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Neužilgo bombos iš oro gali 
pasiekti Romą. .Jos gali patai
kyti į Vatikaną.

Kalbama apie popiežiaus 
sosto iškraustymą Brazilijon, 
čia jam būtų saugu.

šiame kare Dievu negalima 
pasitikėti. Jis nieko neapsau
go. Ypatingai bombos jo visai 
neklauso.

Kai Hitlerio ir Mussolinio 
oriniai paukščiai taip žvėriš
kai naikina miestus ir kaimus, 
bakūžes, palocius ir dievna- 
mius, o su jais kartu ir žmo- j 
nes, tai talkininkai negali pa
sigailėti nei Romos, nei Berly- į 
no, nei Tokio.

Tą pradeda suprasti ir po-l 
piežius. Deja, jis bando būti 
neutrališku šitoj kovoje prieš 
fašistinį barbarizmą. Jam esą 
vis tiek, kas laimės.

Bet nebūtų vis tiek, jeigu 
Hitleris laimėtų. Gal vis tiek 
būtų popiežiui, bet ne šimtam 
milijonų eilinių katalikų.

Štai kodėl, kai popiežius 
“sėdi ant tvoros,“ milijonai 
katalikų ginklu rankoje ka
riauja prieš fašistinį žvėrį.

Labai gražiai ir nuoširdžiai 
Sovietų Sąjungos valdžią, jos 
vadovybę ir Raudonąją Armi
ją pasveikino ’ prezidentas 
Rooseveltas, jo žmona, valsty
bės sekretorius Hull ir genero
las MacArthur. Visi pripažįs
ta tos mūsų talkininkės didįjį 
pasitarnavimą ben d r a j a m 
žmonijos reikalui šiame kare.

Bet ką daro lietuvių katali
kų, tautininkų ir menševikų 
lyderiai? Jie ilgus liežuvius 
rodo. Jie savo rezoliucijose 
keikia ir plūsta tą didįjį kraš
tą, jo žmones, jo didvyriškąją 
armiją.

Man atrodo, kad piktosios 
traicės bendro fronto medaus 
mėnuo jau praėjo. Jie smar
kiai pašumijo. Jiems reikėjo 
pinigų pronaciškai propagan
dai. Jų gavo, reikia pasakyti, 
nemažai.

Bet kas toliau? Tas kuinas, 
ant kurio jie joja, jau visai 
pasenęs ir sukrypęs.

Kas gi jiems tikės, kad jie 
nori Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės, kuomet jie taip 
aiškiai parodo savo baimę dėl 
Hitlerio nepasisekimų?

Kas gi pritars jiems, kai jie 
reikalauja, kad, išvijus nacius 
iš Lietuvos, Amerika ir Angli
ja siųstų Lietuvon armiją ir 
pradėtų karą prieš Sovietų Są
jungą, vėl paverčiant Lietuvą 
karo lauku ?

Tokį reikalavimą šiandien 
gali kelti tiktai paskutiniai iš
sigimėliai, juodžiausi politi
niai šarlatanai.

Tokiais, žinoma, Amerikos 
Lietuvių Tarybos didvyriai ir 
yra.

Ateinantis sekmadienis, va
sario 28 diena, bus diena kelių 
didžiulių lietuviškų sąskridžių. 
Tie masiniai mitingai Brook
lyne, So. Bostone, Worceste- 
ryje ir Shenandoryje dar kar
tą parodys Amerikos lietuvių 
gerą širdį, prakilnius, žmoniš
kus troškimus.

Kas gyvas, kam tik galima 
juos pasiekti, dalyvaukite. Pa
minėkime ir pagerbkime Lie
tuvos ir visos Sovietų Sąjun
gos žmonių kovas už visos 
žmonijos laisvę.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos veiklus sekretorius Domini
kas šolomskas man rodo fak
tus ir džiaugiasi. Sako, beveik 
su kiekvienu laišku ateina į 
Draugiją naujų narių. Kuopos 
jų gauna ir prisiunčia už juos 
duokles.

(Tąsa 5 pusi.)
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AMERIKOS KOVOTOJAI 
SUĖMĖ ŠIMTUS FAŠIS

TU TUNISIJOJE
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Jungi. Valstijų Bombanešiai 
Atakavo Japonus Saliamono 

Salose ir Aleutuose
Amerikos Oficialiai Pranešimai

CECHOSI.OVAKI.IOS PREZIDENTAS BENES 
LANKYSIS AMERIKOJ IR MASKVOJ

WASHINGTON, vas. 23. — Jungtinių Valstijų laivy
no pranešimas 290:

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vasario 22 d. iš ryto didieji mūsų bombanešiai Li- 

beratoriai ir vidutiniai Mitchell bombanešiai, lydimi 
Lightning lėktuvų kovotojų, bombardavo japonų pozici
jas Kiškoje (vakariniuose Aleutuose). Visi Jungtinių 
Valstijų lėktuvai sugrįžo.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vasario 22 d. anksti iš ryto didieji mūsų bombanešiai 

Liberatoriai atakavo japonų pozicijas Viloj, Kolom- 
bangaros saloj, ir Mundoj, New Georgia saloj. Nepa
stebėta bombardavimo pasekmės Viloje, bet buvo už
kurta gaisrai Mundos srityje. Visi Jungtinių Valstijų 
lėktuvai sugrįžo.

London. — Čechoslovaki- 
jos prezidentas Eduardas 
Benes planuoja atsilankyti 
kitą mėnesį Washingtone, o 
paskui skrist į Maskvą. Tei
giama, kad abiejose vietose 
jis tarsis ypač apie pokari
nius savo krašto rubežius.

Benes ketina tuo reikalu 
pasimatyt su prezidentu 
Rooseveltu ir Amerikos 
valstybės sekretorium Hul- 
l’u. O Maskvoj jis žada 
tartis su Stalinu ir užsie
niniu komisaru Viačeslavu 
Molotovu.
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New Yorko Valstijos 
Senatas Sveikina 
Raudonąją Armiją

Albany. N. Y. — New 
Yorko valstijos senatas pri
ėmė republikono senato
riaus Lesterio Baumo pa
siūlytą rezoliuciją pasvei
kint Raudonajai Armijai 
jos 25-metinėj sukakty j.

Rezoliucija preiškia “gi
lią New Yorko valstijos 
žmonių padėką kovojan
tiems Raudonosios Armijos 
vyrams ir moterims, kurie 
su pasiaukojančiu karžygiš- 
kumu atrėmė nacių užplū
dimo bangą ir tokiu būdu 
patarnavo visu Jungtinių 
Tautų reikalui.”

N. Y. valstijos senato re
zoliucija taipgi pakartoja 
generolo MacArthuro žo
džius, kuris sakė, jog “ne
paprasti Raudonosios 
Armijos žygiai dau
geliu atžvilgių yra pui
kiausia karinė pastanga iš 
visų, kokias tik pasaulis iki 
šiol matė.”

Ši rezoliucija dabar per
duota New Yorko valstijos 
seimelio atstovų rūmui.

Mirė Jurgis Gegužis, 
Keleivio Leidėjas

So. Boston, Mass. —Mirė 
Keleivio leidėjas, Jurgis J. 
Gegužis. Bus palaidotas šį 
ketvirtadienį.

Jau pirmiau buvo pra
nešta, jog Sovietų Sąjunga 
pripažins čechoslovakijai 
tas pačias sienas, kaip ir 
pirm Sudetų krašto atplėši- 
mo nuo Čechoslovakų Res
publikos. Teigiama, kad 
Čechoslovakijos valdžia trė
mime Londone yra visiškai 
pasitenkinus tuomi ir ne
reikalauja jokių daugiau 
žemių.

Bet lenkų valdžia siekia 
pasisavint po karo kai ku
riuos rytinius Čechoslovaki
jos apskričius.

Amerikos Valstybės 
Ministeris Sveikina 
Raudonąją Armiją

Washington .— Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull vas. 22 d< pasiuntė ši
tokį sveikinimą Raudonajai 
Armijai ir Rusijos žmo
nėms:

“Rytoj sueis 25-kių metų 
sukaktis Raudonajai Armi
jai, kuri nuo 1941 m. birže
lio mėnesio sėkmingai atsi
laikė prieš žvėrišką puoli
mą iš nacių pusės. Pasišokę 
užkariavimui naciai nuo to 
laiko jau gavo dikčiai pro
gos patirti savo kaštais, 
kiek Sovietų valdžia ir jos 
žinyboje esamos tautos pa
žengė pirmyn savo krašto 
gynimo srityje.

“Didvyriška Raudonoji 
Armija, su pasiaukojimu 
remiama R u s i j os vy
rų ir moterų, pasitiko ir 
atgal nubloškė rinktinius 
nacių Vokietijos legionus.

“Nėra nė vieno žmogaus 
tarp mūsų, kuris neatsimin
tų didvyringos Stalingrado 
kovos, kuri pasibaigė visiš
ku įsiveržėliu supliekimu.

“Mes galime šiandien pil
nai suprasti Sovietų žmo
nių pasididžiavimą savo ar
mijomis, ir mes džiaugia
mės kartu su jais vis au
gančia pasisekimų banga, 
kuri vainikuoja jų ginklus.”

šiaurių Afrika, vas. 24. 
— Jungtinių Valstijų ka- 
jTuomenė sudaužė Romme- 
lio vokiečių atakas centra- 
linėje Tunisijoje ir atmetė 
priešus jau 14 mylių atgal 
nuo to punkto, kurį naciai 
buvo pasiekę pirm trijų die
nų.

Fašistai yra priversti to
lyn trauktis linkui Kasse- 
rine tarpkalnės, o tuo tar
pu juos naikina motorizuo
tos amerikiečių kanuolės, 
tankai ir šimtai Amerikos 
ir Anglijos lėktuvų.

Amerikiečiai sudaužė 
daug nacių tankų. Anglų ir 
Amerikos kariuomenė pa
ėmė nelaisvėn didelį skaičių 
Rommelio fašistų. Vien ties 
Djebel Hamra amerikiečiai 
suėmė 300 italų ir pagrobė 
tiek ginklų, kad jais gali
ma būtų apginkluot visą 
batalioną (tūkstantį) ka-

Rooseveltas Užginčija Gan
dus, kad Rusai Sustosią 

ant Vokietijos Sienos
Washington. — Paskuti

niu laiku Washingtone buvo 
paskleisti paskalai, kad, gir
di, kai rusai išvys nacius iš 
Sovietų Sąjungos ir pasieks 
Vokietijos sieną, tai, esą, 
jie apsistos ant sienos ir 
taikysis su Vokietija.

(Suprantama, jog tokius 
gandus paskleidė Sovietų 
priešai.)

Laikraščių reporteriai 
statė klausimą prezidentui 
Rooseveltui: Ar Stalino žo
džiai jo pareiškime dėlei 
Raudonosios Armijos 25- 
metinės sukakties nerodo, 
kad, girdi, Sovietai siekią 
tik savo kraštą nuo vokie
čių apvalyti ir daugiau nie
ko?

INDĖNŲ VADAS GANDHI NEMIRSIĄS, JEI NET 
TRIS SAVAITES IŠBADAUSIĄS

London, vas. 24. — Pen
kioliktoje dienoje nuo jo ba
davimo streiko pradžios pa
gerėjo sveikata Mohando K. 
Gandhi’o, tautinio Indijos 
vado, kaip iš ten praneša
ma. Jis nusistatęs dar še
šias dienas- baudauti, rei
kalaudamas, kad anglai pa
leistų iš nelaisvės jį ir kitus 
indėnų kongreso vadus ir 
pripažintų Indijai pilną lai
svę nuo Anglijos tuo jaus.

Gydytojai teigia, kad 
Gandhi galėsiąs tris ištisas 
savaites išbadanti ir gyvas 
išlikti.

Jis, beje, ne visiškai sau
sai badauja, bet, apart van
dens, dar geria vaisių syvų, 
tik jokio tiršto maisto ne
valgo. ,

Anglų valdžia išleido pa
reiškimą, kuriame kaltina

riuomenės.
Tuo tarpu Aštuntoji ang

lų armija šturmuoja vokie
čius ir italus jų Mareth 
tvirtumų linijoje, pietinėje 
Tunisijoje, už 100 mylių nuo 
tų vietų, kur amerikiečiai 
nubloškė fašistus atgal.

PASAULIO MAISTO 
KONFERENCIJA

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas planuoja 
Jungtinių Tautų atstovų 
konferenciją, kuri spręstų 
maisto reikalus visam pa
sauliui ne tik pokariniam 
laikotarpiui, bet ir toles
niam laikui.

Washington. — Žemdir
bystės sekretorius Wickard 
patvarkė, jog farmeriai jau 
be jokio apribojimo gali 
augint ir pardavinėt kvie
čius.

Prez. Rooseveltas užgin
čijo, kad Stalinas būtų ta
tai sakęs. Jis patarė repor
teriams, kad jie savotiškai 
neaiškintų Stalino žodžių.

Stalinas sakė, jog “Rau
donoji Armija buvo sukurta 
ne svetimiem kraštam užka
riauti, bet Sovietų žemės 
sienas ginti,” o dabartiniu 
savo ofensyvu Sovietai sten
giasi išvyt vokiečius įsiver
žėlius “iš mūsų krašto ri
bų.” l

Bet tatai nereiškia, kad 
Raudonoji Armija kare 
prieš hitlerininkus sustos 
ant Vokietijos sienos, ir ne
galima tokios išvados da
ryti iš Stalino žodžių, kaip 
pabrėžė Rooseveltas.

Gandhį ir jo bendrus už 
pernai įvykusias riaušes 
prieš Angliją.

Indijos Komunistų Parti
ja jau kiek pirmiau paskel
bė savo reikalavimą išlais
vint Gandhį ir kitus indėnų 
kongreso narius.

Sudegė 35 Našlaitės
Dublin, vas. 24. — Per 

gaisrą Cavan našlaičių prie
glaudos name sudegė bent 
35 mergaitės.

TURKAI TURĖSIĄ 
KARIAUT

Washington. — Girdėta, 
jog Turkijos prezidentas 
Inonu pareiškęs, kad jo 
kraštas neišvengiamai bū
siąs įtrauktas karan.

14 MYLIŲ ATGAL 
}----------—--------------------------------------------------------- .

Sovietų Kariuomenė Paėmė 
Strateginius Miestus Sumy, ]
Achtyrką, Lebediną ir Kt.
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, vas. 24. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas užrekorduotas Londone:
Mūsų kariuomenė vasario 23 d., tebežygiuodama pir

myn, užėmė miestus Sumy, Achtyrką ir Lebediną (Uk
rainoje), taip pat apskričio centrą ir geležinkelio stotį 
Krasnopolį ir stambius apgyventus punktus ir geležin
kelio stotis Nižne-Sirovatką, Verchne-Sirovatką ir Bo- 
romlią.

