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Netekome draugo.
Nauja pažiūra j mokslą.
Pasakė teisybę apiė save.
Mūsų garbingi pasiža

dėjimai.
Paragaus mūsų galybės.
Garbė ir kreditas.
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Darbo žmonių 
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Iš tolimosios Arizonos pa
siekė rytus labai liūdna žinia. 
Netekome dar vieno gero, išti-
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kimo, kovingo draugo. Mirė 
Henrikas Jagminas.

Henrikas važiavo ten svei
katos pataisyti, bet pasitiko 
mirtį. Svajojo apie naujus dar
bus, apie ateitį, apie kovas, 
bet šalta mirties ranka begai- 
lestingai sudaužė visas viltis.

PASKUTINIU ŽYGIU 
NUKAUTA 6,066 JA

PONAI GUADALCANALE

Amerikos Karininkai .(žiūri, 
Kad Vokiečiai Gus Nublokšti 

Atgal iki Dniepro Upes

250,000 VOKIEČIŲ IŠ
KRIKUSIAI BĖGA Į 

VAKARUS NUO ROSTOVO
Henriko mirtis padarė spra

gą pažangiajam judėjime. Li
kusieji turėsime ją užpildyti.

Kaip ir daugelis mūsų ge
rų, veiklių draugų, Henrikas, 
kol sveikas buvo, mažai paisė 
sveikatos. Ėjo, dirbo, aukojosi. 
Kai sveikata visai pašlijo, sku
binosi ją taisyti, bet jau per 
vėlu buvo .. .

Kaip bus su mūsų šalies 
aukštesniuoju mokslu, kai 18 
metų jaunuoliai bus pašaukti 
armijon? Tie mūsų dideli uni
versitetai ir tos kolegijos tu
rės aptuštėti.

Tas kelia didelį susirūpini
mą. Spaudoje pastebėjau pro
pagandą už atidarymą kolegi
jų jaunuoliams nuo 15 metų. 
Pirmiau imdavo tiktai 17 ar 
18 metų.

Turės būt sutrumpintas vi
durinių mokyklų mokslo lai
kotarpis nuo keturių iki trijų 
metų. Paskui gal ir pradinėse 
mokyklose taip ilgai vaikų 
“nebekankins.” Apmokinimas 
bus geriau apdirbtas, apvaly
tas nuo visokią mažai naudin
gų “drebėzgų.”

Tokia numatoma ateitis.

So. Bostono Darbininkas ši
taip “protingai” išsireiškė:

“Visiems gerai žinomas gy
vūnas tada garsiausiai spiegia, 
kai mato, kad nepritilps prie 
lovio.”

O tuo gyvūnu yra kiaulė.
Kas šiandien garsiausia rė

kauja? Ogi broliai iš Ameri
kos Lietuvių Tarybos. Jie že
mę su dangum maišo. Jie ver
čia kalnus ir gailias ašaras lie
ja.

Vis, žinoma, vardu Lietuvos. 
Ne tam, kad Lietuvą išlaisvinti 
iš nacių vergijos, bet tam, 
kad po karo prisiplakti prie 
Lietuvos lovio. Ypatingai kuni
gai norėtų sulaukti tokios Lie
tuvos, kurioj jiems vėl iš vals
tybės iždo plauktų riebios al
gos.

Kalbėjo prezidentas Roose- 
veltas ir premjeras Churchill. 
Abu raportavo apie Casablan- 
cos konferenciją.

Abudu vadai, vardu dviejų 
didžiųjų šalių, sudėjo aukštus 
pažadėjimus.

Priešas bus mušamas be jo
kio pasigailėjimo ir sustojimo. 
Jis bus puolamas iš visų pusių 
ir frontų.

Jungtinių Tautu armiios ne
paliaus žygiavusios, pakol ne
pasieks Berlyno, Romos ir 
Tokio.

Jungtinės Tautos laikosi da
bar ir laikysis po karo išvien. 
Jokia nacių . propaganda jas 
padalinti, ypatingai sukurstyti 
Ameriką ir Angliją prieš So
vietų Sąjungą, nepavyks.

Taip kalbėjo Churchill ir 
Rooseveltas. Lietuviški prona- 
ciai iŠ Amerikos Lietuvių Ta
rybos turėtų šį faktą gerai at
siminti. Jie sušilę stengiasi lie
tuvius sukurstyti prieš didįjį

(Tęsinys 5-ame pusi.)

Amerikos Oficialiai Pranešimai

NACIŲ PASTUMDĖLIAI JAU JIEŠKA 
ATSKIROS TAIKOS

WASHINGTON, vas. 14. — Laivyno pranešimas 280: 
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Jungtinių Valstijų lėktuvai atakavo japonų pakran
čių pozicijas ir laivus Shortland salos srityje, Salia
mono salyne. Atakuojantiems pasipriešino 45-ki japo
nų Zero lėktuvai kovotojai ir smarki ugnis iš jų prieš
lėktuvinių kanuolių. Jungtinių Valstijų lėktuvai nušo
vė žemyn aštuonis Zero lėktuvus ir pataikė bomba į 
vienų prekinį priešų laivą. Japonų lėktuvai nušovė že
myn keturis Jungtinių Valstijų lėktuvus, o japonų 
priešlėktuvinės kanuolės sunaikino du mūsų lėktuvus.

Per paskutinį ofensyvą Guadalcanal saloje, prasidė
jusį sausio 15 d. Jungtinių Valstijų kariuomenė nukovė 
6,066 japonus ir nelaisvėn paėmė 127.

CAIRO, Egiptas, vas. 14. — Jungtinių Valstijų šta
bo pranešimas:

Vakar dienos laiku didieji Amerikos bombanešiai Li
berate riai atakavo Neapolio uostą ir lėktuvų stovyklų 
įrengimus Crotone, Italijoj.

Kaip pasisekė bombarduot Neapolį, negalima buvo 
pastebėt, nes debesiai buvo apgulę visą miestą. Kroto- 
ne gi buvo matyt, kaip mūsų bombos sprogo ant karei
vinių ir sandėlių ir užkure didelius gaisrus.

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo iš minimų žygių.

London. — Eina nuolati
niai gandai iš Turkijos, 
Švedijos, iš popiežiaus Va
tikano, Portugalijos ir Is
panijos, kad Hitlerio pa
stumdėlės—Rumunija, Ven
grija ir Finliandija pagei
dauja atskiros taikos su 
Sovietais ir kitomis Jungti
nėmis Tautomis. Kartotini 
pranešimai per slaptus ra
dijus ir kitais keliais rodo, 
jog ypač Rumunijoj ir 
Vengrijoj vis labiau plečia
si ir smarkėja žmonių 
bruzdėjimai prieš karą, al
kį ir šaltį.
VERDA RUMUNŲ BRUZ
DĖJIMAS PRIEŠ NACIUS e»

Rumunijos žmonės nus
telbti baisiais savo kariuo
menės nuostoliais sovieti

niame fronte. Ten jau už
mušta, pavojingai sužeista 
bei nelaisvėn paimta 400 
tūkstančių numunų. Žmo
nės verda neapykanta ir ap
maudu prieš nacių plėšru
mą ir žulikvstes. Hitleri
ninkai, piešdami viską iš 
gyventojų, paskui pardavi- 
nėia sugrobtus daiktus va
dinamoj juodojoj rinkoj, 
kur gauna daug aukštesnes 
kainas.

New Yorko Times kores
pondento Sulzbergerio be- 
vielinė telegrama iš Londo
no sako, kad jau tik slapto
ji Hilterio policija tepajė
gia (laikinai) nuslopint ru
munų sąjūdžius.

Rumunuose išsivysto vis 
platesnis pritarimas Sovie

tų Sąjungai. Talkininkų sė
jami iš oro lapeliai taipgi 
tarnauja rumunų judėjimo 
smarkinimui prieš fašistų 
Ašį.

Rusai Pasiryžę Išvyt 
Vokiečius 1943 M.

London. — Anglų spauda 
paskelbė pranešimą iš Šve
dijos, kad rusų generalis 
štabas planuoja “milžiniš
ką vasaros ofensyvą prieš 
vokiečius;” tai būsiąs “di
desnis ir smarkesnis ofen- 
syvas, negu bet kada Rytų 
fronte.”

Premjeras Stalinas pasi
ryžęs iki ateinančio ru
dens išvyt iš Sovietų žemės 
visus nacius iki paskutinio.

Neoficialiaj teigiama, kad 
Sovietai Uralu kalnų srity
je ir Sibire lavina dar tris 
milionus kariuomenės mir
tinam smūgiui prieš vokie
čius. Tuo tikslu rusai pri- 
ruošia ir naujas mechani
zuotas ir šarvuotas jėgas, 
artileriją ir nauius būrius 
lėktuvų ir parašiutistų.

Nukauta 2,000 Nacio Ties 
Krasnoarmeisku

Maskva. — Atimdami iš 
nacių Krasnoarmeiską, 2'5 
mylios į šiaurių vakarus 
nuo Stalino, 
fronte, raudonarmiečiai nu
kovė 2,000 priešų.

Washington. — čionaiti- 
niai Amerikos karininkai 
numato, kad Sovietai pri
vers vokiečius pasitraukti 
atgal iki Dniepro upės. Jie 
kreipia dėmesį į tai, kad 
Sovietai taip greitai užėmė 
drūčiausią nacių tvirtumą 
pietuose, Rostovą, nors 
Hitleris gyrėsi, kad rusai 
niekados negalėsią įlaužti 
tos vokiečių tvirtumos.

Anot amerikinių karinin
kų, tai hitlerininkai būsią 
prispirti pasitraukt 100 iki 
300 mylių iki Dniepro; gali
mas daiktas, kad vokiečiai 
turėsią apleist ir Leningra
do frontą iki Latvijos.

Hitleris Pervesiąs Savo 
Generolam Trupančio 

Rytų Fronto Komandą
Berne, šveic. — Iš bepu- 

siškų (neutralių) šaltinių 
pasklido žinios (ar kalbos), 
kad Hitleris ruošiasi pasi
traukt iš vokiečių veiksmų 
komandos prieš-sovietinia- 
me fronte ir pervest ją sa
vo generolams su feldmar
šalu Fritzu E. von Manns- 
teinu priekyje. Nes tas 
frontas lūžta ir trupa; tai 
Hitleris paliksiąs savo ge
nerolams iškabint košę, ku
rios jis privirė su savo 
“pranašiška” strategija.

Teigiama, kad Hitleris 
susišaukė svarbiausius na
cių komandierius ir jie 
bendrai planuoja visuotiną 
pasitraukimą atgal. Nes, 
girdi, reikią labai sutrum- 
pint vokiečiams fronto lini
ją.

Holandy Patriotai Nušo
vė Trečią Kvislingą
London. —Holandijos pa

triotai nušovė jau . trečią 
nacių paskirto holandam 
premjero Musserto valdi
ninką C. Van Ravenzwaalį, 
visuomeninių reikalų minis
ter j. Pirm savaitės jie nu
šovė holandų generolą Sey- 
ffardtą, organizavusį pul
kus karui prieš Sovietus.

Pereitą trečiadienį holan- 
dai patriotai nudėjo naciš
kos Musserto propagandos 
gąlvą, dr. H. Reydoną ir 
jo pačią.

Berlyno radijas garsino, 
būk vokiečiai atėmę iš fran- 

pietiniame]cūzų Sidi Bouzidą, Tunisi- 
joj, ir atlaikę jį prieš ata
kas iš amerikiečių pusės.

Amerikiečiai karo tėmy- 
tojai sako, kad Sovietam 
užėmus Rostovą lieka dar 
kiečiau surakinta apsuptoji 
200,000 vokiečių armija 
kampe tarp Azovo ir Juo
dosios Jūsų, Taman pusiau- 
salio -r Kerčo srityje, va
kariniame Kaukaze.

Atkirsta naciams prista
tymas reikmenų per Azovo 
Jūrą vokiečiams apsuptiems 
Doneco upės srityje, pareiš
kia tie Amerikos karinin
kai.

Be to, sutrumpėjo rusų 
linijos ir tokiu būdu jie ga
li suburti dar stipresnes jė
gas šturmuoti naciams.

Neoficialiai skelbiama, 
kad naujoji hitlerininkų 
fronto linija po tokio pa
sitraukimo eisianti nuo 
Dauguvos upės ■— Latvijos 
šiaurėje iki aukštutinės 
Dniepro upės tėkmės Smo
lensko srityje, iki Kijevo, o 
nuo jo iki Odesos pietuose. 
(Jeigu taip, tai reikštų, kad 
naciai planuoja pasitraukt 
ir iš Krimo pusiausalio, su
prasdami,, kad Sovietai gali 
užraukt juos tenai kaip 
maiše.)

Kariniai Berlyno žinovai 
beveik pripažino, kad sovie
tinė strategija vien šešta
dienį ir sekmadienį sudras
kė vokiečių komandos pla
nus kas liečia Rostovo fron
tą.

Vokiečiai Šaudo Vengry 
Oficierins

Maskva. — Pagal įsaky
mą vokiečių 57-tos pėstinin
kų divizijos 164-to pulko 
komandieriaus, pulkininko 
Lentzo, sausio 24 d. buvo 
sušaudyti 49-ni vengrų ofi- 
cieriai Kočetovkos kaime už 
tai, kad jie norėjo pasiduo
ti Sovietam.

Taip liudijo paimtas ne
laisvėn vengras eilinis ka
reivis Mitro Rudas., O kai 
Raudonoji Armija užėmė tą 
kaimą, tai rado ir kūnus 
sušaudytųjų vengrų oficie- 
rių.

---------------- imami vedę vyrai iki 38
Maskva. — Niekas nepa- metų amžiaus, bevaikiai ir 

tvirtina pasklidusių gandų, su vaikais, apart tų, kurie 
būk Sovietų maršalas Ti- dirbs karui svarbiose pra- 
mošenko išvykęs į Wash- monėse ar bus reikalingi 
ingtoną. (darbams farmose.

Sovietų Oficialiai Pranešimai

DAUGUMA VOKIEČIU APSUPTA
I VAKARUS NUO ROSTOVO

LONDON, vas. 15. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas užrekorduotas Londone:

Vasario 14 d. mūsų kariuomenė pietiniame fronte, t 
nugalėjus atkaklius vokiečių pasipriešinimus, užėmė 
Rostovo miestą prie Dono.

Mūsų pietiniai-vakarinio fronto kariuomenė po įtū
žusių kautynių užėmė Vorošilovgrado miestą Ukraino
je ir Krasnyj Suliną.

Praeitą savaitę, nuo vas. 7 iki 13 d. buvo sunaikin
ta 243 vokiečių lėktuvai per kautynes ore ir pačiose 
priešų stovyklose. Tuo pačiu laikotarpiu mes netekome 
101-no lėktuvo.

