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KRISLAI
Kreivasis Ragas ir Jo 

Reikšme.
Jie Turės Atstatyti.
Naujienų Jubilėjus.
Vaidyla Kalba, Kaip

Bagočius.

Rašo R. MIZARA
__.. __, ______

Po to, kai Krivoi Rog tapo
išlaisvintas, vokiečiams nebeli
ko nei vienos srities Tarybų 
Sąjungos teritorijoje, kuria jie 
galėtų pasididžiuoti ir pasitei
sinti, kam jie paklojo apie aš
tuonis milijonus savo kareivių 
Rytų Fronte.

Šitokią mintį praveda žymu
sis militariniais klausimais ra
šytojas, pulk. Kurnakovas.

Taip, Krivoi Rog ir jo apy
linkė vokiečiams buvo pasku
tinė iš tikrųjų svarbi vieta, iš 
kurios jie gavo geležies, plie
no, taip reikalingo savo karo 
mašinai.

Todėl, praradę Kreivąjį Ra
gą, naciai jausis labai prastai, 
jie eis į desperaciją.
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RAUDONOJI ARMIJA ATAKUOJA NACIUS UNO GATVĖSE
Armijai Atvykus, Už
baigtas Los Angeles 
Darbininkų Streikas

Los Angeles, Calif. — 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė užėmė šio miesto 
elektros ir vandens įmo
nes, kad užbaigus darbi
ninkų streiką, kuris, tarp 
kitko, sustabdė ir 159 ka
rinius fabrikus. Po ka
riuomenė atvykimo, vadai 
Darbo Federacijos Elek
tros Darbininkų Brolijos 
pašaukė streikierius dar
ban; sakė, jog neleistina 
streikuoti prieš valdžią 
karo metu.

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ 
DAR 2 SALAS; SMOGE 

JAPONAM N. BRIT AINI.

Hitleris Šaudo Oficie- 
rius Prakišusius Le

ningrado Fronte

Prezidentas Rooseveltas ma
no, kad po karo vokiečiai tu
rės atsteigti visas istorines, 
kultūrines ir religines įstaigas, 
kurias jie sugriovė karo metu. 
Vokiečiai, sako prezidentas, 
turės duoti medžiagų ir darbi
ninkų toms vietovėms atsteigti.

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė kelia mintį, kad vokiečiai 
po karo turėtų atsteigti visus 
miestus, kuriuos jie barbariš
kai sugriovė. O tokių miestų 
jie sugriovė šimtus, ne tik Ta
rybų Sąjungoje, bet ir Lenki
joj, Hollandijoj, Belgijoj, Ju
goslavijoj ir kituose kraštuose.

Vienaip ar kitaip, vokiečiai 
turės gerai pasiraivyti ir at
kentėti už tuos plėšikiškus 
darbus, kuriuos dabar atlieka 
jųjų armijos, pagal vyriausios 
karo vadovybės įsakymus.

Čikagos Naujienos minėjo 
savo 30 m. gyvavimo sukaktį. 
Dėl to Vilnis primena:

“Naujienos gimė kaip agre-1 Amerikos lakūnai sako, 
syvus socialistinis laikraštis. jįe nu§ovė ir daug VO- 
Gimė socialistų organizacijos 
(LSS) iniciatyva. Buvo sukur
ta didelė bendrovė ant demo
kratinio pagrindo.

“Laikui bėgant, ta bendro
vė išsigimė į siaurutėlę grupę, 
kurioje šėrus susiėmė keli as
menys, o visiems kitiems nei 
ačiū nei išgrauš! ...”

Taip, šiandien Naujienos 
yra pilnoje vieno P. Grigaičio 
kontrolėje. Naujienos duoda 
toną visiems lietuviams reak
cininkams. Gi pačios Naujie
nos politinę išmintį semiasi iš 
trockiniai-menševikiško savait
raščio “New Leaderio.”

Naujienos, beje, turi 
kitą svarbų nuopelną: 
daktorius moka gabiai 
tis.

Kur jis tą viską išmoko, — 
Lietuvoje, Šveicarijoje ar Ame
rikoje — neklauskit manęs. 
Bet plūdimesi jo nepralenktų 
nei caristinės Rusijos izvošči- 
kas. >

Andai Detroite sakė kalbą 
Sandaros redaktorius p. Vai
dyla. Be kitko, kaip rašo Vil
nies korespondentas, jis patie

AMERIKOS LAKŪNAI
ARDĖ NACIU FAB

RIKUS AUSTRIJOJ
Alžyras. — Pakilę iš Ita

lijos, amerikiečių bombane
šiai dideliais būriais ata
kavo motoru, lėktuvu ir ra- 
tų “šratų” (ballbearings) 
fabrikus Steyer mieste, Au
strijoj, 90 mylių į vakarus 
nuo Vienos, to krašto sosti
nės.

Perlų Uostas. — Šimtai 
Amerikos bombanešių, pa
kilę nuo savo lėktuvlaivių, 
smogė japonams Mariana 
salose, tiktai 1,300 mylių į 
pietus nuo Tokio, Japonijos 
sostinės. Jie ypač bombar
davo Saipan salą, svarbiau
sią karinę japonų bazę, ir 
Tinian salą. Šiuo žygiu a- 
merikiečiai kirto japonams 
700 mylių arčiau Tokio, ne
gu pirmiau Trukę.

(Mariana salos buvo po 
praeito pasaulinio karo pa
vestos Japonijai kaipo man
datas, laikinai globoti.)

Admirolas Nimitz prane
šė, jog amerikiečiai jau vi
siškai užkariavo Eniwetok 
ir Parry, koralines salas,

vakarinėje Marshall salyno 
dalyje.

Gen. MacArthur paskel
bė, jog amerikiečiai ir aus
tralai visiškai apvalė nuo 
japonų vakarinę New Bri
tain salos dalį, tarp Glou
cester Iškyšulio ir Arawe. 
Čia per du mėnesiu buvo 
užmušta 7,000 japonų iš vi
so.

Jungtinių Valstijų lakū
nai vėl atakavo japonus 
Ponape ir Kusaie salose, į 
pietų vakarus nuo Marshall 
salyno.

Užimdami Eniwetok, En- 
gebi ir Parry salas, ameri
kiečiai užmušė apie 3,000 
japonų ir nelaisvėn paėmė 
28 ar kiek daugiau. Tai tiek 
gyvų japonų ten ir išlikę.

Stockholm. — United 
Press praneša, kad Hitle
ris, neseniai atsilankęs į 
šiaurinį vokiečių-Sovietų 
frontą, įsakė sušaudyt tū
lus aukštus savo oficie- 
rius. Jis įnirto dėl to, kad 
naciai liko taip sumušti 
Leningrado srityje. Dėl 
Hitlerio rūstybės nusišo
vė vokiečių komandierius, 
generolas Lindemann vieš
butyje Tallinne, Estijos 
sostinėje, kaip sako žinios 
iš patikimų šaltinių.

VOKIEČIAI JAU 
KAS NAKTĮ ATA

KUOJA LONDONĄ

kiečių lėktuvų.

Amerikiečiai Atmuša 
Naujas Nacių Atakas 

Italijoje

dar ir 
jų re- 
kolio-

kė tokį “faktą:” 1940 m., kai 
Lietuvos liaudis Smetoną pa
siuntė pas jo bičiulį, Hitlerį, 
tai Lietuvon privažiavo “daug 
rusų.” Na, ir “rusės moterys 
plėšė nuo langų kortinas ir iš 
jų siuvosi sukneles, o kitos tik 
apsivyniojo be siuvimosi. . . ”

Vadinasi, p. Vaidyla De
troite nukalbėjo nei kiek ne 
išmintingiau už p. Bagočių.

Tenka priminti, kad pana
šius “argumentus” vartoja ir 
kunigas Noremas savo knygo
je “Timeless Lithuania,” kurią 
jis rašė su negarbingai nutroš- 
kusiu Antanu Smetona.

O tai reiškia, kad lietuviš
kajame anti-tarybiniame fron
te viešpatauja visiškas mora
linis bankrotas!

Prezidentas Prašo Senatorių 
Barkley Pasilikt Demokratų 

Daugumos Vadu Senate

SOVIETŲ KARIUOMENE 
SPARČIAI ŽYGIUOJA 
VIS ARTYN PSKOVO

Italija, vas. 24. — Iš nau
jo persitvarkę ir gavę pa
stiprinimų, vokiečiai vėl 
smarkiai atakavo amerikie
čius ir anglus Anzio srityje, 
į pietus nuo Romos. Talki
ninkai atrėmė naująsias 
hitlerininkų atakas ir atlai
kė savo pozicijas.

Toliau į pietus, Cassino 
mieste ir apylinkėje šiuo 
tarpu nebuvo jokių dides
nių mūšių tarp amerikiečių 
ir nacių. Čia bendrai tevei
kė tik žvalgai iš vienos ir 
antros pusės.

Jau veikia valdiška de
mokratinė lenkų taryba at
vaduotose nuo Hitlerio vie
tose.

BARKLEY VĖL IŠRINK
TAS SENATO VADU
Washington. — Kai tik 

demokratų vadas senate 
Alben W. Barkley pareiškė, 
jog jis apleidžia tą vadovy
bę, protestuodamas, kad 
prez. Rooseveltas įžeidęs 
kongresą, tuojau preziden
tas atsiuntė jam asmeninę 
telegramą, kurioje prašė 
senatorių Barkley ir toliau 
pasilikti daugumos vadu 
senate.

Barkley, kalbėdamas se
nate, įsikarščiavęs, sakė, 
kad prez. Rooseveltas “tik
sliai ir sužiniai užsipuolė 
kongreso teisingumą ir są
žiningumą.” Mat, preziden
tas, vetuodamas - atmesda
mas kongreso priimtą $2,- 
315,000,000 naujų taksų bi- 
lių, raštiškai pareiškė, jog 
tas bilius visai neatitinka 
dabartinių šalies reikalų ir, 
be to, yra priimtas “naudai 
godžiųjų (pelnininkų), o ne 
beturčių naudai.” Prez. 
Rooseveltas ir Jungtinių 
Valstijų iždas reikalavo

tak-

kal-
Roose-

$10,500,000,000 naujų 
su.

Senatorius Barkley, 
bedamas prieš 
veltą, užreiškė, kad prezi
dentas, atmesdamas ši bilių, 
paneigiąs konstitucinę kon
greso teisę spręsti, kiek lė
šų valdžiai skirti. Barkley 
todėl ragino senatą ir kon
greso atstovų rūmą priimt 
minimą bilių kaipo įstatymą 
prieš prezidento valią, suda
rant tris ketvirtadalius bal
sų prieš Roosevelto veto.

Prašydamas sen. Barkley 
nepasitraukt iš demokratų 
daugumos vadovybės gena
te, prezidentas, tarp kitko, 
pastebėjo, kad pirm atsiun- 
čiant kongresui savo pa
reiškimą su veto-atmetimu, 
jis asmeniškai parodu sena
toriui Barkley faktinai tą 
patį pareiškimą, ir Barkley 
nereikalavo nieko iš jo iš
braukti ar bet ką jame pa
keisti. Dabar gi prez. Roo
seveltas užtikrino,, kad jis 
jokiu būdu nenorėjo įžeisti 
kongresą.

London, vas. 24. — Labai 
aukštai skrisdami, vokiečių 
bombanešiai praeitą naktį 
pabėrė- tūkstančius sprogs
tamųjų ir gaisrinių bombų 
į Londoną; padarė medžia
ginių nuostolių ir užmušė 
bei sužeidė tam tikrą skai
čių gyventojų.

Tai jau ketvirtą naktį 
pagrečiui naciai iš oro bom
barduoja Londoną.

Bombay. — Sudeginta 
mirusi žmona M. K. Gan- 
dhi’o, žinomo Indijos žmo
nių vado. Ji buvo 74 metų 
amžiaus.

Barkley buvo senato dau
gumos vadas per 12 metų ir 
visuomet stengdavosi pra
vesti prez. Roosevelto poli
tiką.

Kongresmanas Doughton, 
pirmininkas kongresinės lė
šų komisijos, žymiausias po 
Barkley demokratų vadas 
kongrese, taipgi pareiškė, 
kad jis “skiriasi 
veltu.”

šiuos žodžius
atėjo žinia, kad demokratai 
senatoriai iš naujo ir vien
balsiai išrinko senatorių 
Barkley jų vadu, ir jis su
tiko toliaus jiems vadovau
ti. Sykiu sen. Barkley pa
reiškė, kad jis asmeniškai 
visuomet gerbė ir mylėjo 
prez. Rooseveltą.

su Roose-

berašant,

London, vas. 24. — Sovie- 100 gyvenamųjų vietų. Čia 
tų kariuomenė, nužygiuo- raudonarmiečiai per dieną 
dama 10 iki 16 mylių pir
myn per dieną, įsiveržė į 
Dno miestą, vokiečių tvir
tumą, keturių strateginių 
geležinkelių mazgą ir vieš
kelių centrą, 64 mylios į ry
tus nuo Pskovo, kuris lai
komas vartais į pietinę Es
tiją, taip pat į Latviją ir 
Lietuvą.

Dno gatvėse dabar siau
čia mūšiai durtuvais ir ran
kinėmis granatomis. Kari
niai stebėtojai lemia, kad 
raudonarmiečiai netrukus 
atims šį miestą iš vokiečių; 

: o tai paskutinis svarbūs ka
rinis nacių centras prie ge
ležinkelio į rytus nuo Psko
vo.

Mūšiuose dėl Dno Sovie
tai nukovė jau virš 1,500 
hitlerininkų ir paėmė ne
laisvėn daug jų kareivių ir 
oficierių.

Sovietiniai kovūnai taipgi 
atakuoja nacius šonan ke
liolika mylių į šiaurius nuo 
Porchovo, geležinkelio sto
ties, esamos už poros desėt- 
kų mylių į vakarus nuo 
Dno.

Rytinėse Peipus ežero pa
krantėse verda kautynės 
tarp atakuojančių raudon
armiečių ir besiginančių vo
kiečių už 27 mylių į šiau
rius nuo Pskovo Šiame 
ruožte atvaduota dar 30 gy
venamųjų vietų. Gręsia ap
supimas naciams tarp to e- 
žero, Pskovo ir Dno bei 
Porchovo.

Vidurinėje šio fronto da
lyje, į pietus nuo Lugos, So
vietai atėmė iš priešų Stru- 
gi Krasnyje, apskričio mies
tą su didele geležinkelio sto- 
čia, ir tuzinus kitų gyvena
mųjų vietų.

Į vakarus nuo 
ro, linkui Dno, 
tapo atvaduota 
Polonka ir trys kitos gele
žinkelio stotys ir 200 kitų 
gyvenamųjų punktų.

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo atkariauto Cholmo 
Sovietai atėmė iš nacių dar

užmušė 1,500 vokiečių ir pa
grobė 29 jų tankus, 30 ka- 
nuolių, 70 kulkosvaidžių, 52 
trokus ir paėmė nelaisvėn 
didelį skaičių nacių kareivių 
ir oficierių.

Į vakarus ir pietus nuo Il
men ežero sovietiniai kariai 
pagrobė 19 priešų kanuolių, 
17 minosvaidžių ir daug ki
tų karo reikmenų.

Nuo Starajos Russos at
vadavimo praeitą penkta
dienį iki šiol raudonarmie
čiai į pietus ir vakarus nuo 
Ilmen ežero atėmė iš vokie
čių jau 700 gyvenamųjų 
punktų, tarp kurių yra ilga 
eilė miestų, miestelių bei 
geležinkelių stočių.

Tūkstančiai Nacių Už
mušta, Daug jy Ginklų 
Pagrobta Ties Kr. Rogu

Mu-London, vas. 24. 
šiuose į šiaurius ir šiaur
vakarius nuo atvaduoto ge
ležies ir vario pramonės 
centro Krivoj Rogo rau
donarmiečiai per dieną nu
kovė apie 6,000 vokiečių ir 
pagrobė 16 tankų, daugiau 
kaip 100 kanuolių, 680 kul
kosvaidžių, 7,000 automa
tinių ir šiaip karinių šautu
vų, 660 trokų, 170 vežimų 
su kariniais reikmenimis, 
šešis didelius sandėlius a- 
municijos ir kitų reikmenų.

