Laikymasis 
nuošaliai nuo žmonių ar 
virš liaudies buvo jam vi
sai svetimas dalykas; jis 
žinojo, kokias kliūtis jam 
teko nugalėti, besiekiant 
karininko karjeros, ir jis 
šaltai svarstė: Vokietija 
yra senasis Lietuvos prie
šas, o Sovietų Sąjunga yra 
šeima, kuri išskėstomis 
rankomis priėmė šią mažą, 
bet laisvą tautą.

Sovietų Akademijoj.
Būdamas 40 metų am

žiaus Vladas Karvelis, jau 
antrą kartą savo gyvenime, 
įstojo į generalio štabo aka
demiją — šį kartą į Sovie
tų akademiją. Čia jis pa
mate, jog profesoriai, tin
kamai pagerbdami klasiš
kąjį karo mokslą ir praei
ties patyrimus, tačiaus, vi
suomet žiūri į naujai išsi
vysiančius reiškinius. So
vietinėje akademijoje, be
svarstant kiekvieną pavyz
dį, visuomet būvo. keliama 
klausimas, ar tai pritaiko
ma šiendieninėm sąlygom. 
Nei vienas technikinis at
radimas ar naujienybė ne
buvo praleista be apdisku- 
savimo. Kiekviena karinė 
mintis, vis tiek, kas ją bū
tų išreiškęs, buvo išnagri
nėta. O kas svarbiausia, 
tai kiekvienas teorinis 
tvirtinimas buvo išsamiai 
išbandytas kariniame lau
ke. Karvelis suprato skir
tumą: francūzai netikėjo, 
jog bus karas, o rusai ruo
šėsi karui. Nei vieni nei ki
ti neturėjo tikslo bet ką už
pulti. Bet francūzai manė, 
kad jiem daugiau jau ne
teksią kariauti, kuomet ru
sai žinojo, kad priešas už
puls juos.

Dabar Karvelis jau pil
nai turėjo karinio ’ žinoji
mo. Bet jam rodėsi, kad jis 
dar tepradėję's studijuoti.
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kyt. Jis mokė karinėj Frun
zes Akademijoj. Jo studen
tai frontan ėjo. Jis laukė 
tos laimingos valandos, kur 
jis galėtų savo žinojimą pa
naudoti mūšyje.

To momento jis laukė ne 
tiktai kaipp karininkas. Jo 
šeima yra likusi Lietuvoj. 
Ir daugiau negu šeima 
jo tauta, kuri davė galimy
bės jo talentam išvystyti; 
jo kraštas, kuriam ginti jis, 
jaunuoliu būdamas, ; ėmė 
ginklą į ranką. 0 kįi jis 
buvo paskirtas Lietuviškos 
Raudonarmiečių Divizijos 
pavaduojančiu komandub- 
tojum, generolas Vladas 
Karvelis tarė sau: “Dabar 
veiksmais aš turiu patei
sinti visą savo gyvenimą.”

Lietuvių raudonarmie
čių pulko kovūnas leite

nantas S. Malakauskas, ap- 
dovano tas' medaliiimi: 
“Už Kovos Nuopelnus,” 
už jo narsumą kovoj prieš 
nacius.

Kas Ką Rašo ir Sako
KAS DARYTI SU VOKIE

TIJA PO ŠIO KARO?
Šiuo klausimu labai pla

čiai išsireiškia “New York 
Herald Tribune” (sausio 5 
d.) Philippe Barres. Jis sa
kosi gerai pažįstąs Vokieti
ją ir vokiečius. Jis gimęs 
ir augęs prie pat Vokieti* 
jos Franci jos provincijoj 
Lorraine ir daug metų, kai
po žurnalistas, dirbęs Vo-

Barres sutinka, kad Vo
kietiją reikės smarkiai nu
bausti už šį karą. Bet gali 
būti nubaudimas ir nubau
dimas. Galima taip nubaus
ti, kad Vokietija vėl taps 
šaltiniu naujo karo. To visi 
bijo ir niekas nenori.

Todėl Barres siūlo Vokie
tiją padalinti. “Aš esu įsi
tikinęs, apie tris dešimts 
metų buvęs susirišęs su vo
kiškomis problemomis,” sa
ko Barres, “kad vienintelis 
kelias į pastovią taiką yra 
kelias Vokietijos padalini
mo. O tai reiškia, kitais žo
džiais tariant, apgynimą 
mažiau karo trokštančių vo
kiečių prieš prūsiškosios 
karines organizacijos spau
dimą.”

Jo supratimu, ne visa Vo
kietija yra kalta už karą. 
Tikras kaltininkas yra prū
siškasis militarizmas. Todėl 
girdi, reikia Prūsiją atskir
ti ir atitverti nuo kitų Vo
kietijos dalių tvirta siena. 
Tada iš Vokietijos pusės 
karo pavojus išnyks.

“Per keletą paskutinių 
metų aš temijaū Vokietijoje 
dabartinius p r ū s iškosios 
dvasios palaikytojus: Hit
lerį ir jo pasekėjus,” sako 
Barres. “Von Papen ir Rib
bentrop keliais atvejais 
than sake: ‘Jeigu jūs (ang
lai ir francūzai) neduosite 
mums tiek vietos, kiek mes 
užsitarnaujame, tai bus ka-

ras. Jei mes nelaimėsime, 
tai kils toks kentėjimas ir 
tokia revoliucija, kurioj bus 
Sunaikinta Europa ir Vo
kietija taipgi.’ šitie nešio
tojai prusijonizmo, pan-vo- 
kietizmo, nacizmo dvasios 
kalbėjo kaip tas despėratas, 
kuris laiko žiburį prie pa
rako bačkos. Ir jie sistema- 
tiškai atsisakė pagerinti 
vokiečių būklę, žinodami, 
kad žmones ilgais dantimis 
yra geresni kovotojai už ki
tus.”

Reikia, tuo būdu, padary
ti tokią operaciją, kuri sykį 
ant visados padarys Prūsiją 
bejėgia. Mažas kraštas, tik 
Prūsija viena, bus nesunku 
suvaldyti ir perauklėti.

Šitokias priemones su
valdymui Vokietijos siūlo 
šis francūzas.

SOCIALISTINIS KRAŠ
TAS NAUJOJE ŠVIE- 

SOJE
Kanadiečių Liaudies Bal

sas naujus pakeitimus So
vietų Sąjungoje vadina pil
nu socializmo laimėjimu. Šis 
karas tą socialistinį kraštą, 
laikraščio supratimu, pasta
tys ant naujų, stipresnių 
kojų.

Laikraštis teigia:
Sovietų Sąjunga po šio ka

ro bus ne tik galinga valsty
bė, garbinga valstybė, bet ir 
nauja daugeliu atžvilgių, šis 
karas pastatys ją j naują 
šviesą ir naujas vėžes.

Karas parodė pasauliui, 
kokį progresą ji buvo pada
rius ekonominiai ir politiniai. 
Nors neilgą laiką ji gyvaVo, 
bet per tą laiką ji tapo vilai 
nauja šalimi. Prieš jos galią 
suklupo galingiausia Vokieti
jos ir jos talkininkų armija. 
Karas taip pat parodė, kaip 
vieningi Sovietų Sąjungos 
žmonės, kaip tvirtai jie nusi
statę už savo valdžią ir socia
listinę santvarką.

Kadangi priešo ataka dar 
labiau sujungė Sovietų žmo
nes, tai dar vidury karo bu
vo galima įvesti daugiau lais
vių. Buvo suteikta plačios 
laisvės bažnyčiai, kuri nelai
mės metu pasirodė ištikima 
tėvynei. Dabar spaud'a pra
neša, kad bus suteikta dides
nis balsas jos respublikoms 
užsienio reikaluose.

Tas viskas rodo, kad So
vietų Sąjungoj visiškai laimė
jo socializmas. Senojo reži
mo pasipriešinimas visai iš
nyko. Taipgi išnaikintas ir 
trockistinis elementas, kuris 
dirbo iš vidaus, kad susilp
ninti tą šalį ir padėti naciams 
nugalėti socialistinį pasaulį. 
Nugalėjus socializmo ir de
mokratijas priešus, Sovietų 
Sąjunga atsistos ant naujų 
kojų.

naciai maršuoja į Leningrad ą, kurį turėjo apgulę 29 mėnesius. Deja, 
nesidžiaugia šita “pergale,” hės jie jpasiekė karžygiškojo Leningrado

gatves kaipo karo belaisviai!
ĮA^Vj’iįjĮ

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas atliko didžiu
liais darbus, — supažihdirt- ų 
kite lietuvių visuomėhę šu 4 
jais. <

&



Ketvirtai., Vasario 10, 1944

JUSTO PALECKIO PRAKALBA, PASAKYTA SOVIETU Sį- 
JUNGOS AUKŠČIAUSIO SOVIETO 10 SESIJOJE MASKVOJE

Draugai Deputatai! Paduoti Aukščiau
siai Tarybai pasiūlymai, kurie praplečia 
sąjunginių respublikų teises apsigynimo 
ir užsieniniuose reikaluose, yra naujas 
Lenino ir Stalino tautinės politikos lai
mėjimas.

Draugai, Molotovas labai aiškiai nuro
dė svarbą siūlomų įstatymų. Tai naujas 
įrodymas Sovietų Sąjungos stiprumo ir 
galybės, sąjunginių respublikų augimo ir 
išsivystymo, nepalaužiamo sovietinių 
žmonių draugiškumo ir vienybės. Tai 
didelis žingsnis pirmyn visos pažangio
sios žmonijos požiūriu.

Mūsų Sovietų Sąjungos politikos ker
tinis akmuo yra ryškumas ir nuosaiku
mas. Tiktai fašistiniai karo kurstytojai 
visuomet suinteresuoti paslėpimu ryšku
mo ir nuodijimu tarptautinių santykių 
visokiais mitais ir piktomis teorijomis ir 
kurstymu rasizmo ir tautinių susikirti
mų. Kanibalas ir tautų naikintojas Hit
leris, lengvai laimėjęs pergalę Vakaruo
se, buvo pasimojęs pagelba blitzkrigo ir 
mažų nuostolių užkariauti vokiečiams 
erdvę, sunaikindamas Sovietų Sąjungą, 
pavergdamas ir išnaikindamas sovietinę 
liaudį. Hitleris tikėjosi Sovietų žmonėse 
pasidalinimo, ir stengėsi sukelti tarpe 
Sovietų Sąjungos tautų susikirtimą. Bet, 
kaip priežodis sako, “ožka norėjo tapti 
sodininku, bet nepajėgė.” Prie Stalin
grado, Oriolo ir Leningrado, prie Dono 
ir Dniepro mūsų didvyriškoji Raudonoji 
Armija, vadovaujama didžiojo stratego 
draugo Stalino, išblaškė Hitlerio armijos 
nenugalimumo mitą ir padarė galą Hit
lerio troškimui užvaldyt pasaulį. Plačiuo
siuose mūsų krašto laukuose milijonai 
hitlerininkų surado erdvę ne gyvenimui, 
bet savo kaulų amžinam atilsiui. “Drau
giškumas tarpe mūsų šalies žmonių,” sa
ko draugas Stalinas, “atlaikė visus karo 
sunkumus ir bandymus ir dar kiečiau 
susicementavo bendroj kovoj prieš fašis
tinius įsiveržėlius.”

Ne veltui per dvidešimts šešius metus- 
Sovietų Sąjungos tautos ėjo didžiųjų 
mokytojų Lenino ir Stalino rodomu ke
liu, kuris veda iš nepasitikėjimo į drau
giškumą, iš pasidalinimo į vienybę, iš 
neapykantos į broliškumą. Šiandien jau
nųjų taryb. respublikų žmonės gali ge
riau negu kas kitas įvertinti savo tikrą 
nepriklausomybę, kuria naudojas kiek
viena tarybinė respublika.

