
dabar patvirtina rašy-
Tatai, ką mes pirmiau tei

gėme,
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tojas Jonas Marcinkevičius,
kurio telegramos telpa šios
dienos “Laisvėje.” Būtent, jis 
patvirtina, kad Raudonojoj 
Armijoj veikia lietuvių dali
niai, pulkai.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Atsiminkime, kad Lietuvos 
kariuomenė, po to, kada Lie
tuva tapo tarybinė, buvo 
įjungta į Raudonąją Armiją. 
Kai prasidėjo karas, lietuviai 
kariai mušėsi prieš įsiveržė
lius, gindami Lietuvą. Paskui 
jie podraug su Raudonąja Ar
mija pasitraukė.

SOVIETAI SUTRIUŠKINO VISA 16-Tį NACIU ARMIJA
----------------------------- .------------------------------------ •........................ ............................................. ....—s _____________________

Japonai Gręsia Anglams 
Rangoone; Amerikiečiai 
Vėl Sumušė Japonus Ore

Kai iš Lietuvos bus išvyti 
vokiečiai okupantai, be abejo, 
lietuviškieji raudonarmiečiai 
ir vėl pasiliks Lietuvoj kraš
tui saugoti.

Amerikos lietuviai’ gali 
džiaugtis ir tuo, kaip lietuviai 
kovotojai Raudonosios Armi
jos eilėse įvertina mūsų pa
stangas aukų rinkime Raudo
najai Armijai.

Pasirodo, jie žino mūsų 
darbus, juos apie tai infor
muoja tarybinė spauda. Jie 
teisingai pareiškia, kad, rink
dami aukas Raudonajai Armi
jai, mes gelbstime Lietuvos 
žmonėms, — priartiname tą 
dieną, kurią Lietuva bus iš
laisvinta. Kitaip mes Lietuvai 
šiuo metu negalime padėti.

Tie žmonės, kurie sukūrė 
eilę fondų ir į juos prašo aukų 
“Sibiran išvežtiesiems šelpti,” 
tas aukas sudoroja sau, arba 
tie, kurie renka aukas viso
kiems kitokiems tautininkų 
fondams, jas renka ne Lietu
vai laisvinti, bet smetoniniu-! 
kams, didžiausioms lietuvių j 
tautos priešams.

Aš manau, kad iki šiol A- 
merikos lietuvių visuomenė 
per visą Ameriką bus sudėjusi 
daugiau, kaip $20,000 aukų 
Sovietų kovotojams paremti. 
Tai gražus ir prakilnus dar
bas.

Jis turi būti varomas pir
myn dar energiškiau.

Rangoon, Burma, vas. 25. 
— Anglai iškrausto visus 
civilinius savo gyventojus 

i iš didmiesčio Rangoono, 
Burmos sostines. Gręsia 
miestui greitas pavojus iš 
japonų pusės. Japonai per
varė anglus per Sittang 
upę, buvusią stipresnę ang
lų poziciją pastoti japonam 
kelią į Rangooną. Japonai 
perkirto anglų geležinkelį 
tarp Rangoono ir Loshio, už 
48 mylių nuo Rangoono.

London. — Anglų minis- 
teris pirmininkas Churchill 
seime pripažino, kad jų pa
dėtis Burmoje labai bloga, 
taip pat ir visame Pietiniai- 
Vakriniame Pacifiko Van
denyne. Tačiau, sako, žinios

iš Sovietų fronto yra 
džiaugsmingos.

AMERIKOS ORLAIVIAI
VĖL PAĖMĖ VIRŠŲ

Batavia, vas. 25. — Ame
rikos orlaiviai, susidūrę su 
daug didesniu skaičium Ja
ponijos orlaivių virš Javos 
salos, nukirto žemyn du ja
ponų orlaivius, sunkiai su
žeidė keturis kitus, o liku
sius priešų orlaivius priver
tė pabėgti. Amerikiečių or
laiviai visi išliko sveiki.

Amerikiečių oria iviai, 
tarp jų ir lekiančios tvirto
vės, veikc^ami sykiu su 
Jungtinių Tautų lėktuvais, 
bombomis nuskandino tris 
japonų transportinius lai
vus su kareiviais ties ryti
niu galu salos Javos.

Lietuviai Raudonarmiečiai Sveikina 
Amerikos Lietuvius už Medikalę 

Pagalbą Sovietų Sąjungai
Jonas Marcinkevičius

Per Bevielinj Telegrafą In- 
ter-Continent žinių 

Agentūros

šiemet mūsų bazaras buvo 
gražus visais atžvilgiais, žmo
nių dalyvavo daugiau, kaip 
pernai. Dienraščiui pelno 
taipgi liks daugiau.

Dabar kita didelė laisvie- 
čių iškilmė Brooklyne bus — 
piknikas. Bet jis dar toli — 
liepos mėnesį.

Juozas Tysliava rašo, būk 
aš niekinąs Lietuvos himną ir 
vėliavą. Pirmu sykiu girdžiu!

Kaip kiekvienas dalykas, 
taip ir tautos himnas ir vė
liava nėra amžini. Tas viskas 
galima pakeisti, kai tauta to 
nori.

Jeigu tarybinė Lietuva pa
keitė savo vėliavą ir savo him
ną, — priimdama raudoną, 
tarptautinę vėliavą ir tarp-Į 
tautinį himną, tai jos dalykas. 
Ir žmonės, kurie pritaria ta
rybinei santvarkai, tuomet tuos 
simbolius gražiai įvertina. Bet 
tai nereiškia, kad jie turėtų 
niekinti tą, kas buvo jų sim
boliu pirmiau.

Jeigu Tysliava mano, kad 
“Lietuva, tėvynė mūsų” negie- 
dojimas yra jos išniekinimas, 
tai jis turėtų prie atvirų nie
kintojų priskaityti savo sėbrą 
p. Ginkų. Per ilgoką laiką šis 
vyras savo radijo programą 
atidarydavo su ta daina. Da- 
bargi jis ją išmetė!

Kalbant apie himnus ir dai
nas, įdomu prisiminti, ka da
bar dainuoja lietuviai kariai, 
esą Raudonojoj Armijoj, štai 
Jonas Marcinkevičius prane
ša, kad jų mėgiama daina 
šiuo metu yra “Eina garsas 
nuo rubežiaus. . . ”

Pas daugelį ši daina jau 
buvo lyg ir pamiršta. Dabar- 
gi štai lietuviai kovotojai pa
siėmė ją iš muziejaus ir dai-

Maskva, vas. 20. — Nese
niai įvykusiame susirinkime 
Raudonosios Armijos lietu
vių dalinio buvo padarytas 
pareiškimas apie darbą, ku
rį atlieka Amerikos Lietu
vių Komitetas Medikalės 
Pagalbos Sovietų Sąjungai 
ir apie tai, kokią dvasinę ir 
medžiaginę paramą ameri
kiečių lietuvių pažangios 
organizacijos teikia Sovietų 
Sąjungai milžiniškoje jos 
kovoje prieš fašizmą.

Kareiviai klausėsi labai 
susidomėję.

Jų atstovas Kunigėnas 
paragino pasiųsti nuoširdžią 
šių kareivių padėką ameri
kiečiams lietuviams.
TAI KARTU PAGALBA 

IR LIETUVAI
Jis sakė, jog Amerikos 

lietuvių parama duodama 
Sovietų Sąjungai tai yra ge
riausias galimas būdas pa
dėti savo gimtinei šaliai, 
Lietuvai.