Sovietai atvadavo dar ke
lias gyvenamąsias vietas 
Krivoj Rogo fronte

Naciai Bus Išvien Muša 
mi iki Sutriuškinimo
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Ilmen eže- 
per dieną

Kuklino,
Maskva. — Stalinas už

tikrino, kad Sovietai neda
rys atskiros taikos su Vo
kietija. Sovietų Sąjunga iš
vien su Amerika ir Anglija1 
plieks hitlerininkus, iki jie 
bus sumušti iki besąlyginio 
pasidavimo.

i

GEN. VITKAUSKAS NUMATO ŠAUNIĄ ATEITĮ TAUTINEI LIETUVOS ARMIJAI
Maskva.—Rašo O. Savič: 
Aš mačiausi su generolu 

Vincu Vitkausku, Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios Ta
rybos atstovu.

Generolas leitenantas Vit
kauskas yra 52 metų am
žiaus. Bet jis taip judriai 
laiptais nubėgo ir jo akys 
tokios gyvos, kad abejotina, 
ar jis pirm 28 metų paro
dė tiek gyvumo, kada gavo 
pirmuosius oficieriaus epo
letus.

Gen. Vitkauskas yra vi
dutinio ūgio, dailaus sudė-

s-----------------------------------
jimo, su aukšta kakta, bal
tu lietuvio valstiečio veidu 
ir trumpai nukirptais plau
kais.

Vitkauskas, Aukščiausios 
Sovietų- Tarybos atstovas, 
šokte pašoka ant kojų svei
kinti kiekvieną svečią taip 
sparčiai ir judriai, kaip 
koks jauniklis oficierius, 
patarnaudamas savo gene
rolui.

Vitkauskas gimė Vilka
viškio apskrityje, valstiečių 
šeimoj. Ar jis būdamas vai-

rinę profesiją? Jaunasis 
Vincas greičiau troško ben
drosios apšvietos, įdomavo 
tikroviniais ir kultūriniais 
mokslais. Jis studijavo ma
tematiką (aukštosios skai
čiuotės mokslą) Maskvos 
Universitete ir tuo pačiu 
laiku lankė meno mokyklą, 
o vėliau ėmė teisių pamokas 
Kauno Universitete.

MOKSLININKAS IR 
KARININKAS

Dar nespėjęs baigti aukš-

į Rusijos caro armiją. 
Trumpu laiku jis su aukšta 
garbe užbaigė oficieriaus 
kursą ir buvo pasiųstas kai
po mokytojas į karininkų 
lavinimo mokyklą pėstinin
kams. Vėliau jis įstojo į 
Lietuvos Akademiją aukš
tiesiems karininkams.

Generolas Vitkauskas ap
keliavo visą Europą, norė
damas susipažinti su įvai
rių kraštų kariniais daly
kais ir armijomis. Jis ma-

francūzų komandierių ne
rangumą ir fašizman pa
linkimą, iš antros pusės. Jis 
ypač gyrė jaunąją cechų 
armiją, kaipo gyvai demo
kratinę ir pilną entuziazmo.

LIETUVIŲ PASITIKĖJI
MAS VITKAUSKU

Talentingas armijos va
das ir aukštai išsilavinęs 
karininkas, generolas Vit
kauskas buvo paskirtas vy
riausiu Lietuvos armijos

kti turėjo patraukimą į ka-
tųjų mokslo kursų, 1916 m. 
Vitkauskas buvo pašauktas

te francūzų kareivio kovin- 
gumą, iš vienos pusės, ir Kuomet Lietuvos žmones

nusikratė tokių asmenų, ku
rie ruošėsi juos parduoti, 
tai lietuviai nei vienai mi
nutei nesudvejojo apie gen. 
Vitkauską, ir paliko jį vy
riausiu savo komanduoto- 
jum. Jie neapsiriko. Gen. 
Vitkauskas buvo savo tau
tos tarnas. Liaudies valdžia 
paskyrė jį apsigynimo mi- 
nisteriu. Raudonosios Ar
mijos komanda pavedė jam 
vadovybę Lietuvos kari 
menės korpuso. Vitkaus 
buvo neatskiriamas nuo

(Tąsa 5-me
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Churchillas Sako: Didieji Uždavi
niai Prieš Mus Dar Tebestovi 
Pereitą antradienį Didžiosios Brita

nijos ministeris pirmininkas Churchillas 
sakė parlamente kalbą. Jo kalbos visuo
met esti įdomios, jei ne savo turiniu, tai 
forma; įdomi ir svarbi buvo jo ir ši kal
ba.

Visų pirmiausiai Churchillas pažymėjo, 
kad mes dar neprivalome džiaugtis ir 
nuleisti rankas, nes karas dar toli gražu 
nėra laimėtas. Priešas dar stiprus, galin
gas. Hitleris ir jo generolų gengė tebe
silaiko draugėje. Churchillas užtikrinti 
negalįs, kad karas Europoje šiemet bus 
baigtas. Vieną jis galįs užtikrinti, tai tą: 
priešas bus smarkiau mušamas, negu jis 
buvo mušamas iki šiol. Jis bus taškomas 
iš oro, jis bus taškomas vandenyj, jis 
bus taškomas žemėje — nes milžiniškos 
amerikiečių ir anglų pajėgos yra ruošia
mos invazijai į Vakarų Europą. Oro 
veiksmai bus toki dideli, kokių pasaulis 
nėra matęs.

Vokietijos naciai, pradėję karą, turėjo 
savo rankose tris svarbias kazyres: avia
ciją, submarinus ir kariuomenę. Subma- 
rinus talkininkai jau nugalėjo, dabar rei
kia palaužti aviacijos nugarkaulis (tą 
privalo daryti mūsiškė aviacija), o pas
kui apsidirbti su Hitlerio kariuomene, 
kurios dar vis esą apie 300 divizijų. Tie
sa, Raudonoji Armija tą kariuomenę 
muša, taško, bet juo greičiau talkininkai 

' pradės ją mušti iš Vakarų, tuo greičiau 
jai bus padarytas galas.

Taigi tiek Churchillas, tiek preziden
tas Rooseveltas, tiek maršalas Stalinas, 
sakydami kalbas, nuolat ir nuolat pakar
toja tą žinomą tiesą: Jei norime grei
čiau karą laimėti, turime daugiau dirb
ti, geriau dirbti, labiau pasiaukoti karo 
laimėjimo reikalams.

Labai svarbų pareiškimą Churchillas 
padarė Jugoslavijos ir Lenkijos klausi
mais.

Jugoslavijoje britų vyriausybė nuošir
džiai remia maršalo Tito partizanus, ku
rių skaičius siekia milijono ketvirtadalį. 
Jie ginkluoti, gerai organizuoti, drąsūs 
ir pasiaukoję. Maršalo Tito vadovauja
mieji kovūnai sudaro didžiulę pajėgą, 
prieš kurią vokiečiai turi sutraukę tiek 
kariuomenės, kiek jie turi sutraukę Ita
lijoj kariauti prieš britų, amerikiečių, 
lenkų, francūzų ir kanadiečių jėgas.

Maršalo Tito partizanus pradėjo orga
nizuoti komunistai, sako Churchillas, bet 
šiandien jų eiles sudaro visoki Jugosla
vijos patrijotai: kroatai, serbai ir slovė
nai. Tuo būdu, Jungtinės Tautos rems 
maršalą Tito.

Michailovičius? Churchillas pripažįs
ta, kad jis pirmiau buvo pradėjęs orga
nizuotis prieš vokiečius, bet šiandien tū
li Michailovičiaus komandieriai jau susi
kompromitavo, remdami vokiečius —Ju
goslavijos priešus, šiandien Michailovi
čiaus “kovotojai”, kurių yra nedidelė 
saujelė, neveda jokios kovos prieš prie
šą, bet jie dažnai kovoja prieš pačius 
partizanus!

Tuo būdu, Anglija, sako Churchillas, 
pripažindama karaliaus Petro valdžią 
(ji dabar Egypte), medžiaginiai ir mo
raliai remia maršalą Tito.

Tai pirmas tokis Churchillo pareiški
mas. Tai, beje, pareiškimas, kuris už
duoda “per mordą” visiems tiems plepė- 
tojams, kurie iki šiol dar vis garbino 
Michailovičių ir neigė maršalą Tito.

Na, o dėl lenkų valdžios in exile 
triukšmo, Churchillas pasisakė labai at
sargiai, bet pasisakė prieš tą valdžią, 
prieš jos politiką. Anglija niekad neuž
gynė lenkų imperialistų žygių dėl 
Vilniaus, — Vilniaus lenkams nepri
pažino. Dėl Tarybų Sąjungos — 
kijos sienų, Anglija pasisakė 1919 
tais lordo Curzono lūpomis, kai

lordas pasiūlė tokį rubežių, kuris šian
dien žinomas kaip Curzono linija, Cur- 
zono rubežius. Bet Churchillas sako, kad 
jis pilnai tiki maršalui Stalinui, jo pa
reiškimams, jog pokarinė Lenkija turi 
būti stipri valstybė, žinoma, demokrati
nė valstybė.

Taigi ši Churchillo kalba nepatiks nei 
karaliaus Petro valdžiai, nei Mikolhiči- 
ko valdžiai, nors abi tas valdžias imasi 
globoti Anglijos ir Amerikos reakcinin
kai.

Abelnai, Churchillo kalba padarys di
delės įtakos visuose laisvę ir demokra
tiją mylinčiuose žmonėse, suteiks jiems 
daugiau energijos ir noro mušti priešą ir 
greičiau laimėti pergalę.

• Bet jo kalba į pasiutimą varys nacius 
ir jų talkininkus, kurių netrūksta ne tik 
Amerikoje, bet ir pąčioje Anglijoje. Jau 
tik tas vienas faktas, kad, anot Chur- 
chillo, tarp Didžiosios Britanijos, Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos tebėra stipri 
vienybė, Hitleriui ir jo gengsteriams le
mia pražūtį.

Trys Ketvirtadaliai Žemės 
Išlaisvinti

Vasario 23 d išvakarėse maršalas 
Stalinas išleido Dienos Įsakymą, kuris 
nebuvo eilinis įsakymas. Tai buvo pareiš
kimas, padarytas atžymėjimui 26-to 

Raudonosios Armijos gimtadienio.
Be kitko, Stalinas pabrėžė, jog Rau

donoji Armija iki šiol atkariavo iš vo
kiečių apie tris ketvirtadalius tos tary
binės žemės, kurią naciai buvo okupavę. 
Vadinasi, tepasiliko tik vienas ketvirta
dalis atkariauti. Tarybinės Rusijos res-< 
publikos tepasiliko visiškai mažas kam- 

vokiečių rankose. Ukrainos, kuri 
visa okupuota, jau kur kas dau- 
kaip pusė išlaisvinta. Išlaisvinta 
dalis Baltarusijos. Raudonoji Ar- 
jau įžengė ir į mažytę tarybinę

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DŽIAUGIASI VAJAUS 

PASISEKIMU
Kanadiečių Liaudies Bal

sas irgi baigė savo metinį 
vajų. Laikraštis sako:

Tai Liaudies Balso vajus 
jau praėjo. Pasekmės labai 
gražios. Finansinė kvota su
kelta su gražiu kaupu. Skai
tytojų kvota neišpildyta, bet 
gautas gražus skaičius nau
jų skaitytojų. Tai vis ačiū ge
riems mūsų rėmėjams ir 
darbštiems vajininkams ir va- 
jininkėms.

Labai gerai, kad vajus už
sibaigė ir su tokiomis gero
mis pasekmėmis. Dabar Ka
nados lietuviams šis klausi
mas nerūpės ir bus galima 
lengviau atlikti kitas parei
gas. Karo metu jų yra daug. 

>štai, šio mėnesio 28 dieną 
prasidės Raudonojo Kryžiaus

vajus už $10,000,000. Vėliau 
bus kitos kampanijos 
Liaudies 
joms.
Taigi, gražus Kanados 

lietuvių 
suomenės laimėjimas. Mūsų 
dienraščių Laisvės ir Vil
nies vajai taipgi gražiai pa
vyko. Visa tai rodo, kad 
demokratinis judėjimas tar
pe Kanados ir Jungtinių 
Valstijų lietuvių žygiuoja 
pirmyn, nepaisant atkak
liausios opozicijos iš kry
žiokų pusės.

Bet
Balsas netrukdys

demokratinės vi-

HITLERINIS ORAS IR
NIEKŠŲ KVĖPAVIMAS
Smetonacių organas Dir

va (vas. 18 d.) rašo:
“Lietuvos reikalas Angli

joje, gaila pasakyti, nėra

Štai, Kodėl Reikalinga Visų Parama!

Len-
me-V • 

SIS

buvo 
giau 
gera 
mija 
Estiją.

Pasilieka dar trys respublikos, ku
riose Raudonoji Armija kol kas neįkėlė 
savo kojos nuo 1941 m.: tai Latvija, Lie
tuva ir Moldavija; Suomių-Karelų res
publikos taipgi dar didelės sritys yra 
suomių fašistų okupuotos.

Reikia manyti, kad neužilgo nešančioji 
laisvę Raudonoji Armija įžengs į Latvi
jos, Lietuvos ir Moldavijos respublikas. 
Kai kurie mano, jog iki š. m. birželio 
mėnesio šitos respublikos būsiančios iš
vaduotos. Mes, žinoma, neesame toki di
deli optimistai, tačiau galima tikėtis 
visko, ypačiai jei neužilgo bus atidarytas 
antrasis frontas Vakarų Europoje.

“Hitlerio pajėgos yra kelyje į kata
strofą,” nurodė maršalas Stalinas. Tai 
kitas reikšmingas pareiškimas žmogaus, 
kuris visuomet skūpus tuščioms kalboms.

Tarybų Sąjungos žmonės, užfrončio 
žmonės, nurodė Stalinas, garantuoja, 
kad jie apginkluos savo didvyriškąją 
Raudonąją Armiją, iki hitlerizmas bus 
sunaikintas.

Hitleriniai politikieriai tą žino, todėl 
jie siunčia, savo pasiuntinius į neutrales 
šalis ir per juos bando siūlyti atskirą 
taiką — siūlo ne tik Tarybų Sąjungai, 
bet ir Amerikai ir Anglijai. Bet Stali
nas pareiškia, jog to hitleriniai razbai- 
ninkai nepasieks.

Stalinas dar vieną reikšmingą sakinį 
įterpė:

“Stiprinimas paskyrių tarybinių res
publikų autonomijos sustiprins visą Ta
rybų Sąjungą.”

Tai, be abejo, didelė tiesa. Paimsime 
Lietuvą. Kai tik Raudonoji Armija į- 
žengs į tarybinės Lietuvos respublikos 
sostinę, Vilnių, reikia tikėtis, > kad ten 
tuojau sugrįš ir Paleckio-Gedvilo vy
riausybė ir pradės Lietuvos žmbnes or
ganizuoti didesnei kovai prieš vokiečius 
okupantus. Nereikia nei aiškinti, kad 
Lietuvos žmonės, tiek jauni, tiek seni, 
stos Raudonajai Armijai, lietuviškiems 
pulkams ir tarybinei Lietuvos vyriausy
bei talkon. Jie puikiai žinos, kad po šio 
karo visa Lietuva bus taip apvienyta, 
kaip ji niekad nėra buvusi.

Nėra šiandien jokia paslaptis, kad 
Paleckio-Gedvilo vyriausybė reikalaus 
Lietuvai ne tik Klaipėdos, bet, galimas 
daiktas, ir Tilžės ir Karaliaučiaus. O ją 
rems galingoji Tarybų Sąjunga su did
vyriška Raudonąja Armija.

Išlaisvinta ir apvienyta lietuvių tauta 
be baimės, drąsiai kurs naują, laimingą 
gyvenimą.

Panašiai darys ir kitos tarybinės res
publikos.

Tokias tai mintis maršalas Stalinas 
užakcentavo savo Dienos Įsakyme, iš
leistame 26-rių metų Raudonosios Ar
mijos

Šis paveikslas parodo, ne, vice-pirm.; Mary Sinke- 
kaip pavojingiausiose vieto- vičiūtė, sekr. Kom. nariai: 
se yra Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovai bei prie- 
teliai mūsų kariams nelai
mėje. Čia matote būrį para- 
šiutistų ir pastebėsite tarp 
jų iš kairės į dešinę 3-čią 
su Raudonojo Kryžiaus 
ženklu ant kepurės.