Kursko srityje mūsų kariuomenė po atkaklių kauty
nių užėmė Malo-Archangelsko miestą ir geležinkelio 
stotį.

Sovietiniai laivai Barents Jūroje (šiaurėje) nuskandi
no priešų transporto laivą 8,000 tonų.

Vasario 22 d. mūsų oro jėgos įvairiose fronto daly- 
(Tęsinys 5-tame puslapyje)

RAUDONOJI ARMIJA PRALAUŽĖ NACIU 
LINIJA Į PIETUS NUO ORIOLO

Maskva, vas. 24. — So
vietų kariuomenė pramušė 
stiprią vokiečių apsigynimo 
liniją į pietus nuo Oriolo, 
svarbiausios nacių tvirtu
mos, kur sueina centralinis 
frontas su pietiniu.

(Vieni neoficialiai prane
šimai sako, kad Raudonoji 
Armija jau šturmuoja na
cių apsigynimus apie patį 
Oriolą, o kiti teigia, jog 
raudonarmiečiai, trimis 
ruožtais grumdamiesi linkui 
to miesto, jau pasiekė punk
tus arčiau kaip už 20 mylių 
nuo jo, ir grasina apsupti 
vokiečius.)

Sovietiniai kovotojai už
ėmė dar kelis miestelius bei 
kaimus Oriolo apygardoje 
ir nušlavė 600 priešų.

Į vakarus nuo Rostovo 
naciai su šimtais lėktuvu 
ir tuzinais tankų stengėsi 
sulaikyt raudonarmiečių žy
giavimą pirmyn. Vien šia
me sektoriuje Sovietai per 
dieną sunaikino 35 vokiečių 
lėktuvus; atmetė atgal ir 
visas kitąs desperatiškas 
priešų kontr-atakas.

Užėmę Sumy, raudonar
miečiai maršuoja linkui Ko- 
notopo, svarbaus geležinke
lių mazgo, 70 mylių toliau 
į vakarus. Jie nužygiavo 
jau daugiau kaip 100 mylių 
į vakarus nuo Charkovo ir 
dabar kaujasi kai kur tik 
už 30 mylių nuo Dniepro 
upės.

LENKU SPAUDOS FAŠIS- 
TINIAI IŠSIŠOKIMAI

London. — Anglijoj spau- 
dinami lenku laikraščiai vis 
atviriau pradeda rašyt pries 
Sovietų Sąjungą. Savo re
dakciniuose straipsniuose 
jie užsipuldinėja Sovietus; 
praleidžia žinias apie Rau
donosios Armijos laimėji
mus ; spaudina straipsnius 
prieš žydus.

Tie lenkų laikraščiai pa
skutiniu laiku yra labiau 

panašūs j nacių laikraščius, 
negu į Jungtinių Tautų, 
kaip teigia asmenys ^artimi 
Sovietų atstovybei Londone.

Sovietinė kariuomenė iš
taškė desperatišką vokiečių 
tankų ataką už 21-nos my
lios į šiaurių vakartis nuo 
Stalino.

Visose pietinio ir centra- 
linio fronto dalyse raudon
armiečiai abelnai pasigrūmė 
pirmyn, net ir tose vietose, 
kur pasireiškė atodrėkis ir 
pradėjo tižti žemė.

Jungi Valstijų Laivyno 
Sveikinimas Sovietiniam

Draugam-Kovotojam
Washington. — Jungti

nių Valstijų karo laivyno 
sekretorius (ministeris) 
Frank Knox pasiuntė seka
mą sveikinimą premjerui 
Stalinui kaipo Sovietų Są
jungos ginkluotų jėgų aukš
čiausiam komandieriui:

“Nuo Jungtinių Valstijų 
laivyno aš siunčiu Raudo
najai Armijai, kaipo nuo 
jos ginklo d raugų-kovotojų, 
sveikinimus ne tik dėl jos 
25-metinės sukakties, bet 
kartu sveikinu ją ir už 
griežtą sumušimą įsiveržu
sių nacių gaujos. Aš iš an
ksto duodu karinę pagarbą 
tai dienai, kada Raudonoji 
Armija ir jos draugai sovie
tiniame laivyne išgrūs prie
šus laukan iš Socialistinių 
Sovietų Respublikų Sąjun
gos ribų.”

Amerikos valstybės vice- 
sekretorius Sumner Welles 
pareiškė, kad Jungtinių 
Valstijų žmonės vienbalsiai 
ir kuo giliausiai gerbia rusų 
armijas už puikius ir sėk
mingus jų žygius.

Washington.— Generolas 
McNarhey aiškino senato
riui Smithui, kodėl šiemet 
reikia Jungtinėms Valsti
joms sudaryt 11 milionų 
vyrų armiją.

M
f

Washington. — Didieji 
Amerikos bombanešiai su- J 
žalojo japonų šarvuotlaivį 
ir vieną jų prekinį laivą 
netoli Australijos.
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Prezidento Roosevelto ir Premje
ro Stalino Pareiškimai

Vasario 22 d. dviejų didžiųjų valsty
bių—Amerikos ir Tarybų Sąjungos — 
vadai padarė svarbius pareiškimus. 
Jungtinėse Valstijose kalbėjo preziden
tas Rooseveltas, o Tarybų Sąjungoje pa
darė pareiškimą (Order of the Day) 
premjeras Stalinas.

Abu pareiškimai svarbūs, atatinka jų 
autorius. Abu vyrai, aišku, lietė karo 
eigą. Abiejų pareiškimuose yra tam ti
kri elementai, būtinai reikalingi žinoti 
kiekvienam abiejų kraštų piliečiui — 
faktinai, kiekvienam Jungtinių Tautų 
piliečiui.

Tiek prezidentas Rooseveltas, tiek pre
mjeras Stalinas, nepriklausomai viens 
nuo kito, įspėjo saugotis įpuolimo į per- 
didelį optimizmą!

Paimkime prezidento Roosevelto pa
sakymą:

“Kada 1777 m. buvo laimėta pergalė 
prieš (Anglijos) generolo Burgoyne’o 
armiją Saratogoje, tūkstančiai ameri
kiečių mėtė kepures aukštyn, skelbdami, 
jog karas faktinai jau laimėtas ir kad 
jie galį grįžt prie savo paprastų, taikos 
meto užsiėmimų.

“Šiandien didieji Rusijos fronte pasi
sekimai privedė daugelį tūkstančių ame
rikiečių prie to, kad jie meta pavo kepu
res oran ir skelbia, kad pergalės laimė
jimas esąs jau tik už kampo.

“Dar kiti mūsų tarpe tiki stebuklų 
amžiui. Jie užmiršta, jog tarp mūsų 
nėra jokio (pranašo) Jošuos. Mes ne
galime tikėtis, kad didžios sienos sutru
pėtų ir nugriūtų, kai tik trimitai užtriū- 
bys ir tautos ims šūkauti.”

Stalinas gi, nurodęs milžiniškus Rau
donosios Armijos laimėjimus fronte,, nu
rodęs į didžiuosius- smūgius, kuriuos 
Raudonoji Armija kirto priešui, tarp 
kitko įspėja Tarybų Sąjungos kovotojus 
tuomi tik nesitenkinti, tuščiai nesidi- 
džiuoti, bet kovoti, dirbti iki visiška per
galė bus pasiekta. Jo žodžiais:

“...mūsų eilėse negali būti vietos pasi
tenkinimui savim, ar mandravimui.

“Sovietų žmonės džiaugiasi Raudonų
jų Armijų pergalėmis.

“Bet kareiviai, komanduotojai ir poli
tiniai darbuotojai turi tvirtai atsiminti 
mūsų mokytojo Lenino įsakymą, jog 
‘pirmutinis dalykas yra neapsvaigti 
džiaugsmu del pergales ir nemandrauti, 
antras dalykas yra sudrūtinti pergales, 
trečias dalykas tai visiškai sumušti prie
šą’.”

Be abejojimo, Tarybų Sąjungos žmo
nės turi daugiau kuo didžiuotis, negu 
mes, Amerikos žmonės. Tarybų Sąjun
gos liaudis, su savo pergalingąja Rau
donąja Armija iki šiol jau išmušė, sun
kiai sužeidė arba į nelaisvę paėmė apie 
9,000,000 priešo kareivių,—vokiečių, suo
mių, rumunų, vengrų, italų, ispanų ir 
kitokių banditu, ėjusių su Hitleriu. Ne
paisant to, Stalinas, cituodamas Leniną, 
įspėja saviškius kovotojus nesitenkinti 
“metimu į orą kepurių,” bet kad jie 
muštų ir muštų priešą, iki pilnos perga
lės. Tik tuomet, kai laimės pergalę, ga
lės didžiuotis.

šitie prezidento Roosevelto ir Stali
no pareiškimai privalo būti dideliu įspė
jimu mums, Amerikos žmonėms. Pas 
'daugelį mūsų yra perdaug optimizmo, 
išrodančio, būk priešas jau paklotas, 
būk viskas jau laimėta. Faktas gi yra 
tokis, kad mes dar tik ką pradedame 
kariauti. Faktas yra tokis, kad Hitleris 
‘dar stiprus ir dar stiprus japoniškas im- 
perijalistas. Dar milžiniški uždaviniai 
stovi prieš Amerikos ginkluotąsias jė

gas ir prieš visus Amerikos žmones.
Dėl to, mes raginame skaitytoją tatai 

įsidėmėti. Mes raginame Amerikos žmo
nes juo daugiau dirbti,—sunkiau, geriau 
dirbti,—kad sustiprintume krašto kari
nes pastangas, nes jos stiprinti labai yra 
reikalingos.

Stiprindami savo krašto karines pa
stangas, neprivalome pamiršti, jog rei
kia padėti ir didvyriškiems Tarybų Są
jungos kovotojams, pasekmingai mušan- 

, tiems mūsų bendrąjį priešą!
Stalinas priminė Jungtinėms Tautoms 

ir kitą reikšmingą dalyką, į kurį priva
lome kreipti tuojautinio dėmesio. Jis žy
mėjo:

“Kadangi Europoje nėra antrojo fron
to, tai viena Raudonoji Armija teneša 
visą karo sunkenybę.”

Šis pareiškimas, kaip sakėme, vertas 
įsidėmėjimo. Tarybų Sąjungos žmonės, 
pasirodo, jaučia ir žino, kad antrasis 
frontas Europoje yra būtinas ir kad jis 
galimas atidaryti tuojau. Tarybų Są
junga negali amžinai pati viena priešą 
mušti. Visos Jungtinės Tautos privalo 
stoti į tąjį darbą. Rizika? Taip. Tačiau 
be rizikos karo neišlaimėsi.

Prie šio Stalino balso prisidėjo ir lor
das Beaverbrookas ir Sovietų ambasa
dorius Anglijoj, Maiskis, ir daugybė 
Anglijos laikraščių. Su šiuo pareiškimu 
sutinka ir jį remia daugybė Amerikos 
žmonių.

Išvada iš to visko plaukia tokia: stip
rinkime naminį frontą, stiprinkime ir 
militarinį frontą. Pradėkime priešą muš
ti Europoje,—muškime jį dabar, kai jis 
susilpnintas, — atidarykime Europoje 
antrąjį frontą!

Hitleris Traukiasi, Ar Jis Yra 
Varomas?

Kada Raudonoji Armija pergalingai 
eina pirmyn, tai tūli “karo strategai” 
stato klausimą: Ar Hitleris strateginiais 
išrokavimais traukiasi, ar jį Raudonoji 
Armija varo atgal?

Ir, žinoma, tie “karo strategai”, kurie 
pirmiau pranašavo, kad Hitleris į kelias 
savaites užkariaus Sovietų Sąjungą, tai 
aiškina, kad patsai Hitleris “traukiasi.”

Tokis dalykų dėstymas yra visiškas 
absurdas! Jeigu Hitleris būtų traukęsis, 
tai jis būtų atitraukęs armiją nuo Sta
lingrado, o neleidęs jai ten pražūti. Jei
gu jis būtų traukęsis, tai jo armija ne
būtų apsupta Novorossiisko srityj. Jei
gu Hitleris trauktųsi, tai jis nesimuštų 
už kiekvieną miestą ir miestelį Donbase, 
kada Sovietai jau baigia apsupti ir jeigu 
Hitleris būtų traukęsis, tai jis nebūtų 
metęs savo geriausių korpusų į Charko
vo apgynimą, kur jam atsiėjo 120,000 
karių! Kaip galima kalbėti apie “trau
kimąsi,” kada Rostove per kelias dienas 
gatvėse ėjo kova, kada Raudonoji Armi
ja ne vien kiekvieną gatvę, bet net nar 
mą turėjo imti?

Aišku, kad Hitleris nesitraukia, bet 
jį varo Raudonoji Armija atgal. Todėl 
jo propagandos ministeris Goebbelsas ir 
staugia, kad tik dabar Sovietai parodė 
tikrąją jėgą.

Bet būtų klaida manyti, kad Raudo
noji Armija jau sumušė Hitlerio jėgas, 
kad Hitleris nieko neturi. Hitleris yra 
pavergęs visą Europą, po nacių koman
da yra 350,000,000 žmonių! Jiems tar
nauja visos Europos industrija, gamina 
tankus ir lėktuvus.

Vokietijos fašistai į verstinus darbus 
jau pastatė 16,000,000 iš pavergtų kraš
tų žmonių. Kita tiek paims vėl į darbus 
ir daugiau vokiečių mes į frontą. Goeb
belsas dar kalba, kad pavasarį naciai vėl 
pereis į ofensyvą Sovietų fronte. Kovos 
dar bus sunkios ir kad jas laimėtume, 
tai turi veikti visos Jungtinės Tautos. 
Didžiausia būtų nelaimė Amerikai, jeigu 
mūsų ir Anglijos karo jėgos stovėtų nuo
šaliai ir lauktų, kol Raudonoji Armija 
išlaimės mums karą.

Galutinai Priešui Sumušti 
Dar Reikės Žiaurios, Įverž

tos Kovos, Sako Stalinas
(Pabaiga)

LONDON, vos. 22. — Premjero Stalino pareiškimas ir ka
rinis patvarkymas paskleistas per Maskvos radiją ir užrekor- 
duotas Londone:

Vokiečių komanda, žinoma, panaudos visas priemo
nes, kad atpildyti šį milžinišką savo nuostolį. Bet silp
nasis vokiečių armijos punktas, visųpirm, yra stoka 
vyrų atsarginių jėgų, todėl nežinia, iš kokių šaltinių 
šis nuostolis bus išlygintas.