Tiktai 1940 metais Lietuvos žmonės 
pakilo iš priespaudos ir atsistojo ant 
naujo tarybinio vieškelio. Per mažai te
buvo laiko mūsų žmonėms pilnai pasi
naudoti visomis tarybinės santvarkos 
privilegijomis. Bet net tai, kas tuo trum
pu laiku buvo atsiekta, pilnai įrodė 
jiems, kad jie pasirinko vienintelį tei
singą kelią. Net tuo trumpu laiku jie 
suprato seseriškų sovietinių xtautų drau
giškumo ir paramos svarbą.

Mūsų kūrybinį darbą nutraukė hit
leriniai barbarai. Tarybų Lietuva, būda
ma prie mūsų didžiosios tėvynės vaka
rinio rubežiaus, buvo pirmutinė hitleri
ninkų užpuolimo auka. Hitlerininkai įsi
veržė Tarybinėn Lietuvon su tikslu su
naikinti lietuvių tautą ir ant jos kaulų 
įsteigti “Ostlandą”, praplėtimą Rytų 
Prūsijos, kuri jau seniai buvo vokiečių 
pavergta ir kur vokiečiai visai išnaikino 
lietuvių gentę, senovės prūsus. Tą darbą 
jie varo pagalba žmonių žudymo, ir šim
tus tūkstančių lietuvių išveždami Vokie
tijon, piešdami ir kolonizuodami lietuvių 
žemes.

Pavyzdžiui, Tauragės distrikte, kur 
prieš karą nebuvo nei vieno vokiečio, 
1|943 metų vasarą jau gyvavo dvidešimt 
devynios vokiečių mokyklos ir vokiečių 
gimnazija. Pirmaisiais okupacijos me

tais, būdami tikri savo pergale, vokie
čiai įžūliai ir atvirai vykino gyveniman 
savo planus. Dabar situacija yra griež
tai pasikeitus. Raudon. Armija jau pra
kirto vartus į'Pabaltę. Hitleriniai žmog
žudžiai jau susitaisę valizas ir bando suk
tais politiniais manevrais apgauti Lietu
vos žmones arba palaužti jų pasiprieši
nimą pagelba naujo teroro. Lošdami 
žmonių tautiniais sentimentais jie sten
giasi išsemti iš Lietuvos žmogaus jėgų 
rezervus, kurie jiems taip reikalingi. Bet 
jiems tas nevyksta. Patys vokiečiai pri
versti pripažinti, kad jiems nepavyko su
organizuoti lietuvišką legijoną, nepavy
ko ir visuotina konskripcija. Tiktai žvė
riškais medžiojimais, tiktai gaudymais 
žmonių prekyvietėse ir bažnyčiose, vo
kiškieji pavergėjai gali gauti Vokietijai 
vergų.

Lietuvos žmonių' pasipriešinimas oku
pantams auga. 1943 metai buvo liudyto
jais partizanų judėjimo augimo Lietu
voje. Tasai judėjimas įgauna vis dau
giau ir daugiau visos šalies pobūdį ir 
laiko Lietuvoje surakinęs pusėtinai dide
les hitlerininkų jėgas.

Lietuvos partizanų pasižymėjimai ir 
pasiaukojimai jau plačiai žinomi toli už 
Lietuvos rubežių. Paskutiniam 1943 me
tų pusmetyje Lietuvos partizanų bū
riai sunaikino 66 militarinius traukinius 
ir su jais tūkstančius fašistinių bandi
tų, taipgi daug karinių įrankių.

žmogžudys Von Renteln įtūžusiai grū
moja gyventojams už teikimą paramos 
partizanams. Neseniai fašistiniai barba
rai ciniškai paskelbė visišką sunaikini
mą Miliūnų kaimo ir jojo gyventojų. Tai 
tik vienas iš daugelio fašistų sudegintų 
kaimų. Bet šitie fašistų kruvini darbai 
tiktai iššaukia didesnį pasipiktinimą 
įsiveržėliais ir tūkstančiais padidina ko
votojų ir karžygių eiles. Lietuv. liaudies 
karžygė Marytė Melnikaitė, partizanė, 
be baimės pernešus visus kankinimus, 
atsistojus po kartuvėmis, pareiškė fašis
tiniams budeliams į akis: “Aš kovoju ir 
aš mirštu už Tarybų Lietuvą. Bet už ką 
kovojate jūs, vokiškieji nenaudėliai?!”

Jos lūpomis kalbėjo visa Lietuvos 
liaudis, kuri kovoja prieš įsiveržėlius ir 
atsisako prieš juos nulenkti savo galvą.

Lietuvos liaudis žino, kad prieš ją sto
vi tiktai vienas klausimas: gyvenimas 
arba mirtis. Lietuvos, žmonės pilnai su
pranta, kad tiktai broliška Sovietų Są
jungos parama išgelbės juos nuo di
džiausio visoje jų istorijoje pavojaus. 
Jie mato, kaip teisingi buvo draugo Sta
lino žodžiai, kuomet jis pasakė, kad nebe 
toli tas laikas, kada visa sovietinė žemė 
bus išlaisvinta ir kuomet Tarybų Lietu
va taipogi bus išliuosuota.

Aukščiausios Tarybos priimtam biu
džete dėl Sovietų Sąjungos mes matome 
naują vilties šaltinį greito išlaisvinimo. 
Tai parodo septintasis paragrafas, ku
ris instruktuoja Sovietų Sąjungos Liau
dies Komisarijatą peržiūrėti 1944 metų 
biudžetus Socialistinių Sovietinių Res
publikų Moldavijos, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.

Lietuvos liaudis su didžiausiu nekan
trumu laukia tos dienos, kada Raudono
ji Armija išlaisvins ją. Ji pati prie tų 
pastangų prisidės. Ji eina pėdomis savo 
protėvių, kurių pasiryžimą labai teisin
gai išreiškė Lietuvos klasikinis rašytojas 
Valančius, kuomet jis pasakė: “Laikyki
mės išvien, nes šimtą sykių geriau nu
mirti, negu būti vokiečių vergais.” Ir jie 
laikėsi išvien. Ir dabar kartu su savo 
broliais ukrainiečiais ir baltarusiais Lie
tuvos žmonės sudaužys Hitlerio vergijos 
retežius. Lietuviškieji didvyriškosios 

Raudonos Armijos pulkai atgaivina ko
vingąsias Lietuvos žmonių tradicijas — 
Žalgirio tradicijas. Savo kova Lietuvos 
žmonės prisideda prie Sovietų Sąjungos 
patrijotinio karo prieš vokiškuosius įsi
veržėlius.

Kartu su kitų Sovietų Sąjungos tautų 
kovūnais lietuviai dalyvavo 1943 metų 
sprendžiamuosiuose mūšiuose. Lietuviai 
kariai didvyriškai kovėsi Oriolo fronte, 
kur jie nugalėjo mirtinąjį priešą ir nu- 
grūdė jį per 120 kilometrų. O šian
dien jie kovoja Baltarusijos laukuose už 
išlaisvinimą savo Tarybinės Lietuvos. 
Per du sykiu jie užsitarnavo padėką nuo 
vyriausiojo Sovietų Sąjungos komandię- 
riaus Draugo Stalino. Su viršum trys 
tūkstančiai lietuvių divizijos karių ir ka
rininkų tapo apdovanoti Sovietų Sąjun
gos ordenais ir medaliais. Lietuvių divi
zija taip pasekmingai kovoja todėl, kad 
jinai nėra viena. Ji kovoja pergalingo
sios Raudonosios Armijos eilėse. Ji ap
ginkluota vėliausios rūšies pabūklais, pa
gamintais sovietiniuose fabrikuose. Lie
tuviai kovoja už išlaisvinimą savo žmo
nių ir už laisvę ir nepriklausomybę visų 
Sovietų Sąjungos tautų.

Buržuazinė Lietuva irgi turėjo savo 
armiją. Bet ta armija negalėjo duoti ir 
nedavė jokio agresoriui pasipriešinimo. 
Jinai neturėjo reikalingų žmogaus jėgų 
resursų tokiam pasipriešinimui, neigi 
būtinai reikalingo apsiginklavimo. Se
noji Lietuvos armija pasiremdavo gink
lais, gaunamais iš svetimų firmų, kurių 
pristatymas galėjo būti bile dieną su
stabdytas. Kad davus šiokį tokį suprati
mą apie tos armijos apsiginklavimą, už
tenka pažymėti sekamą: Iš viso ji tetu
rėjo 68 lengvuosius tankus ir apie 150 
lėktuvų. Ta armija tebuvo valdančiosios
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klasės įrankis kovai prieš savo šalies 
žmones. Ir atvejų atvejais ji buvo pa
naudota nuslopinimui liaudies sukilimo 

.prieš fašistinius valdonus.
Teisingi ir patri j o tingi lietuviai ka- 

/rininkai buvo nuoširdžiai pasipiktinę to
kia padėtimi, bet jie buvo bejėgiai ką 
nors pakeisti. Būdami atskirti nuo kitų 
Sovietų Sąjungos tautų, Lietuvos žmonės 
kantriai kentėjo visus pažeminimus iš 
vokiškų ir lenkiškų agresorių pu
sės. Bet šiandien Lietuvos žmo
nės didžiuojasi tuomi, kad jų sūnūs rašo 
naują garbingą lapą į savo tautos isto
riją, kovodami Raudonosios Armijos ei
lėse prieš amžinąjį savo priešą, prieš vo
kiškus agresorius.

JUSTAS PALECKIS,
Štai kodėl mes lietuviai su ypatingu 

džiaugsmu sveikiname pasiūlymą leisti 
sąjunginėms respublikoms turėti savo 
kariuomenes ir perorganizuoti Visos 
Sovietų Sąjungos Apsigynimo Liaudies 
Komisarijatą į Sąjunginių Respublikų 
Liaudies Komisarijatą.

Leidimas įvairioms sąjunginėms res
publikoms turėti savo kariuomenes su
teiks Sovietų Sąjungos tautoms naują 
progą parodyti savo stiprybę tokioj 
svarbioje srityje, kaip karinių jėgų sri
tis. Tos sąjunginėj kariuomenės, kurios 
bus paruoštos puikiausiose savo tautų 
tradicijose, taipogi palaikys garbingiau
sias Raudonosios Armijos tradicijas, ku
riomis didžiuojasi visa Tarybų liaudis. 
Tos kariuomenės bus dar vienas svar
bus ryšys sustiprinimui Sovietų Sąjun
gos tautų draugiškumo.

Draugai Deputatai! Šio patrijotinio 
karo metu Sovietų Sąjungos prestižas 
tarptautinėje arenoje labai paaugo. Vi
sur auga pageidavimas įsteigti ir išvys
tyti su Sovietų Sąjunga diplomatinius 
santykius. Tuo patim laiku taipgi aukš
čiau pakilo ir sustiprėjo sąjunginės res
publikos. Nūnai jos turi visą eilę tokių 
reikalų, kuriuos galima patenkinti tiktai 
joms turint tiesioginius ryšius su užsie
niu. Pavyzdžiui, apie vienas lietuvių tau
tos trečdalis gyvena užsienyje, vyriau
siai Amerikoje. Šitie lietuviai išeiviai vi
sada palaikydavo ir šiandien , palaiko ar
timus ryšius su savo gimtuoju kraštu. 
Šis yra vienas būdingas Tarybinės Lie
tuvos reikalas, su kuriuom prisieina 
skaitytis.

Sovietų Sąjungos tautų vienybės ir 
bendradarbiavimo išlaikymas. Mums 
džiugu, kad priešas klaidingai suprato 
mūsų stiprybę. Bet labai bloga būtų, jei
gu mūsų draugai taipgi nepažintų ir ne
suprastų mūsų. Iš to taškaregio yra 
svarbu įsteigimas sąjunginių respublikų 
santykių su užsieniu. Tai yra svarbu 
kaip sąjunginėms respublikoms, taip 
visai Sovietų Sąjungai. Savo užsieniniuo
se reikaluose kiekviena sąjunginė res
publika vadovausis tais principais ir už
daviniais, kurie bus iškilę prieš abelną 
Sovietų Sąjungos diplomatiją. Iš kitos 
pusės, sąjunginių respublikų užsieninių 
reikalų komisarijatai -gins ir palaikys sa
vo specifiškus interesus.