Nes Lietuvos atgimimas 
ir pažanga ir plėtojimas sa
vos tautinės kultūros ir ge
rovės bus galimi tiktai po 
to, kai Sovietų Sąjunga su
muš vokiečių fašistų barba
rus ir išlaisvins Lietuvą.

Amerikos lietuviai tuomi 
paremia ir tūkstančius lie
tuvių, kurie kovoja Raudo
nosios Armijos eilėse.

SUŽEISTAS LIETUVIS 
VĖL PRAŠOSI FRONTAN

Neužilgo po šio susirinki
mo, aš sutikau viena iš tu 
lietuvių, Antaną Škimelį, 
kuris buvo ką tik išėjęs iš

nuoja. Dainuodami kovoja.
Ar ne gTažu ? !

lietuviško dalinio ligoninės.
Jis buvo sužeistas per di

delio šovinio sprogimą. Žaiz
da buvo sunki, ir kuomet ji 
sugijo, gydytojų komitetas 
pareiškė, kad jis jau netin
ka karinei tarnybai.

Tačiaus Škimelis nesutiko 
su tuom ir prašė laikyt jį 
tinkamu.

Padaręs antrą tyrimą, gy
dytojų komitetas pripažino 
jį tinkamu tiktai nekariau
jančių eilėse.

Bet Škimelis nepraranda 
vilties dar sugrįžt į kariau
jančiųjų eiles ir tiesioginiai 
dalyvaut veiklioje kovoje 
prieš vokiečių barbarus.

“Nėra geresnės vietos, 
kaip karo frontas šiandien,” 
stipriai užreiškė šis tvirto 
būdo ir pasiryžęs kareivis.

Submarinai Torpedavo 
Dar 2 Amerikos Laivus
Washington — Fašistų 

submarinai torpedomis nu
skandino Amerikos žibalinį 
laivą “Cities Service Em
pire,” 8,103 tonų, ir pavojin
gai sužeidė kitą amerikie
čių žibalinį laivą “Repub
lic,” 5,287 tonų, netoli ryti
nių Amerikos krantų. Per 
tas dvi atakas žuvę 16 jūri
ninkų; kiti 57 išgelbėti.

Nuo sausio 14 d. iki šiol 
fašistų submarinai sunaiki
no bei sužeidė 22 Jungtinių 
Valstijų laivus amerikiniuo
se vandenyse.

PRIEŠŲ ORLAIVIAI
VIRŠ LOS ANGELES?
Los Angeles, Calif., vas. 25. 

— Nepažįstami lėktuvai dviem 
bangom pralėkė virš Los An
geles apskričio. Priešlėktuvinės 
•kanuolės šaudė oran beveik per 
dvi valandas. Sakoma, nukirtoj 
žemyn vieną iš tų orlaivių.

LieiuViti Dalinys 
Raudonojoj Armijoj

JONAS MARCINKEVIČIUS
Per Bevieline Telegramą Inter-Continent žinių

I Agentūros
LIET. RAUDONARMIEČIŲ TAUTINĖS DAINOS
Kuibišev, vasario 23. — Miestas S vienoje Sovietų 

Sąjungos srityje linksmai skamba dainomis. Daininin
kai yra lietuviai priklausantieji lietuviškam vienetui 
Raudonosios Armijos. Jie. dainuoja savo tautines dai
nas, tokias klaip: “Eina garsas nuo rubežiaus, žirgus 
reiks balnoti: daug kryžiokų nuo Malburgo rengias 
mus terioti;” “Jau laikas mums priešus išvyt iš tėvy
nės,” ir kt.

Daugiausia dainuoja linksmybę reiškiančias dainas 
šie vyrai, kurie džiaugsmingai ir uoliai ruošiasi kovon 
prieš neapkenčiamą priešą — vokiečių fašizmą. Tie vy
rai jau yra išgyvenę karo sunkenybių ir pavojų.

DAUGELIS JŲ JAU SENI KOVOTOJAI
Daugelis jų, rizikuodami savo gyvybėmis, praslinko 

per mūšių linijas, kad galėti] veikliai dalyvauti šioj 
šventoj kovoj. Daugelis jų, dar Lietuvoj būdami, kovo
jo prieš fašistus, kaipo nariai naikinančiųjų batalionų. 
Štai, pavyzdžiui, Jonas Zeleskis, kuris kartu su kitais 
darbininkais ir valstiečiais padėjo sunaikint būrį užpuo- 
lančiųjų vokiečių kariuomenės arti Rokiškio ir buvo 
sunkiai sužeistas. Kai tik jis pasveiko, tuoj ir vėl įstojo 
į veiklių kovotojų eiles.

Daugelis jų yra perseni ar per jauni armijai, ir tik 
jiem atkakliai ir neatlaidžiai prašantis, buvo leista jiem 
įstoti į Raudonąją Armiją. Butkus, kuris yra 45 metų 
amžiaus ir kuris kariavo prieš vokiečius praeitame ka
re, kaip artileristas, ir dabar galėtų tarnauti-tankų ka
riuomenėje. Strazdas, 42 metų amžiaus valstietis, ku
ris buvo naguose vokiečių bermontininkų ir baltagvar
diečių 1916 metais Lietuvoje.

Andrius Sornevas savanoriai įstojo į Raudonąją Ar
miją kartu su savo 18-kos metų sūnum, kuris atsisakė 
liktis namie.

DIDVYRIŠKOS AŠAROS
Daugelis, kurie dėl permenkos sveikatos netiko veik

liai karo tarnybai, neatlaidžiai prašėsi priimt juos į 
lietuviškąjį dalinį Raudonosios Armijos ir su ašaromis 
nuėjo sau, kada buvo atmesti.

KĄ LIETUVIAI SAKO APIE ŠIĄ KOVĄ
“Tai didi garbe ir pareiga kiekvieno Sovietų piliečio 

būti Raudonosios Armijos kareiviu, ir aš su džiaugsmu 
atliksiu savo pareigą,” sakė Čeputis, dailydė iš Ukmer
gės.

“Mes visi turime padėti sutriuškint tą pragarišką fa
šistinį žvėrį, kuris pasinešė sunaikint pasaulį,” pareiš
kė Kraniauskas, muzikos kompozitorius.

“Aš didžiuojuosi, kad galiu prisidėti dalyvaudamas 
kovoj dėlei Lietuvos išlaisvinimo nuo bestijų* fašistų,” 
sako Rimša, valstietis.

“Mes visi kovosime už Sovietų Sąjungą, kuri viena 
tegali išgelbėt lietuvių tautą nuo sunaikinimo vokiečių 
rankose,” sako leitenantas Kairis.

“Aš mielu noru padėsiu savo galvą už išlaisvinimą 
pavergtos mano šalies ir kad galėčiau atkeršyt už tūks
tančius’ sušaudytų, užkankintų ar pakartų mūsų bro
lių,” sako Balčiūnas, automobilių vairuotojas.