Antra, net prileidžiant, kad vokiečiai vargais-nega- 
lais sukrapšto reikalingą skaičių vyrų, tai reikėtų ne 
trumpo laikotarpio suburt jiem krūvon ir išlavint 
juos. O laikas nelauks.

Hitlerinė armija išstojo karau prieš Sovietų Sąjun
gą, turėdama beveik dviejų metų patyrimą plačių karo 
veiksmų daryme Europoje, tuo tikslu pavartodama 
naujoviškiausias karo priemones. Raudonoji Armija 
pirmuoju karo laikotarpiu, suprantama, neturėjo ir 
negalėjo turėti tokių karinių patyrimų. Tai čia vokie
čių fašistų armija turėjo pirmenybę.

RAUDONOSIOS ARMIJOS SUBRENDIMAS
Per dvidešimt mėnesių, tačiau, padėtis pakitėjo ir 

šioje srityje. Karo eigoje Raudonoji Armija tapo su
brendusia armija. Jinai išmoko smogti priešui tikrai, 
atsižvelgdama į jo silpnąsias ir stipriąsias puses, kaip 
kad reikalauja naujovinis karo mokslas. Šimtai tūks
tančių ir milionai Raudonosios Armijos kareivių tapo 
meistrais savo ginklų: šautuvų, kardų, kulkasvaidžių, 
artilerijos, mortirų, tankų, sapiorų darbo ir lėktuvų.

Dešimtys tūkstančių Raudonosios Armijos koman- 
dierių tapo kariuomenės vadovavimo meistrais. Jie iš
moko sujungt asmeninę drąsą ir narsą su gabumu vado- 
vaut savo, kariuomenei mūšio lauke, atmesdami kvai
ląją tiesiomis siauromis linijomis veikimo taktiką, o 
priimdami stiprią manevravimo taktiką.

Nereikia tatai laikyti atsitiktinu dalyku, jog Rau
donosios Armijos komanda ne tik atvaduoja sovietinę 
žemę nuo priešo, bet taip pat neleidžia priešui gyvam 
apleisti mūsų žemę, darydama veiksmus priešui ap
supti ir sunaikinti, o tatai gali tarnauti kaip karinio 
išsimiklinimo pavyzdys.

Tatai, be abejo, yra mūsų komanduoto jų subrendi
mo ženklas. Nėra nė mažiausios abejonės, jog tiktai 
teisinga Raudonosios Armijos komandos strategija ir 
lanksti ją pravedusių mūsų komanduotojų taktika te
galėjo padaryti tokį nepaprastą veiksmą, kaip apsu
pimas ir nušlavimas didžiulės šeštosios vokiečių armi
jos, susidėjusios iš 330,000 vyrų ties Stalingradu.

VOKIEČIŲ ARMIJOS SILPNYBĖ IR STIPRYBĖ
Šiuo atžvilgiu ne viskas gera pas vokiečius. Jų stra

tegija turi ydų, nes, kaipo bendroji taisyklė, ji neda- 
vertina priešo stiprybės ir galimybių, o perdaug aukš
tina savo stiprybę.

Jie naudoja taktiką sutinkančią su vadovėlių kny
gomis, stengdamiesi įtaikyt fronto įvykius į jų para
grafų taisykles. Vokiečiai yra akuratni ir tikri tokiuo
se savo veiksmuose, kur padėtis leidžia įvykdyt jų tai
syklių reikalavimus. Štai kur keri jų stiprybė. Vokie
čiai lieka bejėgiai, kada padėtis paini susidaro ir ne 
“atitinka” šį ar tą jų taisyklių paragrafą, bet reika
lauja daryt savarankišką sprendimą, nenurodytą tai
syklėse.

Štai kur glūdi didžiausia jų silpnybė. Tai šitokios 
priežastys nulėmė vokiečių kariuomenės sumušimą ir 
Raudonosios Armijos pasisekimus per paskutinius tris 
mėnesius.

gautų nuo Raudonosios Armijos, bet tatai dar nereiš
kia, kad ji negali atsigauti.

Kova prieš vokiečius įsiveržėlius dar nepasibaigė— 
ji dar tik išsivysto ir įsiliepsnoja. Kvaila būtų many
ti, kad vokiečiai užleis bent vieną kilometrą mūsų že
mės be kovos.

Raudonosios Armijos pryšakyje dar tebestovi žiauri 
kova prieš gudrų, nuožmų ir dar stiprų priešą. Ši kova 
pareikalaus laiko<ir aukų, mūsų jėgų įveržimo ir visų 
mūsų galimybių mobilizavimo.

DAR NEATVADUOTI MILIONAI UKRAINŲ, 
LIETUVI^, LATVIŲ IR KITŲ

Mes esame pradėję laisvinti Sovietinę Ukrainą nuo 
vokiečių, bet milionai ukrainiečių dar tebemerdi po 
vokiečių pavergėjų jungu. Baltgudijoj, Lietuvoj, Lat
vijoj, Estijoj, Moldavijoj, Krime, Karelijoj vokiečiai 
įsiveržėliai ir jų sėbrai dar tebeviešpatauja. Priešo 
armijos nukentėjo galingus smūgius, bet priešas dar 
nenukariautas. Vokiečiai įsiveržėliai įniršusiai prieši
nasi, daro kontr-a takas, stengiasi įsikibę atsilaikyti 
savo apsigynimo linijose ir gali pradėti dar naujas 
avantiūras.

Štai kodėl mūsų eilėse negali būti vietos pasitenkini
mui savim, nepaisymo nuotaikai ar mandravimui.

Sovietų žmonės džiaugiasi Raudonųjų Armijų perga
lėmis.

LENINO ĮSAKYMAS
Bet kareiviai, komanduotojai ir politiniai darbuoto

jai turi tvirtai atsiminti mūsų mokytojo Lenino įsaky
mą, jog “pirmutinis dalykas yra neapsvaigti džiaugsmu 
dėl pergalės ir nemandrauti, antras dalykas yra sudrū
tinti pergales, trečias dalykas tai visiškai sumušti prie
šą.”

ŠIANDIENINIAI ĮSAKYMAI
Vardu musų krašto atvadavimo nuo neapkenčiamojo 

priešo, vardu galutinosios pergalės prieš vokiečius fa
šistus įsiveržėlius, aš įsakau:

1. Nuolat tobulinti karinę lavybą ir stiprinti discipli
ną (drausmingumą), tvarką ir organizuotumą visoj 
Raudonojoj Armijoj ir Laivyne ištisai.

Antra, nuolat ir atkakliai didinti smūgius kertamus 
priešo kariuomenei ir neduoti jam jokios progos su- 
tvirtint savo apsigynimo liniją, neduoti jam ramybės 
nei dieną nei naktį, perkirsti priešo susisiekimus, ap
supti priešo kariuomenę ir sunaikinti ją, jeigu jinai at
sisako sudėti savo ginklus.

Trečia, plačiau užkurti partizanų karo liepsnas prie
šo užnugarėje, sunaikinti priešo, susisiekimus, susprog
dinti jo geležinkelių tiltus, trukdyti jo ginklų ir amuni
cijos gabenimą, sprogdinti ir deginti jo armijos sandė
lius, netikėtai užpuldinėti priešų garnizonus, neleisti 
priešui pasitraukti iš deginamų mūsų kaimų ir mies
tų, padėti Raudonajai Armijai visais būdais ir visomis 
priemonėmis.

Tame keri mūsų pergalės užtikrinimas, draugai, Rau
donosios Armijos kareiviai ir Raudonojo Laivyno jūrei
viai, komanduotojai ir politiniai veikėjai, vyrai ir mo
terys partizanai.

Vardu Sovietų valdžios ir mūsų Bolševikų partijos, aš 
nuoširdžiai sveikinu jus šia Raudonosios Armijos 25- 
metinės sukakties proga.

Tegyvuoja mūsų didžioji gimtinė! Tegyvuoja garbin
goji mūsų Raudonoji Armija, narsusis mūsų Raudona
sis Laivynas, bebaimiai mūsų partizanai, vyrai ir mo
terys !

Tegyvuoja Bolševikų partija, Raudonųjų Armijų per
galių įkvėpėja ir organizuotoja.

Mirtis vokiečiams įsiveržėliams!
J. STALIN,

Aukščiausias Komandierius.

Laisvoji Sakykla
PRIEŠAS NUKENTĖJO SUMUŠIMĄ, BET DAR , 

NENUGALĖTAS
Iš to nereikia, tačiau, daryt išvados, kad hitlerinin

kų armija esanti pribaigta, o Raudonoji Armija turi 
tik vytis ją iki vakarinių mūsų krašto sienų. Šitaip 
manyti tai reikštų įpulti į neišmintingą ir žalingą ap- 
sigaudinėjimą. Taip manyti tai reikštų perdaug auk
štai statyti mūsų stiprybę, nedavertinti priešo stipry
bės ir įpulti į avantiūrizmą.

Priešas nukentėjo sumušimą, bet jis dar nenugalė
tas. Vokiečių fašistų armija gyvena krizį dėl smūgių

Amerika Neteko 65,380 Žmonių
Iš Washingtono praneša, kad Jungti

nės Valstijos nuo karo pradžios jau ne
teko 65,380 žmonių. Jų tarpe 10,150 yra 
užmuštų; 10,959 sužeistų ir 44,181 din
gusių be žinios, kurie veik visi patekę 
į nelaisvę. Daugiausiai į nelaisvę pateko 
Filipinų salose, kurias užėmė Japonijos 
samurajai.

Nuostoliai padengia visas ginkluotų 
jėgų’šakas, kaip tai, armiją, laivyną, or- 
laivyną ir prekybos laivyną.

ADF, CIO ir geležinkeliečių broliją lyderiai New Yorko 
mieste pasisako už įtraukimą juo daugiau savo unijų 
narių į skaičių tų žmonių, kurie duoda savo kraujo 
Amerikos Raudonajam Kryžiui. Kraujas labai reikalin
gas mūsų kariams, kovojantiems prieš fašistinę Ašį.

Bayonne, N. J.

Laisvės No. 233, spalių 5 
dieną, 1942, laidoje tilpo ap
rašymas velionio Juozo Rut
kausko mirties ir laidotuvių.

Garbė Velionio Draugui, kad 
pasistengė parašyt į dienraš
tį Laisvę ir aprašyt gyvenimą, 
mirtį ir laidotuves daugelio 
žmonių labai gero ir brangaus 
draugo velionio Rutkausko.

Tik labai peiktinas dalykas, 
kad Velionio Draugas neteisin
gai aprašė. Tokiu būdu matau 
reikalą padaryt pastąbą Velio
nio Draugui. Kur pasakyta, 
kad Jonas Zaleckas užpirko 
mišias, turėjo būt Malvina Za
leckiene. Stipriai tikėjau, kad 
Velionio Draugas artimiausioj 
ateityje pataisys įvykusią klai
dą ir kitą kart stengsis apra
šyt kuo teisigiau, o ypatingai 
kur prisieina minėt vardus ir 
pavardes.
Atsakymas į Velionio Draugo 
Pasiūlymą Laisvoje Sakykloje

Po pasirodymo dienraštyje 
Laisvėje virš minėto aprašy
mo, Bayonnės draugai savitar- 
pyje kritikavo Velionio Drau
go aprašymą arba korespon- 
ciją, išreikšdami nepasitenki
nimą dėl neteisingo sakinio, 
kaip viršuje nurodyta. Vietoj 
pataisyt klaidą, tai Velionio 
Draugas parašo į dienraštį

Laisvę Laisvoje Sakykloje (L. 
No. 1, sausio 2, 1943) ir dasi- 
kalba net iki žodžio “prose
cutor.” Su kokiu tikslu, tai 
turbūt dabar jau ir pačiam 
Velionio Draugui bus neaišku.

Pasiūlymas labai geras ir 
pilnai sutinku. Jeigu Velionio 
Draugas bėgyje 30 dienų įro
dys, kad aš užpirkau mišias, 
tai tuojau po įrodymo greitai 
aukosiu $5 į Laisvės Popieros 
Fondą. Bet jeigu to nepadary
site, tai jūs turėsit greitai tą 
padaryt ir išlaikyt tą žodį, ku
rį viešai pareiškėt, kaip vir
šuj nurodyta, tai yra, aukot 
$5 į Laisvės Popieros Fondą.

Draugiškai, Jonas Zaleckas.

Redakcijos Atsakymai
Jaunai Mergaitei. — Apgai

lestaujame, bet “Trejybes 
Bučkių Daina” nepasinaudosi
me. Už korespondencijas 
ačiuojame! 

- I
Pernai Švedijoj buvo ta

baku užsodinta 300 hekta
rų žemės, užpernai 231 he
ktaras, o 1940 metais 215 
hektarų. J

Hektaras yra apie pus- / 
trečio akro. ( 1
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Kontinuitetas: Kas Jį Išrado ir Kam?
Smetonininkų iškeptas pavadinimas. — Grigaitis ir Januškis nenori jį dėti į savo 
leksikoną. —činovninkas ir liokajus. — Tačiau abudu su tuo činovninku išvien 
dirba.—Jeigu kalbėti apie vyriausybinį kontinuitetą, — ne Amerikoje jo rei
kia j ieškoti.

Rašo R.
Tam tikroje spaudoje buvo kilęs gin

čas, — sakyčiau, šeimyniškas gin
čas, — dėl kontinuiteto. Sprendžiu, jog 
vargiai pusė tosios spaudos skaitytojų 
suprato to pavadinimo reikšmę; nedaug 
kas į tai iš viso tekreipė rimto dėmesio.

Kas gi yra tasai kontinuitetas? Žvė
ris ar žmogus? Jeigu vienas iš tų, tai 
kuriai rūšiai, kuriai veislei jis priklau
so?

Patyrinėjęs , žmogus surandi, jog 
“kontinuitetas” yra savotiškas smetoniš
kos veislės sutvėrimas, — nei tai žvėris 
nei tai žmogus. Tai yra tik smetonininkų 
nukaltas žodis žmonėms apgaudinėti. 
Tai suambrintas angliškas žodis patei
sinti smetoniškajam režimui Lietuvoje.

Anglų kalboje žodis continue, pagal 
Lalį, lietuviškai reikštų: tęsti, pratęsti, 
toliau traukti; tęstis, liktis, pasilikti, etc. 
Continuation — tęsimas, pratęsimas, 
etc.