Štai kodėl Sovietų Sąjungos tautos 
taip nuoširdžiai sveikina pasiūlymą su
teikti sąjunginėms respublikoms galią 
užsienin, reikaluose ir perorganizuoti 
Visos Sovietų Sąjungos Užsienio Reikar 
lų Liaudies Komisarijatą į Sąjunginių 
Respublikų Liaudies Komisarijatą.

Nežiūrint, kaip maža kuri sąjunginė 
respublika būtų, jinai žinos, kad jos rei
kalus palaikys visa Sovietų Sąjungos jė
ga ir galybė, ir joks agresorius negalės 
ją įžeidinėti bei gąsdinti be baimės, kaip 
kad atveju atvejais būdavo su buržua
zine Lietuva, Mes lietuviai turėjome pui
kią, ir pilną progą persitikrintu ką reiš-
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kia mažai tautai pasiremti tiktai savo 
jėga, pasilikti “puikioje izoliacijoje”, 
tarpe gražiai skambančių kalbų apie 
nepriklausomybę, o tuo tarpu tikrovėje 
esant beviltingoje padėtyje be tinkamo 
apsigynimo, kaip tas našlaitis, kurį 
kiekvienas gali be baimės įžeidinėti ir 
kuriam kiekvienas gali užtrenkti duris.

Užsieninė drąsiosios Lietuvos politika 
pamatiniai buvo anti-sovietinė. Ji nega
lėjo sukurti sąlygų apgynimui tautos tik
rųjų interesų. Tos politikos priklau
somybę ir jos bejėgybę puikiai įrodė, 
pavyzdžiui, Leųkijos užgrobimas Lietu
vos senovinės sostinės Vilniaus. Tatai 
puikiai įrodė dvidešimties metų susikir
timas tarpe Lenkijos ię Lietuvos, kuris 
pasibaigė su negarbingu priėmimu len
kų ultimatumo, padiktuoto Rydz-Smigly 
klikos,' kuomet Lenkija pradėjo barškinti 
ginklus prie Lietuvos rubežiaus. Taipgi 
buvo įrodyta tada, kada Hitleris užgro
bė vienintelį Lietuvos uostą Klaipėdą ir 
visą Klaipėdos kraštą... Matydami Lietu
vos ir jos armijos silpnybę, vokiečiai el
gėsi Lietuvoje kaip savo namuose. Vo
kietijos ambasadorius Zechlin, pavyz
džiui, uždėjo ant Lietuvos spaudos savo 
cenzūrą ir pašalindavo redaktorius, ku
rie jam nepatikdavo! Jis taipgi priver
tė paleisti iš kalėjimo vokiškus šnipus ir 
neleido rodyti filmų, kurios neturėjo jo 
užgyrimo.

Visiems žinoma, kad Lietuvos terito
rija buvo laikoma baze anti-sovietinių 
intrigų ir užpuolimui ant Sovietų Sąjun
gos. 1939 metais parsidavėlis Škirpa, 
Lietuvos ambasadorius Berlyne, veikda
mas išvien su Ribbentropu, suruošė Dan- 
zige derybas tarpe Smetonos valdžios at
stovų ir hitlerinių valdonų dėl įvedimo 
vokiečių armijos į Lietuvą. O 1940 metų 
liepos mėnesį smetonininkai ir hitlerinin
kai darė suokalbį dėl užpuolimo ant so
vietinių garnizonų Lietuvoje ir dėl Lie
tuvos okupacijos per hitlerininkus. Tam 
tikslui prie Lietuvos-Vokieti jos rube
žiaus buvo sukoncentruota aštuoniasde- 
šimts tūkstančių vokiečių smogikų ir 

parubežinių “turistų” ir du šimtai lėktu
vų, kurie tiktai laukė signalo dėl įsiver
žimo. Bet šitos fašistinės klikos bandy
mai buvo paversti niekais t ir jos išdavi
kiška politika buvo iškelta aikštėn. Pa
skelbdami Lietuvą Tarybine Respublika, 
Lietuvos žmonės išgelbėjo Lietuvą nuo 
pažeminančio likimo, kuris teko Suo
mijos, Vengrijos ir Rumunijos žmo
nėms. Kaipo tolygi kovotoja prieš hitle- 
rizmą, Taryb. Lietuva bus tolygi daly- 
vautoja didžiojoj Sovietų Sąjungos per
galėje. Lietuva privers hitlerinius valdo
nus brangiai užmokėti už visas kančias, 
kurias jie atnešė Lietuvos žmonėms.

Sovietų Sąjungoje nėra beginklių res
publikų ir žmonių. Kiekviena respublika 
žino, kad visos kitos sąjunginės respub
likos yra josios pasitikimos tvirtovės. Vi
sos sovietinės tautos žino, kad jųjų vy
resnysis brolis — rusų tauta visuomet 
buvo ir pasiliks jųjų ištikimu ir pasitiki
mu draugu ir apgynėju. Niekad nebus 
pamiršta tas faktas, kad kaip tik sun
kiausiais patrijotinio karo laikais kiek
viena sąjunginė respublika įgauna savo 
suverenines teises ir kad kiekviena so
vietinė tauta tampa sustiprinta. Tame ir 
glūdi Sov. Sąjungos didumas ir stiprybė.

Draugai Deputatai! Vokiškasis fašiz
mas, kuris sapnavo apie užvaldymą viso 
pasaulio, stengėsi prievartos pagelba į- 
gyvendinti vokiečių imperializmo obalsį 
“Deutschland Uber Alles”; jis norėjo 
sunaikinti ištisas valstybes ir tautas ir 
sutrempti civilizuotų valstybių nepri
klausomybės principą. Gi Sovietų. Sąjun
ga neša išlaisvinimą visoms pavergtoms 
tautoms. Mes negalime apsiriboti tik 

militariniu fašizmo nugalėjimu. Drau
gas Molotovas pareiškė: Mes jį turime 
nugalėti taipgi pilnai morališkai ir poli
tiškai. Fašistiniai nuodai turi būti su
naikinti visuose jų apsireiškimuose. Ir 
tame tai glūdi didžioji istorinė ir politi
nė svarba pasiūlymų, patiektų Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios Tarybos posė
džiui. “Tai bus dar vienas moralinis ir 
politinis smūgis fašizmui ir jojo piktajai 
politikai, kuri yra nesuderinama su jo
kiais laisvo tautinio žmonių išsivystymo 
interesais.”

Draugas Molotovas pasakė:
“Tie pasiūlymai, kurie jums patiekti 

dėl apsvarstymo ir kuriuos aš patariau 
priimti vienbalsiai, uždės naujas ir atsa- 
komingas pareigas ant sąjunginių res
publikų. Šitie pasiūlymai yra dar viena 
manifestacija aukščiausios išminties Bol
ševikų Partijos ir Sovietų Sąjungos tau
tų vado, draugo ir mokytojaus, didžiojo 
Stalino, kuris veda mus nuo pergalės į 
pergalę.”

&

Darbininkų 
Sveikata

PO TRUPUČIUKĄ PRA- 
TINKIMĖS PRIE SAU

LES
Visaip esti su saule ir su 

nudegimu. Juodbruviai ir 
tamsesnės odos žmonės 
greičiau saule nudega. Bal- 
tapeiskiai ir baltaveidžiai 
saulės taip gerai neatlaiko,
— iš tikro tūli jųjų ir visai 
bijo saulės. Jie yra saulės 
bailiai — heliofobai. To
kiems reikia pratintis prie 
saulės labai pamažėl, iš 
lengvėlio. Jei tik ilgiau pa
sikaitinsi, tai tuoj tau oda 
praudo — ir pūslėmis nu- 
putekšliavo ir lupasi skiau
tėmis. Jei taip darysi, kad 
ir pakartotinai, tai naudos 
nebus, bet, atvirkščiai, bus 
daug žalos. Vietoj pliuso, 
bus didelis minusas.

Civiliam gyvenime, tai da 
vis galima kaip prisitaikyt, 
bet kariniam gyvenime ta
tai sudaro rimtoką proble- ■ 
mą. Juk daugybė yra karių
— baltučiukų, su liaunute 
oda. Šiaip visai sveikutėliai, 
kaip kleckai. Vien tik dėl jų - 
odos gležnumo iš kariuome
nės negi atleis. O, nusive- 
žus tokiuos minkštaodžius į 
kokias Ramiojo vandenyno 
salas, būtų irgi kemėro.

Tai mūsų karinė valdyba, 
gydytojų patariama, moka 
šitą keblumą prašalinti. 
Kaip — tuojau pamatysime. 
Įsidėmėkit sau visi ir iš
mokit pasinaudot šiuo tik
ruoju sveikatos šaltiniu — 
saulelės šviesa. J )

Karinė valdyba visus ka- * 
rius laipsniškai pratina 
prie saulės. Dar tebevežant 
juos laivais į karštuosius 
kraštus, pradeda juos pra
tinti prie saulės. Išrikiuoja 
visus gražiai karius ant dė- 
nid*.’ Pirma to jie turi plikai 
nusivilkti valig juostos. Na
ir liepia jiems maršuoti il
gomis eilėmis saulėkaitoj— 
ir tiktai 10 minučių. Visus 
tėmija gydytojų personalas. 
Jeigu kurio kareivio oda . 
nepaprastai paraudo, tai 
tokiuos paskui pratina sky
rium, da trumpesniais lai
kotarpiais ant saulės.

Ant rytojaus vėl duoda . 
jiems taipo pat saulėj pus- 
nuogiems pasimaudyti — 
jau ilgėliau: per 20 minu
čių. Trečią dieną — per 
pusvalandį. Ir vis dar su 
kepurėmis, su šalmais ant 
galvos. Paskiau jau leidžia < 
pabūt saulėj ir be šalmų, ", 
bet neilgiau pusvalandžio 
per visą savaitę. Tada vi
sus patikrina ir, sulig odos 
parudimu, pradeda leisti ir 
ilgiau pasikaitint pusnuo
giams arba ir da labiau, 
vien tik su striukom kelnai
tėm.

Pasėkos esti puikios. Ir 
patys tie lepieji baltapeis- 
kiai gražiai sau, vienodai, 
lygiai nudega saule. Oda 
visų pasidaro tamsesnė, ru- . 
desnė ir atsparesnė. Visi 
tampa užgrūdyti susitikti • 
atograižų saulę, liepsningą 
saulę. Ir jos nebeboja. Tin
ka tarnybos pareigoms eit. I 
Jaučiasi visa kuo sveikesni. 
Tai va jums, brangučiai, 7 
svarbi pamoka.

Dr. J. J. Kaškiaučius

žiemos metu, kai vakarai 
ilgesni, reikia daugiau skai
tyti ne tik laikraščius, bet 
ir knygas. Laisvės knygų I 
sankrovoje yra geros litera
tūros; užsisakykite ją ir ? 
skaitykite. .

* Have you 
BOUGHTVOUR 
^BONDS
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Rytojaus Pasaulis 
Ir Lietuva

(Diskusinis Straipsnis)
(Pabaiga)

Tiesa, toj naujo pasaulio 
tvarkoj, tauta nebus pilnai 
suvereninė (nepriklausoma) 
toj žodžio prasmėj, kokioj ji 
yra šiandien. Ji nustos teisės 
išnaudoti darbininką, ji nustos 
teisės išnaudoti savo silpnesnį 
kaimyną tarptautinėj rinkoj, 
ji nustos teisės paskelbti jam 
karą, jei jis pasipriešintų to
kiam išnaudojimui. Bet tokios 
suverenumo teisės nėra ir rei
kalingos nei vienai tautai, ku
ri nori skaitinis civilizuota. Tas 
tik ir tegimdydavo visus praei
ties karus, neišskiriant nei 
šiandieninės pasaulio katastro
foj.

Už netekimą virš minėtų tei
sių kiekviena tauta gaus ne- 
įkainuojmai didesnį atlygini- 
rtią. Jinai gaus apsaugą nuo 
išnaudojimo tarptautinei rin
kai; ji gaus savo dalį žaliavos, 
medžiagos, reikalingos jos ša
lies išvystymui; už viską bran
giausią dovaną — ji gaus ap
saugą nuo agresorių. Taika 
bus užtikrinta ant visados.