ĮSITIKINĘ, KAD FAŠISTINIS BESTIJA 
BUS SUDAUŽYTAS

Šis tvirtas, vienbalsis jausmas ir supratimas jų idė
jos teisingumo gyvai pasireiškia visame tame lietuviš
kame Raudonosios Armijos dalinyje. Dauguma jų nėra 
Partijos nariai, bet jie yra tikri savo šalies sūnūs ir ki
lę iš darbo žmonių. Jie yra įsitikinę, kad bus laimėta 
pergalė prieš fašistus ir kad visos užkariautos tautos 
bus išlaisvintos, o tarp jų ir lietuvių tauta.

Jų pasitikėjimas pareina iš žinojimo, jog šią kovą re
mia visos pažangios žmonijos jėgos, kurios yra susivie
nijusios mušti fašizmą; jų pasitikėjimas pareina ir iš 
supratimo, kad neišvengiamai laimės pergalę tos jėgos, 
kurių galvinyje veikia didžiosios demokratinės šalys — 
Sovietų Sąjunga, Amerika ir Anglija.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, vas. 24. — Karo departmentas, tarp kit

ko, paduoda šitokį pranešimą:
Per paskutines 24 valandas visai neveikė japonų nei 

amerikiečių - filipinų kariuomenė (Bataan pusiausaly- 
je).

Priešų orlaiviai numetė gana daug padegančiųjų 
bombų užnugarėn mūsų linijų.

M

Užmušė 14,000 Nacių ties 
Staraja Russa; Pagrobė 
Daugybę Karo Pabūklų

triuškino 290-tą vokiečių 
pėstininkų diviziją Antrojo 
ji] korpuso, 13-tą pėstininkų 
diviziją Dešimtos nacių ar
mijos ir vieną diviziją rink-

Negana, kad naciai čia 
prarado didžius daugius ka
reivių ir reikmenų. Sovietai 

į atėmė iš j u ir kelias labai 
■svarbias pozicijas, iš kurių 
■vokiečiai gynė miestą .Sta- 
irają Russą, vadinamą rak- 
itą visų jų pozicijų šiaurva-

Maskva, vas. 25. — Per 
dešimties dienų atakas so
vietinė kariuomenė apsupo 
ir sukri ušino visą šešiolik
tąja vokiečių armiją — 45 
tūkstančius vyrų — tiesinės Hitlerio juodmarški- 
Staraja Russa, 140 mylių į nių gvardijos, 
pietus nuo Leningrado iri 
260 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos.

Tik dalis tos nacių armi
jos paspruko, palikdama 14 
tūkstančiu užmuštu saviš
kių ir didelius daugius ka
ro reikmenų. Sovietai pa-1 
grobe tukstancius kanuolių,; c 
daugiau kaip tūkstantį tro-L 
ku ir automobiliu ir šimtus! 
tankų, geležinkelio vagonų 
ir arklių. Dar nesuspėjo su- 
skakylyisųpabūBųiramu-inij su ffeležinkeliU( einan. 
rneųos, taek pahko isdauzy- čju ; Murmansko j )lau. 
ti hkuciai vokiečių, bebeg-lką (‘šiaul.gje) ir su geležin. 

am1’ I keliu palei vakarines Ilmen
Šiuom žygiu Sovietai su-1 ežero pakrantes.

Staraja Russa, 12 mylių 
> nuo Ilmen ežero, 

yra mazgas geležinkelių, su
sijungiančių su Maskvos - 

, Leningrado geležinkelio li-

Jau Devyniasdešimties Laivų Jūrininkai 
Prašė Prezidentą Išlaisvinti Browderi; 
To Prašo ir Šimtai Žymių Amerikiečių

3

j įgula savo rezoliucijoj sako, 
kad “Browderis yra žymus 
kovotojas prieš fašizmą, ir 
jis baudžiamas nepapras
tai žiauriai,” ką uždraudžia 
Amerikos konstitucija savo 
Teisių Sąraše (Bill of 
Rights).
DAUGIAU MOKSLININ-

liuosuot Browderį. — Jis 
nuteistas ketverius metus 
kalėti už smulkius techniki-! 
nius skirtumus užsieninia 
me jo pasporte.

New York. — Jūrininkai 
Amerikos laivo “William 
Machen” priėmė rezoliuciją, 
prašydami prezidentą Roo- 
seveltą' tuojau išlaisvint 
Earlą Browderį, Komunistų 
Partijos sekretorių, iš At
lantos kalėjimo. Tai jau 90- 
to amerikinio laivo jūrinin- 
kai kreipėsi į prezidentą pą-|*KŲ STOJA uTbROWDE^ 

"" T- Ri0 palhjosavimą
Ohio Valstijos Universi

teto profesorius Cecil C. 
ĮNorthe parašė prezidentui 
Rooseveltui laišką, raginda- 

Laivo “William Machen” (Tąsa ant 5-to puslapio)

4

Panaikint Dieso Komi
tetą, Reikalauja CIO 
Pirmininkas Murray

Ragina Išleist įstatymą 
Prieš Atidengimą Karo 

Gamybos Sekretą
Washington — CIO uni

jų generalis pinnininkas 
Philip Murray parašė laiš
kus visiem kongresmanam, 
ragindamas juos neški rt 
daugiau lėšų Dieso neva ty
rinėtojų komitetui. Murray 
sako, jog tas komitetas vi
sai netyrinėjo tokių Ameri
kai “priešingų veiksmų, ko
kiais užsiima Clivedeno liz
das Washingtone, ameriki
niai taikstyto jai su fašisti
niais kraštais ir nacių orga
nizacijos ir jų agentai” šio
je šalyje.

Kartu CIO galva Murray

Washington — Jungtinių 
Valstijų generalis pokuro- 
ras Francis Biddle, kalbė
damas senatorių teisinėje 
komisijoje, ragino išleist 
[įstatymą, kuris uždraustų 
išdavimą žinių ir planų kas 
liečia statomus karinius lėk
tuvus ir įvairius dalykus, 
turinčius ryšio su valdžios 
veiksmais, daromais šalies 
gynimui.

Biddle reikalavo stropiai 
baust tokius karo pabūklų 
fabrikantus, kurie neužlai
ko reikiamos slaptybės. Jis 
priminė eilę atsitikimų, kuP

nurodo savo laiške,, kad iškilo aikštėn bei pateko į 
Dies “persekiojo darbo uni- priešų nagus statomų orlai- 
jas ir liberaliai — demokra- vių sekretai bei planai ir ki
timai, pažangias organi- tos svarbios fašistiniams ’ 
zacijas, ažuot veikęs prieš (kraštams žinios.
Amerikos neprietelius.-------------------________  Ra

I Burma. — Amerikiečiai iš- 
Maskva. — Raudonarmiečiai krausto iš Rangoono karo reik- 

j pasivarė dar 10 mylių artyn j menis, kurie buvo skiriami 
Smolensko. Chinijai.
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Prezidento Roosevelto Kalba
Paprastai, bet ryškiai prezidentas 

Rooseveltas patiekė Amerikos žmonėms 
eilę faktų, kuriuos jie turi žinoti. Prezi
dentas nežadėjo mums greitos pergalės 
prieš Hitlerį ir jo naciškas govėdas, jo 
japoniškus ir itališkus sėbrus. Jis neža
dėjo mums greit duoti “šviesesnių laikų.” 
Jis pabrėžė, kad priešas dar yra stiprus 
ir jam sumušti reikia koncentruotis vi
siems ir visur. “Mes turime atsisakyti 
nuo įvairių patogumų ir net savo gyvybę 
aukot, jeigu to reikalaus mūsų šalis,” 
sakė prezidentas.