Smetonos atstovas Washingtone, p. 
Žadeikis, iš to angliško žodžio nukalė 
kontinuitetą! Tai reiškia, kad Smetona 
Lietuvoje — pradžia ir pabaiga! Smeto
niškasis režimas, fašistinis režimas, bjau
rus, šlykštus režimas privaląs būti Lietu
von grąžinamas po karo, turįs būti pra
tęstas!

Š. m. sausio mėn. 8-9 d.d., kaip žinia, 
Niujorko mieste įvyko Amerikos Lietu
vių Tarybos ir Lietuvių Tautinės Tary
bos suvažiavimai. Juosna buvo pakviestas 
ir Smetonos atstovas Washingtone, p. 
Žadeikis, kuris ten sakė kalbą. Vėliau p. 
Žadeikis išleido pranešimą spaudai, api
būdinantį savo kalbą. Skaitome:

“. . . Atstovas nagrinėjo lietuvių užsie
niečių centro klausimą ir nurodė, kad lo
jalus Lietuvos piliečių santykiavimas su 
šio ir savo krašto įstaigomis yra raktas j 
praktišką vienybę . . . Kvietė susirinkusius 
branginti savo valstybės tradicijas, ginti 
tautos suverenumą, išlaikyti vyriausybinį 
kontinuitetą, kaip kad jis buvo išlaikytas 
nuo pat 16 vasario 1918, neišskiriant nei 
1926 metų posūkio...” (Naujienos iš š. 
m. sausio 21 d. Mano pabraukta.— R. 
M.)

Skaitytojas dabar supras, kur ir kuria 
prasme gimė “kontinuitetas.” Smeto
nos atstovas reikalauja “išlaikyti vyriau
sybinį kontinuitetą.” Jis reikalauja išlai
kyti ir “1926 m. posūkį.” Kitais žodžiais, 
p. Žadeikis įsako “tarybininkams” skai
tyti Smetoną prezidentu ir po karo pa
statyti jį atgal ant Lietuvos žmonių 
sprando, — tegu žudo, tegu kalina, tegu 
spaudžia jis Lietuvos žmones, kaip darė 
tarp 1926 ir 1940 metų!

Reikia suprasti, jog šis p. Žadeikio pa
reiškimas nėra “kaip iš dangaus iškri
tęs.” Tai apgalvotas, planingas pareiški
mas.

Tai kas, kad Smetona 1918 metais bu
vo kaizerinės Tarybos pirmininkas! 
Tai kas, kad Smetona 1918 metais buvo 
Lietuvą pardavęs kaizerinei Vokietijai. 
Tai kas, kad jis 1926 metais smurtu nu
vertė liaudininkų vyriausybę ir pasiskel
bė (su klerikalų talka) Lietuvos prezi
dentu! Tai kas, kad jis 1940 metais su 
aukso maišeliu išdūmė per beržyną į 
Berlyną,—išdūmė nuo Lietuvos liaudies 
rūstybės! Tą viską jūs pamirškite, sa
ko p. Smetonos atstovas! Jūs turite tęs
ti “vyriausybinį kontinuitetą”! Jūs pri
valote paruošti Smetonai kelius grįžti į 
Kauną viešpatauti — privalote tęsti 
smetonizmo tąsą!

Šitaip įsako p. Žadeikis ir jo kolegos! 
Šitaip jie supranta Atlanto Čarterį! Už 
tokį Atlanto Čarterį kovoja smetoninin- 

~kai ir jų talkininkai Amerikoje!
Jeigu Lietuvos žmonės Smetonos ne

apkenčia, kaip didžiausio priešo—niekis! 
Jis yra “vyriausybinis kontinuitetas”! 
Jis privaląs būti grąžintas Lietuvon pre
zidentauti !

Šitame p. Žadeikio pareiškime nėra 
nieko naujo. Naujas tik žodis, naujas tik 
pavadinimas to paties daikto (smetoniš
kojo režimo!).

Dar 1941 metais, kai Smetona atvyko 
iš Berlyno, kovo 13 d. fašistai jam su-
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ruošė priimtuves Niujorke. Ten kalbėda
mas, p. Smetona pasakė:

“Aš buvau, esu ir būsiu Lietuvos res
publikos prezidentas”!... (Vienybė, iš 
1941 m. kovo 21 d.)

Suprantat, ką tai reiškia? “Buvau, esu 
ir būsiu Lietuvos prezidentas”... nors 
niekas niekad mane juomi nerinko!

Tokį akiplėšišką pareiškimą ir tega
lėjo padaryti tik “tautos vadas.”

Jeigu šiandien jo atstovas, p. Žadeikis, 
tam reikalui 'sugalvojo naują pavadini
mą, — “vyriausybinį kontinuitetą,”—tai 
tik už tai jam tenka nuopelnas. Pati min
tis yra Smetonos.

Dėl p. Žadeikio kontinuiteto pasisakė 
ir pp. Grigaitis ir Januškis (pastarasis 
po kažin kokio S. DRG slapyvardžiu). 
Skaitant jų pasisakymus, atrodo, būk 
jiedu nepritaria kontinuitetui/ tačiau jų 
darbai ką kitą rodo.

Stipriau pasisako p. Januškis:
“. . . Smetonos činauninkas Smetonos 

smurtą skaito legališku dalyku . . .
“Visas tas juridiškas ‘monkey business’ 

su Smetonos galios ‘kontinuitetu’ kvepia 
skandalu. Naujausioj p. žadeikio ‘konti
nuiteto’ teorijoj galima jausti darlanizmo 
dvasios parodiją . . .

“žadeikio naujas posūkis ‘kontinuiteto’ 
šmugelyje yra iššaukimas visai demokra
tiškai lietuvių išeivijai ir ypatingai Lietu
vos piliečiams užsieniuose. Į tą jo provo
kaciją reikia atsiliepti priminimu, kad jis 
gerai padarytų, jei Lietuvos likimo ir to 
likimo atstovavimo nerištų su Smetonos 
smurto režimu. Jei tas priminimas negel
bės, tada teks žiūrėti į Lietuvos ministerį 
Washingtone, kaip j Smetonos dvaro lio
kajų ir traktuoti jį, kaip liokajų . . .” (N. 
Gadynė, š. m. vasario 4 d.)

Paviršium žiūrint, atrodo, būk tiedu 
vyrai iš tikrųjų maną skirtis su Smeto
na, su jo “kontinuitetu” ir su Smetonos 
liokajais ir činauninkais. Deja, gyveni
mas rodo ką kitą. Tiek Grigaitis, tiek 
Januškis, tiek jų vienminčiai “kontinui
tetą” priima už tikrą pinigą ir jį tęsia, 
— lenda j tą pačią balą su Smetona ir 
smetonininkais.

Štai, vasario 14 d. įvyko “tarybininkų” 
mitingas Brooklyne. Argi ten buvo ap
sieita be “kontinuiteto”? Aišku, ne! Vy
riausias kalbėtojas buvo niekas dau
giau, kaip Smetonos “činauninkas” ir 
“liokajus” — p. Žadeikis!
' Tą pačią diena Čikagoje įvvko mitin
gas, kur greta Grigaičio kalbėjo kitas 
Smetonos “liokajus” ir “činauninkas,” 
stojąs už kontinuitetą—p. Daužvardis!

Vilnies reporteris pažymi, iog progra
moje “Smetonos paveikslas buvo įdėtas 
prominentiškai. nors rengėjai sakosi esą 
prieš jo diktatūrą...” (Vilnis, vas. 16 d.).

Valstijų submarine Pacifiko Vandenyne. Radijo operuotojas Richard Steegall 
(dešinėje) padėjo operaciją padaryti.

Vadinasi, tiek Čikagoje, tiek Brookly
ne be “kontinuiteto,” be Smetonos nei 
žingsnio! “Aš buvau, esu ir busiu Lietu
vos respublikos prezidentas!” taip ir ky
šo, kur tik “demokratai” susirenka, nors 
pakampėmis jie prieš kontinuitetą zur- 
za, bet kontinuitetas su jais—jei ne prie 
krūtinės, tai nors ant šlaunies!

Įdomias teorijas tarybinės Lietuvos 
respublikos priešai pasigamino. Atvirų 
smetonininkų ir pakštinių katalikų vadų 
dėl Lietuvos teorija tokia:

1. Smetona buvo Lietuvos galva 1918 
metais. Po pertraukos,—1926 metais, — 
jis ir vėl ta galva (fašistiniu smurtu) pa
tapo ir nuo to laiko jis buvo ir tebėra 
Lietuvos prezidentas. Tiesa, Smetona, 
1940 metais pabėgo iš Lietuvos pas Hit
lerį, tačiau jis nesiliovė būti Lietuvos 
prezidentu, — buvo ir esąs juo. Jis — 
“vyriausybinis kontinuitetas”. Po karo, 
kai Raudonoji Armija su Jungtinių Tau
tų kariuomenėmis sumuš Hitlerį ir iš
grūs nacius iš Lietuvos, tuomet Lietuvos 
prezidentas Smetona — “kontinuitetas” 
—užims savo vietą, nes, einant smetoniš
kąja konstitucija, Smetonos prezidenty
stės terminas baigiasi tik 1945 metais!...

Matote, ko siekiasi smetonininkai, gy
veną Amerikoje! O jiems, tiesioginiai ir 
netiesioginiai, gelbsti Januškiai, Bago- 
čiai, šimučiai, Pakštai, Laučkai, ir jiems 
panašūs!

2. Pusiau smetonininkų teorija yra to
kia: Smetona — nėra “vyriausybinis 
kontinuitetas.” Smetona nutraukė ry
šius su Lietuvos vyriausybe, kai jis pa
bėgo “per beržyną į Berlyną.”

Prieš bėgsiant iš Lietuvos, Smetona 
perdavė savo pareigas ministerių pirmi
ninkui Merkiui. Merkys pasiliko už vis
ką atsakomingas Lietuvoje. Paskui Mer
kys pakvietė Justą Paleckį sudaryti mi
nisterių kabinetą. Kada Paleckis sudarė 
vyriausybę (liaudies vyriausybę), ir, pa
gal konstituciją, kurią pagamino pats 
Smetona su Tubeliu ir Ko., Paleckis pra
dėjo eiti laikinojo respublikos preziden
to pareigas, Merkys tą pilniausiai užgy
nė.

Apie Justo Paleckio vyriausybę oficia
liai buvo pranešta visoms valstybėms. 
Žadeikis pranešė Washington© vyriausy
bei, .Balutis—Londono, Lozoraitis—Ro
mos, Škirpa — Berlyno, etc., etc. Vadi
nasi, pagal Grigaitį, Paleckio vyriausy
bė buvo tas “vyriausybinis kontinuite
tas”. Ir Grigaitis tąjį “kontinuitetą” Pa
leckiui pripažįsta iki tol, kol susirinko 
Lietuvos liaudies seimas ir paskelbė Lie
tuvą tarybine respublika. Nuo čia Gri
gaičiui Lietuvoje “vyriausybinio kon
tinuiteto” jau nebesą. “Kontinuitetas” 
čia bus nutrukęs ir dabar Lietuva esanti 
be “vyriausybinio kontinuiteto!”

Šitokios yra tų ponų pažiūros!
Reikia pasakyti, kad Grigaitis čia nu

kalba blaiviau, negu Smetona ir jo “či
novninkas” ar “liokajus” p. Žadeikis. Ta
čiau jis toli gražu neužbaigia taip, kaip 
turėtų užbaigti logikos besilaikąs žmo
gus.

Jeigu jau kalbėti apie “vyriausybinį 
kontinuitetą,” tai reikia šitaip kalbėti:

Kiekvienam aišku, jog Paleckio vado
vaujama vyriausybė Lietuvoje buvo pil
nai legališkai pastatyta — kaip tik gali
ma sudaryti vyriausybę einant tuometi
ne krašto konstitucija. Svarbiausia: le
galumą jai suteikė tas faktas, kad su 
ja stovėjo 90 nuoš. visų-Lietuvos gyven
tojų !

Toji Justo Paleckio vyriausybė, 
einant ta pačia konstitucija, sušaukė sei
mą — liaudies Seimą. Seimas savo keliu t- *■
paskelbė Lietuvą tarybine respublika, iš
rinko savo vyriausybę ir padavė prašy
mą SSSR Aukščiausiajam Sovietui, kad 
Lietuvą priimtų į Tarybų Sąjungos tau
tų šeimą.

Ir šitaip nuo 1940 m. liepos mėn. iki 
1941 m. birželio 22 d. Lietuvoje veikė 
tarybinė vyriausybė, pačių Lietuvos žmo
nių išrinkta ir žmonėms tarnauti paskir
ta. Veikė teismai, klestėjo mokyklos, uni
versitetai — laisva liaudis kūrė laisvą 
gyvenimą. Vyriausybės priešakyj stovėjo 
Justas Paleckis ir Mečys Gedvilas,—abu 
Lietuvos žmonėms gerai žinomi ir myli
mi vyrai, — vienas kaipo pažangus, ta
lentingas žurnalistas, antrasis—liaudi
ninkų partijos vadovybėje esąs žmogus, 
visuomenininkas.

Šitoji Paleckio-Gedvilo vadovaujamoji 
vyriausybė 1941 m. birželio 22-23-24 d.d. 
pasitraukė iš Lietuvos teritorijos, bet ji 
nenutraukė ryšių su Lietuvos žmonėmis. 
Ji, beje, nebėgo pas Lietuvos priešą, kaip 
Smetona ir Ko., bet traukėsi su Lietu
vos ginkluotomis jėgomis į gilumą Tary
bų Sąjungos, kovojančios prieš vokišką
jį Lietuvos okupantą, už juo greitesnį 
Lietuvos išlaisvinimą. Šitoji Paleckio- 
Gedvilo vyriausybė, laikinai pasitrauku
si iš Lietuvos teritorijos, rūpinasi reika
lais tūkstančių Lietuvos piliečių, evakuo
tų iš Lietuvos nuo vokiškojo okupanto.

Taigi, kurie jieško Lietuvai vyriausy
binio kontinuiteto—štai, kur jis! Jį su
daro Paleckio-Gedvilo vyriausybė.