Dabar prieiname ir prie Lie- 
nepriklausomybės klau-

tais Amerikos lietuviais, 
yra persisunkę fašizmo

tuvos 
simo.

Su 
kurie
raugu ir kurie, dėl savo ypa- 
tiškos naudos, nori Lietuvai 
pelnagrobiškos valdžios siste
mos, aš neargumentuosiu. Jų 
niekas neperkalbės. Bet jie nei 
nesvarbu. Jie buvo supylę sa
vanaudiškais siekiais ant pir- 
mynžangos kelio — tą tven
kinį, kuris laikinai buvo su
stabdęs normalio gyvenimo

srovę ir pagimdęs stagnacijos 
prūdus, ant kurių paviršiaus 
susikuopė švankios srutos. Bet 
tas jų tvenkinys jau braška. 
Kuomet 'jis sprogs, švankiosios 
srutos nugarmės į praeities is
toriją.

Bet tų Amerikos lietuvių, 
kurie likosi fašizmo suklaidin
ti, man gaila. Juos klaidinan
ti obalsiai, kaip tai: “Nepri
klausoma Lietuva — Galinga 
Lietuva — Lietuva nuo jūrų 
iki jūrų,” yra tik fašizmo žai-. 
dimas jų jausmais. Jie yra tik 
skystas romansas; o ne realy
bė.

Būkite vertais mūsų narsių, 
protėvių — Žalgirio kovūnų 
vardo. Jie penki šimtai metų 
atgal ties 
prakeikto 
Vokiečiai 
mūsų šalį, 
ris ir žudė mūsų vaikus, mo
tinas ir žilagalvius senelius. 
Šiandieną jie pasiekė aukš
čiausią žvėriškumo laipsnį. To
dėl šiandieną mums pasitaikė 
ta reta proga stoti į talką mū
sų didžiajam, kaimynui, Sovie
tų Sąjungai, vyti tuos barba
rus iš mūsų šalies ir ties tuom 
pačiu Žalgiriu amžinai nusuk
ti jiems sprandus.

Toliau, broliai lietuviai, at
minkime, kad mes gyvename 
20-tame šimtmetyje. Būkime 
realistais ir stokime į pirmei
vių eiles. Supraskime, kad to
kia “nepriklausoma, galinga 
Lietuva nuo jūrų iki jūrų” yra 
grynas vaidentuvės pigmentas 
—romantiška buiza. Lenkai ir
gi apie tokią Lenkiją dar te
besvajojau Bet tas neatitinka

Žalgiriu triuškino 
kryžioko galybę, 

per amžius teriojo 
žagino mūsų mote-

Pirkite Liet. Literatu ros Draugijos Knygas
Lietuvių Literatūros Draugija jau yra išleidus 50 skirtingais 
pavadinimais knygų. Tas daug prisidėjo prie bendro lietuvių 
kultūrinio pakilimo. Daug mūsų knygų jau yra išsibaigę arba 

mažai turime. Šiuo laiku dar galima gauti sekamų knygų 
nupigintomis kainomis: KAINA

Buvo

Liud. Bonaparto 18-ji ir Piliečių Karas Francijoj.—K. Markso $1.50 
Parbininko Sveikata.—628 pusi. Dr. J. J. Kaškiaučius ..............
Pasaulio Stebuklai, moks. .veik.—416 p. Dr. J. J. Kaškiaučius 
Aliejus, puiki apysaka.—Upton Sinclair, 792 pusi.........................
Spalis ir Kitos Apysakos, iš Revoliucijos Rusijoj.—288 pusi......
Pirmoji Sovietų Valdžia Lietuvoj.—Parašė V. Kapsukas. Daug 

faktų apie kaizerininkų okupavimą Lietuvos. 240 pusi.
Povilas Jurka.—R. Mizara-Rasoda. Apysaka, turi 318 pusi........
Gamta ir Žmonės.—M. Iljino, mokslo knyga. 316 pusi..............
Kelias į Naują Gyvenimą.—A. Bimba, mokslo knyga. 264 pusi. 
Ūkanos.—M. Rasoda, apysaka, arti 400 pusi...................... ’.......
Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai.—Dr. A. Petriką, 360 p. 1.50 
Istorija Soc. K. Partijos ir Revoliucijos. 450 pusi......................... 2.00
Tarybų Galybė.—Vysk. H. Johnson, 236 pusi
Amerikos Demokratijos Steigėjai. Svarbi knygą. 360 pusi........ 1.50
Didysis Lietuvių Tautos Priešas. Labai svarbi knyga iš Lietu

vos istorijos kovų prieš vokiečius užpuolikus. 256 pusi. 1.50

3.00
2.00
2.50
1.50

1.00 
1.00 
1.50 
1.00 
1.50

1.25

Dabar

$ .50
1.00

.50
1.00

.50

Kaip matote, tai labai didelis ir pigus knygų pasirinkimas.; 
Turime if kaip kurių senesnių laidų knygų, kurių neskelbiame, 
nės jų mažai yra. Kas užsisakys $5 vertės knygų pagal nupigin
tas .kainas, tai gaus jas už $4. Persiuntimą mes apmokame, daug 
ar mažai knygų perka.

Kas dabar stos į ALDLD organizaciją, tai turi teisę veltui 
gauti bile virš suminėtą vieną knygą. ALDLD nario metinė duo
klė tik $1.50. Narys gaus per metus žurnalą “šviesą” ir šių me
tų knygą “LIETUVA UGNYJE,” kuri bus apie 400 puslapių ir 
aprašys kovas prieš barbarus hitlerininkus, dabartinius Lietu-, 
vos pavergėjus. Užsakymus ir čekius bei Money Orderius siųs
kite:

LIET. LITERATŪROS DRAUGIJA
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 6, N. Y.

. f- —

' r

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

KNYGA IS 164-rių PUSLAPIŲ 
KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

gyvenimo realybei. Ne tik to
kios Lietuvos ar Lenkijos, bet 
nei tokios Francijos, Anglijos, 
Amerikos, net ir pačios Rusi
jos jau nebegali būti. Net ir 
pačios pasaulio didžiosios tau
tos jau nebenori tokiomis būti, 
todėl, kad nei viena iš jų ne
gali pavieniui užtikrinti pasau
linę pastovią taiką. Tuomet, 
kur gi yra prasmė saujelei. 
Amerikos lietuvių peštis už tą, 
pagal daktaro šliupo pasaky-, 
mą, “išgrauštą kiaušinį.”

Rytojaus pasaulis bus Pa
saulinė Tautų Federacija. Ry
tojaus pasaulyje nebus, kaip 
jau pirma minėjau, pelnagro- 
bystės, diskriminacijos ir ver
gijos. Už tokį pasaulį, pasisa
kė Rusijos liaudis jau ketvir
tadalis šimtmečio atgal, 1917- 
tais metais, Spalių Revoliuci
joj. Už tokį pasaulį pasisakė 
Lietuvos liaudis 1940-tais me
tais, nuversdama fašizmo le- 
kajuką Smetoną. Už tokį pa
saulį pasisakė ir visos sąjungi
ninkės tautos Maskvos, Tehe
rano ir Kairo konferencijose. 
Tokis Rytojaus Pasaulis ir bus. 
Ten mes nebūsime vienos ar 
kitos tautos piliečiais. Mes ten 
būsime pasaulinės respublikos 
piliečiais.

Suvirs pusantro šimto metų 
atgal Jurgis Washingtonas su
tvėrė iš trylikos atskirų, taip 
vadinamų suvereninių valstijų, 
branduolį šios galingos Jungti
nių Valstijų respublikos. Abel- 
nai, palyginus, šiandieną šio
je respublikoje gyvenimas yra 
laimingesnis negu bile kurioje 
dalyje pasaulio. Tas reiškia, 
Amerikos tėvo politika ’tuose 
laikuose buvo teisinga. Kas 
tuose laikuose buvo naudinga 
ir praktiška didžiajam Ame
rikos kontinente, tas šiandien 
yra naudinga ir visame pasau
lyje.

Dvidešimt penki metai at
gal taip pat iš trylikos respu
blikų susitvėrė branduolys pa
saulinės respublikos — Sovie
tų Sąjungos. Kaip tuomlaikinė 
Jungtinių Valstijų respublika, 
taip šiandieninė Sovietų Są
junga stovi už laisvę, demo
kratiją ir prieš vergiją bei 
darbo žmonių išnaudojimą. 
Tur būt jau toks gamtos įsta
tymas, kad kiekviena aukšta 
idėja turi gimti kardo, krau
jo ir ugnies lopšyj. Sovietų Są
junga per praeitą ketvirtada
lį šimtmečio savo darbais ir 
šiandieną savo krauju ir kar
du įrašo tuos principus į pa
saulinės istorijos lapą, šian
dieną visos demokratinės tau
tos ir visi darbo žmonės la-. 
vonų tarpkalniais ir kraujo jū
ra įriasi į tą taikos pasaulį, 
kur bus gera, laiminga ir ra
mu.

Todėl ir mes, lietuviai, šian
dieną neturėtume pasilipti už- 
frontyje ir kasti Lietuvai duo
bę karo griuvėsiuose. Prie tai
kos stalo bus rekordas kiek
vienos tautos, kuris parodys,; 
kiek ji yra prisidėjusi sunaiki
nime fašizmo. Jei lietuvių tau
tos rekordas neparodys niekOj 
daugiau, kaip tik verksmus, 
prie fašistinio Smetonos gra
bo, absurdiškus šūkius: “Lie-, 
tuva nuo jūrų iki jūrų” ir nuo
latinį fašistinių srutų pylimą į 
akis didžiausios demokratijos 
talkininkes — Sovietų Sąjun
gos, tai mes būsime nustumti 
į eiles fašizmo pakali'kių tau
tų, kurioms ims daug laiko ikiį 
jos nusišvarins ir bus tinkamos! 
įsileidimui į rytojaus pasaulio 
tautų draugiją.

Tėdėl būkime verti Žalgirio 
karžygių vardo. Būkifne vy
rais, stokime, kaip vienas, pe
tys į petį į pirmeivių eiles ir; 
koja į koją drąsiai žengkime, 
į tą skaidrųjį Rytojaus Pasąū-

Skaitytojų Balsai
Knyga “Daug Labų Dienų”— 

Verta Daugel’ Pinigų
Šiandien gavau ir šiandien 

perskaičiau Roko židžiūno pa
ruoštą jumoristinę eilių kny
gą — “Daug Labų Dienų.” 
Skaičiau vienas ir skaitėme 

’būrelyje draugų; visi šypsojo- 
niės, ir mano draugai nusitarė 
įsigyti šią ‘knygą.

.—Ot, čia, baigas, tai some
thing new, — vienas mano 
prietelius šypsodamas pareiš
kė. Kiti šiaip ir panašiai išsi
reiškė. Tačiau visi sutikome, 
kad iki šiolei mes neturėjome 
panašios juokingų eilių kny
gos.

R. židžiūno tėviškę žinojau 
dar septynių metų vaiku be
būdamas, bet asmeniškai teko 
susipažinti tik pora metų at
gal. Jo raštai ir eilės teko 
skaityti kiek anksčiau; pir
miausiai su Roko raštais teko 
susipažinti dar Lietuvoje, be
rods 1921-1922 metais, kada 
tėvas parsivežė iš Amerikos į 
Dzūkiją pusėtinai daug laisvos 
literatūros. Taip pat mane tė
vas supažindino ir su Roko 
“dvaru” — mažiuke, “sama
nota” bakūže, ant stataus 
Stangio upelio kranto — Mer
kinėje.