Jis smarkiai užvažiavo (faktais) tiems, 
kurie skleidžia visokiausius gandus ir 
daro vyriausybei visokius prisikabinę j i- 
mus. Kaip jau ne sykį mes esame nu
rodę, yra visa eilė žmonių, kurie išmeti
nėja vyriausybei, kam ši remia Angliją, 
Sovietų Sąjungą ir Chiniją. Preziden
tas nurodė, kam. Jis, o su juo ir visi blai
viai protaują žmonės, žino, kad šiandien 
yra tokis karas, kokio pasaulis nėra ma
tęs. Jungtinės Tautos turi būti iš tikrųjų 
jungtinės, o ne tik žodžiuose. Amerikos 
tankai ir orlaiviai gaminami tam, kad 
jais priešas būtų naikinamas. Jeigu 
šiandien amerikinis bomberis veikia Ry
tų Fronte, Chinijoj, Burmoje, Javoje ar 
Libijoje, tai jis Amerikai turi tiek pat 
reikšmės, kaip kad jis būtų Amerikos pa
kraščiuose. Jeigu amerikiniu ginklu ru
sas, ukrainietis, lietuvis ar latvis Rytų 
Fronte nukauna vokišką nacį, tai Ame
rikai yra tiek pat svarbu, kaip kad tuo 
pačiu ginklu vokišką nacį nukautų ame
rikietis karys. Jeigu šiandien pralaimėtų 
Sovietų Sąjunga, tai būtų didžiausias 
pralaimėjimas ir Amerikai ir visoms 
Jungtinėms Tautoms. Karas yra neda
lomas. Tą prezidentas žino ir jis tą aiš
kiai pabrėžė. Todėl Amerikos uždaviniu 
yra aprūpinti Angliją, Sovietų Sąjungą, 
Chiniją viskuo, ko tos šalys nori, ir ko 
Amerika turi arba gali pasigaminti.

Nemažai yra tokių kritikų (net USA 
senate!), kurie skelbia, kad, girdi, Ame
rikos karo laivai neturį lydėti prekybinių 
laivų į Angliją ar Sovietų Sąjungą, bet 
turį saugot amerikinius pakraščius, ku
riuose siaučia priešo submarinai. Pre
zidentas ir tą teoriją sumuša į dulkes. Jis 
nurodo, kad priešas to tik ir norėtų, bet 
Amerika prie to neprisileis. Amerikos 
karo laivai ir orlaiviai, Amerikos karo 
jėgos turi kirsti priešui smūgį kiek ga
lint toliau nuo Amerikos pakraščių. 
“Greitu laiku jau mes vesime ofensyvos 
karą, ne mūsų priešai,” sakė jis. Bet ne
būtų galima tokio smūgio kirsti, jei 
amerikiniai karo laivai tik saugotų mū
sų pakraščius. Tiesa, šitaip karą vedant, 
kaip dabar, tenka nukentėti (laikinai).

Priešo submarinai skandina mūsų lai- 
• vus, priešo submarinas net* išdrįso ata

kuoti Kalifornijos sausžemį, pakraštį. 
Bet tai yra neišvengiama. Amerikinių 
karo laivų misija yra ne ta, kad saugoti 
piakraščius ir laukti, kada priešas ateis ir 
čia mums tektų su juo kariauti.

Kitais žodžiais, prezidentas Roosevel
tas davė gerą pamoką Amerikos žmo
nėms apie .karo eigą ir kaip jis yra ir 
turi būti vedamas. Ši jo kalba labai pa
dės Amerikos žmonėms suprasti visą pa
dėtį ir jie turės gerą įrankį kovoti prieš 
išvidinius priešus, kurie skleidžia viso
kius gandus ir melus, bandydami pažeisti 
Amei-ikos žmonių moralą!

“Lekcija Diplomatijoje”
Po tokia antrašte New York “Times” 

. (iš vas. 24 d.) įdėjo ėdi to rialą, kuriame 
cituoja sekamus J. Stalino, Sovietų pre
mjero, pareiškimo žodžius:

“Laiks nuo laiko pasirodo tokie pasa-

kymai užsieninėje spaudoje, kad Raudo
noji Armija siekianti sunaikinti vokiečių 
tautą. Tai yra nedoras, kvailas šmeižtas. 
Veikiausiai šis karas padarys galą Hit
lerio saikai, bet tai būtų juokinga laikyt 
Hitlerio šaiką tuo pačiu dalyku, kaip ir 
vokiečių tautą ir vokiečių Valstybę. Is
torija moko mus, kad Hitleriai ateina ir 
praeina, bet vokiečių tauta ir vokiečių 
valstybė vis liekasi.”

Kodėl gi New York “Timeso” redakci
ja mato šituose Stalino žodžiuose lekci
ją? Kam toji lekcija? Kas iš jos gali 
pasimokyti? Šis dienraštis nurodo, kad 
iš tų žodžių turėtų pasimokyti britai ir 
amerikiečiai. Kame? Kaip?

Anglijoj ir Amerikoj yra nemažai po
litikierių, kurie skelbia, kad vokiečiai 
kaipo tauta yra netikę, kad jie buvo, yra 
ir būsią imperijalistai ir plėšikai, todėl, 
girdi, po šito karo jie turi būti išnaikin
ti, vokiečių valstybė visiškai išdaužyta, 
suplėšyta. Toki grūmojimai, aišku, vy
riausiai pasitarnauja niekam kitam, kaip 
tik Hitleriui. Hitlerio propagandos mi- 
nisteris Goebbelsas nuolat ragina visus 
vokiečius vienybėje laikytis ir pasišvęsti 
karui, nes, girdi, kai Vokietija karą pra
laimės, tai vokiečių tautos nebeliks. Ir 
tas, be abejo, Hitleriui padeda palaikyti 
vokiečius aplink jį. *

Tatai turėdamas galvoje, Stalinas ir 
pabrėžė tą tiesą, jog Sovietai nenori vo
kiečių kaipo tautos ir kaipo valstybės 
išnaikinti. Jis pabrėžė, jog Sovietų tiks
las yra apvalyti savo kraštą nuo įsiver
žėlių ir sunaikinti Hitlerį, jo kliką, palie
kant vokiečių tautą laisvą.

Stalinas šitaip toliau išdėstė:
“Rasinė vokiečių teorija ir jų prakti

kuojama neapykanta kitų rasių-tautų pa
darė visas laisvę mylinčias tautas prie
šais vokiečių fašizmo, kuomet rasinė- 
tautinė lygybė Sovietų Sąjungoj įgijo jai 
draugiškumą visų laisvę mylinčių tautų.

“Užsienių spauda kartais sako, kad 
Sovietų žmonės nekenčiu vokiečių kaipo 
vokiečių; kad Raudonoji Armija naiki
nanti juos iš neapykantos prieš viską, 
kas tik yra vokiška, ir kad, todėl, jie 
nesą imami nelaisvėn. Tai yra kvailas 
melas ir šmeižtas prieš Raudonąją Ar
miją.