Braintree-Quincy, Mass.
Lietuviai Aukoja Dešimtines 

Ambulansų Nupirkimui

Po atsibuvusios lietuvių kon
ferencijos ambulansu pirkimo 
reikale vasario 7 d., So. Bos
ton, Mass., paėmiau aukų rin
kimo blanką, manydamas, 
kad pakalbinsiu, kurie čia gy
vena lietuviai, gal kokį dole
rį ir paaukos. Ir štai kokias 
pasekmes turiu ant blankos ir 
pinigai ant rankų : 
Domininkas Jusius,

Braintree, Mass. $10.00
Juozas Vaškis,

Quincy, Mass. 10.00
Antanas Kavaliauskas,

E. Braintree, Mass. 10.00
Benediktas K naras,

Quincy, Mass. 10.00
Pastarasis juokauja: Nega

liu daryti sarmatos, jei kiti po 
dešimtinę, tai ir aš tik $10 te- 
duosiu, nes tokiam dalykui bū
tų galima duoti ir $25. Taipgi 
įKnarų du sūnūs yra Dėdės 
i Šamo armijoje, vienas tolimam 
Pacifike, o kitas šiaurinėj Af
rikoj. Taipgi Kavaliauskų ir 
Jusiu po vieną sūnų yra armi
joje. Reiškia, dėl bendro prie
šo nacizmo-fašizmo sunaikini
mo nebėra reikalo skūpauti.

Manau, kad Massachusetts 
lietuviai triumfuosime, šį fon
dą $6,000 sukelsime su kaupu 
į trumpą laiką, nes pati karo 
eiga begaliniai pasidarė sku
bi. Todėl visi ir visos į masi
nį mitingą ir koncertą vasa
rio 28 d. po pietų Municipal 
Auditorijoj, So. Boston, Mass. 
Ten išgirsim gražių dainų ir 
muzikos ir prakalbų, ir ati- 
duosim savo aukas tam aukš
tai prakilniam tikslui. D. J.

Montello, Mass.
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo margas vakarėlis įvy
ko vasario 13 d. Oras buvo la
bai prastas, bet publikos atsi
lankė nemažai.

Montellos publika į Moterų 
Kliubo parengimus visada at
silanko skaitlingai, nes jos su
daro gerą programą ir publi
ka palieka labai užganėdinta.

Draugės kliubietės, kurios 
aukavo kugelio ir pyragų : A. 
Kukaitienė, A. Sinkevičienė, 
M. Benevičienė, A. Mickevičie
nė, V. Saulinienė, M. Urbonie- 

i nė, E. Markevičienė, M. Gu- 
tauskienė, M. Podžiūnienė.

To vakaro rengėjos buvo, 
komisija: K. čereškienė, A. 
Kukaitienė ir M. Gutauskienė.

Dar surinkom pinigų dėl 
pirkimo vilnų mėgsti svederius 
dėl Raudonosios Armijos. 
Draugės, kurios aukavo vil
noms pirkti: Agota Kukaitie
nė $3; po $2: Mary Potsius, 
Frances Lapinskienė; po $1: 
Bernice Ambrose, Petronė Na
vickienė, F. Kasparis, K. Zlot- 
kienė, E. Adomaitienė, A. 
Glodenienė, E. Natulkevičienė.

Kurios mezgė svederius, ko
jines ir pirštines:

J. Jucienė 1 svederį, M. 
Smaliukienė 1 sv., D. Bartkai- 
tė 1 sv., D. Bartkienė 1 sv. 4 
poras kojinių, 1 porą piršti
nių, Mrs. žaliukienė 1 sv., K. 
Skliutienė 1 sv., 5 poras koji-

Kai iš Lietuvos vokiškieji okupantai 
bus išmušti, tuomet, visai natūralu, į 
Lietuvą žengs drauge su lietuviškaisiais 
pulkais, su lietuviškais kovotojais dėl 
Lietuvos laisvės, Paleckio-Gedvilo vy
riausybė. Nes krašte turi būti tvarka; 
krašto žmonėms rūpės juo greičiau pra
dėti kastis iš karo griuvėsių į naująjį 
gyvenimą.

žmonės, kurie taip sielojasi dėl “vy
riausybinio kontinuiteto,” turėtų tą su
prasti ir nusiraminti!

Ką paskui Lietuvos žmonės darys? 
Ar jie norės pasilaikyti tarybinę san-, 
tvarką ir kurti krašte socijalizmą, ar 
grįžti į kapitalistinę santvarką? Mes ne
žinome. Tai, pagaliau, jų pačių dalykas. 
Kaip Lietuvos žmonės negali mums pa
sakyti, kokią santvarką ar kokią vy
riausybę mes privalome įsisteigti Alba- 
nėj, Bostone, Springfielde arba Washing
tone, taip mes negalime pasakyti, kokią 
santvarką ar vyriausybę jie privalą įsi
steigti Kaune arba Vilniuje.

Einant savo krašto konstitucija, pri
imta 1940 metais, Lietuvos žmonės, beje, 
gali laisvai išstoti iš Tarybų Sąjungos. 
Tą aiškiai nusako Skyriaus Il-rojo 16- 
tasis Straipsnis: “Lietuvos TSR pasilai
ko sau teisę išeiti iš Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos.” Tą teisę jiems su
teikia ir Atlanto Čarteris. šitų žodžių 
rašytojas labai abejoja, kad Lietuvos 
liaudis norėtų trauktis iš Tarybų Sąjun
gos tautų šeimos.

Todėl šiandien sielotis dėl “vyriausy
binio kontinuiteto” arba dėl to, kas bus 
po karo Lietuvoj, Amerikos lietuviams 
netenka.

Mums privalo rūpėti tik vienas: pa
dėti Lietuvai juo greičiau išsilaisvinti. 
Konkrečiai tatai reiškia, kad mes priva
lome visais būdais remti savo brolius, 
esančius Raudonojoj Armijoj ir kovo
jančius už Lietuvos išlaisvinimą—priva
lome remti Russian War Relief Komite
tą. Privalome uoliau remti savo krašto 
karines pastangas.

Privalome vienytis į tautinę vienybę 
su visa Amerikos liaudim, kad juo grei
čiau būtų sunaikinta fašistinė Ašis!

nių, L. Konstantin 1 sv., A. 
Miknis 1 sv., J. Miknis 1 sv., 
A. Elksinin 1 sv., M. Tamule- 
vičienė 1 sv., 2 poras kojinių, 
1 porą pirštinių, 1 kepurę, E. 
Rendzevičienė 5 poras kojinių,
J. Stigienė 5 poras kojinių, M. 
Benevičienė 2 poras kojinių, 
O. Šukienė 2 poras pirštinių.,
K. Kupkienė 2 poras kojinių,
1 porą pirštinių, P. Orentienė
2 poras kojinių. Mrs. Bidvie- 
nė 1 porą kojinių, J. šatkienė 
1 porą kojinių.

šitos draugės nuoširdžiai
dirbo. Tiek numegsti per tiek 
trumpą laiką, tai nelengva.

Žemaite.

Anglų valdomoj Tanga- 
nyikoj, vidurinėje Afrikoje 
atrasta didžiuliai anglies 
klodai, iš kurių galima bū
sią gaut 800 milionų tonų 
anglies.
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MES DIRBAME IR RUOŠIAMĖS; MES 
MONTELLIEČIAI “PAJUDINSIME ŽEME”

— Bobut, bobut!
Anisija pakėlė savo mažai primatan- 

' čias akis. Kitoj pusėj tvoros stovėjo Na
talka.

— Ką?
— Galiu pas jus užeiti minutėlei?
— Kodėl ne? Užeik, jei tau reikia,— 

tingiai atsakė Anisija, kuri šildėsi prieš 
saulę. Na, ir kepino saulė—o t, rodosi, 
kad pagaliaus atsileis sustingę, skausmo 
apimti kaulai. Gaivi, maloni vasaros 
saulė. Kad tik nebūtų lietaus — iškalno 
rūpinosi Anisija. Blogiausia, kada užei
davo lietus. Skausmai varstė per kaulus, 
patindavo per sąnarius, sunku buvo 
žengti, kad ir vieną žingsnį. Kas kita, 
kuomet saulė šildo, kaip dabar. Maloni, 
liepos mėnesio saulė savo auksine srio- 
ve glamonėja žemę.

— Bobut!
- O ką?
— Girdite, ką sakau?
— Kodėl neturiu girdėti... Girdžiu — 

abejojančiai atsiliepė Anisija.
Vis tik neužbaigiami reikalai... Duotų 

senei ramybę. Nieko jai daugiau neapė
jo, tik dar truputį ramybės, šiaip taip 
išvargti iki mirties, kuri nesiskubino at
eiti.

— Bobut — nepaleido Natalka — pa
žvelk į mane!

Senė tingiai pakėlė sunkius vokus; ne
aiškios, it apvilktos akys pažvelgė į mer
giną.

— Bobut. Vokiečiai ateina.
Anisija truktelėjo pečiais. Girdėjo apie 

tai jau prieš dvi dienas. Ateina. Tai ką? 
Net ir vokiečiai veikiausia leis tokiam 
senam grozdui, kaip ji, ramiai numirti. 
Eina, tai eina. Vokiečiai—šis žodis šiuo 
momentu buvo tolimas ir, neturėjo jokios 
praktiškos reikšmės. Svarbu tas, kad yra 
saulė, kad ji šildo ir jos maloni šiluma 
gaivina skaudančius kaulus. Vokiečiai — 
lai ten jauni rūpinasi vokiečiais... Kas 
jai su anais...

— Bobut, mes einame miškan.
— Tai eikite — burbtelėjo. — Ko ten 

man... aš miškan neisiu...
Natalka nekantriai pačiupo jos ran

ką.
— Liaukis tu... Skauda... Žiūrėkit, koki 

atsirado...
— Bobut, bobut, paklausykite minutė

lę!...
— Klausau...
— Girdite mane?
— Girdžiu.
— Bobut, mes visi einame miškan, ir 

tėvas, ir aš, ir visi, visi!
— Tad ir eikite... Taip ir reikia... Jei 

vokiečiai... tai miškan... O aš pasišildy- 
siu prieš saulutę...

— Bobut, mūsų sode du raudonarmie
čiai.

— Kas?...
— Du raudonarmiečiai, suprantate?
— Suprantu... Kas man ten...
Mergina desperatiškai pakratė senę už 

peties.
— Bobut, nemiegok! Nemiegok!
— Aš nemiegu... Ot, taip prisnaudžiau 

sau biskeliuką...
— Bobut, klausykite, pas mus sode, 

toj budukėj už slyvų randasi du raudon
armiečiai.

— Tai kas? Patiko tau vienas iš jų, 
ar ką?

Natalka atsiduso. Ji atsitūpė prie se
nės ir, žiūrėdama į jos pablankusias, 
balsvumu aptrauktas akis, kalbėjo gar
siai, su pabrėžimu.

— Bobut, pas mus du raudonarmie
čiai. Sužeisti. Negalima jų imti su sa
vim. Guli, negalima jų judinti. Supran
tate?

— Suprantu... prieš saulę reiktų juos...
— Bobut, jie sunkiai sužeisti, supran

tate? Mes visi einame miškan. Vokiečiai 
tuoj čia... Bobut, tiem dviem reikia van
dens paduoti, apsiruošti apie juos, su
prantate ?

— Kągi ne?...
— Ar pajėgsite?
— Kodėl nepajėgsiu? Kaip tik saulu

tė, kauleliai neskaudės, pajėgsiu...
— Žinote kur pas mus budukė?
— Žinau — kur gi ne....
— Užeisite pas juos?
— Užeisiu, užeisiu....
— Bet tik taip, kad vokiečiai neuž- 

matytų...
— Neužmatys, ne... Ko jie ten paskui 

seną bobą sekios? O aš sau pamažiu
kais... už slyvų... už slyvų....

— Nepamirši, bobut?
— Ką as turiu pamiršti? Du, sakai? 

Vandens jiems reikia, pagalvius patai
syti, ar dar ko... Užvalgyti nunešt, nes 
kaipgi....

Mergina nusidžiaugė.
— Taip, bobut, taip... Kol kas, jie varg- 

šiukai ir nevalgo.... Bet diena, kita, gal 
pasitaisys, sustiprės....

— Tai aš jau prižiūrėsiu... Duonos nu
nešiu, ar ko ten... Jau aš prižiūrėsiu...

— Kada nueisite?
— Ir dabar eisiu ir vėliau... Tik tu 

būk rami, i
— Nepamiršite?
Senė supyko.
— Tu ką? Jeigu bobutė Anisija pasa

kė, tai pasakė. O tu ką manai? Ar bobu
tė Anisija jau tokis senas lavonas, kad 
jau nieko, nieko... Dar aš, pakol saulu
tė, šį tą galiu....

Natalka paglostė suraukšlėtą, dreban
čią ranką. '

— Na, tai likite sveika, bobut... Manau 
kad neužilgo męs vėl atgal į kaimą.... O 
dabar, kol kas, pasitraukti reikia... Iš 
miško juos bandysime skinti...

— Taip, taip, — murmėjo senė. — Iš 
miško... O tuos du, sodelyje, jau aš... Ne
bijok, sugryžši, bus viskas kaip reikia... 
Jau aš tavo tų vaikinukų nepamiršiu....

Už tvoros pasigirdo šauksmas:
— Na-ta-šaaa! Tu kur? Nata-šaaa!
— Einu, tėveli, einu!
Tik nušvito basos kojos. Anisija pa

lingavo galvą.
— Et, ožka.... Na, sene, pažiūrėsime 

mes, kur tie du...
Sunkiai pasikėlė. Sunkiausia buvo at

sistot. Bet jau kartą ištiesė skaudančias 
kojas, rodos, toliau ėjo jos pačios. Pasi
remdama ant lazdelės, slinko ji išleng- 
vo. Pusiau aklos akys ’ jieškojo saulės 
spinduliuose pažįstamų takelių. Žinojo 
ji juos atmintinai — čia, šiame kaimely
je pergyveno ji—kiek metų? Devynias 
dešimtis? Devyniasdešimt ir vieną? Ne, 
neatsiminė, susimezgė jai tie metai, ne
baigiamai ilga jų eilė.

Nuėjo aplinkui, į kaimyno sodą. Slyvos 
augo kampe, už saulėgrąžų, už kanapių, 
už aviečių. Būdukė mažytė, šiaudais 
dengta, apmesta šakomis. Apgraibomis 
jieškojo įėjimo.

— Ot, nesurasiu... Paslėpti taip, kad 
nesurasiu...

Viduje, ant šiaudų, gulėjo sužeistieji. 
Senė pritūpė ir žiūrėjo į juos.

— Ot, jaunučiai...
Vienas iš sužeistųjų atgavo sąmonę. 