Iš parašiutų leidžiami ka
riai puldami kartais susi
žeidžia. O dažnai priešas 
sužeidžia juos. Jiems reikia 
greitos pagelbos. Tad Rau
donojo Kryžiaus pagelba y- 
ra su mūsų sūnais, vyrais ir 
broliais visuose frontuose, 
visose pavojingiausiose vie
tose.

Amerikos Raudon. Kry
žius yra pasimojęs sukelti. 
Karo Fondui $200,000,000. 
Mūsų visų amerikiečių yra' 
būtinas reikalas aukoti ir 
savanoriai darbuotis aukų 
rinkimui Raudonajam Kry
žiui. Turim sukelti tą su
mą!

New Yorko miestui yra 
paskirta sukelti $22,386,000. 
Taigi vietos Raudon. Kry
žiaus ateivių skyriaus di
rektorius Mr. J. F. Lurch 
atsikreipė ir į lietuvius, 
prašydamas padėti sukelti 
minimą sumą pinigų didie
siems Raudonojo Kryžiaus 
darbams. Mūsų atsakymas 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vui buvo: — Taip, Mr. 
Lurch, mes stojame į vajų! 
Ačiū už pakvietimą!

Tuojau tapo suorganizuo
tas komitetas, kuris ameri
koniškai pavadintas:

Lithuanian - American 
Committee

Antrašas: 427 'Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y Į Komi-

R. židžiūnas, Josephine Au- 
gutiene, Joseph Zakaraus
kas, Petras Kapiskas ir R. 
Mizara.

Raudonojo Kryžiaus atei
vių skyriaus direktorius 
Mr. Lurch aprūpino mus 
visa reikalinga medžiaga ir 
paliudijimais šiam vajui. 
Taigi mes pradėjome šį 
svarbų ir garbingą darbą. 
Kviečiame į talką visus lie
tuvius, visus savo šalį Ame
riką branginančius žmones. 
Prašome aukoti ir kviečia
me padėti rinkti aukas.

Dėl platesnių informacijų, 
rašykite ar asmeniškai 
kreipkitės į:

Lithuanian-American
Committee raštinę, 

‘ 427 Lorimer St.,
Brooklyn 6, N. Y.

Raštinė atdara kasdien 
ki 8 vai. vakaro; šeštadie
niais iki 5-tos valandos.

Remdami Raudonąjį Kry
žių mes teikiame pagelbą 
savo kariams visuose fron
tuose; gelbėjąme vokiečių 
ir japonų nuteriotiems žmo
nėms atkariautuose kraš
tuose; artiname Amerikos 
ir jos talkininkių pergalę! 
Ruošiame linksmą pasima
tymą su karą laimėjusiais, 
grįšiančiais kariais.

Raudonasis Kryžius vi
sur yra su mumis, taip ly
giai, kaip jis yra su mūsų 
kariais. Kurie gyvenate to
liau nuo New Yorko ir ne
galite veikti bendrai su Lie
tuvių Komitetu, aukokite 
amerikoniškose įstaigose, 
kur yra renkama aukos ir 
prisidėkite savo darbu.

i-

proga
tetą įeina šie asmenys: I 
Buknys, pirm,; K. Petrikie

Lithuanian - American
Committee

Penktadien., Vasario

Hartford, Conn.
tokiu energingumu kaip 
Amerikoje ginamas. Tą 
mums primena anglų žur
nalistas, Robert Machray.... 
žurnale Free Europe rašy
damas, Machray jpabrėžia 
kaip rusų pergalės sudarė 
politikoje orą, kuriame tei
sybei kvėpuoti sunku.”

Tikra tiesa — rusų per
galės “sugadino orą”. Bet 
kam? Ogi visiems hitleri
ninkams, jų pastumdėliams 
ir parsidavėliams, visiems 
išsigimėliams ir niekšams. 
Jie tiesiog kvėpuoti nebega
li. Jie baigia užtrokšti. Jie 
jau pradeda stipti. Pastips 
visi, kai pagaliau Jungtinės 
Tautos atidarys antrą fron
tą prieš hitlerinę Vokietiją 
ir padarys galą hitlerizmui.

Blogai Hitleriui, blogai 
tokiems Karpiams ir Mach- 
rajams. Jie rėkauja apie 
teisybę, bet turi mintyje fa
šizmą. Ot, kas kita, jeigu ne 
rusai, bet vokiečiai laimė
tų, tai Karpius ir Machray 
džiaugtųsi ir lengvai kvė
puotų. Ne teisybė laisvai 
kvėpuotų, bet fašistiniai 
niekšai.

PRIPAŽĮSTA, KAD ATEI
NA GALAS

Chicagos kunigų Draugas 
(vas. 17 d.) taipgi mano, 
kad fašistinės Suomijos ka- 
leina jau ateina — turės pa
siduoti ir pasitraukti iš ka
ro, arba bus paversta į 
griuvėsius. Draugas sako:

Kaskart vis daugiau kal
bama, kad suomiai baigsią 
karą. Tokį įsitikinimą reiškia 
Washington© valdžios sluoks
niai.

Pavyko Prakalbos ir Bus 
Teatras

Vasario 20 dieną įvyko pra
kalbos, kurias rengė Liet. Li
teratūros Draugijos 68 kuopa 
ir Moterų Kliubas. Kalbėjo D. 
M. šolomskas. žmonių buvo 
ne per daugiausiai, bet buvo 
patenkinti ir matydami, kad 
jau Lietuvos išlaisvinimas yra 
netoli, .kad reikalinga pagalba 
lietuviams kovotojams, tai tam 
reikalui suaukavo apie $100.

Tenka priminti, kad tą pat 
dieną buvo surengę prakalbas, 
neva Lietuvos “nepriklauso
mybės” minėjimui. Rengė sme- 
tonininkai, prisidengę kitais 
vardais, neva karo pagalbos 
ir labdaringumo skraiste. Gar
sino, kad kalbės ir miesto gas- 
padorius, bet kaip teko patir
ti, tai jis ten nedalyvavo.

žinoma, kiek teko iš kitų pa
arti, tai jie ten nekalbėjo apie 
tai, kaip hitlerininkai šimtus 
tūkstančių lietuvių išžudė, 
kaip apie pusę miliono išvarė 
į Vokietiją sunkiems darbams, 
bet bjauriojo Sovietų Sąjun
gą, Raudonąją Armiją ir lie
tuvius kovotojus.

Laisvės Choras ruošiasi per
statyti veikaliuką, kuris paro
dys, kaip Lietuvoj partizanai 
kovoja prieš hitlerininkus ir iš
gamas lietuvių tautos. Veika- 
liukas parodo tokius išgamas, 
kurie išskėstomis rankomis pa
sitiko hitlerininkus Lietuvoje, 
1941 metais, kaip ir Amerikoj 
ta lietuviškų kryžiokų spauda. 
Vaidinimas įvyks nedėlioj, ko
vo 5 d., 6 vai. vakare, Lietu
vių Piliečių vKliubo svetainėje, 
227 Lawrence St. Veikalas va
dinasi “Dėdės Silvestro Kie
me.” Prie to bus dar ir kome
dija. Prašome visus ir visas 
ateiti.

Dėdė Silvestras.*

manoma, kad suo- 
pavyks atsikratyti 
ir baigti karą su

vo-
ru- 
tik 
bet

miams 
kiečių 
sais. Suomiams rūpi ne 
taika su rusais padaryti, 
jie nori ir vokiečius išprašyti 
iš savo krašto.

Greičiausia, kad suomių 
valdžią turės priimti sovietų 
sąlygas, nes jiems nėra ki
tos išeities. Suomiai žino, 
kad, galbūt, netrukus, sovie
tų karo jėgos juos pultų vi
su smarkumu.

Bet, žinoma, Draugas 
prisega tokią uodegą: “Suo
mija nebūtų įstojusi į karą, 
jei Sovietų valdžia nebūtų 
reiškusi pretenzijų į jos že
mę ir nepriklausomybę.”

Betgi tai bjaurus melas. 
Tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Suomijos 1940 metais buvo 
pasirašyta taikos sutartis 
ir Suomijos nepriklausomy
bė buvo garantuota. Tačiau 
Suomijos fašistiniai valdo
nai' nerimo savo kailyje. 
Kaip greitai Hitleris pradė
jo karą prieš Sovietų Są
jungą, kaip pasiutę šunės 
suomiai fašistai metėsi ant 
Sovietų žemės ir paskelbė 
karą. Jeigu Leningrado 
žmonėms tiek daug reikėjo 
nukentėti šiame kare, tai 
didelė už tai atsakomybė 
krinta ant Suomijos. Suo
mijos fašistai tikėjo Hitle
rio pergalei šiame kare ir 
manė, kad jiems teks milži
niški Sovietų žemės plotai 
ir pats Leningradas.

Gęsta Hitlerio žvaigždė, 
temsta Suomijos fašistų vil
tys. Nebesitiki laimėti, at
kando dantis. Turės pasi
duoti ir turės atsisakyti nuo 
viešpatavimo Suomijoje. 
Suomija bus išlaisvinta ne 
tik iš hitlerininkų, bet ir iš 
Suomijos fašistų.

i Iš Raudonojo Kryžiaus Grupės 
Veikimo

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus Grupė laikė susirinkimą 
vasario 17 d., parapijos svetai
nėje. Iš iždininko raporto pa
sirodė, kad mūsų grupė dabar 
turi banke pinigų $694.02. Ba- 
zaro komisija raportavo, kad 
pajamų buvo $472.48, išeigų— 
$220.85, tai pelno liko $251.63. 
Pusė pelno bus perduota Rau
donajam Kryžiui, o pusė pasi
liks mūsų grupės ižde.

Nutarta pasiųsti dovanų lie
tuviams, tarnaujantiems Dėdės 
Šamo karo tarnyboje. Kurie 
yra užsienyje, tiems pasiųsti 
po $2 vertės pundelį, o kurie 
yra Amerikoje, tai po $2 če
kį. Tai bus velykinė dovana 
mūsų miesto ir apylinkės jau
nuoliams, kovojantiems 
hitlerizmą ir Japonijos 
rializmą.

Dar daug Hartfordo 
vių nėra pridavę savo 
arba giminių antrašų, 
tarnauja, 
man, arba
mūsų pirmininkui: V. Kaunie
tis, 159 Russ St., Hartford, 
Conn, antrašu. Tada ir jiems 
bus pasiųsta dovanėlių, nuo 
mūsų komiteto.

Buvo skaityta net keli laiš
kai nuo kareivių su padėkavo- 
ne už kalėdines dovanas. Visi 
labai džiaugiasi, kad mes juos 
nepamiršome.

Nuo mūsų bazaro dar liko 
daug suaukotų daiktų, tai nu
tarta surengti
kad sunaudoti juos. Nutarta 
rengti Piliečių Kliubo svetai
nėje, nes kliubas tokiems tiks^ 
lams svetainę duoda veltui.

W. Brazauskas,
LRKG Vice-Pirmininkas.

prieš 
impe-

lietu- 
vaikų 
kurie 

Prašome’ priduoti 
pasiųsti antrašus

bingo,” pars,

BE 100% 
WITH YOUR

Kviečiame į dienraščio Lais
vės bazarą! Įvyks kovo-March 
3, 4 ir 5 dd., Grand Paradiso 
salėse, 318 Grand St., Brook-
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Buvusiojo Amerikos Ministerio 
Lietuvai Knygą Perskaičius

Waterbury, Conn.

Prieš suvirs metus lietuviškieji smeto- 
nininkai pradėjo rinkti iš lietuvių visuo
menės aukas “svarbiai knygai” išleisti. 
Kiek iš viso jiems pavyko pinigų sukau- 
lyti, nežinau, bet jų plačiai skelbtoji 
knyga jau pasirodė. .Ji vadinasi “Time
less Lithuania,” 300 puslapių, gremėz
diško formato, prasto apdarymo — vos 
spėjus perskaityti ir jau pasileido.

Knygos autoriumi yra buvęs Ameri
kos ministeris Lietuvai, liuteronų kuni
gas, Owen J. C. Norem, iš Montanos.

Neseniai įvykusiame tautininkų-fašis- 
tų “seime” ponia Zosė Smetonienė ir p. 
Karpius pareiškė, jog prieš nutroškimą 
Antanas Smetona labai daug darbo įdė
jo kalbama jai knygai parašyti. Galimas 
daiktas. Atydžiai perskaitęs, apdairus 
skaitytojas prieis tokios išvados: Smeto
na čia daugiau pasidarbavo negu kuni
gas Noremas. Susipažinęs su Smetonos 
rašymo stiliumi, skaitytojas drąsiai tvir
tins, kad tūli sakiniai taip ir prašosi bū
ti atverstais atgal į lietuvių kalbą.

Kitas dalykas: politinė knygos linija: 
Perdėm per visą knygą kyšo du niekaip 
nenustelbiami dėsniai: (1) rusų tautai 
neapykanta, ir (2) akiplėšiškas -smeto
ninio režimo teisinimas, paties Smetonos 
garbinimas ir lietuvių tautos žeminimas.

Kas gi kitas galėtų būti toks nachališ- 
kas susmukusio savo režimo teisintojas, 
jei ne pats “tautos vadas” (Dieve, gel
bėk jįdš pragaro gelmių).

Bet knygos autoriumi visvien oficia
liai yra ministeris Noremas ir, besilaikąs 
žurnalistinės etikos žmogus turi skaity
tis su Noremu, o ne su jau neesančiuoju 
Antanu Smetona.

Arti 100 knygos puslapių paaukota 
neva Lietuvos istorijos dėstymui iki pir
mojo pasaulinio karo, o likusieji du treč
daliai — Smetonai ir smetonizmui tei
sinti ir garbinti.

Pačioj “istorijos” pradžioje min. No
remas uždeda lietuviams nacių naudoja
mą ir jau gan nuvalkiotą antspaudą, bū
tent, kad lietuviai esą “aštriai nužymėti 
arijai” (“sharply marked Aryans”), ta
rytum tas padarytų kuo nors mūsų tau
tą prakilnesne ar gabesne už kitas. Tuo 
pačiu sykiu Rusija autoriui esanti 
“orijentalė,” lytinė, azijatiška, totoriš
ka. Tačiau su ta “orijentale” ir “azija- 
tine” Rusija Lietuva gan gražiai sugy
venusi. Kaip pats autorius pripažįsta, 
“du Gedimino sūnūs, Algirdas ir Lu- 
bartas, vedė ruses karalaites” ir krai
čio gavę “Vitebsko ir Volinijos provinci
jas” (p. 38). Vadinasi, jau 14-tajame 
amžiuje arijų kraujas buvo sumaišytas 
su totorių!

Autorius pakartodamas “aiškina,” 
kaip Lietuvos kunigaikščiai kovėsi su to
toriais, su rusais, kaip Vytautas pasi
skelbė “Juodosios jūros viešpačiu” (p. 
43), nesuprasdamas, jog lietuvių tautos 
nelaimė ir buvo tame, kad tūli josios 
valdovai skėlbėsi “Juodosios jūros vieš
pačiais,” pamiršdami Baltijos jūrą, ku
rios pakraštyj lietuviai gyvena.

Bet, jeigu Noremas tiek daug vietos 
paaukoja mažareikšmiams dalykams, tai 
veltui skaitytojas jieškotų jo knygoje di
džiulės svarbos įvykių objektyvaus api
būdinimo.

Žalgirio mūšiui (1410 m.), kuriame 
teutonų ordinui buvo užduotas mirtinas 
smūgis, — mūšiui, kuris iš tikrųjų pa
kėlė Lietuvos vardą pasaulio akyse, ir 
kuris Lietuvai turėjo milžiniškos reikš
mės, kun. Noremas paaukoja iš viso aš- 
tuonias eilutes! Ir tose’eilutėse daug ne
tiesos. Girdi, Vytautui padėję vokiečius 
sumušti lenkai ir... totoriai (čia toto
riai jau geri!). Bet kiekvienam šiandien 
aišku, kad tame istoriniame mūšyje da
lyvavo ir rusai, ir baltarusiai, ir cechai. 
Be jų talkos vargiai lietuviai būtų galėję 
teutonų galią sutriuškinti.