“Raudonoji Armija yra laisva nuo bet 
kokių tautinės neapykantos jausmų. 
Raudonoji Armija naikina vokiečius ne 
todėl, kad jie yra vokiečiai, bet todėl, 
kad jie nori pavergt mūsų šalį. Kaip ir 
bet kuri kita armija, jinai turi teisę nai
kinti savo šalies vergėjus, nežiūrint, ko
kios tautos jie būtų.

“Neseniai įvykusiuose veiksmuose vo
kiečių kariuomenė miestuose Kline, Su- 
chinčiuose Andreapolyje ir Toporece 
buvo pašaukta pasiduoti. Buvo žadėta 
jiem gyvybė; jie atsisakė, ir daugelis vo
kiečių prarado savo gyvybes.

“Raudonoji Armija ima nelaisvėn, kuo
met jiė pasiduoda. Atsiminkite žodį di
džiojo rašytojo Maksimo Gorkio: ‘Kada 
priešas atsisako pasiduoti, jis tampa su
naikintas’.”

Iš tikrųjų, šitie Stalino žodžiai turėtų 
būti didelė lekcija ne tik Anglijos ir 
Amerikos vadams, bet ir visų prieš Hit
lerį kariaujančių kraštų vadams. Pakar
totinai turi būti skelbiama vokiečiams, 
kad karas prieš Hitlerį yra karas už jų 
pačių laisvę, ir todėl jie turi padėti 
Jungtinėms Tautoms kariauti prieš Hit
lerio kliką, kuri pavergė Vokietiją ir 
bando tą patį padaryti su visu pasauliu.

Pirkite Apsigynimo Bonus

Maršalas Timošenko
(Ištraukos iš biografinės apysakos)

Baltųjų sutriuškinimas
1919 m. rudenį Tarybų 

Raudonoji Armija visu Pie
tiniu frontu pradėjo pulti 
Denikiną. Jos pulkams va
dovavo tokie užsigrūdinę 
vyrai, kaip Frunze, Sergo 
Ordžonikidzė, Klimas Voro- 
šilovas, Sergiejus Kirovas.

Narsiųjų kovotojų, žūt
būtinių r a u d o n a r miečių 
kardo kirčių meistrų prie
šakyje ėjo armijos vadas 
Budionyj ir jo divizijų va
dai — Semionas Timošenko, 
Apanasenko, Gorodoviko- 
vas, Parchomenko, kurių 
vien vardai sukeldavo siau
bą Denikino kariuomenės 
dalims. x

O visam Pietiniam fron
tui vadovavo didysis Stali
nas, Denikino sutriuškinimo 
ir sulikvidavimo plano kū
rėjas ir organizatorius.

Persekiodama baltuosius, 
Pirmoji Raitoji armija ne
toliese nuo Rostovo susitiko 
su naujai papildytais gene
rolų Mamontovo ir Škuro 
kazokų korpusais.

viziją ir pasiėmęs su savi
mi eskadroną, divizijos va
das nusivedė jį aplink ir 
greitai užėjo priešui už 
akių iš sparno. Apeidamas 
iš šono apkasuose sugulu
sias baltųjų grandines, jis 
atsidūrė jų užpakalyje. Nu
sileidęs lomele, eskadronas, 
besiskverbdamas vis toliau 
į pietų vakarus, prijojo prie 
kalvų, iš už kurių griaudė
jo pabūklai.

— Palaukite čia! — nulai- 
pinęs nuo arklių eskadroną, 
įsakė Timošenko ir kartu su 
ženklo davėju ir eskadrono 
vadu sliuogte užsliuogė ant 
kalvos. Prieš juos atsisklei
dė lyguma. Netoliese virė 
griaudėjo mūšis. Čia pat, 
kalvos papėdėje stovėjo ga
linga lauko artilerija, kuri 
šaudė į raudonarmiečių 
grandines. Išsirikiavę vie
non eilėn stovėjo 37 lauko 
pabūklai. Tolydžiai blykčio- 

kė prieš eskadronus priešo jo išvirsdama iš pabūklų 
raiteliai, o toli už kalvų ki- vamzdžių geltona liepsna, ir 1 • • • • 1 I • "1 • • • "1 *“* 1 • v 1

staklinių kulkasvaidžių ir 
šešis lauko pabūklus, paruo
šęs tuo būdu stiprias vaišes 
atakon besiveržiantiems De
nikino kariams. Timošenko, 
pasiėmęs su savimi likusius 
eskadronus, sudarė įspūdį, 
tartum trauktųsi atgal.

Iššokę iš už kalvų, švyt
ruodami kardais ir žvygau
dami, lėkė, kiek arklių ko
jos įkabina, prieš du silp
nus centrinius eskadronus 
ištisas debesis priešo kava
lerijos. Atrodė, jokia jėga 
negalėtų jos sustabdyti. Ap
snigtas laukas pajuodavo 
nuo masės lekiančių arklių, 
plevėsuojančių burkų, žvil
gančių kardų.

Devyniomis bangomis, de
vyniomis arklių lavomis lė-

lo vis naujos ir naujos kazo
kų pajėgos.

Prisileidę baltuosius ar
čiau, abu eskadronai pagal 
komandą pasitraukė į šo
nus. Ugnies viesulais prabi
lo mūsų k u 1 kasvaidžiai.

Hit Them Where It Hurts
BUY BONDS!

Make no tnistake—this is a life 
or death struggle. Men are dy
ing in your defense. Dying that 
America may be safe!

Give our fighting men the 
guns, the planes, the tanks they 
need! Bonds buy bombs. Ev
ery dime, every dollar you put 
into Defense Bonds and Stamps 
Is a blow at the enemy. Hit them 
where it hurts — buy bonds! 
Bonds cost as little as $18.75 up— 
stamps as little as 10 cents up.

S. TIMOŠENKO, Sovietų maršalas, 
kuriam pereitą savaitę sukako 47 me
tai amžiaus.

Priešakyje žygiavusi drg. 
Timošenko šeštoji divizija 
tiesiog bežygiuodama ata
kavo abu baltųjų korpusus. 
Lengva parašyti tuos žo
džius, dar lengviau juos pa
skaityti, tačiau reikia įsi
vaizduoti, ką reiškia viena 
divizija prieš du raitelių 
korpusus! Maždaug tas p^t, 
ką vienas kreiseris atakuo
tų du linijinius karo laivūs, 
arba ką vienas narsus ko
votojas pultų iš karto pen
kis priešo kareivius.

Atrodė, visiškas sunaiki
nimas laukė beprotiškai 
drąsią diviziją, pastojusią 
kelią priešo raitelių kariau
noms.

Tačiau divizijai vadovavo 
Timošenko, kovose užgrū
dintas karys, kariuomenės 
viršininkas ir vadas, turįs 
dviejų karų patyrimą. Su
maniai m a n e v ruodamas, 
pereidamas iš atakos į ata
ką, čia nulaipindamas nuo 
arklių ir išskleisdamas ko
votojus į grandinę, čia vėl 
atakuodamas baltuosius ka
zokus iš sparnų, jis priver
tė abu priešo korpusus įsi
traukti į nepatogų jiems 
mūšį, išskleisti visas savo 
pajėgas ir įstrigti prie Bol- 
šaja — Krepkaja stanicos 
ištisą dieną. Privertęs prie
šą pradėti mūšį, Timošenko 
jau esmėje turėjo taktinį 
laimėjimą, o strategiškai 
baltieji buvo visiškai su
triuškinti, kai pagalbon at
skubėjo Raitosios armijos 
svarbiausiosios pajėgos.