Pakėlė apraišiotą galvą.
— Kas čia?
— Tykiau, tykiau.... Bobutė Anisija 

atėjo... Tu gulėk, gulėk ramiai...
— Vandeųs...
— Vandens... Atnešiu ir vandens, ba

landėli, o kaip gi, atnešiu...
Pati nežinojo, iš kur sėmė spėkų. Nu

stojo baisus kojų skausmas, neatsimeni 
jo daugiau. Pasėmė vandens iš šulinio, 
paėmus uzbonėlį vėl atgal į sodą, už 
slyvų. {

— Gerg, gerk, balandėli... Vanduo ge
ras, šaltas, iš mūs Šulinio... O tu gerk... 
Pati sveikata toks vanduo....

Antras sužeistasis kankinosi karšty. 
Ji sumirkė, suvilgė skudurą ir padėjo 
jam ant degančios kaktos.

— Ot, ir pataikė senė... O Natalka 
vis ant manęs, ant manęs... Supranti, su
pranti... Kodėl neturiu suprasti... Žino
ma, suprantu, kodėl neturėčiau supras
ti.... Vandens ligoniui reikia, tai žino
ma... O tu, balandėli, ramiai gulėk... Ot, 
pagulėsi dienelę, kitą ir lengviau bus....

Pastatė uzbonėlį prie sužeistųjų ir 
nužingsniavo pas save. Ir vėl atsisėdo 
ant slenksčio ir ant syk užmigo, nuvar
gusi. Per miegą jautė, kaip birzgia mie
guistos, tingios musės, kaip saulutė kai
tina, kaip maloniai jos šilti spinduliai 
keliauna per jos kūną. Išbudino ją vaka
ro vėsumas. Sunkiai jį vėl nužingsniavo 
pas sužeistuosius, ir vėl sugrįžo pas sa
ve.

— Ot, diena, diena... O ir rytoj vėl pa- 
gada.... j

Bet sekaųtįs rytas atnešė ne vien pa- 
gadą. Įėjo jie trys į kiemą., Bobutė Ani
sija nenusigando. Kas jai ten vokiečiai— 
ot, dienų tik gal porą pasiliko iki mir
ties, kuri vis nenorėjo ateiti. Nepanorės 
vokiečiai tokio seno grozdo, kas jiem 
iš jo.... Į I

(Paųgiąu bus)

MonteJIo, Mass. — Massa
chusetts Lietuvių Komiteto 
vietinio skyriaus nariai nela
bai senai turėjo savo susirin
kimą ir svarstė ambulansų pir
kimo klausimą. Svarbiausias 
to klausimo punktas, kurį ko
miteto nariai labai rimtai dis- 
kusavo, tai sukėlimas finansų 
vietinėj lietuvių kolonijoj nu
pirkimui ambulansų. Mūsų ko
mitetas pasisakė, kad nepasi
tenkins sukeldamas pinigų su
mą pagal šio miesto lietuvių 
skaitlių, bet tęs pradėtąjį sa
vo darbą, pakol sumuš kitų 
miestų lietuvių rekordus. O 
kad tas atsiekti, tai bus ne- 
išvengtina pasižadėjimas iš
pildyti.

jį, prisidės , prie sunaikinimo 
dvidešimto šimtmečio barba
rizmo ir įsteigimo geros valios 
žmonių tvarkos bei nesugriau- 
jamos taikos.

X. Kareivis.

Baltimore, Md.
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Dabar pradėjo paaiškėti, 
kad mūsų komiteto darbas 
pradėtas labai rimtai: Jie sa
vo susirinkime pasiskyrė sau 
gatves ir nusprendė aplankyti 
daugelį biznierių,. Taipgi žada 
aplankyti tūlų lietuvių gyveni
mo namus. Komiteto nariai tu
ri tam tikras blankas, ant ku
rių aukotojų vardai ir pavar
dės bus užrašyta. Vėliau suži
nojau, kad tokio pasimojimo 
yra geros pasekmės. Pavyz
džiui: drg. Antanas Sauka sa
kė, jog turįs surinkęs netoli 
keturiasdešimts dolerių. Kiti 
komiteto nariai taipgi jau turi 
nemažai surinkę pinigų ir pri
rašę vardų ant savo blankų.

Šitos lenktynės sukėlimui fi
nansų dar nėra viskas, ką mū
sų progresyviai lietuviai yra 
pasiryžę atsiekti. Jų tikslas 
yra, kad kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti tame iškilmingame 
koncerte, kuris yra rengiamas 
vasario 28-tą, š. m. kaip 2 vai. 
po pietų, So. Bostono Munici
pal Svetainėje. Visiem yra ži
noma, jog minėtas masinis 
koncertas yra visų Massachu
setts lietuvių bendrai rengia
mas. Todėl visų šios valstijos 
lietuvių yra - šventa pareiga 
rūpintis, kad jis nusisektų iš 
visų atžvilgių.

Montellos lietuviai labai ge
rai žino savo užduotį, ir todėl 
jie ruošiasi skaitlingai daly
vauti minėtam koncerte, ne 
tik kaipo klausytojai, bet, dau
gelis iš jų, kaipo koncerto da
lyviai. Ne veltui Geo. Stepo
navičius specialiai prirengė 
Liuosybės Chorą tam tikslui.

Man teko plačiai išsikalbėti 
su pažangesniais lietuviais 
apie būsiantį koncertą. Jie nu
rodė, jog šis visuotinas paren
gimas esantis be galo svarbus. 
Jo svarbumas yra ne vien ta
me, kad jame bus plati muzi- 
kalė programa, ir, kad daly
vaus įžymūs dainininkai ir 
kalbėtojai, bet jo svarbumas 
yra ir tame, kad tai mūsų visų 
bendras darbas šiame didžiai 
reikšmingame momente.

Šis Massachusetts lietuvių 
istorinis įvykis parodys, kiek 
iš mūsų tikrai atjaučia ir ak
tyviai prisideda prie tos mil
žiniškos visasvietinės kovos už 
atsteigimą ir palaikymą demo
kratijos. Kiek iš mūsų priside
da prie suteikimo materiališ
kos ir morališkos pagelbos 
tiems kovotojams, kurie auko
jo savo jaunystės jėgas ir gy
vastis, idant išlaisvinti pa
vergtą žmoniją iš po despotų 
priespaudos.

Tegul šis parengimas būna 
tikru simboliu mūsų progresy- 
viško judėjimo, nes tie visi 
lietuviai, kurie dalyvaus jame 
arba kitokiais būdais parems

Sausio 14 atsibuvo tautiškos 
ceremonijos, kurias surengė 
Lietuvių, Tautos Taryba, pa
šventino ambulansą, kurį nu
pirko Baltimorės lietuviai 
Raudonajam Kryžiui. Publikos 
buvo daug, kalbėtojų irgi ne
mažai. Pradėjo su himnais ir 
šiaip sudainavo kelias dainas 
Dainos Draugija. Kunigas 
Mendelis, pašventinęs ambu
lansą, už kurį užmokėjo šešio
lika šimtų dolerių, atkalbėjo 
kokią tai maldą Jėzaus širdies 
ir Sveiką Mariją.

Prasidėjo prakalbos. Pir
miausia kalbėjo ponia" Raste
nienė. Kalbėjo neblogai, iš 
praeities apie Lietuvą, apie 
jos didvyrius, priminė apie 
darbščias moteris, kurios lop
šelį supo, ratelį suko ir mažus 
ABC mokino. Tik neprimi
nė dabartinių didvyrių, kurie 
kovoja už demokratiją ir tau
tų laisvę.

Advokatas Grajauskas kal
bėjo trumpai. N. Rastenis aiš
kino ambulanso pirkimą ir kas 
kokiom aukom prisidėjo. Per
skaitė pagamintą rezoliuciją 
dėl gelbėjimo Lietuvos, ir pa
sakė, kad vienbalsiai priimta, 
nors daugelis galėjo nesutikti, 
nes joje reikalaujama, kad po 
karo Amerika siųstų legijonus 
Lietuvą tvarkyti.

J. Tysliava kalbėjo kaip ir 
paprastai — rėkė, rėkė, kaip 
smaugiamas, kad negalima 
buvo viską suprasti ir nebūt 
jis Tysliava, jeigu nebūt spjo
vęs ant Stalino. Girdi, turi il
gus atkištus dantis ir nori pa
griebti vis daugiau ir daugiau. 
Vokietys turi plačius nasrus ir 
nori praryt daugiau. O mes 
jiem galim pasakyt: Goda 
Hel, ir idi po čiortam! Ant 
pabaigos priminė apie kolek- 
tą. Girdi, būkit geros širdies, 
bet ne iš širdies duokit, o iš 
kišeniaus ir nemažiau kaip 
dolerį.

Po tam buvo perkama bo- 
nai. Pirko daugelis, publika 
noriai gelbsti šią šalį, kuri ko
voja už demokratiją. Bet kal
bėtojai apie tai neprisiminė 
nevat vengė suminėti Hitlerį, 
tik Staliną suminėjo su panie
ka,

šiaip tos ceremonijos nusi
sekė neblogai. Vardan to am
bulanso surinko daug pinigų,. 
Atmokėjo šešiolika šimtų ir 
dar keli šimtai liko. Bet kas 
juos sunaudos, tai tik Tarybai 
žinoma.

Waterbury, Conn.
Nori Lietuvos, Dešimtą Dalį 
Rusijos, 5-tą Dalį Vokietijos
Teko būti YMCA prakalbo

se vasario 16 d. Kalbėjo iš 
Anglijos žmogus apie Angliją 
ir apie šitą šalį. Tas žmogus, 
matyti, kalbėjo bešališkai, tik
tai ką jisai yra girdėjęs, sa
kant, iš savo patyrimo. Jisai 
prisiminė, kad grupė lietuvių 
laikė konferenciją viename 
mieste. Nepasakė kokiame 
mieste ir kokia grupė. Bot tik
tai pasakė, kad jį juokas ima 
iš tos grupės reikalavimų. Gir
di, jie reikalavo Amerikos val
džios, kad po karo Lietuva bū
tų grąžinta lietuviams, ir 10-ta 
dalis Rusijos ir 5-ta dalis Vo
kietijos.

Taigi, man atrodo, kad 
greičiausia tai bus ta lietuvių 
Taryba Lietuvai Gelbėti, kur 
suvažiavę ponai bučiavosi.

Po prakalbų buvo klausimų. 
Vienas klausimas buvo, ar Pa
baltijo valstybės bus po Rusi
ja ar gaus nepriklausomybę?

Atsakė nežinąs. Bet jisai skai
tęs viename laikraštyje juoką, 
kad kas prašytų atiduoti Conn, 
valstiją Suvienytoms Valsti
joms, o ta valstija dabartės 
priklauso Suvienytoms Valsti
joms. Taip Pabaltijo kraštai 
priklauso Sovietų Sąjungai, 
nes tos šalys prisidėjo prie 
USSR per visuotiną balsavimą 
piliečių. Prakalbose Buvęs.

Binghamton, N. Y.
Dvidešimts devyni vidurinės 

mokyklos (High School) stu
dentai, pasižymėję aukštais 
gabumais moksle, tapo įves
dinti į garbės vienetą (honor 
unit). Jų tarpe yra viena lie
tuvaitė, Rita Slesser (Sleso- 
raity tė).

Stella Skrob (Skrebytė) įsi
rašė į Women’s Army Auxi
liary Corps. Jai išleistuvės 
buvo suruoštos Community 
Coffee Shop. Dalyvavę jos 
draugės ir draugai įteikė jai 
dovanas ir palinkėjo laimingos 
darbuotės. J.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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 Howes St. elcveltcrio stoties. Tel. EVcrgrecn 4-9508

RESTAURACIJA SU GĖRIMAIS
William ir Veronika Skuodžiai

Savininkai

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Nuo anksti ryto iki vėlai vakaro

• KARŠTI VALGIAI Z
DIDELIS PASIRINKIMAS *

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

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

i
Adv. CHAS. P. K AL 
Knygelės Autorius

KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Vienas Pažangietis Nusvėrė 
Dvi Tautiškas Draugijas
Vienybėj P. Jaras aprašo 

Tautos Tarybos nuveiktus dar
bus pirkime ambulanso Rau
donajam Kryžiui. Tai iš tikro 
pagirtinas veikimas šiame mo
mente. Tik tame bėda su Ja
ru, kad jis visuomet bando ar
dyt vienybę tarp lietuvių, o 
ypač šiuom laiku, kai vienybė 
reikalingiausia. P. Jaras, ap
sikaišęs svetimom plunksnom, 
iškilo kaip sakalas, o nutūpė 
kaip vabalas. Pasakęs, kad 
Kęstučio ir Mindaugio Draugi
jos paaukojo tam tikslui po 
šimtą dolerių, jis pažymėjo, 
kad A. Smolenskas aukojo du 
šimtu dolerių. Jis ir pirmiau 
aukavo geriems tikslams pen
kiasdešimtis dolerių. Taigi, P. 
Jaras, sakydamas, kad ko
munistai neprisideda prie ge
rų , darbų, užduoda sau per 
valgomąją kaip purvinu rek- 
su. K. M,

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•fc 4-
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* 4* 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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* Sovietų Kariuomene Paėmė
I Strateginius Miestus Sumy,

Achtyrkij, Lebediną ir Kt.
Sovietų Oficialiai Pranešimai

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
se sunaikino bei sužalojo apie 200 vokiečių trokų su 
kariuomene ir reikmenimis, nutildė devynias baterijas 
artilerijos kanuolių ir šešias baterijas apkasų mortirų 
ir išvaikė, dalinai sunaikinant, apie batalioną priešų pė
stininkų.

Į vakarus nuo Rostovo sovietinė kariuomenė įsiver
žė į priešų poziciją ir po tiesioginio mūšio šaltais įran
kiais užėmė aptvirtintą apgyventą punktą.

Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado mūsų kariuome
nė, nugalėdama atkaklius vokiečių pasipriešinimus, 

' ’ grūmėsi pirmyn ir užėmė kelias apgyventas vietas.
Krasnoarmeisko srityje mūsų kariuomenė atmušė 

įniršusias priešų kontr-atakas. Vokiečiai sutelkė dideles 
jėgas savo tankų ir motorizuotų pėstininkų ir dėjo de
speratiškas pastangas, kad atgriebt vieną svarbų su
sisiekimų punktą. Mūsų kovotojai padarė sunkių hit
lerininkams nuostolių. Per vieną dieną jie išmušė iš 
veikimo bei išdegino 30 vokiečių tankų ir sunaikino 
apie 100 priešų trokų su kariuomene.

Arti Lebedino miesto sovietinės kariuomenės dalipys 
X atakavo stipriai apdrūtintą priešų punktą. Vokiečių 
garnizonas tapo sunaikintas po to, kai jis atsisakė 
pasiduoti. Mūsų kariuomenė po baisaus mūšio pąęmė 
Lebedino miestą.