Aprašydamas Napoleono užpuolimą 
(1812 m.) ant Rusijos ir jo nugalėjimą, 
Noremas (p. 75-76)) kibirus tulžies iš
lieja ant rusų. Jie, girdi, “naikinimo 
meistrai”; Napoleonas nežinojęs, kad už 
ruso “šviesiai melsvą apgavikišką akią 
slėpėsi pasiutęs užmušėjas, žudytojas...” 
Rusai “sadistai,” sako mums Noremas, 
ir sujungę sadizmą su šalčiu, jie nugalė
jo francūzus, vokiečius ir kitus įsiveržė
lius!. .. /

Akylam skaitytojui nereikia aiškinti, 
kad šitie min. Noremo epitetai didvyriš
kai rusų tautai “apibūdinti” yra paimti 
iš šių dienų Goefrbelso “dėstymų,” iš jo 

leksikono. Taip, naciai kaip tik pana
šiai šiandien krikštija “barbarus rusus,” 
milijonus “viršžmogių arijų,” nacių nai
kinančius Rytų Fronte.

Koks “supuolimas”!
Tokio dalyko, kaip 1905 m. revoliucija 

Rusijoje Noremui visai nebuvo. Sukili
mas įvykęs tik Estijoj ir Latvijoj, o Lie
tuvoje jis radęs atgarsio (p. 88) ! J. Ga
brys buvęs revoliucionierius Lietuvoje, 
suorganizavęs valstiečių sąjungą, kuri 
raginusi žmones nemokėti caro valdžiai 
taksų ir ištraukti tūlus mokytojus!

Mat, kaip dalykai ėjosi (pagal min. 
Noremą ir Antaną Smetoną) !

Padorus žmogus pasakys: Bet tai iš
kraipymas faktų, tai melas!

Taip, bet kuriam gi kitam tikslui ši 
knyga buvo leidžiama?!

Pirmojo pasaulinio karo metu lietu
viai valstiečiai džiaugėsi vokiečių okupa
cijos atneštu “pastovumu ir saugumu” 
(p. 92) rašo Noremas. Jeigu vokie
čiai ką nors ėmę iš valstiečių, tai jie ir 
žiūrėję, kad “valstiečiui palikti užtenka
mai arklią, ir karvių” (p. 93) f

Matot, koki vokiečiai imperijalistai 
lietuviams buvę geri. Tikėkit, kad jie ir 
šiandien toki, ir nieko prieš juos nesaky
kit!

1917 m. rugs. 18 d. sušauktoji Vilniu
je konferencija, kurioje buvo išrinkta 
smetoniškoji taryba, buvo ne vokiečių 
sumanymu, bet “pačių lietuvių” inicia
tyva !

1917 m. gruodžio 11 d. smetoninė ta
ryba, kaip jau kiekvienas, norįs žinoti— 
žino, nutarė sujungti Lietuvą “amžinais 
ryšiais” su kaizerine Vokietija.

Kaip gi tą aiškina Noremas?
Jis rašo, jog taryba “prižadėjo, kad 

naujoji tauta (Lietuva) gyvens nuolati
nėje taikoje su Vokietija” (p. 95).

Yra žmonių posakis: “Jeigu joti į 
pragarą, tai joti geru arkliu.” “Timeless 
Lithuania” autorius, matyt, nusitarė: 
Jeigu kirsti netiesą, tai kirsti smarkiai!

Na, ir nuo čia prasideda Smetonos 
garbinimas. 1918 m. Smetona gavęs iš 
Vokietijos 100,000,000 markių paskolą. 
Kam? Noremas nepasako, bet kiekvie
nam aišku, kad vokiečiai kapitalistai tą 
paskolą davė Lietuvos žmonėms slopinti, 
kurie kilo prieš vokiškuosius okupantus 
.ir prieš besiformuojančią lietuviškąją 
pro-vokišką valdžią.

Tenka priminti, kad visas nuo 1918 
m. iki 1926 m. Lietuvos istorijos laiko
tarpio aprašymas autoriaus, tiksliai 
ar ne, supainiotas, ir sunku surasti, kur 
vienas, kur du.

Tik 1926 metai Noremui atidarė akis 
ir nuo čia jam lengva “istorija dėstyti” 
—nuo 1926 m. gruodžio mėnesio, kuria
me Smetona ki Voldemaru smurtu nu
vertė liaudininkų valdžią ir įvedė Lietu
von fašizmą.

Kam Smetona griebėsi fašistinio 
smurto? Kaip tą aiškina autorius? 
O gi taip, kad socijaldemokratų partijoj 
buvo daug komunistų, kad komunistų 
partiją sudarė 80 nuoš. žydų, o 20 nuoš. 
kitokių “nelinksmą žmonią” kad Sleže
vičius norėjęs palaikyti gerus santykius 
su Tarybų Sąjunga ir jis, Sleževičius, 
buvęs Maskvoje gražiai vaišinamas. Vis 
tai “argumentai” už fašizmą. Bet 
svarbiausias min. Noremo argumentas 
bus šis:' demokratinė santvarka lietu
viams buvo nepažįstama. Demokratiniai 
principai galėję būti geri Amerikos žmo
nėms, bet ne Lietuvos. Lietuvos žmonės 
buvo reikalingi “stiprios vadovybės” (p. 
126). Seime kalbėję, kaip kas norėję, 
laisvai, todėl Smetonai ir jauniems kari
ninkams ir parūpo “išgelbėti tautą,” 
smurtu nuversti demokratinę vyriausy
bę ir duoti Lietuvai “stiprią vadovybę”!

Šitaip demagogiškai, bet drąsiai, min. 
Noremas per akis pasauliui “aiškina,” 
žemindamas lietuvių tautą!

Smetona tą patį nuolatos teigdavo. 
Girdi, lietuvių tauta dar nepribrendusi 
pati valdytis, ją turįs valdyti parinkta
sis “tautos vadas,” Jokis kaip jis pats.

Panašiai sakė Mussolinis. Panašiai 
sakė Hitleris. Panašiai sakė ir sako Is
panijos Franko ir kiti fašistiniai raka- 
liai!

Ir tą melą, tą baisą lietuvią tautai pa
žeminimą, šiandien kartoja buvęs Ame
rikos ministeris Lietuvai kun. Noremas! 
O lietuviškieji fašistai-smetonininkai jį 
skleidžia savo pasekėjuose ir netgi renka 
iš žmonių aukas tuometę • kada mūsų

Trečias PuslapisLaisve, Lithuanian Daily News

Paveikslas trauktas kur nors Ukrainoje. Raudonosios Armijos kapitonas N. 
Pesegov diriguoja šūvius j nacių pozicijas.

kraštas kariauja prieš fašizmą!... v
Kun. Noremas skelbia, kad 1926 ni. 

fašistinis smurtas Lietuvoje įvykęs “be 
kraujo praliejimo” (p. 129). Tai kas, 
jei keturis darbininkų vadus Smetona 
sušaudė! Noremui jie ne žmonės ir jų 
kraujas — jam tik rašalas. Tautininkų 
partija užgimė ir pradėjęs greit krista
lizuotis tautinis sanjausmas, kuris buvęs 
“stipriai konservatyvus” (p. 130).

Kai 1928 m. Voldemaras išvyko į Lon
doną, tai Smetona “pataisė” krašto kon
stituciją, supanašindamas ją su Ameri
kos konstitucija! (p. 133.) Na, ir nuo 
čia prasidėjo lietuvai gerlaikis! Smetona 
uždarė socijal-demokratų, socijal-liaudi- 
ninkų ir krikdemų partijas, opozicijos 
balso Lietuvoje nebeliko. Vis tai dėl di
delio gerbūvio. Suvalkijos ūkininkai, 
tiesa, buvo šaudomi, bet tai ne ūkinin
kai, o vokiečių teroristai!...

Jei ne Smetona, jei ne Tūbelis, jei ne 
Jadvyga Tubelienė ir kun. Mironas, tai, 
pasak kun. Noremo, lietuvių tauta gal 
būtų sau ir skurdusi nelemtu gyvenimu. 
Bet Smetona atvedė Lietuvą į gerbūvį su 
nauja konstitucija, “panašia į Ameri
kos, su fašistiniu seimu, kuris veikė iš
vien su Smetona, kaip Amerikos kongre
sas 1931 metais veikė išvien, sutartinai 
su prez. Roosęveltu!...

Be jokios 4 atodairos Noremas žemina 
demokratines Amerikos institucijas, 

, gretiųcjąmas. prię jų fašistines!
Net poroje vietų autorius bando ope- 

. ruoti tokia smulkmena: Kai tik Lietuvą 
buvo paskelbta nepriklausoma, joje" tuo
jau buvusi įvesta metrinė sistema. 
Kam? Tam, kad Lietuva norėjusi juo 
greičiau atsipalaiduoti nuo Rusijos ir 
susimodernizuoti, eiti išvien su Vakarų 
kultūra.

Sąmoningai ar ne, kun. Noremas ir 
čia nusikalba: Tarybų Sąjungoje šian
dien veikia metrinė sistema, o tuo pačiu 
sykiu Anglijoj ir Amerikoj dar vis tebe
veikia angliškoji svarų ir mylių sistema. 
Ar blaiviai protaująs žmogus gali saky
ti, kad dėl1 to Anglija ir Amerika yra 
atsilikusios?!

Nepraleidžia min. Noremas ir Sovietų- 
suomių karo. Štai, kaip ten buvę: Sovie
tai nepajėgę nugalėti. Mannerheimo tvir
tumų linijos, nes rusų tankai buvę pras
ti. Per visą žiemą kariavę, rusai tik tiek 
telaimėję, kad bombardavo “neginkluo
tuosius miestus su namais ir liuteroną 
bažnyčiomis, ir mušdami moteris ir vai
kus ...” (p. 163).

Pavasarį, sako rašytojas, Stalinas 
“kreipėsi pas savo prietęlią, Adolfą Hit
lerį. Jis, Stalinas, norėjo pulko karinin
ką, kurie pravestą rusus per suomią li
nijas. Nors koki 100-150 vokiecią ka
rininką nusižudė, užuot ėję tarnauti 
bolševikams (“pasak konfidencialių di
plomatinių informacijų”!), užteko vo
kiecią karininką, kurie nuvyko į frontą 
ir padarė rusą užpuolimus pasekmin
gais ...” (p. 163).

Matote, kaip ten dėjosi. Argi ne taip 
rašė Keleivis, Dirva ir jiems panašios 
veislės gyvūnėliai?! (Beje, gal malonėtų 
min. Noremas paaiškinti, kas šiandien 
tiems atsilikėliams rusams vadovauja 
kare prieš vokiečius, suomius, vengrus, 
rumunus?)

Kada autorius šitaip remia vėjais 
savo teigimus, kad sugriauti visiems 
žinomuosius faktus, tai juo mažiau skai
tytojas turi teisės iš jo tikėtis objekty- 
viškumo aprašyme 1940 m. įvykių Lie
tuvoje.

Pasmerkia Noremas Justą Paleckį, 
kuris, pasak jo, esąs kriminalistas, 
todėl, kad jis kovojęs prieš smetoniškąjį 
režimą ir už tai buvęs įkalintas!

Jeigu Paleckis galima skaityti krimi

nalistu, tuomet ir visa demokratinė Lie
tuva yra tokia: ji buvo Smetonos perse
kiojama, įkalinta, kankinama ir prieš 
Smetoną kovojo.

Paleckis, girdi, neteisėtai buvęs pa
skirtas liaudies vyriausybės galva, nes 
Merkys jam tokios teisės negalėjęs su
teikti, na, o Smetona — “Mr. Smetona, 
the President, was at this time a guest 
of the German government.” (p. 178).

Tai nors vienas kun. Noremo teisin
gas pareiškimas: Smetona buvo vokiecią 
valdžios, Hitlerio, svečias! Mes tą nuolat 
sakėme, bet lietuviški fašistai vis bandė 
užginčyti.

Liaudies vyriausybė, tarybinė vyriau
sybė Lietuvoje autoriui kaip ir Antanui 
Smetonai — kaulas gerklėje. Todėl ją 
visaip žemina, niekina. Tie lietuviškieji 
kvislingai, kurie sykiu su Smetona buvo 
svečiais pas Hitlerį, o paskui padėjo hit
lerininkams Lietuvą okupuoti, padaromi 
Lietuvos “patrijotais.”

Viskas tarytum išeitų iš Kubiliūno, 
Pakšto ar kitokio kvislingo bei jo pus
brolių burnos!

Kad “Timeless Lithuania” yra atvira 
fašistinės propagandos knyga, be abejo, 
to neužginčys nei pats minist. Noremas. 
Knygos autorius nesurado nei vienos an
gliškos knygą leidyklos Amerikoje, su
tinkančios jo knygą išleisti arba bent 
duoti jai naudoti savo firmos vardą. Ją 
išleido “Lietuvai Laisvinti Sąjunga,” 
smetonininkų sukurta ir palaikoma.

”■•■■“•Knygoš’ špauda prasta; sulankstymas 
gremėzdiškas.

Savaime kyla klausimai: Kam Nore
mas, buvęs ministeris Lietuvai, šitą kny
gą rašė?

O jei ne jis ją rašė, tai kam jis sutiko 
duoti leidėjams naudoti savo vardą?

Man neaišku.
Gal tą galėtų atsakyti tik tie, kurie 

O. J. C. Noremą gerai pažįsta.
Bet spėti galima visaip.
1. Gal min. Noremas labai godus pi

nigo žmogus, tai jis šią knygą rašė dėl 
to, kad jam tautininkai-fašistai brangiai 
užmokėjo.

2. Gal jis yra to tipo žmogus, kuriam 
demokratija nepatinka, bet labai patin
ka fašizmas, tai jis siekėsi fašizmą po- 
puliarizuoti angliškai skaitančioje visuo
menėje.

3. Gal Noremas nėra aštrus demo
kratijos priešas abelnai, o tik Tary
bų Sąjungos ir Jungtinių Tautų vieny
bės priešas, tai jis mojosi pasėti prieš 
Tarybų Sąjungą nuodų.

4. Gal autoriui Antanas Smetona yra 
kuo nors labai užsipelnęs, tai jis bandė 
jį “atstatyti” amerikiečių akyse, o kad 
“atstatyti” Smetoną, reikia garbinti fa
šizmą ir žeminti visą lietuvių tautą, ku
ri Smetonos taip neapkentė.

Kaip ten bebūtų, “Timeless Lithuania” 
knygos autorius bando užduoti lietuvių 
tautai smūgį jos pažeminimu ameri
kiečių akyse, teigimu, būk ji nepribren
dusi demokratiškai pati valdytis, būk 
jai reikalinga “stipresnė vadovybė” (fa
šistinis režimas). Ir dėl to lietuvių tau
ta ilgai atsimins minist. Noremo “žygį” 
ir mokės jį tinkamai įvertinti.

Knyga labai netobulai parašyta, su
velta “kur galva, kur uodega” ir ją ga
vęs retas žmogus turės tiek kantrumo 
perskaityti, kiek turėjo šitų žodžių ra
šytojas. Politiniai subrendesnis skaityto
jas, iš kitos pusės, tuojau pamatys joje 
kyšojančias fašistinio gyvūnėlio ausis ir 
greit supras autoriaus siekimus.

Tenka manyti, kad šis kun. Noremo 
darbas padarys nesmagumų ir valstybės 
departmentui, siuntusią jam jį ministe- 
riu į Kauną. R. Mizara.

Dar Apie A. Strižauską.

“žemė tebūna lengva tau ii- <• 
sėlis!

Aš čia ne verkt atėjau— 
O tiktai tavo prisiekti idėjai-— 
Keršyti priešams labiau 1”

Priesfašistinė kova atskyrė 
nuo mūsų didžiai mylimą Al
bertą Strauss (Strižauską) —■ 
gabų veikėją progresyvių jau
nuolių darbuose.