Matydamas, kad Škuro 
kavalerija koncentruojama 
centre divizijai atakuoti, 
Timošenko labai greitai ir 
priešui nepastebint paslėpė 
sparnuose, apylinkės daubo
se du savo pulkus. Pačiame 
savo pozicijos centre jis pa
liko du eskadronus, tačiau 
už jų, pelkėtoje upės įlan
koje, nedidelėse lomelėse jis 
pastatė k e t u r i a sdešimt

tuojau buvo panikoj bėgan
čių paskirų raitelių, galva
trūkčiais bėgo, kur kojos 
neša, žmonės, lėkė arkliai, o 
įkandin griaudėjo baterijų 
papliūpos.

— Aš, žinote, savo dalyko 
entuziastas... Mėgstu arti
leriją, ir man svarbiausia 
yra — gerai pataikyti į tai
kinį. O juk čia, dovanokite, 
toks taikinys, ištisos pusan
tros divizijos! Na, argi ga
lima atsilaikyti prieš tokią 
pagundą, — teisinosi vėliau 
senukas, aiškindamas kva
tojantiems Raitosios armi
jos vadovams, dėl ko jis taip 
netikėtai persimetė.

Gal būt, tai, o gal būt, ir 
baimė dėl savo gyvybės su
vaidino svarbiausią vaidme
nį to “artilerijos mėgėjo” 
psichologijoje, tačiau tiktai 
nelauktas baltųjų kariuome
nės dalių sutriuškinimas la
bai daug prisidėjo prie to, 
kad Raitosios armijos pul
kai visai 
Rostovą.

Rostovo gyventojai net 
nežinojo, 
jau yra įėję į miestą, toks 
viesuliškas ir netikėtas buvo 
Raitosios armijos antpuolis. 
Gatvės skendėjo elektros 
šviesoje. Šaligatviais ramiai 
sau vaikščiojo minios pra
eivių, švietė kino teatrų vi
trinos, dardėjo sau tramva
jai, kai šeštosios divizijos 
dalys įžygiavo Į Rostovą. 
Perjoję tiltą, raitieji patru
liai išvydo liepsnojant dide
lį laužą, aplink kurį buvo 
matyti apsigūzojusios ka
reivių figūros. Du kulka- 
svaidžiai ir lauko pabūklas 
stovėjo čia pat. Raitasis pa-

• trulis prijojo visai arti.
, — O čia kas, ar pakaita?
• — tingiai paklausė vienas
• besišildžiusių kareivių.
> — Ta pati, — atsakė prie-
■ šakinis raudonarmietis, nu-

netikėtai paėmė

savo

kar- 
pul- 
bal-

“Kartečėmis” ėmė pilti dau
boje užmaskuota baterija. 
Dūmai ir liepsna pasipylė 
po arklių kanopomis.

Kaip žolės pradalgės bu
vo išguldytos Škuro raitelių 
pirmosios gretos. Atlėkė an
troji lava, po jos trečioji, 
paskui lėkė kitos... 0 kul- 
kasvaidžiai vis pylė iš visai 
arti tiesiog į kazokus. Kar
tečės draskė ir taškė juos. 
Juoda krūva kūnų išaugo 
priešakyje, apie du šimtus 
metrų nuo kulkasvaidžių.

Sudrebėjo sumušti balto
sios kavalerijos likučiai, me
tėsi atgal praretėjusios la
vos, o tuomet iš dviejų pu
sių, geležiniu abiejų spar
nų žiedu, apglėbė jas 
pulkais Timošenko.

Išlėkę iš daubų, visu 
jeru smogė narsieji 
kai... Ir ilgai kapojo
tuosius kazokus didvyriški 
raudonarmiečiai, nuvydami 
sumuštosios Škuro kavaleri
jos likučius toli už kalvų.

Rostovo Paėmimas
Buvo šalta diena, tiesiog 

speigo diena. Vakar prasi
dėjęs prie Generolų tilto 
mūšis ėjo vis karšty n. Vis 
smarkiau buvo girdėti ata
kuojančių kazokų žvygiavi- 
mas, mūsų raudonarmiečių 
“ura” šauksmų bangavimas, 
pabūklų griaudėjimas, kul
kasvaidžių tratėjimas ir 
granatų sprogimai. Šaltame 
ore pasirodydavo r balti de
besėliai nuo šrapnelių, nuo 
žemės kilo mirštančių žmo
nių dejavimai ir vaitojimai.

Mūsų grandines, paleng
va besiskverbdamos pir
myn, jau buvo besumušan- 
čios priešą, šeštosios divi
zijos vadas Timošenko ne
kantravo. Jis norėjo kuo 
greičiau įsiveržti į miestą ir 
užimti Rostovą. Tačiau prie
šas atkakliai gynėsi, ir iki 
miesto dar tebebuvo toli. 
Metęs trimis bangomis di-

sviediniai lėkė ten, iš kur 
atkakliai žygiavo raudonie
ji pulkai.

—Bet ir įsibridome mes, 
— kiek nustebęs palingavo 
galva divizijos vadas. Apa
čioje prie batarėjų rūpestin
gai bėgiojo kažkoks senu
kas karininkas, šūkauda
mas artileristams. Pabūk
lai stovėjo visai nepridengti. 
Tačiau tai buvo visai ir su
prantama, pirmiausia, dėl 
to, kad jie buvo užpakalyje, 
o antra, dėl to, kad vos už 
dviejų varstų nuo baterijų 
stovėjo išrikiuoti ant ark
lių pusantros divizijos bal
tųjų kazokų, besiruošiančių 
atakuoti raudonuosius.

“Delsti negalima,” — pa
galvojo sau Timošenko ir, 
nubėgęs nuo kalvos, susodi
no ant arklių savo eskadro
ną. Žingine, visai ramiai jis 
nuvedė eskadroną prie šau
dančių baterijų. Tai buvo šokdamas nuo arklio, 
taip netikėta, kad senukas 
pulkininkas, o ir visi baltie---- nustebo kareivis. — Dar
ji artileristai pamanė, kad 
jiems pridengti atjojo savų
jų eskadronas.

—Na, bičiuliai, atgręžkite 
savo pabūklus štai prieš tą 
grupę kavalerijos ir pilkite 
į ją pačia stipriausia ugni
mi, — rodydamas į kazokų 
rezervus pareiškė Timošen
ko.

Eskadrono kovotojai nuli
po nuo arklių ir greitai ap
supo baterijas žiedu.

—Kaip galima! Ką jūs, 
ką jūs, juk čia mūsiškiai, — 
nustebęs pakėlė akis senu
kas pulkininkas, ' nepaten
kintas, kad pašaliniai as
menys kišasi į jo reikalą.

— Aš žinau, kad jūsiškiai, 
o dėl to ir įsakau jums tuo
jau pat atidengti ugnį. Argi 
nematote, kad mes — bu- 
dioniečiai, o jūs — belais
viai, — griežtai pareiškė 
Timošenko ir jau grėsmin
gai šūktelėjo: — Na, kam 
brangi gyvybė, atidengkite 
į baltuosius ugnį, nes kitaip 
tuojau pat visus iškaposi
me !