Nuo vas. 1 iki 12 d. mūsų laivai ir lėktuvai nuskan
dino šešis priešų transporto laivus ir vieną karinės 
žvalgybos laivą Barents Jūroje.

Vas. 13 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto dalvse su
naikino bei sužalojo apie 200 vokiečių trokų vežusiu ka
rius ir reikmenis, nutildė penkias baterijas priešlėktu
vinių kanuolių, susprogdino viena amivdciios sandnli 
ir vieną žibalo sandėlį ir suardė priešų reležinkeb*" 
traukinį. ____

Lichaja srityje mūsų kariuomenė užėmė eilę angv.\ 
ventų vietų.

Kitame sektoriuje sovietinė kariuomenė užėmė an"- 
(Tęsinys 5-tame puslapyje) i

London, vas. — 15.—-Pra
nešimai iš Sovietų fronto 
teigia, kad rusų artilerija 
jau bombarduoja vokiečius 
Taganroge, Azovo Jūros 
uostamiestyje, 40 mylių į 
vakarus nuo Sovietų užimto 
Rostovo didmiesčio.
Londone gauta žinios, kad 

Raudonoji Armija užkirto 
pabėgimą daugumai Hitle
rio armijos iš kampo tarp 
Rostovo, Dono upės, Voro
šilovgrado, Stalino ir Azo
vo Jūros, ir ten likę naciai 
esą visomis pusėmis apsup
ti.

(Neoficialiai buvo skai
čiuojama, jog vokiečiai tu
rėjo 250 tūkstančių iki pu
sės miliono kariuomenės 
tame kampe).

(Naciai pasakoja, būk jie 
laiku ištraukę savo armiją 
iš Rostovo ir taip išvengę 
apsupimo. Bet kaip jie me
luoja, matome ir iš jų ofi

Dar 4,000,000 Vyry Bus 
Paimta Armijon 

Washington. — Šiemet Stockholm, šved., vas. 15. 
bus šaukiama Amerikos ka-----Neoficialiai pranešama,
riuomenėn ne mažiau kaip kad raudonarmiečiai jsiver- 
po 12,000 vyrų per dieną,Iže į Stalino, didelį pramo- 
ir iki 1943 m. pabaigos bus nės miestą į šiaurvakarius 
paimta armijon bent 4 mi- nuo Rostovo ir tik už 65 
lionai naujokų iš viso. Bus mvJiu i šiaurius nuo Azovo

cialių pranešimų. Juk vo
kiečiu komanda per Berly
no radiją dar sekmadienį 
skelbė, būk pagal žemutinę 
Dono tėkmę, kur stovi Ros
tovas, nesą jokių svarbių 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Smarkūs Mūšiai 
Tunisijoj

šiaur. Afrika, vas. 15.— 
Prasidėjo gana smarkūs 
mūšiai tarp fašistų ir tal- 
kipinkų vidurinėje Tunisi- 
joje. Sakoma, kad vokiečiai 
su daugiais tankų, orlaivių 
ir daug skaitlingesne kariuo
mene pastūmę amerikie
čius kiek atgal Faid tarp- 
kalnės srityje.

Anglų radijas sakė, kad 
Sovietų orlaiviai bombarda
vę Finliandijos sostinę Hel
sinkį.

Raudonarmiečiai Isiver 
žę į Stalini

Jūros. Sakoma, kad einą 
mūšiai Stalino gatvėse.

Romos radijas sako, kad 
anglų oro bombos užmušė 
16 italų Milane.
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Vasario 16-tos Dienos Proga
Naujienos apie vasario 16-tą d. — Kas toji Vilniaus Taryba? — Už “amžinus 
ryšius” su kaizerine Vokietija. — Ji nutarė padaryti Lietuvą monarchija. — 
Amerikos klerikalai tuomet užgyrė Smetonos “žygį.” 

dievaitis” išklausytų Tėvynes redaktoriaus prašymo?
- Kas būtų, jei “perkūnas

Rašo R. MIZARA

tiktai, kaipo biurokratų ir atža- 
šventė.” (Visur mano pabraukta.

sutikti, jog šitame Naujienų

III.
1924 m. vasario 12 d. Naujienos rašė, 

jog “kai kas iš skaitytojų dar vis klau
sia, kaip pažangioji Amerikos visuome
nė turinti pažymėti besiartinančią vasa
rio 16 dieną.” Ten pat Naujienų redak
torius jiem šitaip atsakė:

“Lietuvos Seimas nutarė, kad nepriklau
somybės sukaktuvės reikia švęsti ne vasa
rio 16 dieną, bet gegužės 15 dieną, kuo
met visų Lietuvos žmonių išrinktas Stei
giamasis Seimas priėmė Lietuvos nepri
klausomybės deklaraciją. Vasario gi 16 
dieną nepriklausomybės paskelbimas buvo 
padarytas niekeno nerinktos Tarybos, ku
ri paskui tą paskelbimą pati paniekino, 
sutikdama atiduoti vyriausią valdžią Lie
tuvoje vokiškam kunigaikščiui Urachui.

“Lietuvos liaudies šventė tuo būdu yra 
gegužės mėnesyje. O vasario 16 diena gal 
pasiliks 
garei vi ų 
—M.) 

Reikia
pasisakyme yra tiesos. Tiesa yra tame, 
kad toji Taryba, kuri paskelbė nepri
klausomybės deklaraciją, buvo kaizerio 
padaras, niekeno nerinkta, atstovavo tik 
pati save ir kad ji, Taryba, vėliau pati 
pirmutinė spjovė ant savo deklaracijos, 
ant visokios demokratijos ir nusitarė pa
daryti Lietuvą monarchija, sujungtą 
“amžinais ryšiais su kaizerine Vokieti
ja.”

Netiesa glūdi tame, kur Naujienos 
skelbia, būk Steigiamąjį Seimą rinko “vi
si Lietuvos žmonės.” Reikia nepamiršti, 
jog tuomet, kaip ir vėliau, iki 1940 metų, 
partija, kuri atstovavo Lietuvos darbo ■ 
žmones, (Lietuvos Komunistų Partija) ; 
buvo nelegalė, rinkimuose dalyvauti ne
galėjo; daugybė tos partijos narių ir 
jiems pritariančiųjų buvo sukišta į kal- 
jimus. Visoj šaly siautė karo stovis.

Žinoma, čia ne apie tai eina klausi
mas ir dėl to ilgiau neapsistosime. Tiek 
tegalima pažymėti, kad pačios Naujienos 
nūnai švenčia ne gegužės 15 d. šventę, 
bet biurokratų ir atžagareivių (tikriau: 
smetonininkų) šventę! 1

Mums svarbiau pažvelgti į tai, kaip 
atsirado toji niekeno nerinkta smetoniš
koji taryba, kuri paskelbė “nepriklauso
mybę” ir ką ji veikė.

Atrąjame 1917 metų gale Vokietijos 
kaizerinė vyriausybė numatė, kad jai 
teks pralaimėti karas. Ji numatė, kad 
Amerika ne juokais ruošiasi kariauti, o 
rytuose (Rusijoj) verda revoliucinis 
vulkanas, kurio šiluma pasiekia paverg
tuosius kraštus ir pačią Vokietiją.

Kaizeris susirūpino. Jis pradėjo oku
puotuose kraštuose politikauti,—pradė
jo organizuoti tiems kraštams “val
džias”, jam ištikimas, jam dirbančias. 

Jam rūpėjo su tomis “valdžiomis” su-, 
daryti sutartis; amžinais ryšiais jun
giančias pavergtuosius kraštus su kai
zerine Vokietija.

Šitaip buvo dirbta įr Lietuvoj..

Tam tikslui vokiečiai okupantai su
šaukė (1917 m. rugs. 18-23 dd.) Vilniu
je konferenciją,—rinktinę konferenciją, 
— nes patys kaizerininkai pasakė, kas 
turi j on važiuoti ir kokias rezoliucijas 
ji turi primti. Suvažiavo apie 222 asme
nys ir ji, einant vokiečių kaizerininkų 
direktyvomis, iškepė 26 asmenų tarybą 
su Smetona priešakyj.

Vincas Kapsukas-Mickevičius apie tą 
konferenciją, tarp kitko, sako:

“Pamatinis klausimas, kuriam konfe
rencija buvo sušaukta, tai buvo Lietuvos 
politinio likimo ‘išsprendimas.’ Iš tikrųjų 
jokio laisvo Lietuvos likimo išsprendimo 
dargi toji skirtinė lietuvių konferencija 
negalėjo duoti. Ji turėjo tik patvirtinti 
tai, kas jau iš anksto buvo' nustatyta vo
kiečių imperialistų kartu su Šveicarijos 
lietuvių ‘diplomatais’ ir Vilniaus ‘veikė
jais’ . . .” (“Pirmoji Lietuvos proletarinė 
Revoliucija ir Sovietų Valdžia.” ALDLD 
leidinys.)

Kad paminėtoji Vilniaus konferencija 
buvo kaizerininkų skirta, patvirtina ir 
Juozas Gabrys-Paršaitis, tuomet veikęs 
Šveicarijoj ir jieškojęs Lietuvai kara
liaus. Savo garsiąjame laiške Smetonai 
(1919 m. birželio mėn.) Gabrys-Paršai
tis, be kitko, šitaip tarė “tautos vadui”:

“Žinai Tamsta, dėlko Lietuvos nepri
klausomybės nepripažįsta Entantės valsti
jos ir dėlko Jūsų atstovų, Voldemaro ir 
Yčo, neįleidžia į Taikos konferenciją?

“Dėlto, kad Tamsta, visa Taryba ir pa
tys jūsų paskirtieji atstovai, nebūdami 
tautos išrinktiniais, o vokiečių paskirti, su
sikompromitavote su jais įvairiomis dery
bomis, pragaištingomis Lietuvai . . .” (Ma
no pabraukta.—R. M.)

Šitaip rašė Gabrys, šitaip rašė ir dau
gelis kitų žmonių ir to, aišku, niekas nei 
nebandys užginčyti. Kaizerio laikais vo
kiečiai dirbo panašiai, kaip šiandien dir
ba naciškieji vokiečiai. Jie jieškojo lie
tuvių tautos pardavikų ir juos naudojo 
savo politikai. Principiniai, Smetona nie
ku nesiskyrė nuo šių laikų Kubiliūno, 
veikiančio Lietuvoje Hitlerio naudai.

Paminėtoje kaizerio skirtinėje konfe
rencijoje A. Smetona sakė kalbą, kurioje 
jis agitavo visus vienbalsiai pasisakyti 
už įjungimą Lietuvos kaizeriškan Rei- 
chan (Vokietijon). Be kitko Smetona sa
kė:

“ . . . Vokiečių planai kolonizuoti Lietu
vą nebesvarstomi dabar. Iš Vokietijos gau
tume kultūrą. Rištis liuosam su liuosu. . .”
“Ir konferencijos rezoliucija jau iš- 

anksto padiktuota vokiečių imperialis
tų,” rašo V. Kapsukas-Mickevičius pa
minėtoje savo knygoje. Rezoliucija, aiš
ku, pasisakė už Lietuvos “sujungimą” su 
Vokietija. ,

Tarybos pirmininku, pagal okupantų 
įsakymą, buvo paskirtas A. Smetona, 
kuris tų pačių metų rudenį nuvykęs Ber
lynan pareiškė:

“Lietuviai pasitiki Vokietija ir įštikrųjų 
tik ji viena gali gelbėti prispaustąją šą
li-”
Kaizerininkų okupantų Lietuvoje lei

džiamas laikraštis “Dabartis” (iš 11917 
m. lapkr. 7 d.) rašė:

“Šitas pirmas viešas pasirodymas lietu
vių Berlyne paliko įspūdį, jog lietuviai no
ri, kad Lietuva glaustųsi prie Vokieti
jos ,.

To negana! 1917 m. gruodžio 11 dieną 
Taryba štai ką nutaria:

“Lietuvos Taryba, Lietuvos ir užsienio 
lietuvių pripažinta kaipo vienintelė įgalio
ta lietuvių tautos atstovybė, pripažintais 
tautų apsisprendimo pamatais ir lietuvių 
suvažiavimo rugsėjo mėn. 18 ligi 23 die
nos nutarimu Vilniuje, paskelbia atstaty
mą nepriklausomos Lietuvos valstybės, su 
sostapile Vilniumi, ir atsiskyrimą nuo visų 
valstybinių susirišimų, buvusių su kitomis 
tautomis.

“Valstybei atstatyti ir valstybės reika
lams ginti taikos derybose Lietuvos Tavy-? 
ba prašo Vokietijos imperijos padėjimo ir 
apsaugos. Atsižvelgiant į Lietuvos gyvy
bės reikalus, kurie privalo veiklaus suda
rymo patvarios ir artimos taikos su Vokie
tija, Lietuvos Tarybą už amžiną, tvirtą są
jungą tarp Lietuvos valstybės ir Vokieti
jos; toji sąjunga ypač bus vykinama ka
riuomenės ir susinėsimo konvencija, muitų 
ir pinigų bendrumu.” (“Dabartis” už ko
vo 25 d., 1918.)
Pataikyta tiesiai į taikiklį!
Šia savo deklaracija Taryba aiškiau

siai pasirodė, kur ji stovi, kas jai rūpi. 
Turime atsiminti, kad ši deklaracija bu
vo padaryta tuomet, kai Lietuvos tau
tininkams ir klerikalams nebeliko, ma
tyti jokios vilties, kad Rusijon kada nors 
grįš caras. Rusijoje tuomet jau viešpa
tavo Sovietų vyriausybė, kuri pirmomis

dienomis išleido deklaracija, garantuo
jančią kiekvienai tautai laisvę apsispręs
ti savo likimu. Smetonininkai ir jų tal
kininkai, klerikalai, skubėjo sujungti 

Lietuvą su kaizerine Vokietija ir apsi
saugoti nuo “raudonojo pavojaus.”

Šis dokumentas kaizerio valdžiai pa
tiko ir jis jai buvo labai reikalingas. Nes 
kada Sovietų Sąjungos atstovybė nuvy
ko į Brest Litovską daryti taikos su Vo
kietiją, kada ji pareikalavo vokiečius iš
traukti iš Lietuvos savo kariuomenę, tai 
kaizerio atstovai ištraukė iš ančio Tary
bos rezoliuciją ir pasakė: žiūrėkit, Lie
tuva jau susijungė su Vokietija! Ji jau 
mūsų!...

Nors Lietuva buvo prislėgta okupaci
nės kaizerio valdžios, tačiau Lietuvos 
žmonės, sužinoję apie pardavikiškus Ta
rybos žygius, ėmė kelti protestus. Prasi
dėjo bruzdėjimas. Tūli Tarybos nariai 
pradėjo bijoti, nerimastauti. Smetona 
pasimojo dar kartą prigauti Lietuvos 
liaudį ir užsienio lietuvius. 1918 m. vasa
rio 16 dieną jis sušaukė Tarybos posėdį 
ir ten priėmė kitą rezoliuciją, kurioje 
“amžini ryšiai su Vokietija” jau išmes
ti, kurioje, beje, jau įdėta “demokrati
niai pagrindai” ir pasakyta, jog “Lietu
vos valstybės pamatus ir jos santykius 
su kitomis valstybėmis privalo galutinai 
nustatyti... steigiamasis seimas.”