Albertas padėjo savo galvą 
Anglijos srityje, kovodamas, 
kad mūsų demokratiniai idea
lai galėtų gyvuoti, kad mes ir 
mūsų vaikai galėtume vesti 
laisvą gyvenimą.

Albertas Strauss, baigęs 
mokslą Rūssell . Grammar 
School ir Leavenworth High 
School, kur jis atsižymėjo 
moksle ir atletikoje. Į karą 
Įstojęs, mokinosi ant radio 
operatorio, Scott Field, Ill. Po 
tam tuoj buvo išvežtas per 
jūras. Vis jis buvo linksmas ir 
užganėdintas su savo paskir
tais darbais.

Nuo mažo vaiko dirbo, kiek 
laiko turėjo, tarpe mūsų orga
nizacijų — lietuviškų ir ameri
koniškų. Darbus atliko nuo 
mažiausių iki didžiausių — 
nešiojo plakatėlius, aktyviai 
dalyvavo Waterbury LDS, 
taipgi konferencijose. Per il
gus metus dainavo Vilijos 
Chore, tankiai atlikdamas te- 
noro solo. Taipgi dalyvavo vei
kalų perstatymuose, rengia
muose choro ir ALDLD, pui
kiai atlikdamas savo roles. Al
bertas niekad neatsisakė pa- . 
daryti draugam loską.

Atlikdamas savo kariškas 
pareigas, jis atsiskyrė nuo 
mūsų. Tiek reikia prisiminti, 
kad mirtis, tai nėra tragedija; 
tikra tragedija, tai yra gyvent 
nevertą gyvenimą, — pilną ne
naudingų darbų. Tik narsūs 
miršta. Nors Albertas buvo tik 
24 metų, bet jis per tą trum
pą laiką užėmė labai svarbią • 
vietą mūsų širdyse, nes jis la- 
bai; daug nuveikė tarpe jau-*" ' 
nuolių. Mes, Alberto' draugai, 
turime didžiuotis su jo dar
bais ir stoti Į kovą narsiai, kad < 
atkeršyti už jo belaikinį atsi
skyrimą iš šio pasaulio.

čia dar prisiminsiu, kad se
kami buvę Vilijos Choro vei
kėjai dabar jau eina kariškas 
pareigas:

S/Sgt. Stanely Jegela, U.S. 
Army; Pvt. Albert Jegela, U. 
S. Marines, dabar randasi 
Marshall salose — sūnus Wal- 
terio ir Antaninos Jegelų; Cpl. 
Albert Chesnas, U.S. Army; 
Pvt. Peter Lenartavičius, U.S. 
Army (vedęs su Birute Ches- 
niute); Pvt. Albert Barkaus
kas, U.S. Army Air Corps; Pe
ter Kukanskis, chief petty of
ficer, U.S. Navy; Peter Moros, 
seaman, U.S. Navy; Edward 
Dvilinskas, seaman, U.S. Na
vy; John Jesulevich, U.S. Ar
my; Alphonse “Red” .Lusas, 
U.S. Army; Walter Miknas, 
U.S. Army; John Polmon, U.S. 
Army Air Corps; Edward Kri- 
paitis, U.S. Army; Matthew 
Kukanskis, U.S. Army Engi
neers. B. D. ,

DOLERIS GREITAI NU
EINA NIEKAIS; BET ČIA 

JIS Į NAUDĄ NUEIS!
Kuomet įsigysite

Atlikto Kriukio

DAUG LABU DIENU
Tyro vandenėlio dėka, 
Jau ir doleris atlieka, 
O pirmiau gi, įsigėręs, 
Jį numesdavau ant nieko. 
(Rinkiny plačiau rasi.) ' ’
Kaina su Prisiuntimu $1

Kreiptis pas autorių
R. ŽIDŽIŪNĄ | 

arba Laisvės Administracijoj
427 LORIMER STREET 

Brooklyn, 6, N. Y.
Bostoniečiai šią knygą galit 
gauti pas. Ig. Kubiliūną.
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HARRISON-KEARNY, N. J
LLD 136 kp. ruošia parengimą 

vasario 27 d., 2 vai. dieną. Labor 
Lyceum, 15-17 Ann St. Harrisone. 
Rengiame labai geram tikslui, ka- 
r>ės bonų pirkimui ir nukentėjusiai 
Lietuvai gelbėti, dabar ir po karui. 
Kviečiame visus geros valios lietu
vius dalyvauti, smagiai praleisite 
laiką. Bus skanių naujoviškų valgių, 
todėl ir nevalgę atėję, nesirūpinki
te, gausite pakankamai. — Kom.

(46-47)

AUDRŲ PAGIMDYTI
I 2-11-44 N. OSTROVSKIS -11—

PHILADELPHIA, PA
Užkibo ant Smurtininkų

Meškeres

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

(Tąsa)
— Koks aš bėglys? Buvau Rusijoje ne

laisvėje, dabar grįžtu į tėviškę. Prašau 
pasižiūrėti, — pažemindamas balsą at
sakė kareivis.

Šmultkė peržiūrinėjo sulaikytųjų do
kumentus. Suvalkiotame, purviname pa
žymėjime, išduotame karo belaisviui Me
čislovui Pšigodskiui, buvo primuštas Ki
jevo karo komendantūros antspaudas su 
trumpa pastaba: “Patikrintas. Invalidas. 
Leista pravažiuoti ligi gyvenamosios 
vietos.” Antrasis pažymėjimas buvo iš
duotas Stanislovo Rajevskio, Varšuvos 
vandentiekio monterio, vardu,—jam bu
vo taip pat leista nuvažiuoti į jo šeimos 
gyvenamąją vietą.

— Ką tu veikei Rusijoje po septynio
liktųjų metų?

— Bulves kasiau, pone vyresnysis lei
tenante.

Kareivio atsakyme Šmultkė sugavo pa
slėptą pašaipą.

— Nieko, tu man pasėdėsi, kol mes 
viską išaiškinsime... O kodėl jūsų pažy
mėjime nėra vizos? — kreipėsi Šmultkė 
į aukštąjį, nejučiomis jį pavadindamas 
“jūs.”

— Aš vokiškai nemoku, — atsakė šis 
lenkiškai.

— Jis lenkas ir jūsų nesupranta, — 
išvertė kareivis, — mes kartu važiavo
me. Jis taip pat ėjo vizos į komendan
tūrą, bet ten nebuvo kam prispausti. Mes 
kaimynai, vietiniai.

Aškinimai nepadėjo. Visas šias die
nas Šmultkė taip buvo susinervinęs, jog 
sunkiai susilaikydavo neišsišokęs. Dabar 
jam labai norėjosi pilti per žandą tam 
mužikui, kurs dar prieš savaitę drebėjo 
prieš kiekvieną karininką, o dabar, kai 
toje idiotiškoje Austro-Vengrijoje užvirė 
košė, įžūliai drįsta kalbėti tokiu tonu.... 
Kas gi bus toliau? Šiandien išvarė iš 
traukinio penkiasdešimt septynis bėg
lius, vienuolika iš jų ginkluoti. O teleg
ramos įspėja, kad prasideda visuotinis 
bėgimas. Jeigu ta banga atsiris ligi čia... 
Velnias griebtų!

— Nugabenkite juos į komendantūrą! 
’’’Rytoj patikrinsime, ar tikrai jie gyve

na šiame mieste.

— Na, štai, atvažiavome, vadinasi! 
Perkis dabar toje blakidėje visą naktį... 
Rytą jis išsiaiškins!... Visą mėnesį važia
vau, prisikasiau ligi namų, o čia ant pa
ties slenksčio tave už grotų! Na, neduok, 
viešpatie, kad toks man tamsioje vietoje 
į rankas patektų! — sugriežė dantimis 
Pšigodskis, siūtingai sviesdamas savo

krepšį ant medinių grėdų, kai juos užda
rė tuščioje areštinėje.

— Tu pats truputį kaltas, bičiuli. Rei
kėjo su jais kiek švelniau. Kur tu, at
virai kalbant, gyveni?

— Čia pat, netoli miesto, Mogelnickių 
dvare.

— O kas ten tavo?
— Gi žmona, tėvas, brolis.... Aplamai, 

žmonių per velnią. Nebijok, gerai gyve
na! Mūsų giminė nuo neatmenamų laikų 
tarnauja kambariniais Mogelnickiams.

Tėvas — ekonomas, brolis — kambari
nis, mano žmona — kambarinė. 0 aš 
šėrikas pas juos buvau. Į kambarinius 
neėmė — snapas neišdegė. Bet ir aš pats 
būčiau nėjęs, šuniškas amatas! Stovėk 
ant paskutinių kojų ir vizgink uodegą, 
kai šeimininkas tau per nosį spraksi. Su 
arkliais kur kas maloniau.

Rajevskis pasitiesė ant grėdų liemenę, 
nusiėmė kepurę ir atsigulė, atsigręžęs 
veidu į kareivį. Šis žiūrėjo į sidabruo
jančius kaimyno plaukus.

— Kiek jums metų, pone Rajevski?
— Keturiasdešimt penkeri. O ką?
— Šitai, žiūriu, žilas visas. Kodėl 

taip?
Rūstūs, gauruoti Rajevskio antakiai 

sukrutėjo.
— Pasitaiko, kad pražyla ir dviejų de

šimtų.
Keletą minučių abu tylėjo.
— Paslaptingas žmogus jūs, pone Ra

jevski, — pagaliau ištarė Pšigodskis, — 
aš jau seniai stebiu jus. Štai, vokiečiui 
pasakėte, kad nesuprantate, o juk, tai 
netiesa!

Rajevskis atidžiai pasižiūrėjo į jį. Pši
godskis ramindamas nusišypsojo: .

— Galite nesirūpinti, pone Rajevski! 
Aš nors ir šuniškos kilmės, bet dar vel
niui sielos nepardaviau. Aš taip pat tu
riu apie ką pagalvoti. Jeigu toji vokiška 
dešra būtų žinojusi, kokias aš visais tais 
metais “bulves kasiau,” tai būtų kitaip 
su manim šnekėjęs. Jeigu įdomu, galiu 
jums šį tą papasakoti iš savo gyvenimo. 
Vis tiek mums nėra kas veikti. Taip lai
kas greičiau praslinks...

Rajevskis stebėjo neramius kareivio 
judesius.

— Žinote, ką aš jums pasakysiu, Pši- 
godski? — ne iš karto atsakė jis. — Ne 
visada reikia viską pasakoti, ką nori. Jūs 
atrodote man padorus žmogus. Tačiau 
dabar ne toks metas, kad būtų galima 
tai, ko nereikia, kalbėti. Štai, pavyzdžiui, 
nebūtumėte vokiečiui numynę nuospau
dos, abu'mes dabar jau sėdėtume na
mie...

(Bus daugiau)

valdyba, 
parašyti, 
ant sme-

Kelios dienos atgal, trumpai 
parašiau apie vietos lietuvių 
Raud. Kryžiaus ir Karo Per
galės Komiteto susirinkimą, 
įvykusį vas. 10 d., kuriame bu
vo r e n karna na u j a 
Dabar noriu plačiau 
kaip katalikai užkibo 
tonininkų meškerės.

Iki šiol valdyba buvo tarp- 
sriovinė, susidedanti iš katali
kų, demokratinių lietuvių, vie
nas keleivinis, ir vienas smeto- 
nininkas. Nors komiteto pir
mininkas J. Kavalauskas vie
šai save persistatydavo bešališ
ku, bet užkulisiniais keliais 
veikė prieš pažangesnius lietu
vius. Dabar tik trumpai pažy
mėsiu, kad pirm. J. Kava
lauskas niekuomet nesitarė su 
pirmu vice-pirmininku J. Lu
koševičių, iždininku J. Rainiu, 
nė su raštininke J. Šmitiene. 
Visuomet direktyvas gaudavo 
iš smetonininko antro vice-pir- 
mininko K. žadeikio ir kelei
vinio “socijalisto” J. Griniaus. 
Pirm. J. Kavalauskas tankiai 
su komiteto tarimai nesiskai- 
tydavo, elgdavosi sauvališkai, 
bet, kad nesuardžius vieningu
mo karo rėmimo darbuose, de
mokratiniai lietuviai, laiks nuo 
laiko, padarydami švelnias pa
stabėles ir kentė. Bet smeto- 
nininkam, garbintojam fašisti
nės diktatūros, kad ir švelnios 
pastabos, nepatiko. Ir štai, pri
sikalbinę vietinių 3-jų parapi
jų klebonus, susigabena ke
lias dešimtis moterėlių į metinį 
komiteto ir draugijų atstovų 
susirinkimą ir išrenka valdybą, 
kuri iš anksto buvo jų kokusi- 
niame susirinkime nuskirta.

Ar tokia valdyba priešaky
je su smetonininkais: Kava
lauskas, žodeiko, Pūkas, Bir
žietis, Paschall, visuomenė ga
lės pasitikėti ? Pažiūrėsime! 
Kaip jau žinote, Philadelphi- 
jos lietuviai praeitą vasarą, 
bėgyje trijų mėnesių išpirko 
arti pusės milijono dolerių ver
tės bonų nupirkimui bombe- 
rio. Atžymėjimui komiteto dar
buotės buvo surengtas ban- 
kietas sausio 9 d. Bankieto 
pelną komitetas nutarė skirti

Raudonajam Kryžiui. Štai tas 
įdomus bankieto raportas, ku
rį susirinkime išdavė ne ban
kieto rengėjai — Kavalaus
kas ir žadeiko, bet fin. rašti
ninkė G. Ramanauskienė. 
Įplaukų buvo $1,706.15, o pel
no liko tik $154.82! Bilietų po 
$3 ypatai parduota 419. Už 
bilietus pasidaro įeigų $1,- 
257. Valgio lėkštė kainavo 
$1.80. Uždarbis nuo lėkštės 
$1.20. Viso $502.80. Už rūbų 
pasidėjimą virš $62. Na, o kur 
dar gėrimų pelnas?

Tai matote, kaip “nuošird
žiai” dirba Raudonojo Kry
žiaus naudai, padarydami to
kias nesvietiškai dideles išlai
das !

Palyginkite pažangiųjų Mo
terų Kliubo mažą parengimė- 
lį, kur įplaukų turėjo apie 
$185, o pelno pundeliams pa
darė $100. O čia “gerieji pa
triotai” nuo $1,706.15, vos 
$154.82!

Ar ne laikas katalikams, 
ypač kunigams, apsižiūrėti, 
kad su smurto garbintojais ne
toli važiuosite.

Jeigu Smetonos atsilanky
mas Philadelphijon tuomet ku
nigams buvo nepriimtinas — 
atsisakė dalyvauti pasitikimo 
ceremonijose, tai kaip dabar 
su tais pačiais Smetonos gar
bintojais, pastatę juos prieša
kyje, galėsite bendrai veikti? 
Juk jie yra generolai be armi
jos, vietos lietuviuose be įta
kos ! Reporteris.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks 27 d. vasario, 2 vai. dieną, 
143 Pierce St. Malonėkite dalyvau
ti. — Org. (44-46)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. ruošia vakarienę vasa

rio 26 d. Bus ir kitokį pamargini- 
mai tą vakarą. Įvyks Lietuvių salė
je, pradžia 5 vai. vakaro. Komisija 
ir šeimininkės rengiasi su nepapras
tai gardžiais valgiais namie gamin
tais. Taipgi bus ir įvairių gėrimų. 
Vakarienės kaina nebrangi, tiktai 
50c. Įžanga nemokama. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Rengėjai.

(44-46)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp, susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario 27 d., 2 
vai. dieną., 143 Pierce St. Nariai 
būkite šiame susirinkime, nes yra 
rengiamas balius, bendrai su 10 kp., 
reikės darbininkų. Taipgi svarstysi
me ir kitus reikalus. — Valdyba.