Senukas nustebęs trukte
lėjo pečiais ir, žiūrėdamas į 
raudonąją žvaigždę Timo
šenko papachoje, davė įsa
kymą:

— Apgręžti pabūklus... į 
kavaleriją, taikinys 85, ug
nis!

Baterijų kareiviai ne
prieštaraudami įvykdė jo į- 
sakymą. Viši . trisdešimt 
septyni baltųjų pabūklai 
ėmė pilti į nieko panašaus 
nelaukusius Škuro raitelius.

Dūmai, granatų sprogi
mai ir žaibavimai uždengė 
diviziją.

— Tankus šaudymas, po 
šešis šovinius! — linksmai 
sukomandavo senukas, ir iš
tisas lietus sviedinių vėl pa
sipylė ant pakrikusių baltų
jų kazokų. Pilnas laukas

kad raudonieji

—Butų lyg per anksti...

nemušė Armėnų cerkvės 
laikrodis.

— Jau išmušė, — nusi
juokė raudonarmietis ir ga
lingu balsu sukomandavo: 
— Na, ramiai! Atiduokite 
ginklus, jus, velnius, seniai 
metas pakeisti...

— Tai kaip čia? — nesu
prato kareiviai.

— O taip! Atiduokite 
ginklus ir viskas, nes kitaip 
visus iškaposime kardais.

Kareiviai neskubėdami ir 
nesijaudindami sumetė į 
krūvą šautuvus.

— O kas jūs būsite, vyru
čiai? pagaliau smalsiai pa
klausė vienas jų.

—Raudonieji. Raudonar
miečiai!

— A-a! Žinom, girdėjom 
apie jus. Švariai dirbate, 
vyrai, oi, švariai, — susiža
vėjęs pareiškė kareivis ir 
pridūrė: — Žinote ką, bro
liukai, jūs ir mūsų karinim 
kus pasiimkite. Jie štai ten 
anuose namuose nakvoja. — 
Ir jis mielai nuvedė raite
lius prie namų, kur ramiai 
sau miegojo jo karininkai.

Sužinojęs, kad didžiajame 
miesto viešbutyje, “Pariž” 
yra suvažiavę daug karinin
kų į vakarienę pulko vado 
varduvių proga, draugas 
Timošenko, pasiėmęs su sa
vimi eskadroną, atvyko į 
viešbutį. Griaudėjo orkes
tras, kaip saulė švietė lius
tros, vazose suposi gėlės. 
Užkopęs laiptais į viršų, di
vizijos vadas įėjo į didžiulę 
salę, pilną karininkų, išsi- 
frantinusių ponių, kažkokių 
frakuotų ponų.

— Ramiai! — sukoman
davo Timošenko.

Peilių skambėjimas nuti
lo. Visi atsigrįžo. Duryse 
stovėjo aukšto ūgio žmogus, 
kariškai apsirengęs, su rau- 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)



TTetvirtacL Vasario 26, 1942

Dubeltavas Pijušo 
Sapnas

(Feljetonas)
I. subyrės?” Kas klausys tokių

Naujienų” redaktorius— pasakų? Kas? O juk “Nau- 
P. Grigaitis parašė, gal bū- j ienos” kitko negalės para- 

l tūkstantis pirmą syti. Juk jos per 24-ris me
tus diena iš dienos tik ir 
skelbė tas melų pasakas 
apie darbo žmonių valstybę. 

—Oi-i-i!... Oi-i-i! — tar
tum dieglio remiamas, sude
javo, ponas Grigaitis. Ilgai 
vartėsi, blaškėsi ir paga
liau užmigo.

Vos jis spėjo užmigti, 
kaip jam pradėjo sapnuotis. 
Sapnas buvo ilgas. Pirmiau
siai jis vartė “Naujienų” 
parudusius, sutrūnėjusius 
lapus ir gėrėjosi, kaip ten 
diena iš dienos sakė: “Grei
tai... Už kelių dienų... 
savaičių jau grius Sovietų 
valdžia.” — Puiku!... Pui
ku, — kalbėjo redaktorius 
'patsai į save.—Puiku! Galas

u

ti, jau tūkstantis 
straipsnį prieš lietuvių liau
dies dienraštį “Laisvę,” iš
plūdo jos redakcinį perso
nala “komnaciais,” išdrėbė 
visa “švarumą,” kiek re- 
(faktoriaus stone buvo susi- 
kuopę ir išsitiesė ant minkš
tos sofos.

Jis ilgai užmigti negalė
jo. Jį labiausiai jaudino 
naujas Raudonosios Armi
jos žygis linkui Smolensko 
ir Dniepropetrovsko. Prieš 
Grigaičio akis, tartum ju- 
džiuose, plaukė paveikslai, 
kaip jo ir “Keleivio” išgar
binti Hitlerio maršalai ir 
generolai vienas po kitam 
kraustosi iš šio griešno pa
saulio; kaip Hitlerio “nesu
laikoma” ;
per gilų sniegą, palieka ma
šinas, kanuoles, tankus ir 
tūkstančius troku. Raudo
noji Armija, ta, kurią se
niai Hitleris ir “Naujienos” 
jau sunaikino — ant čiužų, 
raita ant pridengtų kazokų 
arklių, važiuota oro rogė
mis, iš galingi! orlaivių, iš 
skaitlingos artilerijos ragi
no nacių govėdas atgal, lin
kui jų pražūties.

Grigaitį kankino mintis: 
Kas bus? Kas bus? Kas 
bus, kada Raudonoji Armi
ja išvarys Hitlerio govėdas 
iš savo žemės? Ką darys 
Vokietijos darbo žmonės? 
Ką manys ir paprasčiausias 
Amerikoj darbininkas atei
tyje anie Sovietų Sąjungą? 
Ar galima vėl bus “Naujie
nose” pasakoti besmegeniš
kas pasakas apie tai, kad 
būk Sovietų šalyje “nieko 
nėra,” kad ten “viešpatauja 
amžinas chaosas,” kad nėra 
fabrikų, dirbtuvių, kad Sta
lino valdžia “tik ant dur
tuvų” laikosi, kad užteks 
kokiai valstybei stuktelti į 
Sovietus, kaip ten “viskas 

armija traukiasi Sovietams!
' Štai jis atsivertė nume
rį, kuriame rašė apie Hitle
rio užpuolimą ant Sovietų 
Sąjungos. Čia pasakyta: 
“Hitleris ir Stalinas, abu 
toki patys banditai!” 

Redaktorius perskaitė ir 
išstūmė: — Ne, o ne! čia 
Hitlerio vardą pridėjau tik 
todėl, kad Hitleris nebuvo 
madoj Amerikoj. Tikrumoj 

j maniau: “Stalinas banditas 
su visa pasaulio darbo kla
se.” Hitlerį pridėjau tik at
likdamas savo vijurkišką .tūkstančių sveikų ir galingų 
redaktoriaus rolę.

Vertė kitą lapą, 
“Naujienos” i 
d., 1941 metus.
tojaus, kaip Hitleris užpuo- artilerijos ir milžiniškų tan- 
lė Tarybų Lietuvą ir Sovie- kų.
tų Sąjungą. Redaktorius

Maršalas Timošenko
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

dona žvaigžde kepurėje. Už 
jo buvo matyti ginkluoti vy
rai.