Tačiau didžiai klystų tas, kuris many
tų, kad Taryba kreipė dėmesio į savo 
pačios parašytuosius žodžius.

1918 m. kovo mėn. 23 d. Taryba siun
čia savo delegaciją (J. Šaulį, kun. Stau
gaitį ir J. Vileišį) Berlynan pas kanclerį 
Hertlingą su sekamu pareiškimu:

“Lietuvos Taryba stovi už Lietuvos vals
tybės santykius su Vokietija, kaip jie yra 
suformuluoti Tarybos nutarime 1917 m. 
gruodžio mėn. 11 d.”

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Easton, Pa?
Aidukas 
kelių metų 
Jonas Gai-

Mirė Gailius ir
Vasario 4 d. po 

sunkios ligos mirė 
liūs, 59 metų. Buvo ilgametis
Laisvės skaitytojas, katalikiš
kų pažiūrų žmogus, draugiš
kas ir sukalbamas. Buvo vedęs 
antrą moterį, abidvi jau miru
sios. Nuo pirmos žmonos liko 
trys sūnai, bet nežinia, kur jie 
gyvena, nes neatsišaukė.

Amerikoj Gailius pragyve
no 37 metus. Prigulėjo prie L. 
P. Kliubo, R. K. Susivienijimo. 
O prieš metus buvo atsisakęs 
nuo SLA. Iš Lietuvos buvo nuo 
Žemaitijos, Žadeikių kaimo,
Andrejavo parapijos, Telšių
apskr. Palaidotas skaitlingai 
giminių ir draugų, su bažny
tinėm apeigom. Palaidojimo 
apeigom ir kaštais rūpinosi Jo
kūbo žansičio šeima, 
riuos velionis sirgo ir

Vasario 6 d. mirė 
Aidukas, 67 metų,
sirgo 8 savaites. Amerikoj pra
gyveno 47 metus. Iš Lietuvos 
buvo suvalkietis, Astampų 
kaimo, Simno parapijos. Pa
laidotas su bažnytinėm apei
gom. Paliko nuliūdime žmoną, 
dukterį ir tris sūnus ir šiaip 
daug giminių ir pažįstamų 
draugų.

Abiem laidotuvių direkto
rius - graborius buvo mūsų 
tautybės jaunas, mandagus 
vyras Jonas Ratinis.

pas k it
in irė.

Juozas
Sunkiai

W»T.T!

Laisve Kovoja Prieš Žmonių Apgaudinė
j imą, Dėlto Žmonės Ją Remia

Sausio 25 d. teisėjas F. Mc
Cluskey aprūpino pilietiškom 
popierom 73 ateivius. Iš lietu
vių gavo pilnas pilietiškas po- 
pieras Stasys Niekraš, Helen 
Gamulčikienė ir Ona Uuba.

Prieš mėnesį laiko 
vilas Pranevičia iš

'i '9
...

»
Tegu ametonininkai nemano, kad šitie lietuviai kovotojai Raudonojoj Armijoj kovoja už 
Lietuvos išlaisvinimą tam, kad ten būtų grąžintas kruvinasis Smetonos viešpatavimas! 
Ne, jie kovoja už laisvą ir laimingą Lietuvos žmonėms gyvenimą.

Neseniai New Yorke įvy-' socialistų platesniuose susi- 
ko klerikalų, tautininkų ir 
socialistų politikierių kon
ferencija, kurioje jie susi
vienijo kovai prieš pažan
giąją Amerikos lietuvių 
spaudą. Jie ten nusitarė sa
vo spaudoje užgniaužti ži
nias apie Sovietų pasiseki
mus lytų fronte. Nes Hitle
ris ir Goebbelsas taipgi sle
pia nuo savo šalies žmonių 
Raudonosios Armijos tri
umfus. Tačiau iš anksto, sa
vo organizacijų nariams nė 
klerikalai, nei tautininkai, 
nei socialistai apie tą savo 
konferenciją nesakė. Nes 
jie gražiai žino, jog tėvai 
ir motinos, kurių sūnūs yra 
Amerikos armijoje,, džiau
giasi Sovietų pasisekimais 
ir nori gerų žinių apie tai. 
Kuo labiau Raudonoji Ar
mija sudaužys Hitlerio jė
gas, tuo lengviau bus Ame
rikos armijai kovoti prieš 
tuos ruduosius žvėris - na
cius. Kareivių tėvai ir mo
tinos nė ištolo nebūtų pri
tarę tokiems hitleriškiems 
skymams, jei jie būtų iš an
ksto apie tai žinoję. Todėl 
jų vadai, kunigai ir redak
toriai, pasislėpę nuo eilinių 
savo organizacijų narių su
sišaukė tą konferenciją. 
Slaptai susitarę jie dabar 
kaulija iš kareivių tėvų ir 
motinų dolerius savo hitle
rinei propagandai. Begėdiš
kai meluoja, būk tai jiems 
reikia pinigų Lietuvos “at
vadavimui.” O kai Hitlerio 
jėgos įsiveržė į Lietuvą, 
skerdė ten vyrus, moteris ir 
kūdikius; užpuldinėjo mo
teris ir plėšė Lietuvos žmo
nių turtus, tai jie sveikino 
užpuolikus. Net savo laik
raščių specialūs laidas iš
leido su rėksniškais ant- 
galviais “Lietuva išlaisvin
ta”. Tikrenybėje jie ir da
bar trokšta Hitlerio jungo 
Lietuvai. Jei jie to nenorė-

rinkimuose nerinko atstovų 
į tokią konferenciją. Tie 
politikieriai, kurie suvažia
vo, tarėsi ir bučia
vosi, neturi jokio plates
nės visuomenės jgaliavimo 
kalbėti vardu Amerikos lie
tuvių (Apie ūžimus ir buč
kius ‘jie • patys pasiskelbė 
savo spaudoje). Atsimenate, 
kad ir naciai Vokietijoje, 
vyrai su vyrais, smarkiai 
bučiavosi. O vėliau pradėjo 
šaudyti vieni kitus už tai, 
kad kur ir kaip jie bučiavo
si. Jei eiliniai nariai tų 
srovių organizacijų nepaža
bos savo politikierių, tai jie, 
Hitlerį bemėgdžiodami, 
gali dasigyventi visokių hit
lerinių nuodėmių....

Tačiau žmonės supranta, 
jog Sovietų laimėjimai prieš 
vokiečius yra kartu ir Ame
rikos laimėjimai, taip ly
giai, kaip Amerikos laimėji
mai prieš japonus, yra So
vietų laimėjimai. Taigi vi
suomenė fašistiniams poli
tikieriams suka nugarą ir 
eina su pažanga. Štai įrody
mai:

Nuo sausio 25 d., s. m., 
iki šiol Laisvė gavo 11 nau
jų skaitytojų. Gavimu nau
jų skaitytojų pasidarbavo: 
Fr. Deltuviene, Baltimore, 
Md., gavo metams prenu
meratą. B. Kizas, iš Dono
ra, Pa., gavo metinę prenu
meratą. Jos. Yanavage iš 
Shenandoah, Pa., metinę 
prenum., J. Pakutka, Wa
terville, Conn., metinę pre
num. P. Buknys, Brooklyn, 
N. Y., metinę prenum. S. 
Paberžis, Windsor, Cana
da, pusei metų. A; Literskis, 
,iš Worcester, Mass., puęei 
metų. O kę.turi asmenys pa
tys užsirašė Laisvę. Trys 
metams ir vienas šešiom sa
vaitėm.

Aukų dienraščio reika-

Bri-J. Aukshunas, New 
tain, Conn., $4.

Leonas Endziulis, Berke
ley, Calif. $2.24.

Po $2: P. Tamašauskas, 
Lawrence, Mass., Domini
kas Zamlauskas, Glouces
ter, N. J., J. Graibus, Carle 
Place, N., Y., D. Grize, En
dicott, N. Y., St. Umbrasas, 
Oregon City, Oregon, Mrs. 
John Blitz., Paulsboro, N. 
J., F. P. Malkaitis, Glen 
Gardner, N. J., Ignas Lisa- 
jus, Seymour, Conn., V. 
Kelmelis, Torrington, Conn., 
J., Augulis, E. Bellerica, 
Mass., A. P. Gasper, Grand 
Rapids, Mich., John Kilbau- 
skas, Brooklyn, N. Y. ir W. 
Baltrušaitis, Brooklyn, N.

Po $1: Jos. A. Jerome, 
Barre Plains, Mass., P. Viš- 
niauskas, Brooklyn, N. Y., 
J. Balčiūnas, Brooklyn, N. 
Y., Adomas Stankevičius,

drg. Po- 
Coopers- 

burg, Pa., farmerys, per kitus 
pridavė man $7: prenumeratą 
už Laisvę ir $1 Laisvės Popie- 
ros Fondui, čekis pasiųstas sa
vo laiku.

V. J. Stankus.

Hartford, Conn.
Šių žodžių rašytojas yra ga

vęs porą laiškų nuo Juozo Ru- 
dzinsko iš Miami, Florida. Gy
dytojas Juozą ten pasiuntė dėl 
pasekmingesnio pasveiki m o. 
Kaip jis ten gyvena, jau bus 
daugiau kaip mėnesis laiko.

Juozas rašo, kad jo sveika
ta iš lengvo einanti geryn. Oru 
ir jo tyrumu jis džiaugiasi. 
Tiktai skundžiasi, kad mažai 
gaunąs atsakymų į jo parašy
tus laiškus. Aš sakyčiau, jei
gu Juozas taip įvertina susira
šinėjimus, tai jam parašykime, 
nepatingėkime. Mūsų susiraši
nėjimas priduos jam daugiau 
energijos sustiprėti pilnai.

Rašykite jam šiuo adresu:
Juozas Rudzinskas, 
2752 S. W. 7th St., 
Miami, Florida.

Klebonas, Brooklyn, N. Y., 
, P. Pranevičia, Easton, Pa., 

drg. Milickienė, Detroit, 
Mich., J. Werbyla, Earlville, 
N. Y., Frank Yakštis, 
Brooklyn, N. Y., Nap. Ki
sielius, Brooklyn, N. Y.

Gražus skaičius naujų | 
skaitytojų ir puikus pluoš- 
tukas finansinė paramos. 
Dėkojame aukuotojams ir 
dėkojame gavusiems naujų 
skaitytojų. 'Tai gražus atsa
kymas nacių pakalikams į 
jų skelbiamą boikotą pažan
giesiems laikraščiams.

Dabar lengva gauti naujų 
.skaitytojų Laisvei. Visi 
darbuokimės, kad kuo pla
čiausia pasiekti lietuvius su 
dienraščiu Laisve.

Laisvės prenumerata me
tams yra $6, pusei metų 
$$.25; Jei kas abejoja ar pa
tiks Laisvė, prašykite tokių 
.užsisakyti 6 savaitėms už 
$1. Paskaitę Laisvę per še
šias savaites, jie užsisakys

Berlyno radijas skelbė, 
kad rusai “keliose vietose” 
pralaužė priekines vokiečių 
apsigynimo linijas Charko
vo fronte.

/ want
FIGHTING DOLLARS
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tų, tai jie nesigailėtų,. kad lams gavome m,(’ Sll? prle 
~ ‘ ‘ telių:

Mike Dzyovena, Brook- -ją visiems metams.
Sovietai muša Hitlerį. .

Jokios prgajiizacijos, nei

• America must be strong. 
Every man and woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
sOme are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea. a

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO- 
)AY—buy them with every 

penny you have to spare!
■ 1 LI1!!!.-..!._____ i ... ................................

I katalikų, nėf tautininkų nei P. Buknys.
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Lai Lietuvon Niekados Nebesu- 
sugriš Klerikalų Teroras

Vėl susilę darbuojasi kle
rikalų šulai — Pakštas, Ši
mutis, Prunskis ir kiti. Jie! 
įeina į “Amerikos Lietuvių! 
Tarybą”. Jie kartu su f ašis-i 
tais ir socialfašistais suda-! 
re specialį fondą ir reika
lauja, kad Amerikos lietu
viai aukotu. Vis vardan 
Lietuvos. Jie eisią ir gel- 
bėsią Lietuvą —gelbėsią ta-1 
da, kada iš Lietuvos bus iš-' 
grūsti naciai ir Uetuva bus 
išlaisvinta. Tada reikėsią 
Lietuva “išvaduoti” — “iš
vaduoti” iš Lietuvos žmo
nių. Tam reikėsią pinigų.

Klerikalai taip pat garsiai 
šūkauja apie Lietuvos ne
priklausomybę. Būk jie Lie
tuvai išgavę nepriklauso
mybę anais metais. Jiems 
esanti prie širdies Lietuvos 
nepriklausomybė. Bet jie 
veidmainiauja. Kai Lietuvo
je buvo caristinė santvarka, 
klerikalai tarnavo carui. 
Kai Lietuva buvo okupuo- I 
ta kaizerio armijos, kleri
kalai pardavinėjo Lietuvą 
kaizeriui. Kai Hitlerio gau-1 
jos užplūdo ir pavergė Lie
tuvą, jie mišias bažnyčiose 
laikė už “Lietuvos išvaduo
tojus” ir skelbė svietui, būk 
Lietuva vėl tapus “nepri
klausoma !”

Prunskiai, Pakštai ir ši
mučiai garsiai gieda apie' 
sugrąžinimą Lietuvon po 
karo “demokratinės san
tvarkos”. O jie turi minty-: 
je kunigij ir kapitalistų 
viešpatavimą. Jie perša Lie-; 
tuvos žmonėms klerikalų. 
vadovybę.

Bet Lietuvos liaudis jau 
kartą paragavo klerikalų 
viešpatavimo. Juk Lietuvo
je “krikščionys demokra
tai” vairavo Lietuvos val
stybę iki 1926 metų. Jie 
pilnai viešpatavo.

Tą baisų Lietuvos laiko
tarpį puikiai atsimena Lie
tuvos žmonės. Mes, ameri
kiečiai, irgi atsimename.At- 
simename mes, kaip Karpa- 
vičiai ir Prunskiai valdė 
Lietuvą. Lietuva buvo pa
skendus varge, ašarose ir 
kančiose.

Tai buvo klerikalų tero
ro ir sauvaliavimo laikotar
pis, kuris įrašytas Lietu
vos istorijon nekaltu Lie
tuvos žmonių krauju, kaip 
ir budelio Smetonos viešpa
tavimo laikotarpis nuo 
1926 metų iki 1i940. Tai bu
vo laikotarpis, kuriame bu
vo pilnai atgaivinta vidur
žemių inkvizicija — tiktai 
dar baisesnė padaryta.