(45-46)

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.

delay — every hour 
Buy United State® 
Bonds and Stamps

NEW BRITAIN, CONN.
Sekmadienį, vasario 27 d., 2 vai. 

dieną įvyks masinis lietuvių susirin
kimas, Liet. Salėje, 354 Park St. 
Bus kalbama daug svarbių dalykų 
liečiant Lietuvą ir jos žmones, taip
gi kaip galėtume gauti Lietuvai šel
pimą nuo Raudonojo Kryžiaus. Kal
bės Mrs. Stanislovaitienė iš Water- 
burio, ir apsiėmė pribūti kalbėtojas 
nuo Raudonojo Kryžiaus. Kviečiame 
visus dalyvauti. Įžanga nemokama. 
Ruošia Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Tarybos Skyrius. (45-47)

Cleveland, Ohio

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

SO. BOSTON, MASS.
Unitarų Moterų Susivienijimas 

ruošia pare šeštadienį, vasario 26 
d. Hawes Unitarų Bažnyčioje, 
Broadway prie G St. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiame visus dalyvauti, smagiai 
praleisti laiką, susipažinti su nau
jais draugais, pasimatyti su senais. 
Bus užkandžių, duosime ir prizų. 
Contribution 35c. (45-46)

Laisvės Bazaras bus kovo 3, 
4 ir 5 dd. (March 3, 4 & 5), 
Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. BrooklynF. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen R-0770GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas

R*

Padėka
Šiuomi norime viešai tarti 

visiems mūsų draugams ir pa
žįstamiems ačiū, kurie dalyva
vo vasario 5 d. surengtoj pa- 
rėj Elzbietai Strepeikienei. 
Parė davė Strepeikienei, apart 
gausios medžiaginės paramos 
ir dvasinį suraminimą.

Per ilgus metus būnant ligo
tai ir niekur neišeinant, buvo 
labai smagu matyti tiek drau
gų ir draugiu, kurie surado 
laiko ir galimybes tam tikslui.

Tas draugiškumas ilgai pa
siliks mūsų atmintyje. Ypatin
gai ačiū sumanytojai ir rengė

jai drg. Venslovienei ir jos 
dukrelei, ačiū už pinigines 
dovanas, suteiktas tam, kad 
galėčiau nusipirkti kėdę su 
račiukais ir pavažinėti po kam
barį.

Labai dėkingi:
Elzbieta Strepeikienė, 
Juozas Strepeika ir 
dukrelės Ona ir Elena.

Maskva. — Visuose sovie
tiniuose frontuose vas. 21 d. 
buvo sudaužyta 48 vokiečių 
tankai ir nušauta 8 jų lėk
tuvai.

Menama, kad Raudonoji 
Armija žygiuos prieš nacius 
Nikolajeve bei Chersone, 
Juodosios Jūros uostamies-

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

i—T i KNYGA IŠ 164-rIų PUSLAPIŲ " ■  
5=3 KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ 1,111 —

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

• •
Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

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

SPARNUOTOS AMERIKIEČIŲ 
RAKIETOS PRIEŠ JA

PONUS RABAULE
Australija. — Amerikos 

lakūnai, vėl bombarduoda
mi japonų lėktuvų aikštes 
ties Rabaulu, New Britain 
saloj, vartojo ir rakietinius 
šovinius su sparneliais. Toks 
šovinys lekia pats savo jė
ga, susidarančia iš chemi
kalų degimo jo užpakalyje. 
Taigi rakietiniai sviediniai 
nėra tik nacių “sekretas,” 
kuriuo jie gyrėsi.

Bombos ties Stockholmu
Stockholmo priemiesčiuo

se, Švedijoj, sakoma, iš ke- 
no tai lėktuvų nukrito kele
tas, girdi, “rusiškų bombų.” 

(Nežinia esą, ar naciai 
provokatoriškai jas numė
tė, ar jos netiksliai nukrito 
gal iš sužeisto sovietinio 
lėktuvo, kaip spėja radijai.)

Amerikos korespondentai 
rašo, kad talkininkai Anzio 
srity j, į pietus nuo Romos, 
turi 10 kartų daugiau oro 
jėgų už nacius.

Tuzinai. vokiečių lėktuvų 
vėl bombardavo Londoną; 
šiek tiek žmonių užmušė bei 
sužeidė. Nušauta 7 nacių 
lėktuvai.

--’Sii!/ fit

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

CHARLES’
I UP-TO-DATE t 

į BARBER SHOP I 
S JJ K. DEGUTIS, Savininkas J 
, Prieinamos Kainos \ 
| 306 Union Avenue |
l Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. j 
\ Brooklyn «
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI į

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewęs St. eleveiterio stoties. Tel. EVergrecn 4-9508

Lietuvių Kūro Kompanija
Nepatikite iki jūsy anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EV. 4-86981 459(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminaojam akis, rašome receptus, 

’ nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

CHARLES J. ROMAN
(RĄKfANĄUSKAS)

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.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
- --------- - ---- ----------- ri i* and |



Penldadien., Vasario 25, 1944

Gen. Vitkauskas Numa
to Šaunią Ateitį Tautinei 

Lietuvos Armijai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tuvių armijos, kaip kad ši 
armija buvo neatskiriama 
nuo savo tautos. Jis žinojo, 
jog senosios kliūtys tapo ša
lin nušluotos, ir jau niekas 
nepastos jam kelio, kai kils 
klausimas dėl jo tėvynės 
laisvės.

Jis visuomet su giliu dė
mesiu sekė Raudon. Armi
jos pažangą. O dabar Vit
kauskas įstojo į jos eiles. 
Kaipo tikras mokslininkas 
ir karinis vadas, jis žinojo, 
jog reikia mokytis ir dar 
mokytis. Kuomet vokiečiai 
užėmė Lietuvą, tai šis 50 
metų amžiaus generolas pa
baigė mokslą Raudonosios 
Armijos Gene ralio Štabo 
Akademijoje. Nes reikėjo 
pilnai suprasti Raudonosios 
Armijos sąstatą ir teises ir 
susipažinti su jos technika.

Tuomet lietuvis generolas 
Vitkauskas buvo paskirtas 
į Aukščiausios Sovietų Ka
ro Akademijos mokytojus, 
kur jis ir duoda pamokas 
apie karinę taktiką. Šis tik
ras Tarybų Lietuvos sūnus 
pridėjo savo dalį prie nepa
prastos Sovietų karo moks
lo pažangos, kuri suteikė 
Raudonajai Armijai virše
nybę prieš vokiečių armijas 
taktikoje ir strategijoje.

DŽIAUGIASI BUSIMĄJA
LIET. ARMIJA

Kalbėdamas apie naująjį 
Sovietų įstatą, leidžiantį 
Tarybinėms Respublikoms 
sudaryt savo armijų jungi
nius, generolas Vitkauskas 
pareiškė:

“Mes karininkai manome, 
kad geriausias rašto ar kal
bos stilius yra toks, kur 
nieko negalima pridėti nei 
atimti. Tai tokia ištisai bu
vo Molotovo kalba” (apie 
tautines Tarybinių Respub
likų armijas ir savus už
sieninius komisariatus).

Prisiminus Lietuvių Tau
tinius Kariuomenės Jungi
nius, gen. Vitkausko akys 
pajaunėja ir dar pagyvėja.

“Lietuva jau turi tokius 
savo armijos junginius,” 
sakė gen. Vitkauskas: “Jie 
buvo tarp pačių pirmutinių 
tautinių junginių, prisidėju
sių prie Raudonosios Ar
mijos šiame kare, ir įrodė 
savo nuopelnus. Jie, be abe
jo, tarnaus kaipo nugarkau
lis Lietuvos armijai ateity
je. Mūsų kareiviai ir oficie- 
riai yra įvirti savo nusista
tyme, nes jie apsiginklavę 
karo patyrimais ir įkvėpti 
Raudonosios Armijos dva
sia ir jos padavimais.

“Lietuvis jau pačia savo 
prigimčia yra nepaprastai 
geras kareivis. Mes, be jo
kios abejonės, jau esame į- 
rodę, jog mūsų kariuome
nės daliniai stovės tokioj 
pat aukštumoj, kaip ir 
Raudonoji Armija. Supran
tama, reikės laiko, bet šalia 
dabartinių mūsų reguliarių 
kariuomenės dalinių, atei
tyje papildys mūsų karines 
eiles didvyriškieji, bebai
miai lietuvių partizanai. Aš 
esu tikras, kad mūsų jau
nuoliai, vis tiek kur jie 
šiandien bebūtų, ir kurie 
patyrė vokiečių įsiveržimo 
baisenybes, tai visi kaip vie
nas stos į Tarybinės Lietu
vos busimosios armijos ei
les.

Lietuvos istorijoj nėra di
desnio armijos vado ir val
stybės vyro, kaip Vytautas, 
kuris vadovavo mūsų pra
bočiams Žalgirio mūšyje. 
Vytauto palikimas bus pir
muoju, mums padavimu, be- 
kuriant mūsų armijos jun-

Anglija Vis Tiek Susido
mėjus Lenkijos Rube- 

žiais, Sako Eden
London. — Anglijos už

sieniu reikalu ministeris 
Eden pareiškė seime, kad, 
nors premjeras Churchillas 
pripažino teisingais Sovietų 
reikalavimus dėlei Lenkijos 
rubežių, tatai nereiškia, 
kad Anglija ’ atsisako nuo 
teisės dalyvauti sprendime 
Lenkijos ar kitų mažųjų 
kraštų sienų po karo.

Eden pabrėžė, jog pasto
vios taikos užtikrinimas po 
karo priklausys nuo Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų sandar- 
bininkavimo.

SUOMIJOS UOSTO BOMBAR
DAVIMAS Iš ORO

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė, jog Sovie- 

! tų lėktuvai vas. 22 d. daug- 
| meniškai bombardavo Suo- 
■mijos uosto miestą Aabo 
(Turku) ir sukėlė gaisrus ir 

[sprogimus kariniuose įren
gimuose ir fabrikuose.

Didžiausi sprogimai ir 
'gaisrai įvyko laivastatyklo- 
se, mašinų fabrikuose ir ka
rinių sandėlių srityje.

Keturi sovietiniai lėktu
vai negrįžo.

BRAZILIJA TIKISI RYŠIU 
SU SOVIETAIS

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos užsienių reikalų minis
teris, dr Oswaldo Aranha 
sakė laikraščių atstovams, 
kad Brazilija “laukia pro
gos sumegsti diplomatinius 
santykius su Sovietų Sąjun
ga.” Nežiūrint politinių 
skirtumų, ryšiai tarp Bra
zilijos ir Sovietų Sąjungos 
būtų ekonominiai - preki
niai naudingi vienam ir an
tram kraštui, pastebėjo ji
sai.

Jau pernai gruod. 7 d. 
Aranha išsireiškė, kad Bra
zilija ruošiasi pripažinti So
vietų valdžią. Dabar jis ga
na draugiškai kalbėjo apie 
Sovietų Sąjungą.

NAUJI STIPRŪS PRIMI
NIMAI FRANKUI

London. — Amerika ir 
Anglija vėl kartotinai ir 
stipriai priminė Ispanijos 
diktatoriui Frankui, kad jis 
tikrai turi laikytis bepusiš- 
kumo, o ne tarnauti Hitle
riui, kaip iki šiol.

Vėl šimtai talkininkų lėk
tuvų atakavo nacius Fran- 
cijoj ir Holandijoj.

Berlynas pranešė apie 
naują anglų-amerikiečių la
kūnų ataką vakarinėje ir 
šiaurvakarinėje Vokietijoje.

Jugoslavų partizanai su
naikino nacių tankų eilę.

ginius. Antruoju mums pa
davimu bus Suvorovas. 
Šiandieninio karo mokslo 
mes mokysimės iš didžiau
siojo šios gadynės armijų 
vado, iš vyriausiojo mūsų 
komanduotojo, Stalino geni
jaus, kuris šiandieną trium
fuoja ir jnūšių lauke ir na
miniame fronte, genijaus, 
kuris suteikė mums Sovie
tų Sąjungos tautinės politi
kos vainiką naujuoju įstatu.

“Štai kodėl aš, kaipo So
vietų Aukščiausios Tarybos 
atstovas, su džiaugsmu bal
savau už šį įstatą ir štai ko
dėl aš esu iš anksto įsitiki
nęs, jog tautiniai Lietuvos 
armijos daliniai bus geriau
si iš geriausių.”

mmms

Worcester, Mass.
-Iš Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos Susirinkimo
I. Norvaišai atidarius susi

rinkimą, išpildžius visus for
malumus, atiduota paskutine 
pagarba mirusiam Vincui Nor- 
kevičiui atsistojimu. Vainiką, 
grabnešius ir vežimą parūpi
no sekr. J. J. Bakšys.

Vincas Norkevičius mirė 16 
d. sausio. Palaidotas 18 sausio, 
laisvose miesto kapinėse. Pali
ko moterį Marcelę, dukterį Jo
aną ir sūnų Edvardą, kuris yra 
kariuomenėj, nebuvo nei šer
menyse, nes yra už jūrų. Aš 
pažinojau Vincą per daugelį 
metų, dar esu dirbęs sykiu 
vienoj dirbtuvėj 20 metų, tam 
atgal. Tai buvo žmogus lais
vas ir susipratęs draugas. 
Skaitė Laisvę per daugelį me
tų, buvo nariu Literatūros 
Draugijos, Sūnų Draugijos. 
Geras, nuoširdus ir draugiš
kas.

Sirgo Vincas per paskuti
nius penktus ar šešius metus, 
nedirbo. Paskutiniu laiku ap
sirgo jo moteris; tas, tur būt, 
ir paskubino Vinco mirtį. Jis 
troško pamatyti sumuštą fa
šizmą ir atsteigtą Tarybų Lie
tuvą. Dar, rodos, žmogus ga
lėjo pagyventi, buvo 56 metų 
amžiaus.

Draugė M. Sukackienė pa
sakė atsisveikinimo prakalbė- 
le namie ir ant kapinių.

Draugijoj turim $13,740.49, 
neskaitant bonų, kurių turime 
už 3 tūkstančius, šiame susirin
kime dar nutarėm pirkti boną 
už tūkstantį, tai bus 4 tūks
tančių. vertės.

Kliubas davė pelno už 1943 
metus apie 7 tūkstančius dole
rių, tai vis ačiū mūsų kliubo 
gaspadoriui Jokūbui Ješkevi- 
čiui už jo gerą pasidarbavi
mą, taipgi biznio komisijai,

Neseniai San Francisco mieste buvo laikoma konfe
rencija kovai pjrieš aukštas kainas. Laike konferencijos i 
pertraukos, jos trys vadai, nuėję Į krautuvę, apžiūrine- ' 
ja kainas. Iš kairės į dešinę: George Mulkey, Bill Bun
nell ir Ruby Heide.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVE
Žiemos laiku daugiausia tuos žmones “Slogos” kankina, kurie netinkamu 
masitu maitinasi. Žiemą persivalgo, persigeria, nepasilsi arba turi vidurių 
užkietėjimą. Žiemą kuodaugiausia reikia kūną užpildyti Vitaminais A, 
D ir C. Kas šiandieną Amerikoje, toje mokslo ir progreso šalyje, slogoms 

serga, tas yra sabotažnikas savo svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk į mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čiclų grūdų ruginė, kvietinė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig
ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub
stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta
ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes- ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tiktai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se
kamų dalykėlių ir tabletėlių: z
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00.
2. SOUflOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, sudarytos

iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir daržovės. 
300 tab. "$2.50. !

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno sveikumo 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75.

5. SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50.
6. PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 

už 500 tab. $1.95.
7. Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 

žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
8. C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 

gazų. 250 tab. $1.50.
9. VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai'/ 161. tabletėlės, kaina $2.25. Bet jeigu pirksi šį 
mėnesį, gausi už $1.75, 60c sutaupysi.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STR., 

draugui D. .Vaiteliui ir man. 
pačiam. Ypač mūsų Vaitėlis 
yra labai reikalingas prie to 
darbo.

Nutarta, kas prirašys nau
ją į pašalpinį skyrių narį, tai 

' gaus komišino 50c. Todėl 
| dabar proga visiems gauti ko- 
i mišina, žiūrėkite, kad sekau- 
; čiame susirinkimu atsivestu- 
i mėm po vieną naują narį.