Apie minimą knygą jau 
buvo Laisvėje porą kartų pri
minta draugų redaktorių ir 
spaustuvininko Juozo Byrono 
straipsniai; taipgi, veikiausia, 
bus ir daugiau. Todėl su šiuo 
nesiimu rašyti jokios recenzi
jos apie knygą. Geriausia re
cenzija ir puikiausiai save at- 
sirekOmenduoja, tai pati 
“Daug Labų Dienų” knyga. Ir 
kurie šią knygą nusipirks, tad 
turės geriausią progą pažinti 
knygos autorių kaipo asmenį 
ir jo gabumus. Ten pat pra
džioje knygos yra gan ilgokas 
ir nuoseklus įvadėlis, paruoš
tas R. Mizaros.

eTai, vadinasi, Dzūkijos smil
tynai, pušynai ir žemėje įdu
busios triobelės išauklėjo Ame
rikos lietuviams, taip pat ir 
Lietuvos žmonėms, žinomus 
žmones. Ant minėto upelio 
Stangio stačių krantų, apšepu
si triobukė išauklėjo poetą Ro
ką židžiūną.

Apie už desėtko kilometrų 
nuo Merkinės, Savilionių kai-

melyje, — taip pat sąmano- 
toj bakūžėj, ir skurdžiose ap
linkybėse, užaugo Rokas Mi- 
zara. Gal truputėlį kiek dides
niais langais ir kiek aukštesnė 
grįtelė, taip pat Savilionių kai
me, išauklėjo daktarą 'Zigmą, 
Borisą.

Yra Dzūkija išauklėjusi ir 
daugiau žymių žmonių, bet 
nelaimė, kad kiti išlindę iš sto
rų drobinių marškinių, paraga
vę švelnesnės ir baltesnės duo
nutės — pamiršta tas sąmano- 
tas bakūžes, parvirsta tėvus, 
gimines, draugus ir visiškai iš
siskiria iš darbo žmonių.

Tačiau to nepadarė čia virš 
paminėti vyrai — nei Rokas 
židžiūnas, kuris pasak jo pa
ties žodžiais:

Esu sūnus Merkines,
Nuo Merkio-Nemuno krantų, 
Ir dovaną gimtinės
Dabar jaučiu ir suprantu—
Merkinės pievos žalios, 
Darželiai žydinčių gelių“, 
Dar vaikui davė galios 
Pamėgti rašymą eilių.
Kitas paragrafėlis:
Vargų mokyklas ėjęs 
Gyvenimo žiauriu keliu, 
Vargdienius pamylėjęs, 
Džiaugiuos, kad jiems rašyt 

galiu!
Labai įdomu židžiūną susi

tikti asmeniškai ar tai prie 
alaus stiklo, ar bile kur; žmo
gus, lyg kokia enciklopedija. 
Jis be jokio pasididžiavimo, be 
u n aro. Besikalbant su juo, ga
li daug ko pasimokinti, o dar 
daugiau galinta pasimokinti ir 
sykiu pasijuokti beskaitant jo 
poezijas arba bile jo raštus. 
Kurie įsįgys jo vėliausiai pa
ruoštą eilių knygelę “Daug 
Labų Dienų,” — tie nesigai
lės patys; taipgi ir draugams 
galės “užfundyti.”

P. Baranauskas.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

Ar to j aus Sūnus

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia vakarienę, 

13 d. vasario. Miškūno salėje, 134 
W. Market St. Pradžia 5 vai. Įžan
ga $1.10 asmeniui. Lyros Choro 
kvartetas iš Wilkes-Barj’e dainuos 
ir buvęs scrantonietis Valukas su
teiks keletą dąinų. Po dainų, kas 
Įvorės gaįės pasišokti. Pelna’s skiria- 
nąas darbininkiškiems reikalams. —- 
Kviečia Rengėjai. (33-35)

SHENANDOAH, PA
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 13 d. vasario, 2 vai. 
dieną. Mainiejrių salėje. Prašome 
visų narių dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus daug svarbių dalykų 
aptart, taip pat bus nominuojama 
Centro valdyba. — S. Kuzmickas, 
sekr. (33-35)

ROCHESTER, N. Y.
Atydai buvusių choristų. Vasario 

10 d., vakare, Gedemino salėję, bus 
nepaprastas susirinkimas buvusią 
choristų-čių. Yra svarbus reikalas. 
Kviečiame dalyvauti. (32-34)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks 13 d. vasario, 2:30 vai. dieną, 
735 Fairmount Ave. Visi nariai da
lyvaukite, nes bus nominacijos Cen
tro''Valdybos. Apie 4 vai. bus disku
sijos, todėl prašome nevien tik na
rius ir ne narius dalyvauti. Vėliaus 
turėsime skanių užkandžių, šalto 
alučio ir stipraus gėrimo. Muzikan
tai pribus apie 6 vai., galėsime sma
giai pasišokti. — Valdyba. (33-35)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. vasario, 2 vai. dieną. Prog. Kliu- 
be, 325 E. Market St. Draugai, ma
lonėkite pribūt, įvyks Centro valdy
bos nominacijos, taipgi turime daug 
naujo kuopos reikaluose. Atsiveski
te ir naujų narių prirašyti. — C. 
Kasparas, sekr. (33-35)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 13 d. vasario, 6 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės įsitė- 
mykite, kad diena permainyta 
svarbios priežasties. Todėl visos 
lyvaukime, turime daug darbų 
svarstyt. Kurios draugės turite
tavus mezginius prašome atnešt, 
prirengsime siuntinį, — V. K., sekr.

. (33-35)

dėl 
da- 
ap- 
ga-

CHARLES’ !
UP-TO-DATE |

BARBER SHOP j
K. DEGUTIS, Savininkas |

Prieinamos Kainos į
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujor Sts. |
Brooklyn <Į

GERAI PATYRĘ BARBERIAI &

WORCESTER, MASS. *
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 14 d. vasario, 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite dalyvauti, taipgi atsiveskite 
ir naujų narių įrašyti į organizaci
ją. _ a. W. ((34-36)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp., susirinkimas įvyks 

13 d. vasario, 2 vai. dieną. Pas dd. 
Praleikius, 407 Electric St. Visi 
draugai dalyvaukite laiku, nes vė
liau įvyks bankiėtas. — P. Šlekai
tis, sekr. (34-35)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 13 d., 11 vai. ryto, 29 En
dicott St. Apart kitų kuopos reika
lų, bus svarbus klausimas svarstyti. 
Prašau visų draugų dalyvauti. — 
J. M. Lukas, sekr. (34-35)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus

IMk lūs
sudarau

Irikoniškais. Rei- 
Ikalui esant ir 

^^^Ipadidinu 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

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALlN'fi) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

Visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen R-07W

GRAND ST459
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

i Le VANDA
j FUNERAL PARLORS j
i Incorporated |

j J. LEVANDAUSKAS 
j Graborius-Undertakėr *

J 337 UNION AVENUE
J BROOKLYN, N. Y.
j Tel. STagg 2-0788
I T&GHT — MAveiueyėr 8-1158.

Italija. — Girdėta, kad, 
lĮitleris įsake naciams būti
nai suvaryt į jūrą amęri-: 
kiečius ir anglup, įsiveržu
sius krantan. netoli Romos.

Amerikiečiai tebedaro ap 
gulos veiksmus prieš tia 
dus Cassino, Italijoj.

F., W. SH ALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

sunkus prištatymas anglies.

se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant 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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdė&o valandoj kreip- .• 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me mdderniską patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4119
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IŠ TAUTININKUFAŠISTĮJ SEIMO
(Rašo korespondentas, kuris 

buvo padarytas delegatu)

(Tąsa)
Nuo 1918 m. iki 1940 me

tu Lietuvos gyvavimas buvo 
teisėta evoliucija. Sovietų ar
mijos įsiveržimas buvo peržen
gimas visų teisėtumo taisyk
lių. . . mes nekurtame naujos 
valstybės, bet atgaivinti nori
me senąją. Bolševikai nori, 
kad Raudonoji Armija vėl įei
tų Lietuvon ir po prievarta 
pravestų plebiscitą. Bet mes 
gerai žinome, kad, jeigu būtų 
Lietuvos žmonių liuesą valia, 
tai niekas nebalsuotų už juos, 
išskyrus kelius bolševikų agen
tus. Mes pageidaujame Lietu
vos su ta pačia valdžia. Tau
tininkai nedarys jokių kom
promisų. Daugelis amerikiečių 
daugiau tarnauja Sovietams, 
negu Amerikai. Mes prieš tai 
turime protestuoti... Gaila, 
kad Lietuva neturi savo val
džios “in-exile,” kaip turi dar 
mažesnės už ją tautelės. . .

Smetona taipgi kalba prieš 
Angliją, sakydamas, jog vei
kia Anglijos ir Rusijos impe
rializmas. Toliau: lietuviai bai
siai kenčia Sibire. Turime ta
tai iškelti aikštėn, netylėti, 
dirbti, reikalauti.

Sovietų kariuomenė gali bū
ti Lietuvoje greičiau, negu mes 
tikimės. . . kaip greit vokie
čiai bus išvyti, tuojau turi bū
ti atsteigta “nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė.’’ Veiki
me, ir lai,Dievas mums pade
da.

Pirmininkas Olis daug kal
ba apie “publicity” propagan
dą. Reikia pavartoti radio, 
spaudą, filmas ir t.t., nes ame
rikonai gauną vienpusišką pa
veikslą apie Lietuvą. Daugelis 
sako ir rašo, kad Lietuva pri
klauso Rusijai.

Peticijos: Rėferuoja adv. 
Vincas Laukaitis iš Baltimore, 
Md.

Mes tikimės, kad Atlanto 
Čarteris bus išpildytas. . . vi
si atsimenat, ką peticijos pa
darė 1916 metais. . . jos pa
sitarnavo Lietuvos įkūrimui— 
tas pats kelias geras bus ir 
“Lietuvos atsteigimui.” Mary
land valstija paskelbė vasario 
16 kaipo legalų lietuvių die
ną. Mes turime dėti pastangas, 
kad tas visur įvyktų. Reko
mendavo, kad seimas paskirtų 
tam komisiją.

Laukaitis taipgi rekomenda
vo, kad peticijos būtų siųstos 
į Clevelandą, į Lietuvą Gelbė
ti Sąjungos centrą, o iš ten, su 
delegacija būtų nuvežtos į, 
Washingtona ir priduotos pre- 
zid. Rooseveltui.

Jankauskas rekomendavo, 
kad peticijos būtų daromos! 
bendrai su kitom tautom: lat
viais, estais, belgais, nederlan-; 
dais ir t.t. Bet pirm. Olis pa-1 
reiškė, kad lietuviai turi rū- 
pinties “tik savais reikalais.”: 
Prie to, net ir pavojinga kal
bėti latvių bei estų vardu, nes|

Senatorius Pepper (viduryje paveikslo), nuošir
dus liberalas, priima haltkalnierių darbininkų koimisi- 
ją. Komisija nuvyko i Washington^ perstatyti Senato 
komisijai sunkia ofisų ir šiaip baltkalnierinių darbinin
kų padėtį dėl pragyvenimo pabrangimo. Darbininkų 
komsija susidėjo iš .slaugės Sally Jenkins, slaugės Ca
therine Palmeri, iš Bostono, ir Johah Alessi, iš New
Yorko.

jeigu būtų padaryti kompro
misai su Rusija ir duotas Ru
sijai kelias į Baltiką, tai Lietu
vai būtų daug saugiau, jeigu ji 
statytų savo reikalavimus vien
rankiai.

Planas gauti gubernatorių 
paskelbimą vasario 16 d. “le
gale Lietuvos diena.”

Olis raportavo, kad gub. 
Dewey sekretorius telefonu 
pranešė, kad New York vals
tijoj tokia diena būsianti pa
skelbta dar pirm vasario 16- 
tos.

Advokatas Grišius referavo 
tuo klausimu. Jis smarkiai ra
gino lietuvius dalyvauti Ame
rikos politikoj, ir užmegsti as
meniškus kontaktus su poli
tikieriais. Jis pareiškė, kad 
daug geriau, jeigu bent kokie 
reikalavimai yra priduoti as
meniniai, o ne siunčiami ir t.t. 
Ir jeigu jau kokis didelis po
litikierius tave vadina vardu, 
Joe ar John, tai reiškia, kad 
su tavim skaitosi ir gali prie 
visko prieiti.