■Kitame sektoriuje mūsų kariai nušlavė 400 hitlerinin
kų ir pagrobė 60 trokų ir daug vežimų su amuniciją ir 
įvairiais kitokiais kroviniais. Užimant vieną apgyven
tą vietą, buvo pagrobta trys vokiečių tankai, penkios 
kanuolės, 35 trokai, 75,000 oro bombų, 6,000 kariuoli- 
nių šovinių ir 57,000 kulkų.

Amerika Vėl Pageidau
ja, kad Finai Nustotų 

Rėmę Hitlerininkus
Washington. — Amerikos 

valstybės vice - sekretorius 
Sumner Welles, besikalbė
damas su laikraščių atsto
vais, sakė, kad Jungtinės 
Valstijos turi vilties, jog 
Finliandija nustos kariniai 
ir dvasiniai rėmus vokie
čius, mirtinus Amerikos ir 
visų Jungtinių Tautų prie
šus. Welles išsitarė, kad 
Finliandijos žmonės labiau 
pageidauja atskiros taikos 
su Sovietų Sąjunga, negu 
finų valdovai.

KĄ NACIAI DARYTŲ?
Dar nežinia, ar naciai 

mėgintų užimt visą Finlian- 
diją, jeigu ji atskirai taiky
tus! su Sovietais. Vokiečiai 
turi kelias divizijas savo 
kariuomenės šiaurinėje Fin- 
liandijoje.

NEBUS SIENOS TARP 
VICHY IR PARYŽIAUS

London. — Nuo kovo 1 
d. taps panaikinta sienos li
nija tarp buvusios “nepri
klausomos” Vichy Franci- 
jos ir nacių užimtos šiauri
nės Franci jos su Paryžium, 
kaip paskelbė fašistinė Vi
chy Lavalio francūzų val
džia per radiją.

Kartu Lavalio valdžia 
griežtai įsakė susiregis- 
truot, pažymint savo gyve
nimo vietas, visiem tiem Vi
chy Francijos kareiviam, 
jūreiviam ir jų oficieriam, 
kurie buvo paleisti po 1942 
m. lapkričio 10 d., kada Hit
lerio armija įsiveržė į buvu
sią “n e p r i k 1 ausomąją” 
Francijos dalį. Kurie per 
savaitę nesusiregistruos, tie 
negaus kortelių maistui 
pirkti. O jų oficieriai turės 
ir po. užsiregistravimo eiti 
paskirtais laikotarpiais į 
tam tikras francūziškai-na- 
ciškas patikrinimo bei kvo
timo įstaigas.

Šis įsakymas rodo, kai]) 
Vichy Lavalio ir nacių val
džia nepasitiki buvusiais 
“nepriklausomos” Francijos 
kariais.

i

N. Y. Valstijos Seimelio 
Vadai Jau Norėtų Atsi- 
žegnot Rickenbackerio

_____
Albany, N. Y. — Nors
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darbo unijų ėdikas Ricken- 
Ibackeris kalbėjo N. Y. val- 
istijos seimeliui, pagali pa
ties seimelio pakvietimą, ta- 
čiaus savo kalba jis taip 
“sugadino orą”, kad dabar 
demokratų ir republikonų 
vadai stengiasi atsižegnoti 
nuo atsakomybės už Rick
enbackerio pakvietimą. Nes 
jis taip plūdo darbo unijas, 
jog sukėlė šimtų tūkstančių 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijistų protestus.

Dabar seimeliui įteiktas 
sumanymas reikalaują at- 
šaukt ir atmest tokią Ri
ckenbackerio kalbą.

(Beje, fašistinio Ku Klux 
Klano skyriai pietinėse val
stijose padarė pareiškimus, 
užgirdami Rickenbackerio 
prieš - darbininkišką pro
pagandą.)

VI. SIKORSKIS ATIDEDA 
KELIONĘ Į SOVIETUS

London. — Generolas VI. 
Sikorskis, trėmime esamos 
lenkų valdžios ministeris 
pirmininkas, tolyn atidėjo 
savo žadėtą kelionę į Mas
kvą.

Tos lenkų valdžios nariai 
skelbia, kad Baltarusijos ir 
vakarinės Ukrainos plotai 
turėsią po karo vėl priklau
syti Lenkijai. Sovietai gi 
sako, kad tai yra rusiškos 
žemės.

Londoniškė lenkų valdžia 
reikalavus, kad 1,300,000 
baltarusių ir ukrainų, kurie, 
vokiečiam ateinant, buvo 
iškrausyti į Sovietų Sąjun
gą, turį būt laikomi Lenki
jos piliečiais, nors jie priė
mė Sovietų pilietybę.

Washington. — Laivyno 
sekretorius Knox sako, kad 
fašistai ir dabar pasistato 
daugiau submarinų, negu 
talkininkai nuskandina.

Washington. — Senato
rius George tikisi, kad Ašis 
bus sumušta 1944 m.

GANDAI APIE FINLIAN- 
DIJOS NORA TAIKYTIS 
SU SOVIETŲ SĄJUNGĄ

London. — Finliandijos 
valdžia pašaukė namo savo 
atstovus iš Vatikano ir Ber
lyno. Sakoma, kad ji tarsis 
su jais apie valdžios peror
ganizavimą.

Bet įvairūs diplomatai 
spėja, kad tie atstovai yra 
pakviesti į pasitarimus apie 
galimybę atskiros taikos 
tarp Finliandijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Finliandijos valdovai, gir
di, stengsis patirti iš berly
niškio savo atstovo, ką hit
lerininkai darytų, jeigu Fin- 
liandija eitų į atskirą taiką 
su Sovietais.

Berlynas pranešinėja apie 
smarkėjantį Sovietų ofen- 
syvą Leningrado srityje. 
Neoficialiai teigiama, kad 
gal naciai turės pasitraukt 
iš Leningrado srities, neva 
trumpindami savo fronto li
niją. Tuomet ir Finliandijos 
frontas labai susilpnėtų.

Kiti girdai, sako, kad 
Finliandijos valdžia prašys 
popiežių arba Jungtines
Valstijas tarpininkaut tai
kos darymui su Sovietų Są
junga.

NACIŠKA MARINIMU 
’ STOVYKLA
Maskva. — Raudonarmie

čiai atėję į Aleksandro Ūką, 
arti Stalingrado, rado mir
ties stovyklą, kur naciai 
tiksliai marino žmones.

Viename kambaryje buvo 
sumesta 317 išbadėjusių, 
nuplyšusių žmonių sykiu su 
mirusiųjų lavonais ir ser
gančiais.

Hitlerinis budelis kas ry
tą ateidavo ir sužymėdavo 
vakarykščius m i r u s i us. 
Vien 14 d. sausio mirė 80 
asmenų toje stovykloje.

Mirt nusmerkti belaisviai 
niekad nematė duonos. Na
ciai jiem duodavo per dieną 
tik puoduką purvino van
dens ir kartais dar gabaliu
ką supuvusios arklienos.Tu- 
zinus nelaimingųjų vokie
čiai nužudė arti marinamų
jų patalpų; nuo nužudytų 
nuplėšė drabužius, o lavo
nus paliko nelaidotus aplin
kui .pūti.

SKIRIA KAREIVIUS J 
DARBUS LAUKUOSE

Washington. — Karo de- 
partmentas paskyrė ka
riuomenę Arizonos valstijoj 
eit talkon farmeriams arti 
Phoenixo, padėt suvalyt 
medvilnės (cotton) derlių 
nuo • laukų.

Prez. Rooseveltas sakė, 
jog būtinuose atsitikimuose 
galima bus naudot kariuo
menę ir kitokių derlių suė
mimui įvairiose valstijose, 
bet tik trumpam laikui ir 
imartt tik po desėtką kitą 
kareivių iš kuopos. Prezi
dentas yra priešingas ilga
laikiam kareivių paleidimui 
į farmų darbus, kol šalies 
kongresas nėra padaręs ati
tinkamo tarimo.

UŽDEDA LUBAS KIAUŠI- 
! NIU KAINOMS

Washington.— Kainų ad
ministracija uždraudė san
dėliams, pradedant nuo ko
vo 6 d., imt brangiau kaip 
40 iki 41 cento už tuziną 
kiaušinių, pardavinėjamų 
valgykloms ir smukmeniš- 
koips krautuvėms.

40 centų tuzinui nustato
ma visai šaliai, apart Ne!w

LAISVE Penktas Puslapis

Yorko, kur leidžiama san
dėliams imt po 41 centą už 
B kiaušinių tuziną, šis nu
statymas bus palaikomas 
per tris mėnesius: kovo, ba
landžio ir gegužės.

A rūšies kiaušinių kaina 
tuo tarpu bus 2 iki 4 centų 
aukštesnė už B.

London. — Iš Finliandi
jos pranešama, kad Sovie
tų lėktuvai penkis kartus 
skridę atakuot jos sostinę 
Helsinki, bet, girdi, buvę 
atremti.

Columbia, S. C. — Nu
kritus bombanešiui, užsi
mušė 5 iš jame buvusių.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Mūsų šios draugijos vardas 
garsiai ir plačiai skamba Ame
rikos lietuviuose. Ji atlieka to
kius didelius kultūrinius dar
bus, kokių negali atlikti jokia 
kita lietuvių organizacija.

Aš žinau, kad visa eilė 
Draugijos kuopų jau išrinko 
duokles iš visų savo narių. 
Centre yra vedamas atsargus 
rekordas. Centro sekretorius 
už dienos kitos paskelbs tą su
rašą. Tai bus pasididžiavimo 
ir garbes surašąs.

Tegul išsivysto g r a ž ios, 
draugiškos lenktynės tarpe 
kuopų! Kurios kuopos pateks 
j tą garbės surašą per kovo 
mėnesį ?

Pabaigoje kovo mėnesio tas 
surašąs vėl bus paskelbtas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas jvyks 

26 d. vasario, 7:30 v. v., Jurginėj 
salėje,. 180 New York Avė. Visi bū
kime šiame susirinkimo, nes turimo 
svarbių reikalų. Kurie negavote 
knygą už šiuos metus, ateikite ir 
pasiimkite. Pasiskubinkite ir duok
les užsimokėti. — V. J. K., Sokr.

(46-48)
PHILADELPHIA, PA.

Sekmadienį, vasario 28 d., 3 vai. 
dieną, įvyks visuotinas organizacijų 
ir Veik. Komiteto labai svarbus su
sirinkimas. Bus labai svarbių, rapor
tų. Laisvės bankietas artinasi, o 
mes išlėto rūpinamės. Būtinai daly
vaukite šiame susirinkime. — S., 
sekr. (46-49)

MONTELLO, MASS.
Penktadienį jvyks L. M. Apšv. 

Kliubo susirinkimas, (vasario 26 
d.). L. T. Namo knygyne. Draugės, 
gavome vilnų, todėl ateikite pasi
imti. Jūs žinote, kad garbingą dar
bą atliekame ir šiaip linksmai va
karą praleidžiame. Mezgame, šne
kučiuojame, kai kurios draugės iš
kepa ką nors, atneša, o kitos, ku
rios nemoka mėgsti, tai taip pasi
darbuoja, arbatos pataiso, mezgė
joms padalina ir tt. Kviečiame kuo 
daugiausia moterų ateiti ir prisira
šyti prie Liet. Moterų Apšvietos 
Kliubo. — Žemaitė. (47-48)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia prakalbas, 

šių dienų klausimu. Sekmadienį, va
sario 28 d., 2 vai. dieną. Mainierių 
salėjo, kampas Main ir Oak Sts. 
Kalbės D. M. Šolomskas, ALDLD 
Centro Sekretorius iš Brooklyno. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti, išgirsti žinių 
apie karą ir kas dedasi pasaulyje.— 
Kom. (47-49)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 25 d., 376 Broadway, 8 v. v. 
Turime svarbių reikalų aptarti, 
taipgi gausite knygą, Amerikos De
mokratijos Steigėjai. Atsiveskite ir 
naujų narių. — G. Lekas.

South Bostono LAP Kliubo svar
bus susirinkimas įvyks kovo 1 d., 
8 v. v., 376 Broadway. Turime 
svarbių reikalų aptarti. Prašome 
dalyvauti. — G. Lekas. (47-48)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, vasario 28 d., įvyks 

svarbios prakalbos, Kasmočių salė
je, 91 Steamboat Rd. Pradžia 6 v.v. 
Bus geri kalbėtojai, kurie aiškins 
kaip pasekmingiau pravest-prisitai- 
kinti prie maisto racionacijos. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(46-48)

WORCESTER, MASS. 
Prašymas Moterims

Draugės: LLD moterų kuopa ren
gia “Rummage Sale” 1-mą kovo 
(March), ambulansų fondo reika
lam. Mes prašom visų geros valios 
mūsų draugių paremti mus įvairiais 
daiktais: drabužiais ir kitais na
muose naudojamais daiktais. Jūs, 
draugės, skaitlingai dalyvausite 
koncerte-prakalbose 28-tą vasario. 
Prašom ateinant atnešti, ką galit, 
ir priduokit kuopos valdybos ar bi
le narėms. Kurios turėtumėt dau
giau, negu galima atnešti, praneškit

rengėjom, o jos atsiims pirmadie
nio rytą. Lauksime jūs paramos. — 
LLD Kuopa. (46-48)

Visiems Worcesteriečiams
Sekmadienį, 28-tą vasario, 7:30 

vakare, Lietuvos Sūnų-Duktcrų 
Broliškos Draugijos salėj, 29 Endi
cott St., įvyks gražus koncertas ir 
svarbios prakalbos. Kalbės A. Bim
ba ir Rev. Beech. Dainuos žymioji 
lietuvių dainininke Biruta Ramoš
kaitė, J. Sabaliauskas ir V. Tuma- 
nis. Rengia ambulansų fondo komi
tetas. Prašom skaitlingai dalyvauti.

(46-48)
WORCESTER, MASS.

Vasario 28 d. įvyksta svarbus 
masinis mitingas. Ruošia Mass. Liet. 
Komitetas, Medikalei pagelbai 
Amerikos Raudonajam Kryžiui,
Lietuvos ir Sovietų raudonarmie
čiams, nupirkimui ambulansų. Kal
bės A. Bimba, vienas iš Laisvės re
daktorių. Dainuos B. Ramoškaitė, iš 
New Yorko ir vietiniai dainininkai 
J. Sabaliauskas ir V. Tumanis. 
Pradžia 6:30 v. v. 29 Endicott St. 
salėje. — Kviečia Komisija.