Raportas, kas link K. La
pinsko, Sukackienė raportavo 
dar neką naujo, čia ir reikėtų 
biskutį apsistoti. Velionis La
pinskas staiga numirė, buvo 
nevedęs, niekas nežino jo tur
to, o yra draugų, kurie tikrina, 
kad jis pinigų paliko, tai da
bar paimtas administratorius 
ir kol suras turime palaukti. 
Graborius Karalius taipgi lau- 

! kia.
K. Lapinskas buvo vienas iš 

mūsų draugijų patriotų, kiek 
buvo vakarienių, ant parko ar 
svetainėj, jis būdavo vis ką 
nors dirba. Atsimenu, ant par
ko reikia malkų prakapoti, pe
čių užkurti arba prie sodės ba
ro, tai vis būdavo čalis dirba. 
Labai gaila netekus gero ir 
darbščio draugo!

Dar vieną turime labai ge
rą narį, tai Frankis Gudavi
čius, prižiūrėtojas mūsų mede
lių ant parko. Kiek jis prideda 
darbo, kiek ten jaunų, mede
lių prisodinęs, tai gražus dar
bas! Tokių žmonių yra labai 
mažai pasaulyje, o ypač pas 
mus Worcesteryje.

Mitinge paaiškėjo, kad par
ko morgičius jau apmokėtas, 
dabar mūsų gražus parkas jau 
nebeturi jokių morgičių, yra 
dar kiek paskolų, ir kurie tik 
pareikalauja, tai apmokame. 
Direktoriai nutarė, kad sekre
torius turės laiškam baksą sve
tainėj, kur su reikalu nariai 
galės įdėti laišką.

Sekr. J. J. Bakšys, 
29 Endicott St. 
Worcester, Mass.

New Britain, Conn.
Svarbios Prakalbos

Tarp New Britaino lietuvių 
veikimas labai nupuolęs, kad 
mažai yra veikiama pagelbė
jimui nuo karo nukehtėjusiem 
ir sutriuškinimui fašizmo. Per
eitą mėnesį LDS kuopos susi
rinkime, man išdavus raportą 
iš Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo, draugai pritarė, \ 
kad mes turėtume visokiais 
būdais prisidėti prie karo lai-, 
mėjimo.

Nutarta surengti prakalbas, 
kurios įvyks sekmadienį, va
sario 27 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėje, 354 Park 
St. Kalbės C. Stanislovaitienė 
iš Waterbury ir dr. profesorius 
Carrington iš New Britain ko
legijos, taipgi ir man teks pra
tarti keletas žodžių. Kalbų te
ma bus apie Raudonojo Kry
žiaus veiklą ir jo darbų svar
bą ir kaip pagelbėti nuo karo 
nukentėjusiems civiliams žmo
nėms. /

Čia yra komitetas, kuris pir-1 
miau vadinosi Vilniaus Vada
vimo Sąjunga, o kada Sovietai 
atvadavo Vilnių ir atidavė Lie
tuvai, tai persikrikštino į Lie
tuvos šelpimo Sąjungą. Tas 
komitetas neva rengė Lietuvos 
“nepriklausomybės” minėjimą. 
Ten draugas Yokimas skleidė 
mūsų plakatus apie prakalbas 
Raudonojo Kryžiaus. Jų ko
mitetas uždraudė tą daryti. 
Tai dar pirmas atsitikimas 
New Britaine, kur draudžia 
lietuviai dalinti plakatus apie 
prakalbas. Tą matydamas, aš 
priėjau prie durų ir .padariau 
susirinkusiems pranešimą apie 
mūsų prakalbas. Tuojau prie 
manęs prišoko P. Poškus ir J. 
Petkevičia, viršininkai to ko
miteto, reikalaudami nešnekė
ti ir išeiti. ^Tai nesitikėjau, kad 
lietuvių svetainėje bus už
drausta žmonėms net prie du
rų pasikalbėti pirm prasidės 
jų programa. Atrodo, kad tie 
ponai nori čionai atgaivinti 
smetoninį fašizmą, kuris buvo 
savo laikais praktikuojamas 
Lietuvoj, kada ten viešpatavo 
A. Smetona. Bet laimingi, kad 
mes gyvename demokratinėj 
šalyj ir jie negalės įvykinti sa
vo užgaidas. Demokratinis pa
saulis padarys galą hitleriz- 
mui, fašizmui ir kartu išmuš 
dirvą ir reakcijai čionai. Pra
šau vislus ir visas atsilankyti į 
prakalbas. J. J. G.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12-to Apskr.

( Konferencija
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 12-to Apskričio konferen
cija šaukiama sekmadienį, ba
landžio (April) 23 d., 11 vai. 
ryte, 325 E. Market St., Wil
kes-Barre. Visos kuopos išrin
kite delegatus ir laiku pribū
kite.

Žemė Prarijo Mergaitę
Vasario 9 dieną moteris ėjo 

gatve, vedėsi mergaitę ir ber
niuką. Vaikai susivaįdino dėl 
saldainės, motina paėmė sal- 
dainę, perlaužė, dalį padavė 
berniukui, o atsisuko ir paduos 
kitą mergaitei. Nagi žiūri, kad 
kur buvo mergaitė, tai žemėj 
tik skylė! Mat, dažnai po že
me išimtas anglis ar kitokios 
kiaurybės atsiranda ir žemė 
įgriūva. Taip atsitiko ir čia.

Mergaitė buvo 3>/j metų.. 
Motina šaukėsi pagalbos. Su
bėgo žmonės, kasė ir už trijų 
valandų darbo išėmė mergaitę 
jau negyvą. Kas už tai atsa
kys ?

M. Kalauskas.

Grįžo iš Švedijos Paasiki- 
vi, vadinamas “taikos jieš- 
kotojas” Suomijai.

BUY
UNITED 
STATU* 

WAR
BONOS 

AND 
STAMPS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Reikia DŽIANITORIAUS berniukų ir mer
gaičių būdinke. 4 moderniškų kambarių ap- 
artmentas su refrigerator. Gasas, eloktra, ir 
(randa nemokamai. $125 mėnesinė alga. Daliai 
laiko duodama pagelbininkas. Children’s Aid

Society, 219 Sullivan St., Manhattan.' 
ALgonquin 4-3074.

(48)

, SANDELIUI VYRAI AR BERNIUKUAI. Pa
stovus darbas. Gera alga pradžiai. Sekmadie

niais nedirbama ir nėra naktinio darbo.
CHARLIE LANDAU

132 Nassau St., N. Y.
(48)

OPERATORIAI
Prie jaunų merginų ir vaikų kosteliu.

LYN COAT CO.
153 Roebling St., Brooklyn 
(arti Williarnsburgh Tilto)

_______________________________________ (48)
AUTO MECHANIKAI

Chevrolets, Fords, gera alga. Nuolatinis dar
bas. Pokarinė proga. Triangle Chevrolet,

Flatbush A ve. Extension (arti Myrtle Ave.) 
Brooklyn. N. Y.

(52)

AUTO MECHANIKAI
VIRŠIAUSIOS ALGOS, PUIKIAU
SIOS DARBO SĄLYGOS, ĮSISKAI- 
TO VAKACIJOS IR APMOKAMA 

ŠVENTES. VIRŠLAIKIAI.
AMERLING CHEVROLET

1818 54TH ST., BROOKLYN, N. Y. 
BEACHVIEW 2-4800.

(48)

SUPERINTENDENT
3 kambarių apartmentas. Gali dirbti ir kitur.

27 šeimų namas. Skambinkite 
CUMBERLAND 6-4171

(62)

TROKŲ DRIVERIAMS 
PAGELBININKAI

TURINTI NUOVOKĄ PRIE LEDO 
IR ANGLIES.

GEBOS ALGOS
Kreipkitės

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

Phone CIRCLE 7-5297
(52)

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 
INSPEKTORIAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
APVALYTOJAI

DIENOM IR NAKTIM
U. S. Employment Service

600 Bloomfield Ave., Bloomfield, N. J.
arba

Specialties Mfg. Co., Inc.
35 FERRAND ST.. 

BLOOMFIELD, N. J. 
Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center

(51)

AUTO MECHANIKAI
Taipgi

BLĖTOS METALO APDIRBĖJAI 
TRIMMERS AND SPRAYERS 

Dideli uždarbiai greito darbo pagrindais.
CADILLAC

521 West 57th St., N.Y.C.
 (47)

PAPRASTI DARBININKAI
Viduj fabriko darbas. Būtina pramonė. Nuo

latinis darbas. Proga išsimokyti biznio.
ŠEŠIOS 8 VALANDŲ DIENOS. 

Laikas ir pusė viršaus 40 valandų. 
PRADŽIAI 65c.

STEIN-DAVIES CO. 
11-35 48th Avė., 

LONG ISLAND CITY.
(47)

DŽIANITORIUS $15 į mėnesį, pilnas apart
mentas, šiltas vanduo, namas East Side. 

GEO. A. BOWMAN, INC.,
100 W. 42nd St.

(46)

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS 
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami.

R. C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST., 

HOBOKEN, N. J.
(X)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25.50 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

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

(X)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

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

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

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

(49)

VYRAI—BERNIUKAI
Fabrike pagelbininkai, prie storos rupinės 
medžiagos. Gera alga, vakacijos apmokamos.

ERNEST CHANDLER
173 Wooster St.

(3-ėios lubos) (50)

DALIAI LAIKO
PILNAM LAIKUI

LAIVŲ APTARNAUTOJAI
KREIPKITĖS

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

(48)

Reikalauja Sutraukyt 
Ryšius^ujtspanija

Washington. — Kongres- 
manas- Coffee reikalavo 
tuojaus sutraukyt diploma
tijos ryšius su Franko fa
šistų valdžia Ispanijoj, kuri 
veikia tiktai kaipo nacių pa
stumdėlė.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
MOTERYS 
MERGINOS

Mokytis statymo operacijų: gera ai* 
ga; nuolatinis darbas. Kreipkitės 
ART METAL WORKS, 7 MUL
BERRY STREET, kampas Centre 
St., NEWARK. Iš būtinų darbų rei

kia paliuosavimo pareiškimo.

MERGINOS 
MOTERYS 
MERGINOS 

__________________ ______ (48)

MERGINOS
Patyrusios operatorės ant bliuskučių (blouse*). 

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS.

TOLENTINO
183 EAST 123RD ST. 

LEHIGH 4-9345 
_____________ (52)

MERGINOS-MOTERYS
Minimum amžiaus 16—dėjimui j voku* popie
rinių suknelių patternų užsakymus. Lengvas, 
švarus darbas. Turi būti aukštos ir galinčios 
stovėti laike darbo, patyrimas nereikalinga*. 
Nuolatiniai darbai; 40 valandų savaitė.
$21 pradžiai. McCall Corp., 370 W. 85th St.

(48)

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16 IR VIRŠAUS

Lengvam fabriko darbui. Patyrimas nereika
lingas. Gera alga mokinanties. Nuolatinis 
darbas. Penkios dienos, 40 valandų savaitė. 
Prisideda mokestis už viršlaikius. Kreipkitės 
ARGYLE PACKAGING CO., 133 MONROE 
ST., NEWARK, nuo 9 iki 5, ar skambinkite 

MI. 2-2152.
(51)

MOT YS
DžIANITORYSTūS DARBAS
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC CO.
6600 METROPOLITAN AVĖ.,

MIDDLE VILLAGE, N. Y.
Paliuosavimo Pareiškimas—USES Pritarimas 

Reikalingas
(61)

REIKIA MERGINŲ 
Mokytis amato.

$20 I SAVAITĘ LAIKE MOKINIMOSI

U.S. HAND BAG CORP., 
35 West 3rd Street, 

5-tos lubos 
 (46)

MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas 

Atrinkimui Vilnonių ir Medvilnės Audinių 
GEROS ALGOS. NUOLAT.

VIRŠLAIKIAI EKSTRA
ATLAS WASTE MFG. CO.
Cooper Ave. & Dry Harbor Rd., 

GLENDALE. L. I.
MATYKITE MR. NUNNS.

OPERATORES
Patyrusios prie rupaus audimo. Gera alga 

Apmokamos vakacijos.
ERNEST CHANDLER

173 Wooster St.,
(3-čios lubos) (50)

MERGINOS
Lengvas statymo darbas prie 

žaislinių daiktelių.
40 VALANDŲ, 50c Į VALANDĄ 

Laikas ir Pusė Už Viršlaikius
DE LUXE GAMES
135 PLYMOUTH ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(48)
MERGAITCS-OPERATQRES

Valdžiai medvilnės marškinių siuvimas. Sek
cijinis darbas. Nuolat.

S. H. WEISER’S SONS, 
102-108 West 11th St.

(IM

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SINGLE

MAŠINOS • . C-,
LENGVAS DARBAS. GERA ALGA 

Kreipkitės
B. & L. SUPPLY CO.
99 CENTRAL AVENUE 

NEWARK, N. J.
______  (46)

SINGER MACHINE OPERATORES
Su arba be patyrimo. Gera Alga. laika* ir 

pusė už viršlaikius.
LUCKY TOY CO.. 30 BLEECKER ST., 

WOrth 4-6856.
(47)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠEJOS ' 
$21.25 I SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y. 
(X)

MERGINOS-MOTERYS*
LENGVAS FABRIKO DARBAS

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

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO. 
12th St. ir 4th Ave. 9-to* luboe
_________________________________ (49)

MERGINOS-MOTERYS
Siuvimui su Singer Sewing Mašina. 

Nuolatinis Darbas.
Gera Alga. Laikas ir pusė už viršlaikius.

PERFECT WEAR NOVELTY
26 WAVERLY PLACE, N. Y. C.

(47)

MERGINOS-MOTERYS 
16—45

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Patyrimas Nereikalingas. 
Malonios darbo sąlygos.

Kreipkitės bile dieną nuo 8 v. ryto iki 5 V.v.
Iš būtinų pramonių reikia paliuosavimo.

PROTEX PRODUCTS CO.
61 BISHOP STREET, 

JERSEY CITY, N. J.
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Now Yorko*z^^fe Žinios Paskilbęs Pianistas Padva 
Mūs Koncerto Programoj

Iš LLD 55-tos Kuopos
Susirinkimo

Ridgewood-Brooklyn, N. Y.

Latvių Solistė ir Choras 
Dviejose Svarbiose 

Programose
Lillian Jameson’iūtė, kartu 

su Latvių Choru, dalyvaus mu- 
zikališkame ii- dramatiškame 
perstatyme “Salute to the Red 
Army,’’ kuris įvyks vasario 27- 
tą, 2 vai. po pietų, Majestic

Lillian Jameson

Teatre, 245 W. 44th St., New 
Yorke.

Programoje bus ir daugelio 
kitų tautų žymūs menininkai, 
taipgi nacionaliai paskilbę kal
bėtojai. Koncertas - mitingas 
rengiamas paminėti Raudono
sios Armijos 26 metų sukaktį.

Lilija, taipgi Latvių Choras, 
dalyvaus ir bendro lietuvių, 
latvių, estų ir finų koncerto- 
baliaus programoje šeštadie
nio vakarą. Apie šią progra
mą daugiau žinių rasite skel
bime.

L. K. N.

A. Chelkienė Pasidavus 
Operacijai

Mrs. A. Chelkus, Izidoriaus 
Chelkio žmona, neseniai turė
jo operaciją ant kojos. Randa
si Kings County ligoninėje, 
451 Clarkson Ave., Brooklyne. 
Kambarys ^52. Lankymo va
landos nuo 2 iki 4 po piet 
trečiadieniais ir sekmadieniais.

Abu Chelkiai seniau yra 
dainavę Aido Chore ir yra 
Laisvės skaitytojai ir rėmėjai. 
Chelkis pereitais metais kele
tą mėnesių tarnavo kariuome
nėj, bet tarnyboje buvo rim
tai susirgęs ir tapo paleistas iš 
tarnybos atsargon, dabar ran
dasi namie. Gyvena 316 Suy- 
dam St. B. K.

Jaunuoliai Turės Būti 
Namie Vakarais

Policijai ir detektyvams įsa
kyta tėmyti miesto centre besi
sukinančius jaunuolius ir su
laikyti tuos berniukus ir mer
gaites, kurie būtų atrasti be 
vyresnių palydovų 10 vai. va
karo ar vėliau. Nustatyta, kad 
to amžiaus jaunukai turėtų bū
ti namie 10 vai. vakaro, o ne 
mieste. Dėl to sulaikyta jau 
buvo 38 16 metų bei jaunesni.