Klerikalinio prakeiksmo 
Lietuvos žmonės nebenori. 
Jie atsimena 1918-1926 me
tų laikotarpį.

Apie klerikalų viešpata
vimą Lietuvoje ir jų įvestą 
inkviziciją prieš Lietuvos 
žmones buvo daug rašyta 
mūsų spaudoje. Joje tilpo 
daug be galo svarbių doku
mentu iš tu laiku Lietuvos C L. V
kalėjimų. Skaitant juos, 
plaukai ant galvos atsistoja. 
Tie dokumentai parodo Lie
tuvos klerikalu visiška su-' .. c vžverėjimą.

Kadangi jie darbuojasi 
sušilę dėl atsteigimo Lietu
voje klerikalinio režimo po 
šio karo, tai pravartu at
kreipti Amerikos lietuvių 
dėmėsi i anų laiku klerika
lų terorą Lietuvoje. Čionai 
dedame keletą tu laiku laiš
ku ir dokumentu. V V

Štai laiškas iš klerikali
nio kalėjimo apie kankini
mus politinių kalinių, kovo
tojų už Lietuvos liaudies 
reikalus. Kalinys rašo:

Buvau areštuotas 12 valan
dą naktį pradžioj siu metu 
Marijampolės žvalgybos ir 
nugabentas į Vilkaviškio 
žvalgybą. Po kelių valandų 
iš ten tapau nugabentas į ka
lėjimą. Pabuvus kalėjime pa
rą, paskui vėl i žvalgybą.

Išvedė į trečią kambarį, 
uždarė langinyčias iš vidaus 
ir pradėjo tardyti, žvalgybi
ninkai atsinešė viedrą van
dens. Sodina mane ant kėdės, 
klausdami, ar aš komunistas. 
Aš atsakiau, kad ne. Nes pas 
mano nebuvo radę jokio 
priešvalstybinio rašto.

žvalgybininkai, negalėda
mi nieko prieš mane įrodyti, 
pradėjo spaviedoti. Spavie- 
dodami, pradėjo man dviese 
daužyti ausis. Tiem dviem 
pailsus, pribuvo daugiau, 
apie desėtkas, kurie daužė 
man į ausis ir į sprandą, pa
sivaduodami, iš visų pusių. 
Aš atsisakiau kalbėti su tais 
ponais; už tai jie dar labiau 
supyko. Jie nutvėrė mane, iš
kėlė iš kėdės, atnešdami prie 
sienos, mušdami per burną. 
Pradėjau rėkti. Vienas pa
griebė skudurą, susuko ir 
puolėsi man burną užkišti. 
Aš atsakiau, kad mušate, 
kaip aš nerėksiu? O jie vis 
muša. Liepė nusivilkt drabu
žius. Atsisakiau nusivilkti. 
Liepė man sėstis gale stalo 
ant kėdės. Vienas man pa
griebė už galvos ir sukdamas 
trenkė mane nuo kėdės ant 
žemės. Kitas atsukęs galvą 
vėl liepė sėstis ant kėdės. 
Aš nesėdau; tada trys paė
mė mane ir pasodino. Kitas 
ūmai užmetė man ant galvos 
stora skudurą; kiti vėl nu
trenkė nuo kėdės ir spardė ir 
mušė. Paskui vėl pasodino 
toj pačioj vietoj. Radę 
pas mane vieną laišką, lie
pė skaityti. Pradėjus skai
tyti, drožė man iš abiejų pu
sių į veidus. Vienas riktelėjo:

“Ar pyksti? Kas tave muša, 
Judošiau ?”

Aš neatsakinėjau į mėsi
ninko klausimus.

Kaip įnirtę tigrai jie puo
lėsi nuo manęs drabužius 
draskyti. Sudraskė drabu
žius, susuko man galvą su 
mano paties viršutiniu švar
ku ir vėl mušė, grieždami 
dantimis.

Paleidus mane, mano vii’-' 
šutinis švarkas jau buvo su
draskytas. Tuomet man ne
pakalbant, vienas sako: “Gal 
nori vandens?” Parodžiau 
pirštu į išdžiūvusią nuo rėki
mo burną. Jis pasėmė supu
vusiu kaušu vandens iš vied- 
ro ir iš užpakalio pylė į ma
no ištroškusią burną. O kiti 
sako: “Jo plaukai negerai 
stovi, j viršų; reikia pataisy
ti.” Vienas griebė už plau
kų; suleido savo nagus į mė
są ir suko plaukus su mano 
galva, o kitas trynė man au
sis ir gerklę, sakydami: “Pa
stipsi, Judošiau.”

Vienas degėsi papirosą ir 
tuomet degino degtuku mano 
nusilpusią ranką.

Po to buvau išvestas į ki
tą kambarį dviejų asmenų.

Peržiūrėjo mano mušimo 
dėmes ir išvedė į mažiuką 
kambarėlį, kuriame buvo 
smalos prilieta ir stiklų pri
daužyta ir buvo vietos tiktai 
vienam žmogui atsigulti. Pa
leidus mane, sudribau ant 
nelaimingų smaluotų grindų 
to kambarėlio. Nesijaučiau 
savęs ar dar gyvas ar jau 
mirtinai išmėsinėtas.

Tuomet greitai vienas 
žvalgybininkas atnešė į mano 
išžiotą burną vandens ir py
lė vandenį, kuris bėgo per 
visą sudraskytą kūną. Vienas 
sako: “Prisipažink, ba pa
stipsi kalėjime.”

Pabudau iš apsilpirnb. Bu
vau jau visas sulietas van
deniu ir bandžiau vienas sto
tis, bet dar negalėdamas at
sistoti, ilsėjausi apie pusę va
landos; po tam atsistojau: 
norėjau išeiti į tą kambarį, į 
kurį buvau atvarytas iš ka
lėjimo, bet neįleido; atėjo už 
kelių minutų viršininkas ir 
pranešė, kad būsiu sušaudy
tas; o aš atsakiau: “šaudy- 
kit. Ką aš galiu padaryti ? 
Jūsų galybė.”

Viršininkas tuojaus išėjo.
Prašau, kad mane leistų į 

tą kambarį. Tuomet atėjo 
pora mėsininkų ir išvedė pas 
mano draugę tardomąją, su 
kuria mėsinėjo paeiliui. Pa
mačiau vargšę jau begulin
čią, sumuštą, ištinusią. Aš ir
gi jau nepaeinu nevedamas. 
Tuomet atsiguliau ant plytų, 
pradėjau drebėti visas šla
pias, nesijausdamas savęs. 
Tuojau vienas žvalgybinis at
nešė stikliuką degtinės iri 
duoda man gerti, bet aš atsi
sakiau, bet buvau priverstas 
gerti. Pradėjo po tam krau
jai rodytis iš mano burnos.

Atėjo trečia valanda nak
ties; šaukia draugę Oną 
šmeigauskaitę, bet ta nepa
eina. Paėmė ją du iš šonu ir 
nuvedė i kankinimu kamba
rį. Po tam mane nusivedė,
paėmę už šonų. Radau besė
dintį viršininką ir žvalgybi
ninką, kurs liudijo ant ma
nęs. Paprašė atsisėsti ir ger
ti arbatos. Išgėriau stiklą ar
batos, daugiau negerdamas. 
Vėl buvau nuvarytas į kam
barį pas šmeigauskaitę. žiū
riu, vargšė verkia iš skaus
mo. Bet ką tas gelbės? Kaip 
mėsinėjo, taip mėsinės.

Atėjo rytas; sargai jau 
bruzda, o čia jau pasirodo 
koks mėsininkas, tautiškas 
klerikališkas tigras . . .

Atvarė jau ir iš kalėjimo 
kalinius pas mus. Pasirodė 
biskį smagiau. Atėjo tūlas 
storas žmogus su popiera; 
pradėjo šaukti ant tardymų. 
Po kiek laiko iš kankinimų 
kambario jau atvaro juodus, 
sudaužytus pas mus. Lau
kiam ir mudu, kada vėl būsi
me vedami, bet žinom, kad 
mudu dienom neplaka, bet 
naktim.

Atėjus vakarui išvarė ka
lėjimo svečius ir vėl mudu li- 
kova su šmeigauskaitę žval
gybos kambariuose. Toliau 
išgirsti kaip atgabena naujus 
kalinius, sugaudytus nakties 
laiku. Ir visus tuos varo per 
inkviziciją. Išvedė ir vėl ma
no draugę į kankinimų kam
barį. Po kiek laiko ją atgal 
atvedė, visą sumuštą, dejuo
jančią. Jau manau, kad ir 
mane tuojaus griebs; bet 
antrą parą manęs nekliudė, 
tik žiauriai piktžodžiavo ir 
k erkė. Trečią ir ketvirtą pa
rą toliau aprašysiu, ba jau 
trūksta kantrybės, o ir popie- 
ros jau stokuoja. Ketvirtą 
parą buvau nuvarytas į kalė
jimą; nevalgęs keturias pa
ras buvau žvalgyboje. O ma
no draugę dar pasiliko penk
tai parai delei tolesnių kan
kinimu. Ja kankino elektra 
ir įvairiais kitais būdais, iki 
jinai iš proto išėjo. Paskui 
nuvežė į beprotnamį.

Nukankinimas Onos 
šmeigauskaites

šiame laiške jūs girdėjote 
kalbant apie Oną šmeigau
skaitę. Ona šmeigauskaitę 
turi nuo 16 iki 17 metų am
žiaus. štai kito politinio 
kalinio laiškas, kuriame ji
sai kalba apie Onos šmei- 
gauskaitės kankinimą. Pa
klausykite:

Iš pirmųjų arešto dienų 
pradėjo labai kankinti šmei
gauskaitę . . . šmeigauskaitę 
už kiek laiko išėjo iš proto. 
Vaičiulį ir ją toje kankinimo 
vietoje pralaikė keturias die
nas.

šmeigauskaitę kank i n o, 
kaip mokėjo. Apie jos kanki
nimą smulkmenų surinkti ne
pavyko, nes ji išėjo iš proto 
ir dabar yra Tauragės psi
chiatrinėj ligoninėj ... Ji tik 
pasakė, kad be visų kitų 
kankinimų jai spaudė pirštus 
į tarpupirščius p ridėję 
plunksnakočių ir paišelių. 
Pirmąjį vakarą ji visą nak
tį gulėjo ant sulinkusios lo-

ju, ngtinių Valstijų marninkai Guadalcanal saloje “iŠskapina” japonų neeksplio- 
davusią bombą, kad ji būtų nepavojinga.

te, kad klerikalai taip bai
siai kankino tiktai Lietuvos 
komunistus ir šiaip pažan
gius darbininkus. Jie nesi
gailėjo nei studentų. Juos 
irgi kankino be jokio pasi
gailėjimo.

Štai laiškas vieno moks
leivio, kuris papasakoja a- 
pie klerikalų valdžios areš
tus Mariampolės mokslei
viu: v

Iš nesenai areštuotu mari
jampoliečių buvo kankinami 
sekami asmenys: Juozas Ma
žeikis, reales gimnazijos mo
kinys, areštuotas sausio 13 
d., paskui išgabentas Į Vilka
viškį, kur jį baisiai kankino. 
Apvyniojo jį nuogą į šlapią 
maišą ir mušė šampolais, 
paskui kankino elektra.

Vladas Mažeikis, Juozo 
brolis, irgi mokinys, taip pat 
buvo areštuotas ir kankintas 
elektra.’

Jonas Sabalius ir Liutkus, 
šeštos klasės mokiniai, buvo 
areštuoti 13 d. sausio ir bai
siai kankinti elektra (Vilka- 
viškyj).

Vaitekūnas, Marijampolės 
valstybinės gimnazijos sar
gas, irgi baisiai sumuštas. Jį 
spardė kojomis ir paskui 
kankino elektra. Budeliams 
pasitraukus, Vaitekūnas bu
vo be sąmonės . . .

šmeigauskaitę, kuri pate
ko žvalgybos nemalonėn, 
taip bjauriai buvo sumušta, 
kad pati žvalgyba turėjo pa- 
kavoti-paslėpti, idant dakta
ras prie jos neprieitų ii’ nepa
žiūrėtų . . ;

Vilkaviškyj žvalgyba išra
do naują kankinimo būdą, 
kad nebūtų ženklų : inkvizi
toriai minko savo aukos vi- 
durius-pilvą.

Kada žvalgyba darė kra
tą pas seną gydytoją, Stasį 
Matulaitį, tai ji pakišo dvy
liką granatų ir paskui pati 
jas rado. Mat, kitaip prie 
Matulaičio prisikabinti nega
lėta.

Lietuvos kareiviai klerikalų 
teroro auka

Štai du trumpi laiškai 
nuo Lietuvos kareiviu, pa
tekusiu j klerikalų kalėji
mą. Viena laišką rašė tū
las K. S. D. K. savo dėdei 
Amerikoie. 1925 metu rug
sėjo 25 diena. Šita nekalta 
kkrikahi teroro auka rašo 
sekamai:

Kiekvienas, kuris tik nesu
tinka su valdančiosios klasės 
nuomone, lengvai gali pa
kliūti į bastiliją. O dabar, 
dėde, aš jums papasakosiu, 
kaip aš pakliuvau į kalėjimą. 
Jie mane paėmė į kariuome
nę ir aš tenai ištarnavau du 
metu nesulaužydamas jokiu 
armijos taisyklių. Bet vieną 
kartą aš buvau pastatytas 
ant sargybos. Išbuvau ištisą 
parą nieko nevalgęs. Paga- 
liaus kitas kareivis atėjo ir 
paliuosavo mane nuo parei

gų. Aš sugrįžau į kempę ir 
jau rengiausi ką nors užkąs
ti. Bet tuo tarpu ponas A. 
Paukštaitis, paoficieris, rinko 
šešius vyrus tam tikro dar
bo atlikimui. Jis ant manęs 
pyko ir todėl liepė man, kad 
aš eičiau su kitais penkiais 
vyrais ir atlikčiau tą darbą, 
nors jis gerai žinojo, kad aš 
buvau be galo pavargęs ir iš
alkęs. Aš jam pasakiau, kad 
aš tik ką sugrįžau nuo dar
bo, esu labai išalkęs ir noriu 
ką nors užkąsti. Tai ir vie
nintelis mano prasižengimas, 
už kurį aš tapau nubaustas 
keturiais metais kalėjimo 
prie sunkiųjų darbų. Be to, 
iš manęs atėmė visas pilietiš
kas popieras.
Kitas kareivis ir politinis ! 

kalinys, tūlas J. M., rašo ■ 
(lapkričio 28 d., Ii925 m.) j 
sekamai:

Aš nieko neužmušiau ir I 
nieko nepavogiau, o vienok | 
sėdžiu kalėjime, štai mano! 
prasižengimas: Kaip ten at-i 
sitiko, kad man saugojant 
arsenalą (ginklų sandėlį), į 
prapuolė du revolveriai. Nors 
aš nieko nežinau, kaip ir kur 
tie revolveriai dingo, o tačiau 
tapau nubaustas ant dvide
šimt vienų metų kalėjimo 
prie sunkiųjų darbų. Tūks
tančiai šiandien yra žmonių 
Lietuvoje, kurie nekaltai sė
di kalėjimuose. Jeigu karei
vis bando pabėgti ir tampa 
pagautas, tai gauna bausme 
visą amžių kalėti. O jeigu 
kareivis nepaklausė ir nėjo 
vakarienės valgyti, tai gauna 
dvyliką metų kalėjimo. Ma
no brangus dėdyte, baisiai 
sunkios sąlygos tose prakeik
tose mūsų krikščioniškos ša
lies bastilijose.