(47-49)

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 Dienų
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.

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold E.ąjtra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti dieg
lius, 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 dčkuoja 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 paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį.
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.... Deksnio Galinga Mostis ... 1-oz. ... 75c

.... Deksnio Galinga Mostis ... 2-oz. ... $1.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 4-oz. ... $2.00

.... Deksnio Galinga Mostis ... 16-oz. ... $5.00
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiusime Laimės Spėjimo knygelę dovanai

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770L-_ -....

Vardas ir pavardė.........................................................................................—
Gatvė ir numeris .......................    „..... -
Miestas ............................................................................  Valstija ................ .

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberial

j|
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FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—U ndertaker
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UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 
STagg 2-0783
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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 pasipirkime 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 grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.

2. ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo.
3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 

taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausiu 
DEL MERGINU ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kcmikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių medų; sudaryta iš Soya 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 KANAl’ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Tel.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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Tarp Lietuvių
Praeitą sekmadienį Balažen- 

Čio užeigos svetainėje, ant 
kampo Lorimer ii- Ten Eyck 
gatvių, buvo iškilmingos ves
tuvės; apsivedė Jonas Naure
nis su Marion Heckel. Daly
vavo skaitlingas būrys Įvairių 
tautų veseilininkų. Vestuvių 
pokilis praėjo labai gražiai ir 
nuotaikiai, šokiam grojo Jeza- 
vrto orkestrą.

Šiomis dienomis teko sueit 
su jaunu lietuviu gabiu muzi
kantu Jurgiu Derogcnčiu. Jis 
groja ant kelių instrumentų, 
įskaitant ir vargonus. Vargo
nais grojant jį galima girdei 
ketvirtadienių vakarais 10:30 
vai. stotyje WWLR, 1600 kirs. 
— National Defense Effort 
programoj.

Deregenčius taipgi groja 
tam tikru laiku simfonijos or
kestro j. Atliekamu laiku jis 
patarnauja ir lietuviams, gro
jant Jezavito unijinėj' orkes- 
troj (Local 302). J. Deregen- 
čio adresas: 231 So. 4th SI.., 
Brooklyn, N. Y.

Mikolas Riskevičius, kuris 
serga paralyžium jau veik 2 
metai, jau vaikštinėja, laz- 
džiuke pasiremiant. Ligoninėj 
jis išgulėjo 4 mėnesius. Išro
do, kad jis dar negreit galės 
pradėt dirbt.

Ar Galite Duoti Krau
jo Kovo 4-tą?

Jeigu galite aukoti kraujo 
Raudonajam Kryžiui kovo 4- 
tą, tuojau praneškite savo 
vardą ir adresą Laisvės ra š li
nen.

Kovo 4-ta yra Jungtinių 
'l'aiitų kraujo davimo diena ir 
ta proga visos New Yorke gy-1 
veliančios tautos yra kviečia-’ 
mos turėti savo atstovybę ati-; 
daryme didžiulės kampanijos! 
davimui kraujo mūsų kariuo
menės gyvastims gelbėt.

Kam galima, prašomi pasi-l 
rėdyti tautiniu kostiumu, nes 
ims paveikslus. Iškilmės Įvyks 
10:30 vai. ryto.

! Paskutinė Diena
Ar gavote maisto pirkimui- 

si štampų knygelę No. 2? Jei
gu ne—paskubėkite, nes vasa
rio 25-ta yra paskutinė diena. 
Pavėlavus, knygelės turėsite 
laukti iki po kovo 15-tos, o 
produktų pirk imąsis su stam- 
pon'iis prasidės kovo l-mą. Nu- 
sineškit No. 1 knygelę. Jeigu 
eini' užregistruoti visą šeimy
ną, neškis visų knygeles.

Registracijos blanku tilpo 
antradienio ir trečiadienio 
Laisvėj. Išsikirpę išpildykite 
namie1, sutaupysite laiko sau, 
registratoriams ir kitiems lau
kiantiems.

Deanna Durbin Vaidina

Skubi ir Svarbi
Konferencija

Visos organizacijos yra 
kviečiamos atsiųsti delegatus 
ar atstovus Į nepaprastą kon
ferenciją šeštadienį, kovo 6-tą, 

j kuri šaukiama tikslu sudaryti 
J planus gelbėjimui 30,()()().anti- 
I fašistų iš belaisvės Afrikoje.

Tie desėtkai tūkstančių yra 
buvę kovotojai prieš fašizmą 

I Ispanijoj arba pabėgėliai nuo
■ fašistų teroro iš naciais oku- 
' puotų kraštų. Tarp jų randasi 
, čechoslavų, jugoslavų, lenkų, 
j ukrainų, rusų, italų, rumunų, 
’vengrų, ispanų, žydų ir kitų
ta u t i.i.

Konferencija tęsis nuo 2 iki
■ 5 po pint, viešbutyje Astor,

Konferencijos šaukėju o s e 
yra profesoriai Walter Rau- 
tenstrauch ir Lyman R. Brad
ley, Dr. Edward K. Barsky, 
organizatorius medikalės pa
galbos Ispanijai fašistų užpuo
limo ant Ispanijos metais, ir 
kiti žymūs kovos ir kovotojų 
prieš fašizmą rėmėjai.

sako, kad aš esąs tikras lietu
vis. Ir man atrodo, kad jie 
mane įtikino tame. Gi aš da
bar bandau įtikinti lietuvių 
koloniją čionai, kad jie turi 
“kalbėti” lietuviškai, ne “šne
kėti.” Ir, “boy, o boy,” aš čio
nai kalbu lietuviškai, ši vieta 
yra viena iš stebuklų šiaur - 
vakariuose.

Užėjo Ilgas “Pavasaris”
šiemet — ypatinga žiema. 

Tarpusavyje besivaiky darni 
užklumpa mus žemiau zero 
speigai, o už kelių dienų vėl 
šilta, kai gegužyje. Galop pe
reitos savaitės užėjo ir vis lai
kosi šiluma protarpiais sie
kianti virš 60 laipsnių.

Leo Anisinoff, 35 m., uždu
so dūmais gesindamas gaisrą 
savo kambaryje, 695 E. 170th 
St., Bronxe.

I atsišaukimą pirmas atsilie-l 
pė Laisvės vyriausias redakto-Į 
rius R. Mizara, jau pirmiau i 
davęs kraujo R. K. Skyriui 
Brooklyne. Karštai pageidau-i 
jama, kad jis tose kraujo da-1 
vimo istoriškose iškilmėse ne-, 
turėtų vienas visus atstovauti.;

Po šios atidarymo kampąni-l 
jos iškilmės, bus mobilizuoja-' 
ma Įvairių tautų, organizacijų . 
kraujo davimo dienos visose! 
dalyse miesto, taipgi po visą 
šalį. Po visą Amerika turi bū-i 
ti gauta mažiausia keturi mi-’ 
Ii jonai puskvorčių kraujo kas! 
savaitė, kad užtikrinti apsau-' 
gą gyvasties sužeistiems mūsų ; 
kariams. j

Biznieriai, skelbkite savo biznj 
dienraštyje “Laisvėje”!

įdomioj Filmoj
Deanna Durbin, Įspūdingai 

dainuojanti ir vaidinanti jau
na aktore, šiuo tarpu matoma 
filmojo “Stebėtina Mrs. Holli
day0 Rivoli Teatro, 49th St. 
ir Bjoadway, New Yorke,.

Deanna Durbin vaidina ro
lę sugabios jaunos amerikie
tės, kuri išgelbsti grupę ap
leisti] vaikų pirm japonų atė
jimo’, o sugrįžus Amerikon 
yra 'priversta persistatyti tur
tinga našle. Edmond O’Brien 
sukasi prie jos su romansu. Su 
jais vaidina grupė kitų žymių 
aktorių. Taipgi rodoma žinios 
ir Walt Disney kūriniai.

Times Square, N. Y.

Masinė Kampanija Už 
Jų Laisvę

Kovotojams prieš fašizmą 
j gelbėti organiza c i j a New 
Yorke taipgi atsišaukia Į or- 

iganizacijas ir asmenis jau da- 
I bar veikti parėmimui prezi
dento Roosevelto pareikšto nu- 

jsistatymo, kad tie žmonės bū- 
jtų išlaisvinti. Prašo siųsti laiš- 
ikus, telegramas ir rezoliucijas 
; prezidentui ir valstybės sekre
toriui Cordell Hull prašant 
i tuojau reikalauti paliuosavimo 
'visų tų priešfašistų, nes tas 
yra svarbu sėkmingam karo 
vedimui.

Tokios pastangos, sako ko
mitetas, jau padėjo išlaisvinti

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus
i į

kai kuriuos francūzus, rusus, 
čechoslavus ir kitus politinius 
pabėgėlius.

PRAKALBOS ir KONCERTAI
Rengia

Lietuvių Komitetas Teikimui Pagelbos Lietuvai ir Sovietų Sąjungai

Sekmadienį, 28 Vasara®-February
GRAND PARADISE SVETAINĖJE

kampas Havemėyer St. BROOKLYN, N. Y.
Pradžia 2-ra valanda diena £ C

318 GRAND ST.,

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vadovaujamas B. Šalinaitės.

KALBĖTOJAI BUS:

VLADIMIR KAZAKEVICH, Ekonomistas-rašytojas. Gimęs Rusijoj; 
gyvenęs tolimuose rytuose, o, dabar Jungtinėse Valstijose.

POVILAS ROTOMSKIŠ, Sovietų Sąjungos Gcn. Konsulo Atstovas.

R0ĘAS MIZARA, “Laisves Redaktorius.

MOTIEJUS ŠOLOMSKAS, “Tiesos” Jaunimo Skyriaus redaktorius
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS, Liet. Kom. Pirmininkas iš Newarko.

p——-—— KONCERTINĘ PROGRAMĄ PILDYS: -..........- -...............
SIETYNO CHORAS, iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės.
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ, ALDONA KLIMAITĖ, ir SUZANA KAZOKYTĖ,

.. '  ______________________ l_, ■ , ... ..  ______________ __ _____------------------—J

ĮŽANGA VELTUI. j Kviečia Rengėjai.
.t : , .......................- . 

Vėl Bus Signal 
Išbandymas

Majoras LaGuardia, pareikš
damas “pasitenkinimą” gyven
tojų kooperacija pereitą sa
vaitę buvusiuose trijuose iš
bandymuose iš oro atakos sig
nalų, paskelbė būsiant kitą,

Pasveikinkite nuo manęs vi
sus laisviečius.

David.

Prancūzai jūrininkai su pa
radu buvo atlydėti Į Miesto 
Salę pereitą antradienį, kur 
juos oficialiai priėmė majoras 
LaGuardia ir kiti miesto vir
šininkai.

Sulaikytas Louis Mongano 
prisipažinęs su Jack Steneck 
išplėšęs iš Long Island City 
OPA raštinės gazolinos kupo
nus ir parodęs suslėptuosius 
savo apartmente, 215 W. 18th 
St., New Yorke. Steneck gy
veno 264 Jerome St., Brook
lyne.

“kada nors bėgiu savaitės” 
laiko.

Sekamasis, sakė jis, bus du- 
beltavas arba penkių sirenų 
signalas. Tai bus panašu į tą, 
koks būtų iš tikro atlėkus 
priešų orlaiviams ant miesto ir 

(darant pakartotiną puolimą, 
j Tikslas yra išmokinti gyvento
mis įsiklausyti ir išmokti pil- 
1 niausią pažinti savo signalus 
ir žinoti, kas daryti.

Jis Rado Lietuviu Ir 
Tolimam Krašte

D. Matusevičius, tarnaująs 
kariuomenėj W a s h i ngtono 
valstijoj, rašo laisviečiams:

Dabar randuosi už apie 4,- 
000 mylių nuo New Yorko, 
apie 2,000 mylių nuo Alaskos, 
apie 9,000 nuo Kauno, tad dar 
nesu nusisprendęs, kur va
žiuosiu po karo — New Yor- 
kan, Alaskon ar Į Kauną.

šiuo tarpu aš važiuoju kas 
kelintas vakaras į Portlandą 
ir praleidžiu vakarus su lietu
vių šeima Stuporais. Jie yra 
labai malonūs žmonės, iš tiesų, 
puikūs ir paprasti. Tad aš pa
mylėjau juos, o jie mane. Jie

RANDAVO.IIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys pavieniui vyrui. Kambarys 
šviesus, atskiras įėjimas. Yra va- 
na, šiltas vanduo. Galima matyt bi
le kada. — B. M., 386 Grand St. 
(3-čios lubas), Brooklyn, N. Y.

(47-48)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Didžiojo New Yorko lietuvių na
mų savininkų metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, vasario 26 d., 8 
v. v., A. Daukanto salėje, 950 Ja
maica Ave., kertėje Nichols Avenue, 
Cypress Hills, Brooklyne. Šiame su
sirinkime bus svarbių pranešimų ir 
valdybos rinkimai. (46-48)

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas pri

žiūrėti 42 šeimynų namo, garu ap
šildomas ir su refrigeration. Mokes
tis $75.00 į mėnesį su 3 kambariais. 
Antrašas, 403 Howes St., Apt. 3. 
Atsišaukite prieš 3 vai. po piet, bi
le dieną. (46-51)

Reikalinga opereiterių prie singer 
siuvamų mašinų. Gera alga, nuolati
nis darbas. Mes kalbame lietuviš
kai. Prašome kreiptis pas: M. & S. 
Shillman, 808 Driggs Ave., kampas 
So. 5th St., Brooklyn, N. Y. (47-48)

Reikalingi vyrai prosytojai ant 
gerų vyriškų drabužių. Kreipkitės 
tuojau: S. Markowitz, 17 E. 16th 
Street. Brooklyn. N. Y. (43-48)

Reikalinga stiprių vyrų dėl gene
ralinio darbo. Kreipkitės pas Rubin 
Bros., 9-11 Boerum St., B’klyn,N.Y.

(46-48)

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

n-------------------------------- a
Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. TRiangie 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
ro---------------------- —---------------------- ta

Green Star Rar & 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 Šeštadieni
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

^tnt 
a<l>esa8

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

S*3-3

Lietuvių Rakandų Krautuvė<!>

<!>

4>

<!>

<♦>

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.

<f>

<f>

Linkime Laimingų ir Linksmų Naujų 
' Metų Visiems Mūsų Kostumeriams!
i Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.I

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar
4

ROBERT LIPTON SJ.TT
ATDARA VAKARAIS. Tel. STagg 2-2178