LAISVĖS BAZARAS
Jau paskutinės dienos pri- 

davimui bazarui dovanų, nes 
bazaras įvyks kovo 3, 4 ir 5 
dd. (March 3, 4 & 5), Grand 
Paradise Salėse, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.'

Laisvės reikalas yra visos 
Amerikos reikalas. Tad šiam 
bazarui laukiame dovani] iš 
visos Amerikos. Prašome nesi- 
vėlinti su dovanų prisiuntimu. 
Iš priežasties karo ir paštas 
nėra taip punktuališkas, kaip 

•būdavo ramiu laiku.
Šiom dienom bazarui dova

nų gavome nuo šių asmenų :
Daiktais

E. Sungailienė, Brooklyn, 
N. Y., moterišką ridikiulį — 
(hand-bag).

Ona Pleščiauskienė, Brook
lyn, N. Y., gražų rankų darbo 
mezginį, uždėti ant kamodės, 
ir Pranė Belskienė, Brooklyn, 
N. Y., papuošalą, pakabinti 
kambaryje, rankų darbas.

Pinigais
Eleanor Stakovaitė, Brook

lyn, N. Y., jauna mergaitė 
pridavė blanką (128) ir 
$12.35. Surinko sekamai: Po 
$1: Wm. Skodis, R. Bagdonas,
L. Butsh, F. Waitkins, L. 
Grikštas, S. Briedienė, P. Stan- 
kevich (Hollis, L. L), G. Ber- 
tašius ir J. Judžentas. Po 50c: 
S. Butsh, G. Bernotas, P. Ku- 
konis, J. Steponaitis, P. Ba- 
barskas, A. Sakalauskas ir 
Joseph Padegimas, Windsor, 
Conn. Benny Waitkins, 10c. 
Paul ir Ona Jay (Juodzevi
čiai) prižadėjo paveikslą $5 
vertės, patys atneš į bazarą.

K. Stelmokienė, Newark, N.
J. , surinko ant blankos (185) 
sekamai: Mery Witkus, $3. Po 
$1: K. Kuzmickas, M. žolynas, 
Ig. Beeis, T. Kaškiaučius, J. 
Kūniškas, Stanley Žilinskas. 
Po 50c: V. Žilinskas, Ch. 
Anuškis, K. Stelmokienė, Ade
lė Rudis. Po 25c: A. Janušo
nis, W. Tolun, O. Stelmokai- 
tė, A. DeMasaitė, W. Simon, 
B. Kušlienė, Drg. Siman, 15c. 
Viso $13.65.

Frank Reinhardt, Ridge
wood, N. Y., surinko ant blan
kos (129): Po $1: Frank 
Reinhardt, Gustav Bender, 
Bertha Demsey, Jonas Balai- 
ka, M. Kraujalis, J. Patapas,
K. Vilkas, J. Karris. Po 50c: 
K. Bekešius, Antoinette Skir- 
mulis, A. Laukaitis, Mary 
Kreivėnienė, M. Balčiūnas, P. 
Pakalnis, J. Tamkus. Po. 25c: 
P. Buteliauskas, P. Šimaitis, 
P. Gustaitis, A. Zailskas. Viso 
$12.50.

A. Mankienė, iš Hartford, 
Conn, surinko ant blankos 
(260) sekamai: J. ir L. žemai
čiai, $2. Po $1: Adomas To- 
torėlis, Ona Griaitienė, L. 
Mankienė, Kazimieras Vilkas, 
Antanas Sabasavečia, F. Pe- 
trašiunas. Frank Basen, 25c. 
Viso $8.25.

Agnes Ling, W. Hartford, 
Conn., surinko ant blankos 
(268) : Po $1: Anna Visotskie- 
nė, M. Barnett, J. Sirvida, Ma
ry Raulinaitienė, F. J. Repšys,
M. Nikžantaitienė, J. Beržinis, 

J. Kazlauskas, J. Vasiliaus
kas, Joe Barkauskas ir A. 
Klimas. Po 50c: Katrina Nak
tinis, Petras Giraitis, J. Pilky, 
Anthony Dagilius, J. S. Bar
nett. Po 25c: Kazimieras Vil
kas, U. Grigaliūnienė, Julius 
Aibavičius. Viso $14.25.

Pavieniai draugai aukavo: 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. $5.

Po $2: A. Kilienė, Rumford, 
Me.; Pranas Balsys, New Lon
don, Conn.; Marcella Subach, 
Thomas, W. Va.; Joe Mockai- 
tis, Spring Valley, Ill.

Petras Žukas, Brooklyn, N. 
Y., $1.50.

širdingai dėkojame visiems 
dovanas suteikusiems. Laukia
me daugiau dovanų ir laukia
me linksmo pasimatymo Lais
vės Bazare.

Laisvės Administracija.
J

Eisiantiem Svečiuos Pas
Lietuvos Žmones

Kurie eisite šį sekmadienį, 
vasario 27-tą, pietauti Lietu
vos žmonėms Drabužių Centro 
atidarymo iškilmėse, 419 Lo
rimer St., Brooklyne, žinokite, 
jog einate svečiuosna pas Lie
tuvos žmones, kadangi kožnas 
nuo šios pramogos likęs centas 
eis lietuvių raudonarmiečių 
sveteriams.

Einantiems pas Lietuvos 
žmones svečiuosna mes turime 
du prašymus:

Eidami pas eilinį kaimyną 
pietų jūs duodate pasižadėji
mą iš anksto ir joj tik gyvas 
ir sveikas sulaukiate tos die
nos, pasižadėjimą išpildote. 
Pasižadėkit ir Lietuvos žmo
nėms iš anksto įsigijimu ti- 
kietų, kad rengėjoms nereiktų 
nieko turėti permažai, nei per
daug. Ir prašome pribūti anks
ti — pietus duosime lygiai 1 
va]. i

Eidami į draugų pokilius 
jūs nešate dovanų. Gal atei
dami pietų galėtumėte ką nors 
atnešti Lietuvos žmonėms ? 
Gal pas jus stuboje jau ilgai 
stovi nevartojamas pakelis 
adatų, špūlė ar kamuolys siū
lų, šmotelis audeklo, muilo, 
kenukas evaporated pieno ar 
dėžutė cukraus? O gal dar 
gera rašoma plunksna, britva 
randasi be darbo? Visi tie da
lykai eis su trečiuoju siuntiniu 
dovanų Lietuvos žmonėms.

Šiame pokily j e turėsime ir 
dainų, kurias girdėsime iš sve
čio, plačiai žinomo ir lietuvių 
liaudies mylimo dainininko- 
mėgėjo šiomis dienomis atvy
kusio su reikalais į New Yor- 
ką ir sutikusio savo talentu 
patarnauti mums ir Lietuvos 
žmonėms.

Pietūs bus mėsos, kugelio ir 
kitų prie to einančių, maisto 
produktų — alkio nebus, nors 
tikietas tik $1. Tikietai gauna
mi Laisvės raštinėj ir pas pla
tintojus. Rengia Moterų Ap- 
švietos Kliubas ir mezgėjos su 
siuvėjomis.

H. Nilson, 50 m., aliejaus 
pervažos kapitonas, įkrito į 
aliejaus tanką ir prigėrė.

Lietuvių Liaudies Teat
ras Imasi už Didžio,

Istoriško Darbo !
Lietuvių Liaudies Teatras 

jau tūlas laikas rengėsi prie 
ko nors didelio, bet tas viskas 
tebebuvo planavimo stadijoj. 
Planuota suvaidinti “Prieš Sro
vę.”

Smagu pranešti, kad dabar 
liaudies teatrininkai jau per
eina prie darbo, Sunkaus ir 
skubaus darbo, kuris duos 
mums, teatrų, lankytojams 
daug meniškos grožės, kartu 
su pamokomis iš Lietuvos gy
venimo ne labai tolimos pra
eities. Apie tą praeitį labai 
svarbu žinoti kiekvienam savo 
gimtąjį kraštą ir jo praeitį no
rinčiam pažinti asmeniui. Kad 
veikalas “Prieš Srovę” duos 
mums daug meniškos grožės, 
matome peržvelgę sąrašą di
džiumos jau pasižadėjusių vai
dinime dalyvauti aktorių, tar
pe kurių matome daug scenos 
veteranų ir stambią grupę 
naujų, geriausia atsižyminčių 
scenoje a k to r i ų -m ė g ė. j ų.

Vasario 22-ros vakarą įvy
kusiame Liaudies Teatro val
dybos ii' aktorių-mėgėjų pasi
tarime paaiškėjo, jog suvaidi- 
nimui to didžiulio veikalo spė
kos baigiamos suverbuoti. Dar 
ne pilname sąraše jau turima 
šios teatro spėkos:

Veikalo režisorius — Jonas 
Valentis.

Aktoriai — Juozas Kačer- 
gis, Aldona šertvietytė, Kazys 
Balčiūnas, Anastazija Buknie- 
nė, Pijus Petrauskas, Petras 
Grabauskas, Vytautas Lapsys, 
Adomas Dagis, Vincas Paukš
tys, Jonas Lazauskas, Alekas 
Velička, Pranas Bunkus, J. 
Judžentas, Juozas Byronas, 
Aido Choras.

Trūkstamuosius taipgi tiki
masi gauti talentingus vaidy- 
las.

Minėti veikėjai yra pasiry
žę dirbti energingai, dirbti 
daug, kad veikalas išeitų taip 
jau žaviu meniškai, kaip kad 
jis yra įdomus ir svarbus lie
tuvių tautos progreso atžvil
giu. N. V.

Pieno išvežiotojams leista 
pakelti algas $4.50 per savai
tę. Paliečia 5,500 darbininkų, 
156 firmas.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

O, LIETUVIŠKAS KABARETAS
*51 " Qi STANLEY MISIŪNAS

/ z-isll SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir • 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.'

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST.

Prlo R.K.O. Republic Teatro

gal išgalę stiprino savo broliųGarsusis'piano meistras Vla
dimir Padva yra gimęs Esto- jėgas priešfašistiniame fronte, 
nijoj ir muzikos mokslą įgijęs buvo ir pasiliko Tarybų Estijos 

ir Berlyne, kur | piliečiu.Leningrade

greitai buvo pripažintas tarp 
pačių žymiausių muzikos žino
vų ir talentingų išpildytojų. 
Jisai buvo vienu iš įkūrėjų 
v a 1 s t y binės konservatorijos 
Tallinne.

Neužilgo jaunas muzikas iš
keliavo koncertuoti, po visus 
žymiuosius Europos centrus, 
kur 1932 metais buvo velionio 
Rothafel-“Roxy” pastebėtas ir 
atkviestas į šį kraštą dalyvau
ti Radio City Music Hali pro
gramoje. Po to per 6 metus 
jisai su garsiuoju ^smuikininku 
Misha Elman keliavo po visą 
pasaplį, kaipo jo akompanis- 
tas. Lankėsi Pietinėj ir šiauri
nėj Amerikose, pietinėj ir šiau
rinėj Afrikoj, Europoj, Japo
nijoj ir Chinijoj. Savąjį pia
no koncertą jisai turėjo New 
Yorko Town Hali, 1941 m.

šiuo tarpu Padva yra na* 
riu Pirmo Piano Kvarteto, da
lyvaujančio radijo stoties 
WEAF programose šeštadie
nių popiečių 3 vai.

Vladimir Padva, be puikių 
muzikaiiškų ypatybių, yra pa
stovus anti-fašistas, išsilaikęs 
su priešfašistiniais savo tautie
čiais net ir tomis juodžiausio
mis jo tautai dienomis, kada 
nacizmas žiauriai sutrempęs jo 
gimtąją Estoniją triumfališkai 
maršavo tolyn į rytus ir kai 
kam atrodė galinčiu užkariauti 
visą pasaulį. Tikras liaudies 
sūnus, Padva nešoko per tvo
rą į priešo abazą kišti galvą 
į smėlį prieš pavojų, bet pa-

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 4-6864

Vladimir Padva
Padva atstovaus estonų me

nininkus keturių tautų — lie
tuvių, latvių, estų ir finų — 
bendro ■ koncerto-baliaus pro
gramoje šio šeštadienio vaka
ro 8 vai., vasario 26-tą, Fin
nish Center, 15 W. 126th St., 
New Yorke. Tikietai (85c su 
taksais) gaunami iš anksto 
Laisvės raštinėj ir pas platin
tojus.

Dalyvausiantieji prašomi ne- 
apsigauti — programa prasi
dės lygiai 8 vai. Kviečia visus. 

Pabaltijos Kultūrinė Taryba.

Valstybinė Karinio Darbo 
Taryba nustatė Brewster Ae
ronautical šapų darbams 12 
laipsnių, pagal kuriuos laips
niuos ir mokestis nuo $1. iki 
$1.70 per valandą.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street

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

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas ,

SAVININKAS t 

DIAMOND ENSEMBLE
FIRST IN H E R h 
_ ---- H EAR.T _ r ,
įiL .r- ... ST 1 n quality

—Vasario 15 d. atsibuvo susi
rinkimas Lietuvių Literatūros 
Draugijos, 55 kp. Reikia pasa
kyti, kad nariai mokasi duok
les gerai, nes jau tik du ar 
trys nariai nepasimokėję už 
šiuos metus. Kuopos nariai pa
sižadėjo matyti ir paraginti 
dar nepasimokėjusius narius, 
kad mūsų kuopa su sekančiu 
susirinkimu jau pilnai taptų 
pasimokėjus už šiuos metus.

Gaunam ir Naujų Narių 
šiame susirinkime d. J. Kal

vaitis perstatė ir mokestis pri
davė už du naujus narius: tai 
yra, už draugus A. Zurnį ir 
Zurnienę.

Senų narių moterys prisira- 
1 šė sekančios: U. Bernotienė, 

O. Načiunskienė, M. Kalvai- 
tienė ir M. Babarskienė.

Aukos Geriems Tikslams
Iš kuopos iždo nutarta pa- 

j aukoti Laisvės bazarui $2, o 
lietuviams raudonarmiečiams 
Sovietų Sąjungoje dėl pasiun
timo pundelių $5.

Sekantis susirinkimas įvyks 
‘21 d. kovo. Tai bus pirma die
na pavasario. M. Stakovas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas po an

trašu 524 Lafayette Ave., Brookly- 
nc. 6-šių šeimynų, garu šildomas. 
Rondos sukolektuojama $212 j mė
nesį. Morgičius $11,000. Parsiduoda 
už $13,000. Pageidaujama, kad 
$2,000 pinigais būtų įnešta. Jeigu 
greitai atsišauks pirkėjas, tai gal 
susitaikysime už pigiau. Man vienai 
sunku išlaikyti namas. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas 
Anna Belski, 47 Ainslie St., Brook
lyn. N. Y. (43-46)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs

-IK sudarau

pavienių, 
padarau 
paveiks* 
k ra javus 
su ame- 

Rel-
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. GLeninore 5-6191

282 Union Ave
BROOKLYN

MASPETH, N. Y
I.W.O. 3059 Kuopa 

Rodys Sovietų Filmą

Battle for Siberia
(Kova Už Sibirą)

Bus Rodomas Šj Sekmadienį

II Vasario 27 February
RUSŲ KLIUBE 
56-58 61st St.

Maspeth, L. L, N. Y.
Pradžia 7 v. v.

ai jspūdinga filmą. Būtinai 
pamatykite ją.

(46-47)

DABAR RODOMA
ARTKINO PERSTATO

“No Greater Love”
• (Anglų Kalba)

Tai toks metinis judžių įvykis, kurio visas N. Yorkas laukia.

“Jeigu dar bet kas klausia, kodėl mes kovojame, tai 
šis judis duoda-atsakymą.”—Dorothy Thompson.

EXTRA—IŠIMTINAI!

“IRANAS,” Kur 3 Didieji Tarėsi

VICTORIA THEATRE “°- TL....

.a j, ■.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

"W... ;i 2-33 1
»

v •.W®l
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NO. 070 
l.ad y C. r o s b y 

Matched 14K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LiūdSsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. ... BROOKLYN, N. Y

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

Lovel

Both for

$4C0<
Weekly Terms

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

De-
RO-

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANGIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 

^nigiai palaikys jums bi daiktą.

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

Tel. STagg 2-2178. ATDARA VAKARAIS

■ '

... . V. .