Klerikalai šaudė darbinin
kų vadus.

Budeliška klerikalų val
džia nesigailėjo liaudies va

dų kraujo. Sušaudė jų dau
gybę. Vienas iš jų buvo jau
nuolis Borisas, Lietuvos 
Komjaunuolių Lygos na
rys.

Kai drg. Borisas buvo pa
statytas prie sušaudymo 
stulpo ir buvo paklaustas, 
ką jis norėtų pasakyti, jis 
pareiškė:

Aš buvau išlaikytas žval
gyboje 17 dienų ir naktų. Aš 
buvau mušamas šampolais, 
nagaikomis ir kumštimis. Tas 
buvo daroma du tris sykius į 
dieną laike mano buvimo jū
sų žvalgyboje. Tačiaus tas 
nenugąsdino komunisto, ku
ris yra pasiryžęs kovoti už 
savo siekimus. Tokiais bū
dais negalėsite jo priversti 
išsižadėti savo tikslų. Kas tu
rės įvykti, įvyks, kadangi 
mes nesamo individualai, bet 
masės. Mes esam darbininkų 
klasė.

Kaip greitai vienas parkris 
po jūsų smūgiais, jo vietą 
užims kitas. Jūs nesunaikin
site proletarinės kovos kardu 
ir ugnimi . . . šimtai draugų, 
vietinių darbininkų, yra kan
kinami jūsų kalėjimuose. 
Kas pasidarė su jūsų konsti
tucijos žadėjimais: sąžinės 
laisve, spaudos, streikų ir 
darbininkų organizacijų ?

Ar aš galiu pripažinti prie
šo tribūnalą ? Kas jis man? 
Ką reiškia man manymas ir 
pasmerkimas mūsų priešin
gos klasės?

Ne! Jūs nenugąsdinsite 
mus savo puolimais! Muški
te, šaudykite mus, meskit į 
kalėjimus, kankinkite ir per
sekiokite mus — tas nesu
laikys istorijos inžino.

Taip stipriai ir greitai kaip 
viesulą, jis nušluos visus per
sekiojimus ir skerspainioji- 
mus nuo savo kelio.

Kas turi būti, bus! Istorija 
yra mūsų pusėje!

Lietuviai artileristai Raudonojoj Armijoj ruošiasi mūšiams prieš vokiečius — už Lietuvos
išlaisvinimą.

vos ir baisiai vaitojo. Pirmą
sias dienas vaikščiojo šlubuo
dama, lyg vilkdama dešinią
ją koją, matyt buvo išsukta 
koja. Ją visai nuogą apžiūrė
jo šnipai. Dar labiau nukan
kinę nežinia kur išsivežė. 
Kiek laiko pavežioję po ki
tas vietas vėl sugrąžino Vil
kaviškin. Kankinimus pakar
tojo ir ji išėjo iš proto. Ne
turėdami kur dėti, patalpino 
Vilkaviškio ligoninėn. Iš čia 
pervežė Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimai!. Atvežta kalė- 
jiman buvo visai beprotė ir 
nepažinojo savo draugų, kal
bėjo įvairias nesąmones, dau
giausia apie kankinimus ir 
kabinėjosi ant . langų. Pas
kiau pradėjo nevalgyti ir iš
buvo nevalgius astuonias die
nas.

Klerikalai kankino ir žudė 
Lietuvos moksleivius.
Klystate tie, kurie mano

Ši nuotrauka tik nesenai gauta. Amerikietis karys, su
žeistas ties Buna, Naujojoj Gvinėjoj, ir jam įleidžiama 
kraujo, kuris sužeistąjį atgaivina ir isgelbsti nuo mir
ties. Tas parodo, kaip svarbu mums visiems, kurie tik 
galime, duoti savo kraujo Amerikos Raud. Kryžiui.
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Kitais žodžiais, toji pati Taryba spjo
vė ant savo deklaracijos, padarytos va
sario 16 d. ir sugrįžo prie pirmosios de
klaracijos, padarytos 1917 m. gruodžio 
11 d.!

Didesnės veidmainystės, bjauresnio žy
gio kaip šis smetonininkų ir klerikalų 
žygis, berods, niekui' ir negalėtume su
rasti !

Tas pats Smetona — caro laikais bu
vęs karštas caristas, kaizerio laikais iš 
pradžių kaizerininkas, paskui, minutei, 
demokratas, vėliau, išsimiegojęs, ir vėl 
kaizerininkas!

Menu, ne pro šąli bus čia paduoti ir 
kaizerio Wilhelmo II-rojo atsakymas, 
kuris seka:

“Mes, Wilhelmas iš Dievo malones Vo
kiečių kaizeris, Prūsijos karalius ii- 1.1., 
šiuo pranešame visų žiniai: Lietuvos Ta
rybai, kuri yra pripažinta Lietuvių tau
tos atstovybe, 1917 m. gruodžio 11 d. pa
skelbus Lietuvą esant vėl nepriklausoma 
valstybe, sujungta su Vokiečių viešpatija 
amžinu, tvirtu ryšių santikiu ir sandaro
mis, visų pirma kariuomenes, susisiekimo, 
muito ir finansų reikalų sutartimis, ir pa
prašius Vokiečių viešpatijos apsaugojimo 
ir pagelbos tai valstybei atstatyti, toliau 
valstybiniams Lietuvos ryšiams, kurie lig 
šiol yra buvę, nūnai jau sutrukus, šiuo

“Mes įsakome mūsų viešpatijos kancle
riui, grafui von Hertlingui, pareikšti Lie
tuvos Tarybai, jog mes, aukščiau minėtuo
ju 1917 m., gruodžio mėn., 11 d. Lietuvos 
Tarybos pareiškimu remdamiesi, Vokiečių 
viešpatijos vardu pripažįstame Lietuvą 
laisva nepriklausoma valstybe ir pasižada
me Lietuvos valstybei atsistatant, patiekti 
jai prašytos apsaugos ir pagelbos. Mes čia 
vaduojamos tuo supratimu, kad tos sutar
tys, kurios yra darytinos, tiks tiek Vokie
čių viešpatijos, kiek ir Lietuvos reikalams, 
ir kad Lietuva prisiima dalį Vokiečių karo 
sunkenybių, per kurias ir jinai įgyja lais
vę.

“Tuo pačiu žygiu mes esame suteikę 
mūsų viešpatijos kancleriui galės, susiži
nojus su Lietuvos visuomenės atstovais, 
rasti reikiamų savarankės Lietuvos vals
tybės atstatymui priemonių ir toliau pa
sirūpinti, kad būtų nustatytas tvirtas są
jungos ryšys su vokiečių viešpatija ir kad 
būtų sudarytos tam tikslui nužiūrėtos bei 
reikalingos sutartys.

“Tatai patvirtindami, mes aukščiausia 
savo ranka po tuo raštu pasirašėme ir įsa
kėme jį mūsų antspauda įžymėti.

“Didžioji Vyriausioji Kanceliarija, kovo 
23 d., 1918.

Wilhelm, L R. 
Graf von Hertling.”

Tik to žinoma, neužteko.
Jeigu įjungiama į Vokietijų, tai jai 

reikalingas ir kaizeris arba kaizeriukas, 
— savas, kaizeriukas, kuris mokėtų bent 
poterius lietuviškai kalbėti. Prasideda 
jieškojimas Lietuvai karaliaus. Smetona 
talkon pasikviečia klerikalų šulus, vys
kupų Karevičių ir kitus. Stoja talkon ir 
Gabrys-Paršaitis, tuomet gyvenęs Švei
carijoj. Vieni bėga į Vokietijų, kiti į Is
paniją, treti į Švedijų. Karalius būtinai 
turįs Lietuvai būti, truks ar luš!

1918 m. liepos mėn. 11 d. Taryba su
šaukia posėdį ir nutaria padaryti Lietu
vą monarchija, karaliumi kviesti Sakso
nijos hercogą von Urachą,—našlį su 12- 
ka vaikų! Jis būsiąs “Mindaugis Antra
sis.”

Tas faktas, kad vasario 16 d. Tarybos 
deklaracijoje yra įkergta “Lietuvos val
stybės pamatus ir jos santykius su ki
tomis valstybėmis privalo galutinai nu
statyti seimas,” —- jiems mažmožis. Ant 
jo Smetona ir jo sėbrai spjauna!

Lygiai panašiai tas pats Smetona (o 
jam pritarė klerikalai, su kuriais šian
dien Grigaičiai ir Bagočiai bučiuojasi) 
1926 metais spjovė ant Lietuvos konsti
tucijos, ant seimo ir smurtu pasigrobė 
valstybės galių į savo rankas!

Čikagos klerikalų Draugas, kuris šian
dien tiek daug šūkauja apie Lietuvos ne
priklausomybę, 1918 m. kovo 1 d. rašė:

“Šiandien pranešame labai svarbią ži
nią, kad vokiečių katalikų partijos centro 
vadas Erzbergeris stovįs už Lietuvos ne- 
prigulmybę ir žinoma . . . už amžinus ry
šius Lietuvos su Vokietija . .. Pasirodo, 
kad vyskupo Karevičiaus buvo padaryta 
didelė įtekmė į vokiečių valdžią ir visuo
menę . .

Šitaip rašė tas pats Draugas, kuris 
tuojau, kai Hitlerio go vedos užpuolė Lie
tuvą 1941 m. birželio mėnesį, labai tuo- 
mi džiaugėsi ir skelbė, būk Hitleris pa
daręs Lietuvą nepriklausomą!....

Jeigu tie šlykštūs smetonininkų ir kle
rikalų planai žlugo, tai jie žlugo prieš 
jų norą. Jie žlugo dėl susidėjusios tarp
tautinės padėtis. Vokietija karų pralo
šė, kaizerio sostas tapo nušluotas, na, 
o pačioje Lietuvoje darbo žmonių pla
čiosiose masėse prasidėjo didelis bruzdė
jimas už sovietinę Lietuvą.

Kiekvieno padoraus lietuvio, tačiau, 
pareiga turėti viršuje suminėtuosius fak
tus ir juos reikia vartoti prieš “tautos 

• vadų” ir klerikalus, šiandien vėl šūkau
jančius, vėl triukšmaujančius, vėl jieš- 
kančius priemonių, kuriomis būtų galima 
Lietuvą suvaržyti, supančioti!

Gyvename karo metą. Dabar ne laikas 
ginčytis, kokių Lietuvos žmonės san
tvarkų privalų įsikurti. Tai jų pačių, be
je, dalykas. Mums tik rūpi, kad juo grei
čiau hitlerizmas būtų sunaikintas ir Lie
tuva išlaisvinta. Tuomet Lietuvos žmo
nės susiras kelių į ateitį.

Jeigu dėl praeities smetonininkų ir 
klerikalų žygių čia buvo ilgėliau apsi
stota ir dėl jų pasisakyta, tai buvo pa
daryta tam, kad padėjus apvienyti pat- 
rijotinguosius Amerikos lietuvius mūsų 
krašto karinėms pastangoms stiprinti.

Atsiminkime, šiandien smetonininkai, 
socijalistai ir klerikalai įsteigė savo Ta

rybų. Jie įsteigė fondus ir jiems kau- 
lyja iš Amerikos lietuvių dolerius. Jie 
šmeižia, bjaurioja Tarybų Sąjungų, 
skleisdami nacių propagandų Amerikos 
lietuviuos. Jie dirba panašiai, kaip 1917- 
1918 m. dirbo “tautos vadas” su savo 
pasekėjais.

Patrijotingoji Amerikos lietuvių vi
suomenė tegali pasakyti tiems ponams:

Laukan iš mūsų tarpo, jūs, lietuvių 
tautos ir Junginių Tautų neprieteliai!

VILNIES KONCERTAS GRA
ŽIAI PAVYKO

Abelnai žiūrint, mūsų prog- 
resyvis draugijinis veikimas, 
rodos, eina gerai. Nekurtos 
draugijos gyvuoja gerai. Spau
dos vajus praėjo neblogai. 
Bet nekurtos draugijos, pavyz
džiui* Literatūros Draugijos 
kuopos eina silpnyn, apie nau
jų narių gavimo vajų čia kaip 
ir nesigirdi. O tai nedaleistina, 
nes Lietuvių Literatūros Drau
gija yra viena iš svarbiausių 
organizacijų, kuri išleido tiek 
daug mokslinių ir apšvietos 
knygų ir leidžia puikų žurna
lą, kurtam nėra lygaus Ame
rikoj.

Mūsų draugijos visiškai at- 
sipalaidojo nuo tarptautinio 
draugijinio veikimo ir tokiu 
būdu nebetekome supratimo, 
žinojimo, kokią pažangą pa

darė kitų tautų progresyviš- 
kos draugijos. Pakol mes vie
ni snuduriuojam, kiti perdaug 
pradėjom rūpintis savais rei
kalais — Clevelande priviso 
visokio fašistinio elemento. 
Net aršiausis Lietuvos liaudies 
kraugeris čia apsigyveno. Jie 
nesnaudžia, jie nuodina darbo 
žmonių protą fašistiniais nuo
dais, jie aplupa juos iš kairės 
ir dešinės. Jie, ardydami lietu
vių vienybę, kenkia karo lai
mėjimo pastangoms. Priežastis 
to viso yra nebeturėjimas ga
nėtinai stiprios vadovaujamos 
organizacijos, kuri rūpintųsi 
abelna progresyvių draugijų 
pažanga ir pastotų kelią fa
šistinio elemento žalingam 
darbui.

Vilnies redaktorius F. Abe-
da,” iš operetės “Elgėtų, Kara
lius“; dainavo nepaprastai 
gražiai, matyti, jie įdėjo daug 
darbo pasiruošimui, šį chorą 
mokina gabus muzikas Juozas 
Kenstavičius, apie kurį rašyti) 
jau nereikia, nes visiems žino
mas. /Koncertas baigta su 
Amerikos himnu; dainavo LK 
M Choras ir visa publika.