Reikalavimais 16 d. vasario 
paskelbimo “legale lietuvių 
diena” rūpintis palikta petici
jų komisijai.

Pirmininkas Olis pranešė, 
kad radio komentatorius H. V. 
Kaltenborn sveikina seimą, ir 
taipgi kalbėjo apie seimą sa
vo komentaruose porą - dienų 
atgal.

Pakeltas klausimas, kad iš-' 
gavus pašto ženklelius pager
bimui Lietuvos, kad ženkleliai 
būtų su Lietuvos vėliava. Tas 
darbas pavesta taip jau peti
cijų komisijai.

Nominacijų komisijos pir
mininkas dr. Vencius pranešė, 
kad jau turi prirengtą rapor
tą, kurį sekretorius p. Abrai- 
tis perskaitys.

Į peticijų komisiją, tarpe ki
tų, įėjo šie asmenys: Laukai
tis, Grišius, Olis, Karpius, Tys- 
liava, Kybą, Vanagaitis, Raste
nis, Trečiokas, Kisieliūtė, Ka- 
rotytė, Bublinskas, Maceika, 
Rastenienė, Cheledinas, šlikas, 
Poškus, Jankauskas, Krugelis, 
Cvirka, Mrs. Colney, Radzevi
čius, Simokaitis, Mrs. Biežis, 
Mrs. Daužvardienė, dr. Tamo
šaitis, Mrs. Karpius, Mrs. 
Simms, dr. Jonikaitis, Mrs. Pi- 
lienė, Mrs. žilevičienė, V. Ab- 
raitis, Mrs. Strumskienė, Ven
cius, Augūnas, Spurga, Valai
tis, Sagys, Ginkus, Klinga, Če
kanauskas, Bujanauskas ir ki
ti. Viso 67. Nuo “flioro” labai 
veržėsi į šią komisiją, bet adv. 
Stokna pareiškė: “nesiveržki
te, nes nemanykite, kad visi 
važiuosite į Washingtoną su 
peticijom; važiuos tik mūs ga
biausieji. žmonės, ir tik keli.” 
Komisija pasiliko iš 67 su ga
lia kooptuoti daugiau, kur bus 
reikalas.

War Bonds pardavimo ko
misija susidarė iš šių asmenų: 
Stokna, Mišeikienė, dr. Col
ney, Tareila, Mikalauskas, 
Trečiokas, Maceika, Grišius, 
Vanagaitis, Jonikaitis, Olis,

Karpius, Klikna, Miliunaitienė, 
Žilevičius, Lukas, Bačiūnas, 
Mockienė, dr. Simms, Čiurlio
nytė, žiurienė, Dzikas, Kas- 
mauskas, Augūnas, Garšva, V. 
Petrick, Strikdlis, Kubilius, 
Valaitis, Poškus, Cheledinas,- 
graborius Kavaliauskas, Mrs. 
Rastenis, Jaras, Kerševičius, 
Gudas, Barstys, čaplinskienė, 
J ankauskas, Ambrozevičius, 
Mrs. Pocius, Giraitis, Dangis, 
Gi’nkus ir keli kiti.

Ponas B'ačiūnas, iš Sodus, 
Mich. referavo apie propagan
dą su filmomis-judžiais. Jis 
kalbėjo, kad jų pareigūnai 
miega letarginiu miegu, kad 
pas juos baisus apsileidimas. 
Kur šiandieną yra žadeikis? 
Kodėl jo čia šiandieną nėra? 
Sakė, kad latvių daug mažiau, 
Sulyginus su lietuviais, tačiau 
jie visur pasisako apie savus 
reikalus, o mūsų autoritetai 
tik kaip kada iš letarginio 
miego pabunda.

Jis nurodinėjo, kaip svarbu 
rodyti filmas amerikonam apie 
Lietuvą, apie Lietuvos kultūrą 
ir gyvenimą smetoniniais lai
kais. Amerikoniški kliubai (vi
si tie kliubai nekenčia bolše
vizmo), kaip Kivanis, Rotary, 
Masonų ir Women’s Clubs pa
geidauja programų savo socia- 
lėse sueigose, tai gera proga 
panaudoti ir duoti jiems filmą 
apie Lietuvą. Jis, būdamas 
Floridoj suėjo Amerikos ka
rininkų, kurie jam sakė, kad 
mylėtų matyti panašią filmą ir 
yra proga parodyti tokią fil
mą bent 2,000 karininkų Flori
doj.

Bet tam reikia pinigų. Lie
tuviai yra duosnūs, sakė Ba
čiūnas, ir sudės, kiek bus rei
kalinga.

Paskirtas Bačiūnas pirminin
ku filmų komisijos ir jam pa
vesta pasirinkti pagelbininkus. 
Paskirta iš seimo pinigų $150 
pradžiai parodyti filmą apie 
Lietuva Amerikos karininkam.

Advokatas Nadas Rastenis 
iš Baltimore, Md., referavo 
apie knygą “Timeless Lithua
nia,” kuri ką tik išėjo iš spau
dos.

Jo referatas buvo gan poe
tiškas, apie Lietuvos . žalias 
lankas, girias, upelius ir t.t. 
Jis sakė, kad buvęs Amerikos 
“ambasadorius” Lietuvai, p. 
Norem, pamylo Lietuvą ir jos 
gyventojus ir tą svarbią kny
gą parašė. Toliau jis sakė, 
kaip jam širdį skauda, kad 
randasi tarpe mūs žmonių, 
kurie “lietuviškai kalba, o ru
siškai protauja.” Tuos lietu
vius išvadino “parsidavėliais.” 
Ragino visus įsigyti tą knygą.

Tapo paleistas pirmas nu
meris knygos “Timeless Lith
uania” ant “Auction Sale,” 
pradėta su $25, ir iškelta iki 
$230, už kurią sumą Brookly- 
no “Moterų Vienybė” knygą 
nupirko.

Ponia Strumskienė pasiėmė 
knygą ir pasakė kelis žodžius, 
kad Brooklyne sutvėrė karei
vių motinų organizaciją, ir t.t. 
Šiuomi antroji sesija ir baigėsi.

Trečioji Sesija
Trečioji sesija buvo visai 

trumpa. Referavo' ponia Dauž
vardienė reikale rėmimo Rau
donojo Kryžiaus, ir ponia Bie- 
žienė, reikale visur organiza
vimo karių motinų, kliubų.

• Po tos sesijos, kaip 9 vai. 
iki pusnakčiui buvo surengta 
arbatėlė toj pačioj salėj, kaip 
pirm. Olis išsireiškė, delegatų 
“vizitavimui,” susipažinimui 
“ponų su poniomis” ir socia
liam pasilinksminimui.

Ketvirtoji Sesija
Sesija atsidarė kaip 11:20 

sekmadienio ryte, vietoj 10 v. 
Anksčiau susirinkę delegatai 
nerimavo. Matomai, ponų ir 
ponių “vizitavimas” paveikė į 
seimo vadų miegą, ir jie pra
dėjo rinktis gana vėlai.

Pirm. Olis perskaitė, kas bu
vo nutarta pirmesnėse sesijo
se. Pranešė, kad randasi pa
sveikinimai nuo gubernatorių 
Dewey, O’Connor, ir Green iš 
lllinojaus. Autorius knygos 
“Timeless Lithuania” taipgi 
prisiuntė pasveikinimo telegra
mą, kurioj, tarp kitko, pareiš
kė, kad “jeigu apeisite siau

rą provincionalizmą, tai gal jū
sų suvažiavimas ir bus pasek
mingas. . . ”

Taipgi p. Olis pranešė, kad 
Amerikonų spauda labai gerai 
kooperavo, visi žymesni laik
raščiai įdėjo “straipsnius,” o 
komunistų Daily Worker net 
ant pirmo puslapio seimą pa
garsino, “bet ten, kur žodis, 
tai melas.”

Taipgi pranešė, kad iš viso 
delegatų randasi 393, nors šeš
tadienio rytinėj sesijoj jų bu
vo daugiausiai, bet ir tai ne
buvo daugiau 250, o šeštadie
nio popietinėje sesijoje pusė 
kėdžių buvo tuščių, vargiai 
ten buvo 200 delegatų. Tas 
pats ir sekmadienio sesijoj. Vi
si dalyviai buvo skaitomi de
legatais, kas tik svetainėje ra
dosi ir p. Olis per akis visiems 
bandė sakyti netiesą.

Povilo Žadeiko Kalba
Ponas žadeikis kalbėjo išdi

džiai, autoritetingai, bet visa 
jo kalba buvo perdėm anti- 
sovietinė.

Jis sakė, kad jam džiugu 
matyti tokį didelį darbą ir pa
sišventimą seimo rengėjų ir 
delegatų. Kiek tai. būtų 
džiaugsmo Lietuvos žmonėms, 
jeigu jie sužinotų, kas čia šian
dieną tariama. Bet pasieks 
juos ta žinia — ir jie gaus 
progą apsidžiaugti. Jūsų dide
liems darbam ir pasišventimui 
tenka man tik taškas uždėti. 
Jie bus įrašyti istorijos la
pam Varde Lietuvos žmonių 
ir varde “Lietuvos valdžios,” 
tariu jums didelį ačiū.

Toliau jis sakė, kad visuo
se darbuose reikia vienybės, 
bet neaiškioj formoj prisimi
nė, kad tarpe lietuvių yra pa
sidalinimas, bet visi dirba, 
kiek gali, tam pačiam tikslui 
(žinoma, ne tie, kuriems ne
rūpi Lietuvos reikalai)’. Juk ir 
Amerikos politika rymo ant 
dviejų ramsčių.

1940 metais užpuolė Lietu
vą artimiausias jos ir draugiš
kiausias, (kaip jis pozavo) 
kaimynas, žmonės negalėjo at
sipeikėti. Kas pasidarė, kas 
įvyko? Vieni kovojo prieš “įsi
veržėlius,” kiti bėgo ir t.t. 
Greitu laiku visas kraštas bu
vo susovietintas. Pavartota vo
kiečių “blitz” metodą. Mašina 
buvo užsukta. Tūkstančiai mū
sų geriausių brolių ir seserų 
tapo išvežta ir dabar kenčia 
“neapsakytas kančias šaltaja
me Sibire,” 60,000 jų.

Ir toliau: Turiu laišką, ra
šytą man dar spalio mėnesyj, 
1943 m., nuo vieno pabėgėlio 
iš Sibiro. Nors tūkstančiai nuo
lat bando pabėgti, bet tas nu
siseka tik vienam, kitam, o vi
si kiti žūsta Sibiro tyruose. 
Baisus laiškas, baisūs dalykai.

Maskva savo veidą sutepė 
svieto akyse, “užgrobdama 
Baltiko šalis.” Jie pasaulio ne
įtikino, kad jie teisingi. Jų pa
skutinis pareiškimas, Moloto
vo pareiškimas, buvo tai prisi
pažinimas, kad reikia lopyti 
Maskvos pozicijas. O murtis 
liieko nereikia lopyti, mūsų po
ziciją Atlanto čarteris garan
tuoja. ..

Maškva davė Lietuvai būk 
tai nepriklausomybę, davė du 
komisariatus, užsienio ir ka
rojo kas gali užtikrinti, kad 
rytoj vokiečiai neduos ketu
rių vietų Lietuvai? Maskva 
pirmiausiai turi ištraukti GPU 
iš Lietuvos, pirma, negu kal
ba apie kokią nepriklausomy
bę.

Mūsų likimas yra tekis, kad 
mums prisieina gyventi kaifny- 
nystėje su vokiečiais, su rus'ais 
ir lenkais (jeigu Lenkija būs 
atsteigta). Mes turime grįžti 
prie 1920 m. sutarčių ir vėl 
Užmegsti kaimyniškus ryšius 
su rusais.

Per visą jo kalbą traukėsi 
siūlas neapykantos Sovietų Są
jungai, bet prieš nacius, prieš 
Vokietiją veik visai neprisifni- 
nė ir jų nepasmerkė.