Beje, reikia paačiuoti akom- 
panistėms.

kas, pervažiavęs Michigano 
lietuvių kolonijas, su LLD 10 
Apskričio maršrutu ir nujaus
damas mūsų tas visas bėdas, 
atvažiuos į Clevelandą penk
tadienio vakare, vasario 19 d., 
pasitarti su mūsų veikliausiais 
draugais. Bus ir kitas vietinis 
kalbėtojas, kurio kalbos išgirs
ti bus svarbu visiems. Apie 
prakalbų vietą bus pranešta 
vėliau.

Darbo Žmogus.

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY.

ILGOKA PASTABA. Besisielodamas 
dėl vasario 16-tosios, Tėvynės redakto
rius Pr. Bajoras šitaip surinka: “Per
kūne dievaiti, trenk į kiekvieną tą lie
tuvį, kuris yra mūsų tautos išgama!...” 
(Tėvynė iš š. m. vasario 12 d.).

Ar p. Bajoras pasvarstė pirmiau, ne
gu jis šį prašymų parašė? Abejoju! Jei
gu “perkūnas dievaitis” išklausytų Ba
joro prašymo ir pradėtų trankyti lietu
vių tautos išgamas, tai kokios iš to būtų 
pasekmės? “Tautos vadų” perkūnas 
tikrai paklotų. Kų tuomet veiktų p. Ba
joras be savo “tautos vado”? Ištranky- 
tų, be abejo, “perkūnas dievaitis” ir tas 
tarybas ir tąjį “bendrąjį frontų”, ku
riuo Bajoras tai}) džiaugiasi. Ištrauky
tų jis visus, iš Berlyno atsibaladojusius 
ir Amerikos lietuviuose fašistinę sma
lų verdančius ponus, — ištrankytų vi
sus ancevičinius. Mano patarimas p. 

Bajorui: kita sykį būk atsargesnis, nes 
“perkūnas dievaitis” gali surasti nema
žai griekų ir pas patį Tėvynės redakto
rių.

Na, o Keleivyje (vas. 10 d.) tūlas 
Krūkonis rašo, būk prieš 25-ius metus 
“Lietuva, ilgai kentusi svetimųjų jun
gą, nusikratė jo ir pasiskelbė pasauliui 
esanti laisva, nepriklausoma, demokrati
nė valstybė.”

Pacituotųjų žodžių autorius pasirodo, 
kaip jis mažai žino apie lietuvių tau
tos praeitį. Visųpirmiausiai prieš 25- 
rius metus Lietuva nebuvo nei laisva, 
nei nepriklausoma. Lietuvoje viešpatavo 
kaizerio okupacinė valdžia. Iš Lietuvos 
vokiečiai okupantai pradėjo trauktis 
tik 1919 metais. Tegu p. Krūkonis pa
skaito šiame straipsnyje paduotuosius 
faktus, o jis pamatys, kas buvo po va
sario 16 d. Taip vėlai, kaip 1918 m. lie
pos mėn. 11 d. Taryba, su Smetona 
priešakyje, nutarė padaryti Lietuvą 

monarchija, — kaizerinės Vokietijos da
limi!

Lietuvoje žmonės laisvės neturėjo iki 
1940 m., kada Smetona pabėgo per 
“karklynų į Berlynu”. Per virš 20 me
tų Lietuvoje veikė karo stovis, kalėji
mai buvo , perpildyti politiniais kali-' 
niais, žmonės persekiojami, mušami, 
spaudžiami. P-nas Krūkonis turėtų at
siminti, kas darėsi su Suvalkijos vals
tiečiais.

Beje, Krūkonis ten pat sako: “Lietu
va išeis laisva, kaip nekalta mergelė.” 
Tokis keleiviškas pasakymas, manda
giai tariant, yra nei vienas nei du!

Gera Programa; Žmonių Ku
pina Svetainę; Sudėta $435

Dienraščio Reikalams.

Vasario 7 d. Sokolų salė 
dar sykį kupina buvo. Keli 
šimtai žmonių turėjo stovėti, 
nes sėstis vietos jau nebuvo.

Programą pradėjo Bridge- 
porto Moterų Kultūros Choras. 
Reikia duoti Alicei Steponavi
čienei kreditas. Jinai gražiai 
sumokinus moteris. Dainavo 
jos tris sunkokas dainas, bet 
visos gražiai išėjo. Moters vie
nodai apsirėdę, tas irgi daro 
gerą įspūdį.

Grupė ukrainiečių, šokikų 
paįvairino programą net kelis 
kartus.

Ciceros Moterų Cho r a s 
taipgi visos vienodai apsirėdę 
— baltai, ir gan gražiai išro
do. Jų mokytoja Daratėlė Ju- 
dzentavičienė gabi, sumani.

LKM Vyrų Trio—Kenstavi- 
čius, Burdulis ir Dauderis — 
gražiai ir smarkiai dainuoja. 
Tai geras trio. Chicagiečiai jį 
myli.

Roselando Moterų Choras, 
vadovaujamas A. Kenstavičie- 
nės, taipjau gražiai padaina
vo. Choras gerokai auga ir jo 
balsai harmonizuojasi. Rose- 
landietės nors vėliausia pra
dėję, bet matyti nori nepasi
duoti aniems dviems moterų 
chorams.

Jau gerai žinomas Chicago 
Opera Company dainininkas, 
Stefanas Kozakevičius, tik pa
sirodęs estradoj jau iššaukė 
gausų delnų plojimą. Jis jau 
dainavęs lietuviams kelis sy
kius ir juo daugiau dainuoja, 
labiau mylimas. , . . .

Jis sudainavo tris geras 
dainas ir griausmingais delnų 
plojimais palydėtas.

Po ukrainiečių šokio pada
ryta 20 minučių pertrauka.

Antrą dalį programos pra

dėjo Roselando Aido Choras, 
kuris vadovaujamas irgi Dara- 
tėlės Judzentavičienės, gražiai 
sudainavo kelias dainas. Viena 
jų, gan sunki, sulietuvinta pa
čios mokytojos. Choras yra 
didelis ir gan gerai sumokin- 
tas. Man rodos, kad pirmu sy
kiu savo gyvenime Aido Cho
ras tokis geras ir skaitlingas.

Reikia už tai pagirti moky
toją -ir rūpestingą choro val
dybą.

L. Pruseika pasakė neilgą 
kalbą ir paprašė paramos dėl 
Vilnies, nes karo metu viskas 
brangu, o Vilnis dar nepabran
ginta, dėlto susidaro sunku
mai.

Paskubomis sudėta $435 au
kų.

Labai gerai dainavo Agotė
lė Kenstavičienė. Ji dažnai 
dainuoja Chicago j, bet visi 
myli jos klausytis. Ji turi gra
žų ir gan stiprų balsą.

Visai naujas dalykas prog
ramoj buvo nesenai susibūręs 
LKM Choro merginų oktetas, 
kuris dainavo su keturiais mu
zikantais Hawaju melodijas. 
Išėjo labai gražiai ir šioje 
programoj ypatingai buvo ge
ras dalykas, nes dainų jau bu
vome girdėję daug, o muzikos 
mažai.

Dar sykį išėjo Kozakevičius 
ir taip pat entuziastiškai svei
kintas. Dainavo jis šį sykį ką 
turėjo su savim, nes ilgai nuo 
estrados nepaleistas.

CX dabar pats geriausias da
lykas, bent man taip atrodė: 
Duetas Kozakevičius ir Kens
tavičienė. Jiedu dainavo “Pad
re Mio,” iš Verdi operos “Ai
da.” Abu turi gražius balsus, 
abu gerai nuduoda. Tai buvo 
nepaprastai' gražus dalykas ir 
dėlto jiedu gavo aplodismentų 
labai daug.

šis duetas nebuvo garsinta 
ir gauta kaip surpryzas. Tai 
buvo malonus surpryzas.

LKM Choras dainavo “Ka-

Bridgeporto Moterų Kultū
ros Chorui pianu akompanavo 
pJė Milleriūtė, Evanstono 
Millerių duktė.

Visiems kitiems akompana
vo p-lė Johnson, LKM Choro 
pianistė.

Abi merginos užsitarnavo 
padėkos.

Po programos buvo šokiai 
didžiojoj ir apatinėj salėj.

žmonės gražiai linksminosi.
Reikia pastebėti, kad litera

tūros apsčiai parduota. Vilnies 
kalendoriaus ypatingai daug 
parduota.

Koncertas visais atžvilgiais 
gerai pavyko, žmonių buvo 
kur kas daugiau negu pirmes- 
niuose trijuose koncertuose.

Reporteris.

BŪKITE VISI APSIDRAUDĖ
NUO VISOKIŲ NELAIMIŲ

Karo metu žmogaus gyvastis yra didesniame pavojuje. Daugiau sužeidimų 
■,.....; .....- ir kitokių nelaimių ==

• Kiekvienas šeimos narys turėtą būt šiuo metu apdraustas.
> Lietuvių Darbininkų Susivienijimas kaip tik ir suteikia 

tokią apdraudą.
• Nauji nariai priimami nuo 2 motų iki 60 metų amžiaus.
0 Didelis pasirinkimas apdraudos—-pomirtinės ir pašalpos. 

Galima apsidrausti ant —
$100, $150, $300, $500, $600 ir $1,000

I

Per 12 metų savo gyvavimo LDS išmokėjo virš $550,000 sa
vo narių pagalbai. Vienintelė lietuvių ęrgąnizącija, kuri iš
moka kareiviams pilną pašalpą ir pomirtinę, nepaisant kur 
juos nelaimė patiktų.
LDS yra priošfašistinė organizacija, visokiais būdais remian
ti karo pastangas sudaužyti fašistinę Ašį. įsirašydami į LDS, 
jūs prisidėsite prie karo laimėjimo.

Pašalpos į savaitę moka $6, $9, $12 ir $15.
Mėnesine mokestis pigiausia.
Dabar vajaus laikas: visiems įstojimas veltui.

LDS yrą vienatinė lietuvių organizaciją, kurioje 
lietuvių jaunimas turi geriausių progų veikti spor
to ir kultūros srityje.

LDS nariai gauna veltui laikraštį “Tiesą.”

LDS Huopos gyvuoja visose svarbesnėse lietuvių 
kolonijose.

Del platesnių informacijų kreipkitės į vietinę LDS kuopą 
arba sekamu adresu:

lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

L. D. S. Saukia visus talkon 
mušti mūsų krašto priešus.

Darbavietėse sužeidimų gana 
daug ištinka.

Seimininkių darbas irgi nesau
gus nuo susižeidimų.
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250,000 VOKIEČIŲ IŠ
KRIKUSIAI BĖGA Į 

VAKARUS NUO ROSTOVO
Sovietų Oficialiai Pranešimai

(Tęsinys iš 1-mo psl.) 
liakasyklą ir dvi apgyventas vietas.

Į pietų vakarus nuo Vorošilovsko mūsų kariuomenė, 
sėkmingai žygiuodama pirmyn, nušlavė apie batalioną 
vokiečių pėstininkų; pagrobė daug karo reikmenų.

Kautynėse dėlei Krasnoarmeisko sovietinė kariuo
menė nušlavė apie 2,000 vokiečių ir pagrobė didelį kiekį 
karo reikmenų, tame skaičiuje 20 kanuolių; 10 trauki
nių, kurie buvo pilni prikrauti įvairių karinių įrengi
mų; 600 trokų ir kelis sandėlius.
Fatežo apylinkėje (Charkov srity) mūsų kariuome

nė supliekė priešus gynusius vieną apgyventą vietą, 
paėmė nelaisvėn 160 vokiečių ir pagrobė kiekį karinių 
reikmenų.

Buvo užimta kelios apgyventos vietos.

Hitlerininkai Bandą Pa
bėgt iš Rostovo

Maskva, vas. 15. — Pra
nešimai iš fronto teigia, 
kad Raudonoji Armija štur
muoja nacius Charkove iš 
trijų pusių. Sakoma, kad 
vokiečiai stengiasi pabėgt 
nuo gręsiančio jiem ten ap
supimo.

MASKVA, vas. 14.—Sovietų Žinių Biuro pranešimas:
Kautynėse dėl Rostovo atsižymėjo kariuomenė ko

manduojama generolo Įeit. Gerasimenko. Pirmutiniai į 
miestą įsiveržė mūsų kariuomenės daliniai, komanduo
jami pulkininko Įeit. Kovalevo, pulk. Įeit. Sivakovo, 
pulkininko Driachlovo ir majoro Dubrovino.

Mūsų pietiniai-vakarinio fronto kariuomenė, koman
duojama generolo Vatu tino, po įnirtusių mūšių, užėmė 
miestus Vorošilovgradą (Ukrainoj) ir Krasnyj Suliną 
(Rostovo srityj).

Bridgeport. Conn.
Padėkavonė

Širdingai dėkoju mano ge
rosioms draugėms: Juzei Maš- 
tauskienei ir Liūdai Mockai- 
tienei už surengimą man sur
prise pares proga mano išva
žiavimo asmens reikalais į Ka
nadą. Anot jų, “laimingo išva
žiavimo ir dar laimingesnio 
sugrįžimo.”

Lygiai dėkoju mano ir ren
gėjų draugams svečiams, ku
rie dalyvavo minėtoje parėję 
ir už suteiktą piniginę man au
ką, sukeltą rengėjų bei sve^» 
čių„ kurią, aišku, sunaudosiu 
šiam “tripui.”

Dar kartą ačiū visiems.
Anna Misaitis.

Montreal, Canada
Gražus Pašalpinių Draugijų 

žygis
Abi didžiosios Montrealo lie

tuvių savitarpinės pašalpos 
draugijos, būtent, Montrealo 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa- 
šalpinė Dr-ja ir D. L. K. Vy
tauto Neprigulmingas Kliubas, 
apart rūpinimosi savo nariais 
ištikus ligos nelaimei, jos pui
kiai pasirodo ir abelnai visuo
meniniuose labdaringuose dar
buose, ypatingai rėmime Kana
dos ir Santarvininkų karo pa
stangų. Jos puikiai piniginiai 
remia visas kampanijas, kaip 
tai Raudonojo Kryžiaus, pagal
bai Sovietų Sąjungos ir kt. 
Apart to, kiekvienoj Kanados 
.karo paskolų kampanijoj, šalę 
to, kad organizacijų nariai per
ka karo bonus (war bonds) at
skirai individualiai, abi draugi
jos jau nemažą sumą yra pa
skolinusios Kanados vyriausy
bei iš savo iždų. Sūnų-Dukterų 
Pašalp. Dr-ja už visus savo na
rius, kurie laisvanoriai įstojo į 
Kanados armiją, iš savo iždo 
pilnai apmoka visus narinius 
mokesčius, taip kad grįžę po 
karo, laimėję pergalę prieš dvi
dešimto amžiaus juodašimčius, 
Vokietijos fašistus ir jų sąjun-

apylinkės lietuviai-vės, ypatin
gai draugijų nariai, turėtų 
skaitlingai dalyvauti minėta
me koncerte.

L. B. Koresp.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP i
K. Degutis, Savininkas S 

Prielankus Patarnavimas S 
306 Union Avenue <■! 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. w
BROOKLYN g

Gerai Patyrę Bar beri ai g

I F. W. Shalins i 
8 (Shalinskas) g
I Funeral Home g 
| 84-02 Jamaica Ave. g 
g Opposite Forest Parkway 8 
g WOODHAVEN, N. Y. |

g Suteikiam garbingas laidotuves o

I 8150 j 
g Koplyčias suteikiam nemoka- S 
g mai visose dalyse miesto. 8
8 Tel. Virginia 7-4499 g

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome Šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn. N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners.. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

DAUGUMA VOKIEČIU APSUPTA 
Į VAKARUS NUO ROSTOVO

(Tasa nuo 1-mo pusi.)
mūšių; tačiaus, po keleto 
valandų nuo to pranešimo, 
jau pati hitlerininkų ko
manda buvo priversta pri
pažinti, kad Sovietai užėmė 
Rostovą.)

Rostovo ir Vorošilovgra- 
do atkariavimas yra laiko
mas didžiausia iki šiol So
vietų pergale.

Rostovas yra svarbus 
pramonės miestas su puse 
miliono gyventojų; Voroši- 
lovgradas gi — plieno ir 
anglies pramonės centras 
turtingajame Doneco upės 
klonyje.

Associated Press praneši
mas sako, kad naciai iškri
kę ir sumišime bėgą vis to
liau į vakarus nuo Rostovo.
ANTRU KARTU ROSTO

VAS ATVADUOTAS
Pirmą kartą vokiečiai bu

vo užėmę Rostovą 1941 m. 
lapkričio 21 d., bet po sa
vaitės raudonarmiečiai iš
vijo juos iš to miesto. Per
nai liepos 24 d. naciai su 
milionu savo armijos iš nau
jo buvo užgrobę Rostovą, 
iki dabar vėl tapo galva
trūkčiais išgrūsti laukan iš 
jo.

Kongresmanai atranda, kad 
$25,000 neužtenka algos per 

metus
Washington. — Kongreso 

lėšų komisija užgyrė suma
nymą panaikint prezidento 
Roosevelto įsakymą uždrau
džiantį bent kam gaut auk
štesnę kaip $25,000 algą per 
metus.

KRISLAI

gininkus, jie vėl bus pilni na
riai, lygiateisiai su visais ki
tais nariais.

Paskutiniu laiku, abidvi 
draugijos, Sūnų ir Dukterų Pa
laipinė Dr-ja ir Lietuvių Vy
tauto Kliubas, išrinko komisi
jas, iš kurių sudarė bendrą ko
mitetą rūpinimuisi sukėlimu 
fondo, iš kurio būtų galima 
nupirkti ir pasiųsti dovanų vi
siems lietuviams Kanados ar
mijoje, nežiūrint, ar jie pir
miau priklausė, ar ne, bent 
vienai kuriai iš tų draugijų.

Bi
I|

$

Ue VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker
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SVEIKATA - TURTAS

Angly Orlaiviai vėl Pleš
kino Ašies Miestus

London, vas. 15. —Stam
būs būriai Anglijos orlaivių 
pleškino Italijos pramonės 
didmiestį Milaną, italų lai
vyno stovyklą Spezią ir na
cių fabrikų centrą Cologne, 
vakarinėje Vokietijoje.

Mussolinis Skiriąs 
Sau Įpėdinius

Berne, šveic. — Iš pati
kimų šaltinių sužinota, kad 
Mussolinis steigia laikinąją 
fašizmo valdžią tokiam atsi
tikimui, jeigu reikėtų pava
duot Mussolinį ar kokia ne
laimė jam atsitiktų.

Mass. Lietuvių Komiteto Pirmas Finansi
nis Pranešimas dėl Ambulansų Pirkimo
Vasario 7 d., 1943, įvyko 

Mass. Lietuvių, Komiteto su
šaukta konferencija dėl karo 
pastangų, kad kuo greičiausiu 
laiku būtų priešas nugalėtas. 
Montello lietuviai tam darbui 
rodo kelią dėl visų. Montellie- 
čių obalsis: “Dirbkim šian
dien, neatidėliok rytojui!” 
Montelliečiai nc-iaukdami nei 
dienos, pradėjo darbuotis ir 
štai kokis puikus jų darbo pa
vyzdys : Antanas Čerkasas, 
Montello komiteto iždininkas, 
atvežė surinktų aukų nuo or
ganizacijų ir pavienių žmonių 
$558.20. šv. Roko Draugijos iš 
Montello delegatai John Vai
tekūnas ir Frank Stripinis pri
davę $100. šv. Roko Draugija 
aukavo iŠ savo iždo.

M. Kazlauskas, southbosto- 
nietis, pridavė $112. Tie pini
gai buvo surinkti drg. Kra
sauskų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių parėję, kuri atsibu
vo Metodistų žinyčioj, So. 
Bostone. Krasauskai gyvena 
Cambridge, Mass.

J. Daugirda iš Lowell, Mass. 
LDS delegatas pridavė $53. 
Tai yra pelnas nuo parengimo. 
H. Tamašauskienė nuo So. 
Bostono Lietuvių Literatūros

Draugijos Moterų Skyr. 2 kp. 
$20. Olga Zarubienė pridavė 
nuo. Norwoodo Moterų Apšvie- 
tos Kliubo auką $15. Per Olga 
Zarubienę nuo Norwoodo Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 3 k p. auka $10. Per J. 
Galgauską iš Norwoodo nuo 
LLD 9 kp. auka $5.

Baigiantis konferencijai ger
biamas Joseph Zeimis paauka
vo $100. Viso priėmiau $973.- 
20. Tai puiki pradžia, pri
duodanti vilties ir energijos 
darbuotis ir pasibrėžtas Mass. 
Lietuvių Komiteto darbas bus 
įvykdintas.

Dabar, draugai, darbuoki
mės dėl vasario 28 d., kada 
įvyks milžiniškas koncertas, 
Municipal Hall, So. Bostone. 
Dabar eina visose kolonijose 
aukų rinkimas ir 28 d. vasa
rio suves iš visų kolonijų. 
Kviečiam visus geros valios 
lietuvius darbuotis ir aukoti 
kiek kas išgalite. Aukas reikia 
siųsti: Dr. James F. Boris, 
339A West Broadway, South 
Boston, Mass. O čekius ar 
money orders išpirkt ant John 
Grybas vardo, 1190 Washing
ton St., Norwood, Mass.

John Grybas, Iždininkas.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Anglijos ir Amerikos talkinin
ką.

Mes pilnai pasitikime prezi
dento ir premjero pasižadėji
mais. Juos nuoširdžiai rėmėme 
ir remsime.

Neužilgo priešas paragaus 
Amerikos galybės. Jis tą jau
čia. štai kodėl taip nervuotai 
kalbėjo Goeringas ir Goebbel- 
sas.

šis komitetas, Kliubo ir Sūnų - 
Dukterų, tam tikslui, kad su
kelti pinigų dovanoms lietu
viams kareiviams Kanados ar
mijoj, rengia koncertą, sekma
dienį, vasario (Feb.) 21 d., 
kliubo salėje, 2161 St. Cathe
rine St: E. Draugijų žygis ir 
koncerto tikslas kilnus ir ver- 

, tingas, todėl visi Montrealo ir

Abudu vadai tinkamai pa
gerbė Raudonąją Armiją ir jos 
vadovybę. Rooseveltas pasa
kė :

“Stebėtinos rusų armijos 
kerta galingus smūgius priešui 
Rytuose. Mes tą patį turime 
daryti Vakaruose.”

“Rusijos žmonių neapsako
ma drąsa ir ištvermingumas 
atlaikyti ir atmesti atgal įsi
veržėlius — ir tas genijališku- 
mas, kuriuomi Stalinas ir jo 
militariški komandieriai vai-

r 0FIC1AL1S LDS OPTIKAS | 
i UNION SQ. 

if OPTICAL CO.
>. 147 FOURTH AVE.

A Arti 14th St.
i Akis Ištiria
l GYDYTOJAI 
įlOO nuoS. unija kapoj 
« Telef.: GR. 7-7553 
į DETROITE- f 2539 Woodw8rd Avenue r 

;? DE1ROITE. { 602 Hofmann Bldg.
\ N. SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriaif

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 
STagg 2-0783Tel.

NIGHT—-HAvemeyer 8-1158

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
GJ---------------------------------------------b

ruoja Jr vadovauja jų didžias 
armijas — visa tai kalba sa
vaime.”

' Bet tas dar nereiškia, kad 
galas jau matosi. Dar nesima
to. Priešo jėgos dar nėra iš
semtos.

Hitleris ruošiąs devynių mi
lijonų armiją pavasario ofen- 
syvui. Bet lai šis pavasaris ne
bus toks, koks buvo 1942 me-
tų, kuomet Hitleris visas savo 
jėgas galėjo mesti į rytų fron
tą, o vakaruose turėjo laisvas 
rankas!

šis pavasaris turės būti ki
toks. šį pavasarį Amerikos ir 
Anglijos didžiosios armijos 
puls priešą iš vakarų!

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Moterų Kliubo su

sirinkimas įvyks 18 d. vasario, 8 v. 
vakaro, 735 Fairmount Ąvc. Drau
gės visos dalyvaukite ir neužmirš
kite naujų narių atsivesti. Taipgi ir 
ne nares kviečiamos dalyvauti.—P. 
Walant. (39-41)

DETROIT, MICH.
Ketvirtadienį, vasario 18-tą, 7:30 

, vai. vakaro, Draugijų Svetainėje, 
įvyks Detroito Liet. Moterų Pažan
gos Kliubo susirinkimas. Narės da
lyvaukite, nes yra daug svarbių rei
kalų. Taipgi laukiam, kad ateitų 
į kliubą įsirašyti naujų narių.

Raštininkė M. G.
(38*40)

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lino 

Tel. GLcnmore 5-6191

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
4* ♦

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti dieg* 
liūs, rankų, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį,—tuojaus, nieko nelaukdamas, 
įsigyk DEKSNIO GALINGĄ MOSTĮ. Ji yra padaryta iš daug skirtingų 
elementų iš tolimų kraštų svieto, ši mostis turi savyje galingą šilumą, ga
lingai šildydama, sunaikina minėtus skausmus.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina 
1-oz. 75 centai, 2-oz.—$1.00, 4-oz.—$2.00, 16-oz.—$5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės būtų užrašyta: DEKENS OINTMENT. Tai 
tik taip aplaikysite tikrąjį Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi pastoriui C. O. D., kada 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

Mostis 
Mostis 
Mostis 
Mostis

atneš Galingą Mostį.

Deksnio
Deksnio
Deksnio
Deksnio

1- oz.
2- oz.
4-oz.

16-oz.

75c 
$1.00 
$2.00 
$5.00

Galinga 
Galinga
Galinga 
Galinga

Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai.
Vardas ir pavarde..........................................................................-............. ..........
Gatvė ir numeris
Miestas ........................................................... Valstija

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grobio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervųoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.
ENRICH tabletėms dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo. 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.
VHF tąbletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.

6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervųoti.
7. p. B. LĄX tąblętėles geriausią rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

skausmus Ir sumažina viduriuose ga?ųs ir tokių būdu duoda progą 
opai užgyti.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; Čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kąva, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Sęya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI kanaporlu

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

i

2.
3.

4.
5.

u
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NewWto^g^^Zinios
Kaskas būtu buvus dar laukia

Po Priedanga Amerikos Vė
liavos ir Lietuvos Vardo Iš
niekinta Amer. Talkininke
Vasario 14 popietį, Webster nes, be abejo, tikėjosi išgirsti 

Hall, New Yorke, įvyko kle- apie kokius nors žygius padė- 
rikalų, tautininkų - smetoni- j jimui Lietuvai gelbėtis iš tų 
ninku ir soc-trockistų bendras, i baisių kančių, kurias dabar 
taip vadinamos New Yorko į pergyvena Lietuvos žmonės. 
Lietuvių Tarybos (ponų buč-Į Bet voltui čia galėjai to 
kių tarybos) surengtas masinis j laukti, nes veik kiekviena kal- 
mitingas - koncertas neva pa- ba mažiau ar daugiau buvo 
minėjimui Lietuvos nepriklau-■ nukreipta niekinimui Sovietų 
somybės. Jam sušaukti buvo! Sąjungos, tos didvyriškos mū- 
pavartota visa tų srovių span- su krašto Amerikos talkinin- 
da, priedams ir SLA organas kės, kuri savo didvyriškomis ir 
Tėvynė, visi radijai ir ambo- sėkmingomis kovomis prieš 
nos. Bažnyčiose net mišparų nacius sutaupo gyvastis milijo- 
nelaikyta, katalikams įsakyta nu mūsų vaikų, gelbsti visam 
eiti į prakalbas. Taipgi suda-1 civilizuotam pasauliui. Kuri 
ryta koncertinė programa su suteikė prieglaudą, darbą ir 
Anna Kaskas priešakyje. Na duoną desėtkams tūkstančių 
ir sumobilizuota publikos pil-j pabėgėlių iš Lietuvos nuo na- 
nokai pačioj salėj ir pora, vie-Įcių teroro ir kuri, padedama 
tomis trys eilės galerijoj. Juk j Amerikos ir kitų talkininkų, 
nerasi tokio lietuvio, kuris įgalų gale išgrūs iš Lietuvos 
šiandieną nesidomėtų Lietuvos c)al hitlerininkus,
klausimu. Eidami salėn žmo- Didžiuma kalbėtojų nei žo- 

 dėlių neprisiminė nacių, tar-

Laisvės Bazaras 
Jvyks Vėliau

Buvo paskelbta, kad Lais
vės bazaras įvyks vasario 
20 ir 21 dd. Tačiau negalė
jome tinkamai prisirengti. 
Trukdo šalčiai ir kitos ap
linkybės. Todėl bazaras ati
dėtas neribotam laikui. Už 
savaitės pranešime kada 
tikrai įvyks.

Prašome bazarui dovanų 
ir prašome nesivėlinti jas 
prisiųsti.

Laisvės Administracija.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Antradieni, vasario 16 d., šapalo- 
Vaiginio Svetainėj, 147 Thames St., 
jvyks susirinkimas L. L. D. 55 kp. 
Praeitam susirinkime jau apie pusė 
narių pasimokėjo už šiuos metus ir 
dalyvavusieji susirinkime pageida
vo, kad sekančiam susirinkime jau 
pasimokėtų visi nariai. Taigi, drau
gai, jeigu kurie negalėtumėt atsi
lankyt j susirinkimą, tai kaip nors 
gal per kitus narius pasistengkite 
priduoti savo metine mokestį. Pe
reitais metais regis mūsų kuopa 
pirmutinė pilnai pasimokė jo metinę j 
mokestį j Centrą. Nepasiduokime ir 
šiais metais. — M. S.