Beje, dar pridūrė, kad lie
tuviai Amerikoje pasidalinę. 
Vieni n'Ori krikščioniškos Lie
tuvos, kiti socialistinės, o tre
ti lietuviškos.. . . Užbaigė, dar 
kartą sveikindamas seimą.

Po žadeikid kalbos, nomi
nacijų komisija skaitė savo re-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną laiką ir Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI
AP VALYTO JAI DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI 
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS
IS būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

SCHRAFFTS 
KREIPKlTCS VISA DIENA 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

_______________________________________ (X)

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
Kali 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 the

War Manpower Commission 
šeštos lubos

Bank of Manhattan Bldg.,
Queens Plaza Long Island City
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą. (36)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.
GEROS ALGOS

Kreipkitės
MUTUAL ICE & COAL CO.

540 W. 50th St. ’
Phone CIRCLE 7-5297

(37)

GERI DARBAI, GERAI APMOKAMI 
New York City Housing Authority 

Priimami Ne Piliečiai 
PEČKURIAM $1,500 1 METUS

ANGLIŲ PRISTATYTOJAMS $l,44o' I MET. 
MALIAVQTOJU PAGELBINIAM $5 [ DIEN. 

APVALYTOJAMS $1,320 I METUS 
Patyrimas Nereikalingas

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

 (84)

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
, KREIPKITĖS

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

(34)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
MERGINOS PRIE ELEVEITERIŲ 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

Geros algos. Kreipkitės j Timekeeper
THE BARBIZON

FOR WOMEN* 
140 feast 63rd St.

(36)

komendacijas į rezoliucijų ko
misiją ir komisiją organizavi
mui karių motinų.

Į rezoliucijų komisiją buvo 
paskirti: Cheledinas, Tysliava, 
Olis, Slikas, Stokna, Grish, Va
nagaitis, Jurevičius ir keli ki
ti.

Į karių motinų organizavimo 
komisiją: Biežienė, Raugtienė, 
Mrs. Colney, Cheledinienė, 
Klimienė, Tysliavienė, Trečio
kienė, Kavaliauskienė ir kitos.

Sekė dabar didelis “surpri
se” delegatams. Ponas Olis pa
reiškė, kad turi labai žymią 
ponią, ponią žiurienę iš Cle- 
velando, kuri labai daug nu
kentėjo nuo bolševikų, nuo jų 
bėgo, ir ji apie savo kančias, 
pergyventas, papasakos savo 
referate “Kas yra rusai.” Tai
gi, tautininkų seimas taipgi 
turėjo, taip, kaip Plttsburgho 
suvažiavimas, savo Dėvehienę, 
—No. 2.

(Bus daugiau)

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boysl 
BUT WAR BONDS

PAJIEŠKOJIMAI
Laike karo sunku surasti gyveni

mui , moterj. Pajieškau, gal iš kur 
katra atsišauks. Tupiu namą, biznį', 
augęs Amerikoj, taipgi mokslą bąi- 
gęs. Vienam nuobodu. Rašykite: 
George, 11059 Dodge Rd. 2, 
Van Dyk, Mich. .....:r . ų - a

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI
Gyvybiniai Svarbiems
Kariniams Darbams

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

KRAUTI SVARBIAS KARO MEDŽIAGAS
MŪŠŲ ARMIJAI

GEROS DARBO SĄLYGOS

WESTERN
ELECTRIC CO.

Kreipkitės: Employment Departments
100 Central, Ave.

Kearny, N. J.
arba

1561 Boulevard
Jersey City, N. J.

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

pareiškimą.

______ ________________________________ (36)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS | 
PRIE SODES MERGINOS 

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH f>ARYTbJOS . 
prie steam Table 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

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

(X)
•

OPERATORES a
Patyrusios prie suknelių.* $50 I SA
VAITĘ ir viršiau. Nuolatinis darbas. 
M. P. R. DRESS, 109 W. 38th St.

(86)

SANDĖLIO RAŠTININKAI
KAUTŲ IR SIŪTŲ DIRBTUVE

Matykite Mr. Gross
OLIVE COAT CO.

265 West 37th St.
(36)

RANKOM IŠSIUVINETOJOS
Su šilkiniais Siūlais

NUOLATINIS DARBAS.
5 DIENŲ SAVAITE

DALMEE SOEURS
26 East 55th St.

(86)
CHEF. (VIRĖJAS). $45 j .savaitę. Valandos 

8—6. Sekmadieniais nedirbama. Nuolatinis

GAIE RESTAURANT,
2126 — 1st Ave., (109th St.)

(36)

REIKIA MERGINŲ
DIRBTI KAIPO KLIJUOTOJOS

POPIERINIŲ MAIŠŲ.
\Turi būti U.S. Pilietės

MESSMORE-DAMON 
400 W. 27th St.

(86)

BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI

40 VAL. 5 DIENŲ SAVAITE
Menu art press

23 EAST 4th ST.
(36)

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas ,

GLASSY FINISH PROCESS CO.,
626 Broadway

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas.
Gera alga. Proga pakilimui.. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

. (37)

MERGINOS SANDĖLIUI
Paprastas darbas sandėlio rūme. 

Gera alga, nuolatinis dalbas, lenvos valandos.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
45 CHURCH STREET

New York City.
- -

l NAKTINIS SARGAS
Pilno laiko pastovus darbas.

, Kreipkitės į Personnel ofisą. ,
SEARS ROEBUCK & CO., 

2307 Beverly Road, Brooklyn.
(84)

PATYRUSIOS OPERATORES prie suknelių. 
Darbas nuo kavalkų. Gera alga. 

ZARAYA DRESS CO.
147 E. 125th St. (Room 408) . <,

1 (96)

TABLE WORKERS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GERA AliteA.
Viršlaikiai jei pageidaujama.

Nuolatinis darbas.
JAY-MAR BAG CO.,

29-42 NORTHERN BŲVD., 
LONG ISLAND CITY.

(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
$23.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS.

VAKACIJOS. KRfilPKITES I 
HOUSEKEEPER

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

(X)
MOTERYS 25—40

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lengvas Fabriko Darbas 

GERA ALGA 
Pakilimai ir Viršlaikiai

MAJESTIC FANCY CASE 
139 SPRING STREET

FABRIKO DARBAS
Nuolatinis darbas. Kreipkitės asmeniškai.

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

(X)

BERNIUKAI - VYRAI
Nešiojimui pakų, alga $25. 

40 valandų, 5 dienos, pripuolamai 
viršlaikiai.

AMSON FURTSCH CORP.
.. 247 WEST 38TH ST.

(35)

MERGINOS—MOTERYS
Dry cleaning dirbtuvėj. Gera alga.

ROSE & CO..
349 Kingsland Ave., Brooklyn. EV. 9-5388.

(»7)PAPRASTI DARBININKAI
Pastovūs darbai būtinose pramonėse. 

Reikalingi vyrai kilnojimui maišų ir bačkų 
su produktąis.

$36.30 Į Savaitę Pradžiai
Už 50 Valandų
5 Dienų Savaitė

IMPORTERS SERVICE
Corp.

COMMERCIAL MILLERS
71 Washington Ave., 

Brooklyn, N. Y.
(35)

MERGINOS—5—MERGINOS
Labai lengvas fabriko darbas 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nuolatinis darbas dabar ir gera ateitis 

karo
$26 — 48 VALANDŲ SAVAITĖ 

A-D-V-A-N-C-E-M-E-N-T 
Apmokama šventės ir vakacijos 

Kreipkitės
521 WEST 28rd ST. (8-čios LUBOS)

(M>

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Siuvamųjų Mašinų Operatorėj Patyrimas Ne
reikalingas, Valdžios Kontraktas, Gera Alga. 
Proga pakilimams. Iš Būtinų. Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12fh St. ir 4th Ave. 9-to» lubos

(37)

BERNIUKAI. Lengvas fabriko darbas. Gera 
alga. Nuolatinis darbas ateičiai. Puikiausia 

prpga.
CERTIFIED PHARMACAL CO..

108 E. 16th St., N.Y.C. ST. 9-4342
(35)

VYRAI SANDĖLIUI
ar

PREKINIŲ ELEVEITERIŲ
OPERUOTOJAI

Gera alga, nuolatinis darbas.
Kreipkitės

F. W. WOOLWpRTH
V 45 CHURCH ST.,

NEW YORK CITY.
(88)

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. Patyrimas netolia* 
lingas. 5 DIENŲ SAVAITE. 46 Valanctos, 
$19.60 Į SAVAITĘ. Attendance bonus 83.65.

Produkcijos bonai iki $10 į savaitę.
MELE MFG.

150 W. 22nd St.
(33)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ. INTERESUOJANČIU 

VIRIME, SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEBOS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ. 

56 WEST 28RD ST.. N. Y.
(Į)

Karpenderių Pagelbininkai 
$35 I SAVAITĘ. 

PROGA PAKILIMUI
ACE HIGH SCAFFOLD & 

LADDER CO.,
161 WEST 123rd ST., N.Y.C.

(35)

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

VALENTI BUTTON WORKS,
2-02 — '27th Avė., Astoria, L. I.

(34)

VIEŠBUČIŲ DARBININKES
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
$19.50 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEfeFER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, NX.
(X)

AP, VALYTO J AI
Pilno laiko pastovus dalbas. Dieninis darbas. 

Kreipkitės , L ^Personnel ofisą.
SEARS ROEBUCK & CO., 

239? Beverly Road, Brooklyn.
................. ' (34)
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Šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News

!'•'■• .■ > . * , v . >\> ."ItfZrn-eNA
\ ► ■r’’^ QbK

Ketvirtad., Vasario 10, 1944

Neu Yorto^/^ffZlnioi
Juoktis Yra Sveika ir Sma- Kodėl Lietuviški “Patrijotai” 
gūs Juokai Laukia Mūsų Šio Išsižada Vilniaus

Filmos—Teatrai
Apie “Song of Russia”

“Song of Russia,” naujau
sia Metro-Gold wyn-Meyer stu
dijose gaminta filmą apie So
vietų Sąjungą, pradėta rodyti 
Capitol Teatre, Broadway - ir 
51st St., New Yorke. Spren-

Sekmadienio Popietį
Lietuviai — didžiumoje var

go žmonės arba iš vargdienių 
kilę, patys mažai juokų yra 
sukūrę, tačiau pasijuokti pro
gai pasitaikius labai mėgsta, 
nes tai smagu ir sveika. Juo
kas, širdingas juokas, sveika
tai ne mažiau svarbus už tuos 
pagarsėjusius vitaminus, o gal 
ir svarbiau.

Ukrainian Nat. Home ir visą 
tai pamatyti savo akimis ir ta 
proga turėti smagaus juoko.

Tačiau Lietuvių Liaudies 
Teatras, kuris duos šią pro
gramą, neužmiršta, kad pa
saulyje verda žūt-būtinė kova 
prieš fašizmą, kad nacių pa
vergtoje Lietuvoje tūkstančiai 
mūsų broli ii kaujasi d id vyriš-

Anastazija Buknienė

Šį sekmadienį, vasario 13- 
tą, Ukrainian National Home, 
216 Grand St., Brooklyne, bus 
proga smagiai pasikvatoti iki 
ašarų. Ir ar žinote, kad Anas
tazija Buknienė bus viena iš 
tų jūsų juoko kaltininkių — 
ne ji pati, tai jos tokia rolė. 
Mat, Nastutė šį kartą bus pa
virtus į Aleną, jau ištekėjusią 
moterį, o čia nė iš.šio, nė iš 
to atsiranda netikėtas baigiąs 
kokį 5-tą kryžiuką “jaunikis” 
ir kai smala limpa prie gra
žios moteriškės. Prie to ir vy
ras pareina iš darbo. . .

> Gal būt, kad jums praktiš
kame gyvenime to nepasitaikė, 
tad sunku įsivaizduoti, kaip 
tas viskas dedasi. Juo labiau 
neaišku, kas bus toliau tokioj 
kombinacijoj prietikių, tad ge
riau ateiti šį sekmadienį į 

k".......— 1 • ... ......... ?
ŠIANDIEN PRASIDEDA!