BROOKLYNO MOTERŲ 
ATYDAI

Moterų Apšvietus Kliubo ir mez-i 
gėjų susirinkimas jvyks vasario 18-Į 
tos vakaro 8 vai., 419 Lorimer St.

Į turn, kad jų visai nebūtų pa
saulyje. Pora, po ilgo niekini
mo Sovietų Sąjungos, gale, 

• kaip poteriuose “Amen,” pri
dėjo, kad Lietuva turėsianti

I būti laisva “ir nuo nacių.”
Mitinge kalbėjo Vytautas 

j Abraitis nuo tautininkų laik
raščio Vienybės, Pranas Bajo- 

i ras, SLA organo Tėvynės re
daktorius, Johannes Kai v, bu- 

■ vusios smetoniško tipo fašisti
nės valdžios Estijoj konsulas, 
Juozas B. Laučka, kunigų 
laikraščio Amerika redakto
rius; Dr. Alfred Bihnanis, bu
vusios Latvijos reakcinės val
džios ministeris; Juozas Stilso- 
nas nuo trockistų Naujosios 
Gadynės; Povilas žadeikis, 
Smetonos atstovas Amerikoje, 

į ir koks ten Lenkijos konsula
to atstovas Kazimierz, pavar
dės neteko nugirsti. Pirminin
kavo kun. Norbertas Pakalnis.

Ponus prakalbininkus dik- 
čiai sunervino Lietuvių Litera
tūros Draugijos Centro išleisti 
ir narių padalinti einantiems į 
prakalbą lapeliai, užvadinti 
“Ne apgavingi bučkiai, bet tik 
griežta kova prieš fašistus ir 
jų sėbrus iŠlaivins Lietuvą!” 
Nervino juos vyriausia dėlto, 
kad tie lapeliai priminė Ame
rikos vyriausybės nusistatymą, 
kad dabar mūsų pareiga ko
voti prieš fašizmą ir jį sunai
kinti, o kitais klausimais pasi
kalbėsime po karo. Kad Lietu-

Kviečiame ir ne nares. Valdyba.
(39-41)

REIKALAVIMAI

vos santvarkos klausimą išriš 
patys Lietuvos žmonės, kjirie 
dabar kartu su visais raudon
armiečiais ir kitais talkinin-

Reikalingi siuvamų mašinų ope- 
ruotojai vyrai ir moterys rankovių 
jderinimui prie U. S. armijos uni
formų. Kreipkitės j Howard Cloth
ing Co., 160 Jay St., Brooklyn, 
N. Y., ant 6-tij lubų. Klauskite Mr. 
Tifhman. (38-39)

kais lieja kraują, miršta už 
Lietuvos išlaisvinimą.

žino jie ir tai, kad Ameri
kos vyriausybės yra aiškiai pa
sakyta, jog niekinimas bent

kurios Amerikos talkininkės 
šalies, kenkimas jai, yra ken
kimu Amerikos interesams, 
Amerikos pergalei. Tad kal
bėjo jie dikčiai susivaržę. Išsi
žioja jie plačiai, pradeda įsi
smaginti apie “Lietuvos kan
čias nuo rusų” — kurie (lat
vis tebesiranda už šimtų my
lių nuo Lietuvos rubežių. — ir 
kažkaip pusiau nutrūksta su 
jau žinoma staigia užbaiga, 
kad “Lietuva turės būti nepri
klausoma’' nuo rusų, kaip ir 
nuo vokiečių.” Tankiausia bi
jota Sovietų Sąjungą net pa
vadinti tikruoju vardu, dažnai 
išsibliovus apie “kankinamus 
klaikiuos Sibiro tyruos” pasa
koma, kad “Lietuva turės pa- 
siliuosuoti nuo kaimyno.”

Ponai Abraitis ir Bajoras 
kalbėjo trumpai ir labai atsar
giai, tik pasveikino susirinki
mą. Beveik pasveikinimo for
moje kalbėjo ir Laučka, pri
mindamas Kražių ir kitas šiais c
metais pripuolančias Lietuvos 
istoriškas sukaktis. Bizniškai 
atrodo ir bizniškai,'‘‘mokinda
mas lietuvius apsukrumo poli
tikoje, kalbėjo Dr. Bilmanis. 
Trumpai kalbėjo lenkas, pasa
kė anglišką rašytą kalbą. Jo 
kalba atrodė visai svetima 
šiam mitingui, jis kalbėjo už 
sumušimą fašizmo, ko čia nie
kas kitas neprisiminė savo kal
bose.

Vyriausiais vakaro “spokes- 
manais” buvo tie, kurie nieko 
neturi ir nieko nebijo prarasti, 
tai Stilsonas, atstovaująs kelių 
šeimynų merdėjančią LSS - 
LDD ir tokios pat reikšmės 
Naująją Gadynę. Tačiau ir 
pro tų kalbas kyšojo nepasle
piama baimė. Stilsonas visą 
savo kalbą praleido dėl to la
pelio, apie kurį, apari nusirno- 
lavimo ir klauniškų, jau vi
siems žinomų “džioksų” apie 
“šunį su savo uodega” ir pa
našių, nieko rimto negalėjo 
prieš lapelį išrasti. Bet galų 
gale baigė, kad, girdi, ir jis 
sutinkąs su lapelio ta vieta, 
kur sakoma, kad Lietuva pati 
apsispręs po karo.

Pagal Goebbelso planą, 
Stilsonas demagogiškai pasa
kojo žmonėms, kad tokios or
ganizacijos, kaip Lietuvių Li
teratūros Draugija visai nesą. 
Kad esanti kokiu ten kitu var
du draugija, bet ir ta, jis esąs 
tikras, neleidusi tų lapelių. Tai 
esą “pagal Maskvos čyfo įsa
kymą komunistų išleisti lape
liai,” nes juose kalbama už 
sumušimą fašizmo. Jis tikrino 
prisispyręs, kad tik komunis
tai galėję išleisti tokį lapelį.

Viską priešfašistinį krikštyti 
komunizmu yra vyriausis na
cių propagandos punktas ir tą 
jau žino ir Amerikos vyriau
sybė.

Kalbėdamas apie Literatū
ros Draugiją priėjo ir prie ku- 
rijozų. Girdi, kur jie ton leis 
kokią literatūrą, kad pas juos

“visi bezgramotni.” Kelios mo
terys aplink mane smarkiai 
suplojo. Pamaniau sau, mato
mai, sėdžiu tarp aukštai raš
tiškos, tik neinformuotos gru
pės. Už kelių miliutų ponas 
Stilsonas baigė kalbą su pra
šymu įdėti į konvertėlius daug 
pinigų, nos jie, girdi išleisiu 
su jo ir visomis čia sėdinčiomis 
ekselencijomis knygą apie Lie
tuvos nepriklausomybę. Ma
čius, kad aš kai ką užsirašinė- 
jau, mano kaiminka iš deši
nės, su rojališka pavarde, pa
prašė manęs užrašyti jos var
dą. Po to dar dvi prašė ir jų 
norus patenkinau. Aš, “bez- 
gramontas” “nesančios” Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
narys, surašiau aukštai gra- 
motnoms ir Stilsonui ploju
sioms seserims aukų konvente^ 
liūs. Savas savam juk turi pa
gelbėti, toks jau lietuvių obal- 
sis. į

Panašių kurijozų buvo ir 
daugiau, bot reikia grįžti prie 
dalyko.

Estų “ekselencija” Kaiv tarp 
kitu. Sovietų Sąjpngos “pra
sikaltimų” atrado tą, kad So
vietu Sąjunga užprotestavo ir 
sulaikė per Berlyną nuo Pabal
tijo žmonių pabėgusiem tų 
kraštų ponam išmokėjimą vi
sų Lietuvos ir tų kitu Pabalti
jo kraštu pinigų. Dabar ponai 
gauna tik ant poniško pragy
venimo iš tu valstijų Ameri
koj esamu iždų, bet negali 
visko paimti. Sovietu Saiun^a 
reikalauja, kad tie pinigai bū
tų sugrąžinti tu, kraštu žmonių 
išrinktoms vyriausybėms, žmo
nėms. Ponas Kaiv rugojo, kad 
Amerikoje r a n d asi aukštų 
žmonių ir teismų, kurie tam 
pritaria.

Ponas Kaiv, matomai, buvo 
smetoniškos - pronaciškos po
litikos apreiškėjas (keynoter) 
šiam mitingui, bet žmonėms ji 
buvo taip neįdomi, kad prasi
dėjo saldainėmis pasidalini
mas, pasikalbėjimai, kai kur 
misi kvatojimai ir pasivaikščio
jimai. Mažai kas būtų iškentę 
tų kalbų per apie 4 valandas 
ilgą kančią, jeigu ne Anna
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J. GARŠVA
Graborlus-Undertftker

Laidotuvių Direktorius
Tšbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom. krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

ma; ji dainavo viduryje ir ga
le programos, dainavo žaviai, 
buvo ko laukti.

Ponas žadeikis pasakė pra
kalbą ne tiek publikai, kiek 
saviškiams politikos vadams, 
mokindamas juos atsargumo, 
nes, sakė jis, “tūlos įstaigos ne 
taip žiūri” i daugelį klausimų. 
Tos tūlos įstaigos, tai yra 
Amerikos vyriausybė, kuri 
kartkartėmis yra pareiškusi, 
kad niekinimas talkininkų yra 
kenkimu Amerikai.

Pirmininkavęs kun. Pakal
nis prisilaikė veik tik perstati- 
nėjimo kalbėtojų ir meninin
kų, bet ir jis vienu kartu ne
iškentė, pirm perstatydamas 
Auna Kaskas sugiedoti “Mal
dą,” užgriovė dramatišku bal
su : “Ateina ant Lietuvos juodi 
debesys”, girdi, atsistoję su
giedosime maldą už Lietuvos 
nepriklausomybę. Iš jo užreiš- 
kimo taip ir atrodė, kad Lie
tuvoje dabar tik linksmos Ve
lykos, o debesys dar tik ateis.

Per du atveju pirmininkas 
iššaukė publiką atsistoti, pir
mu kartu pagarbai kritusių už 
Lietuvos nepriklauso m y b ę, 
antru kartu kritusių už tą ne-1 
priklausomybę ir kovojančių i 
Amerikos kariuomenėj, bet 
neprisiminė tų, kurie kovoja 
už Lietuvos išlaisvinimą da
bar, rytų fronte. Tie, mat, 
Raudonojoj Armijoj, tad po
nai jų nelaiko lietuviais, nes 
žino, kad jie kovoja už Lietu
vą, bet Smetonos su jo gauja 
Lietuvos valdyti neprašys, jie 
kovoja už Lietuvą ne smetoni
ni nkams, bet visai Lietuvos 
liau džiai.

Advokatas K. Jurgėla per
skaitė rezoliuciją, kuri, kaip 
sakė pirmininkas Pakalnis, 
yra “pagaminta geniališkai.” 
Reikia pripažinti, kad tai tik
ra tiesa. Nes jeigu nebūtum 
buvęs šiame mitinge arba kad 
ir buvęs, bet nežinotum Ame
rikos pronacių taktikos, vargiai 
pamanytum, kad tai rezoliuci
ja iš nacių propagandos mitin
go. Rezoliuciją jie žada siųsti 
Amerikos vyriausybei, kongre
sui ir spaudai, tad čia jau pa
sakyta, kad ir nacis-velnias, 
esą jie priešingi lygiai abiem. 
Jie net įvertiną rusų kovą už 
savo žemę, bet, gink Dieve, ne 
už Lietuvos žmonių laisvę. Lie
tuvos žmonių nusibalsavimas 
'stoti į Tarybinių Respublikų 
Sąjungą lygiateisiu nariu skai
dmas neteisėtu.

Perskaičius rezoliuciją, ma- 
•a dalis mitingo dalyvių su- 
diauškėjo užgyrimą, kiti žio-, 
javo pavargę nuo klausymo ir 
vargiai supratę, kas pasakyta 
toj maišalienėj, taikytoj tik 
“jų ekselencijoms,” ne papras- 
čiokams suprasti. Nedrįso pir
mininkas šaukti rezoliuciją 
balsuoti rankų pakėlimu, nes 
buvo aišku, kad ne visos kils. 
Pašaukta balsuoti atsiliepimu

ir paskelbta vienbalsiai priim
ta.

Tas pats ponas Jurgėla skai
tė pasveikinimus. Ponams pri
prastu lapišku gudrumu jis ir 
visus kviestu ir atsisakiusiu 
kalbėti jų mitinge laiškus pri
skaitė prie pasveikinimų jų 
mitingui. Kaip žinia, ameri
kiečių. yra priimta, kad nežiū
rint jų užimamos aukštos vie
tos valdininkai atsako į laišką 
kad ir mažiausiam piliečiui, 
juo labiau grupei. Tad jie tu
rėjo tokių “sveikinimų” net 
nuo Mrs. Roosevelt ir majoro 
LaGuardijos.

Dainų programoj, apart 
Annos Kaskas, dalyvavo Ap

reiškimo Parapijos Choras, va
dovaujamas Jono Jankaus, 
akompanuojant Mildredai Žu- 
d ž i ū te i - ž i d a n a v i č i e n e i, taipgi 
merginų choras iš keliolikos 
parinktųjų balsų. Choras dide
lis, bet daugiausia jaunos mer
gaitės. Vyrų, palyginus su viso 
choro, sąstatu, ne daug. Gerai 
susimokinę, stipriai ir gražiai 
dainavo. Vienoj dainoje, “Kar
velėlyje,” chorui asistavo ar
tistė Anna Kaskas. Rep.

Vedama vajus Brooklyne 
gauti 1,200 jaunų merginų - 
moterų į kariuomenei pagalbi
nes organizacijas — WAVES 
ir SPARS.

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.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su G i vials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698
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Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451.
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RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

)

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
yy yw ira yw yw ywvwyw yw km ywww ywyw yw yw ww yw yw yw yw yw yw yw tor

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

Scena iš veikalo “Kontr-ataka,” dabar vaidinamo Windsor Teatre, 48th St. (ne
toli Broadway, New Yorke. Apie šį veikalą gerai atsiliepiama spaudoje ir turi 
daug lankytojų.

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakare

KARŠTI VALGIAI
DIDELIS PASIRINKIMAS

564 WYTHE AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EVergreen 4-8054

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

MATEUŠAS SIMONAVIČILS
OF Gražiai įrengta Susiejimams {staiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

ROBERT LIPTON ““““ TEET
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178
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