Song of Russia
»u SUSAN PETERS ir ROBERT TAYLOR 

Dar niekad saVo gyvenime jūs nematėt 
tokio jausmingo, tokio «ražau^ ir tokio 
malonaus judžio, kaip “SONG OF RUS
SIA” Rusijos Daina). Jūs juoksitės ir I 

verksite. Jūs taip pat matysite puikų 
vaidinimų scenoje.

CAPITOL Theatre 
BROADWAY IR 51st ST. 

lb— ........... —JĮ

Jonas Lazauskas

kii partizanų būriuose ir kad 
ne vieno močiutė ar seselė gy
vastį padėjo nešdama ryšulė
lį nuo nacių nuslėpto maisto 
miškelyje susibūrusiems parti- 
zanamas. Supažindinimui su 
jais, jų pagarbai, greta kome
dijos, statoma scenon ir dra
ma “Aš Jau Partizanas,” iš 
Lietuvos žmonių gyvenimo.

Jonas Lazauskas, Liaudies 
Teatro veteranas aktorius-mė- 
gėjas partizanuose vaidins 
Dėdės Silvestro rolėje. Jis, be
je, vaidins ir komedijoje “Vos 
Ncapsivedė.”

Kiti veikale “Aš Jau Parti
zanas” vaidylos yra: Julia 
Stankaitienė, Petras Grabaus
kas, Ona Repševičiūtė, Geo. 
Waresonas, Juozas Byron as.

N. K.

Third Ave. Realty Co., kai
po taksų mokėtojas, užvedė 
bylą, reikalaujančią prašalin
ti iš tarnybos įkaitintą bendra
vime su fašistais policistą 
Drew.

"*-------------------------------------------------------- rT"i— "T T --   r ~ - | i t Ii'r - iri II 111 j
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Kartu Tilps Į Sales

LAISVĖS BAZARE
i šiemet Laisves Bazaras bus puošniose ir į 
l erdviose salėse *

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

I
t • 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 ’ 
I 3,000 žmonių kartu. Ballroom puiki vieta šokiam ir ant- 
I roję pusėje estrados atskira salė valgiam ir gėrimam.

Abiejose salėse yra gražūs barai. j
i ° n ° i

PRAŠOME BAZARU1 DOVANŲ
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad

| laukiame bazarui dovanų iš visų kolonijų. Į
. \ -2Z-- I , ■ j

Lenkijos imperialistai nori 
vėl pavergti Vakarinę Ukrai
ną ir Baltarusiją su 12,000,- 
000 žmonių. Už lenkus fašis
tus rėkia ir lietuviški smetoni- 
ninkai, taipgi ir Grigaičio, tipo 
kiti kryžiokai, kurie save 
dangstosi dideliais patrijotais 
Lietuvos. Tą galima suprasti, 
nes jie baisiai neapkenčia So- 
vietų Sąjungos, . jos laisvi! 
piliečių ir nori, kad jai pa
kenkti.

Bet Lenkijos imperialistai 
nori pavergti Lietuvos sostinę 
Vilnių ir Vilnijos kraštą su 
500,000 lietuvių! Ir šiame at
sitikime lietuviški kryžiokai 
sutinka su lenkais, stoja už 
lenkų imperialistų politiką, 
kviečia tuos ponus į savo su
sirinkimus kalbėti, niekina len-

kų tautą, kuri kovoja prieš 
hitlerizmą už savo laisvę, bet 
bičiuliuojasi su lenkais fašis
tais. Kodėl taip daro lietuviš
ki kryžiokai?

Šis klausimas bus atsakytas 
ketvirtadienio vakarą, vasario 
10 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Laisvės svetainėje, kur įvyks 
Lietuvii] Literatūros Draugijos 
1 kp. susirinkimas, o po su
sirinkimo D. M. šolomskas 
kalbės tuo klausimu. Kviečia
mi ir simpatikai. Beje, dajjar 
yra vajus už naujus narius į 
Liet. Literatūros Draugiją, tai 
bus gera proga įsirašyti.

D. M. šolomskas sakė, kad 
jis padarys trumpą peržval
gą ir abelnai dabartinių karo 
frontų. Prašome atsilankyti.

Kuopos Organizatorius.

Apie Lietuvius Kariškius
Alex Mikaitis, sūnus wil- 

liamsburgiečių Mikaičių, 66 
Powell St., Brooklyne, dingęs 
be žinios kur nors Viduržemio 
Jūros srityje, kaip praneša iš 
Waslfingtono jo motinai, Sofi
jai Mikaitienei.

Linkime, kad toji skaudi
nanti lūkestis baigtųsi džiaugs
mu, kad sūnus būtų atrastas 
gyvu ir sveiku.

Leitenantas Juozas Garšva, 
žinomojo laidotuvių direkto
riaus sūnus, iš tarnybos buvo 
parvykęs atlankyti tėvus, taip
gi sesutę Anitą, neseniai turė
jusią operaciją. Anita baigia 
pasveikti.

" •“ ~ • “* “ • **
Carl Belte, plačiai žinomos 

veikėjos - dainininkės Lilijos 
Kavaliauskaitės vyras, pasta
ruoju laiku pakeltas į korpo- 
ralus. Karolis jau seniai tar
nauja anoj pusėj vandenyno, 
buvo išsiųstas tuojau po pama
tinio apmokymo, šiuo tarpu 
randasi šiaurinėj Afrikoje.

Jonas Banis, newyorkietis, 
kuris galima pavadinti amži
nu jūrininku, kadangi ir tai
kos laikais jūrininkavo, par
vykęs iš Europos karinių sri
čių, pasakojo šiurpių dalykų 
apie gyvenimą karo srityse. 
Tas mums primena paskubinti 
pagalbą kare nukentėjusiems 
broliams.

Pranas Balsys, esąs jūrinin
kystės tarnyboje, iš savo sto
ties rašo:

“Laisvėje mačiau, kad ma
no frentas Niek parvažiavo 
pasisvečiuoti Brooklynan pas 
savuosius. Jeigu oras bus gra- 
žus, tai gal ir aš atvyksiu 
Brooklynan ateinančio šešta
dienio vakare. Ir aš noriu sa
vo draugą Nikodemą pamaty
ti.

“Pas mus stovykloje prieš

PARDAVIMAI “
Parsiduoda 4 šeimynų mūrinis 

namas, prieinama kaina — $4,000. 
Vertas $9000. Yra garas, maudynės, 
aliejinis pečius. Viena krautuvė, biz- 
niškoj gatvėje. Viskas tvarkoj. 
Kreipkitės po antrašu: 320 Roebling 
St., Brooklyne. Tel. EV. 8-6751.

(34-36)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kepėjas (baker), ku

ris moka ruginę duoną kepti. Alga 
gera, darbas pastovus. Atsišaukite 
tuojaus: Lithuanian National Corp. 
Bakery, 68 Holly Street, Lawrence, 
Mass.(32-37)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

kiek laiko rodė ‘The Song of 
Russia.’ Tai gražus judis. Mū
sų erdvinga auditorija per du 
vakaru buvo kupina žiūrovais. 
Tą judį dabar pradėjo rodyti 
New Yorke, Capitol Teatre. 
Pamatykite.

“Viso gero visam Laisvės 
štabui.”

ž. R.

Sukniasiuvių Atydai
Lokalo 22-ro eilinių narių 

komitetas (Rank and File) 
šaukia masinį w narių mitingą 
vasario 10-tos vakaro 6 vai., 
tuojau po darbo, viešbutyje 
Diplomat. Diskusuos svarbius 
su lokalo rinkimais ir karo 
laimėjimu surištus klausimus.

Lokalo rinkimai įvyks šio 
mėnesio 17-tą. ,

MIRĖ
Petronella Keršulis, 52 m. 

amžiaus, 162 Diamond Street, 
Brooklyne, mirė vasario 8 d., 
Adelphi ligoninėje. Laidotuvės 
įvyks vasario 12 d., šv. Jono 
kapinėse. Kūpąs pašarvotas 
naanuose, po virš minėtu ant
rašu. | š

Velionė paliko nuliūdime vy
rą Frank, sūnų Vincent, dvi 
dukteris Frances ir Elizabeth.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

džiaut iš jos jaudinančio įdo
mumo, suinteresavimo žiūrovo 
sekti per visą filmą vingiuo
jančią intonsyvę dramą ir kar
tu einančią meilišką giją, fil
mą tam teatre pasilaikys ilgą 
laiką.

Filmos žvaigždėmis yra Su
san Peters, jauna, trumpu lai
ku prasimušus į viršūnes akto
rė, ir Robert Taylor, paskiau
sia nepaprastai puikiai pasi
žymėjęs filmoje “Bataan.”

Gilbert ir Sullivan 
Openj Sezonas

IT. IT. Burnside, Gilbert ir 
Sullivan Opera Kompanijos vy- 
riausis direktorius, atidaro šios 
trupės operų sezoną Ambassa
dor Teatre, New Yorke, prade
dant penktadieniu, vasario 
11-ta. Savaitės dienomis turės 
tik vakarinius perstatymus, 
šeštadieniais ii; sekmadieniais 
popietinį ir vakarinį. Įžangos 
nuo 1.10 iki 3.30 vakarais ir 
iki $2.20 popiečiais.

Kompanija buvo suorgani
zuota prieš' tris metus ir vaidi
no St. James Teatre. Nuo to 
laiko jie be pertraukos marš- 
rūtavo, 2 kart pasiekdami Pa
či f i.ką ir kartą pervažiuodami 
Kanadą. Vaidylos tebėra veik 
visi tie patys su Florenz Ames, 
Robert Pitkin, Kathleen Roche, 
Robert Eckles ir su 'būriu kitų 
gerų aktorių.

Atidarymo vakarą, taipgi va
sario 12 ir 13 per abu kartus 
vaidins “The Mikado.”

Vasario 14 ir 15 vakarais, 
taipgi 19-tos popietį ir vaka
rą “H. M. S. Pinafore” ir 
.“Trial By Jury.”

Vasario 17 ir 18 — “The 
“The Pirates ir Penzance” ir 
“Cox and Box.”

Toliau statys ir kitų autorių, 
ypatingai Savoyard operas.

Queens apskrityje per sau
sio mėnesį surinkta 4,500 to
nų popieros.

BROOKLYN

L4BO-R LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

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 Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

NOTARY
PUBŲIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

b.'.’.’..1, i"./1
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Scena iš naujausios Hollywoode gamintos filmos apie 
Sovietų Sąjunga, pereitą savaitę pradėtos rodyti RKO 
Palace Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke.

Pusiau Našlaitis Nuo 
Kūdikystės

New Yorko pamestinukų 
prieglaudon pereitą antradie
nį atnešta trijų mėnesių ber
niukas, kuris nėra pamesti
nukas, nei našlaitis, tačiau ku
riam neliko kitų namų. Jo 
jaunutė motina, Mrs. Poston, 
15 metų, tapo užmušta buso 
einant skersai gatvę — prie

namų, Staton Islande. Tėvas 
yra kariškoj tarnyboj.

Du viršininkai Florence 
Fruit and Vegetable Market, 
Inc., 985 Park Ave., įkaitinti 
bandyme duoti kyšių Kainų 
Administracijos inspektoriams.

Mieste sujudimas dėl guber
natoriaus Dewey pasimojimo 
nukapoti paskyras švietimo 
reikalams. Siunčiama protes
tai.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS 
t; " 05 STANLEY MISIŪNAS

Plačiai žinomas bartendęryą. Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet
širdingai pavaišiname.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864ILITUANICA SQUARE RESTAURANT
j Stanley Rutkūnas 282 Union Ave.
I SAVININKAS BROOKLYN

' Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 1
j Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadięniais ir į

j legalėse šventėse j
I* Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 1 
, Tel. EVergreen 4-9612
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first in

DIAMOND ENSEMBLE
......... _ $r QUALITY

NO. 070
Lady (ros by 
Matched 14K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro* 
mantic designs. 
Lovely.

Both for

$65-
Weekly Terms

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LUKIŲ ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi
nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel. STagg 2-2173. ATDARA VAKARAIS