— Baikite vakarienę ir ei
kite paskui mane. Aš—šeš
tosios raudonųjų kavaleri
jos divizijos vadas. Rostovą 
jau prieš kelias valandas 
esame paėmę.

Apie du šimtai karininkų, mokino: 
keletas pulkininkų ir gene
rolų, panarino galvas ir iš
sigandę žingsniavo gatve, 
apsupti raudonarmiečių.

Savo štabo būstine divizi
jos vadas pasirinko namus, 
kuriuose prieš tai būta bal
tųjų kariuomenės artileri
jos ’ inspektoriaus. Grįžęs 
ten po karininkų suėmimo 
operacijos, Timošenko išgir- galbos 
do telefono skambutį. Tele- 
fonavo iš geležinkelio sto- sakyta! Taip ir reikia! So
ties.

— Jūsų prakilnybe, čia 
kalba su jumis papulkinin
kis Lavrovas, čia susitelkė 
daugiau kaip keturi šimtai 
karininkų, vykstančių į 
frontą, tačiau traukinio lig- 
šiol jiems neduoda. Ar neį- 
sakytumėt, jūsų prakilnybe, 
komendantui, kad tuojau iš
siųstų ešeloną?

Timošenko atsakė ramiu, |melo apie buvusią tarvbinę ,tavoti! Aš jus dešimts kar- 
o----------------------------------------t “Nau- tų sušaudysiu ir dar kalėji-

skaitė me supūdysiu!
Gal dar būtu ilgai “moki- 

” bet štai atžygiuoja

Atžvgiuoia ir Sovietų

vietų Sąjungos 200vmilionų 
žmonių neturi protauti, jie 
turi klausyti Manęs ii 
Churchillas turi klausyt tik 
Manęs!

Vertė lapą po lapo. Džiau- 
Hitlerio apmokamo 

Ancevičiaus
gėsi
agento Prano 
radiogramomis, kuriose bu-'priedo pridėsiu. Aš jus pa- 
vo giriama hitlerizmas Lie-mokysiu, , kaio Lietuvos 
ituvoj, kur buvo melas ant,žmones prieš Smetoną bun-

“generolišku” baseliu: i santvarką Lietuvoje.
— Tegul palaukia lig ry- jienų” redaktorius 

tojaus. 'apie mirtį Justo Paleckio,
Ryto metą visas ešelonas Salomėjos Neries, M. Ged-'nęs, 

be šūvio buvo paimta^ į ne- vilos, jų laidotuves, žuvimą Amerikos lietuvių liaudies 
laisvę.

C. M. Mugujevas.
Šnieekaus, Petro Cvirkos, dienraščių “Laisvės” ir “Vil- 
Liūdo Giros ir kitų. Vis tailnies” redakcijos, ateina dar-

buvo Hitlerio bernelio Pra
no Ancevičiaus telegramos!

Skaitė ir džiaugėsi. “Nau
jienose” palaidota Lietuvos 

džios žmonės arba “nužudy
ti pačių bolševikų,” arba 
■vęrto naciais. Vartė “Nau
jienų” lapus ir niekaip ne
galėjo atsigėrėti. Skaitė 
hitlerininkų laiškus iš Lie
tuvos, kuriuose garbino hit- 

įlerizmą ir niekino tarybų 
tvarką. Skaitė, kain Hitle
ris iš Lietuvos išveža javus, 
šieną, sviestą, viską, kas tik 
yra ir per miegus išstūmė 
“Keleivyje” tilpusi pareiš
kimą:

—“Vokiečiai už tai užmo
kės Lietuvos ūkininkams.” 
—Apsivertė ir pridėjo: — 
Tuščia pasaka! Nebus tų 
baiku, kad naciai mokėtu.V 7 v

Ir taip jie brangiai moka 
bolševikus mušdami.

I Po to “Naujienų” redak
torius pradėjo niurnėti:

—Kalininas sakė kalbą, 
sakė, kad Raudonoji Armija 
artinasi prie Lietuvos... 
Bet jis nepasakė, ką mano 
Sovietai daryti Lietuvoj ? 
Tiesa, Lietuva yra dalis So
vietų Sąjungos, bet juk tas 
man nepatinka. Geriau ten 
bus Hitleris ir jo “Ostlan- 
das,” bet niekados neturi 
būti Lietuvos Tarybos. Nie
kados !

Ir štai ponas Grigaitis jau 
mato save Berlyne. Jis sė
di ant apsilupusiais šonais 
kumelės, o pro jį žygiuoja 
pergalinga Raudonoji Ar
mija, kuri sumušė Hitlerio 
gaujas. Žygiuoja šimtai 

raudonarmiečių. Joja raite- 
štai lių dar daugiau. Dangus 

už birželio 23 uždengtas Sovietų orlaivių. 
Tai ant ry- Gatvės dreba nuo galingos

Ir kas įdomiausia, kad vi- 
pervertė surūdijusį/ lapą ir si pražygiuodami pro “Nau- 
skaito pranašišką užreiški- 
mą:

“Stalinui, jo kruvinai ban
ditiškai diktatūrai jau... 
jokios vilties nebėra.”

—A-a-a, čia labai gerai, 
gerai tikrai iš širdies pa
sakyta, — vėl per miegus iš
stūmė “Naujienų” redakto
rius. Su dideliu pasitenki
nimu pervertė lapus ir štai 
“Naujienose” nuo birželio 
24 dienos jau išdėstyta jo 
pozicija:

‘Stalino diktatūra vis tiek 
yra pasmerkta žlugimui. 
Klausimas yra tik kelių mė
nesių, o gal būti SAVAI
ČIŲ, kada ji žlugs.”

—Tikrai žlugs! — Už ke
lių dienų žlugs! — kartojo 
“Naujienų” redaktorius, be
si raivy damas. Ir toliau jis

jienų” redaktorių šaukia:
—Didis pone, mes muži

kai, paprasti žmoneliai. Mes 
išbūdavo j ome milžinišką in
dustriją. Mes padarėme is
torijoj negirdėtą kultūroj 
progresą. Mes ne tik sulai
kėme Hitlerio razbaininkų 
armiją, bet ją sumušėme. 
Bet mes negalime patys sa
vo gyvenimą tvarkyti — 
stok mūsų priešakiu ir vesk 
mus į seną ponu ir kapita
listų vergiją! Būk mūsų va
du !

“Naujienų” redaktorius 
trindamas plikę, kartoja:

—Na, gerai, gerai, jūs iš
dykėliai, nors po 25-kių me
tų susipratote! Aš jums 
duosiu Kerenskį, Miliukovą 
ir kitus ponus. Aš jūsų iš- 
budavotus fabrikus ir dirb
tuves atiduosiu kapitalis
tams, aš jūsų žemes grą
žinsiu ponams, o jus pada-

“Anglija negali besąlygi
niai remt Sovietų Rusiją... 
Geriausiai būtų, kad Chur- rysiu jų vergais! 
chillas arba Rooseveltas at
sišauktų i Rusijos armijos valdžia, priešakyje su Kali- 
vadovybę ir per ją i Rusijos ninu ir Stalinu ir jie atsisu- 
liaudį su pasiūlymu... kad 
ji nusikratytų tos banditų 
gaujos, kuri sėdi Kremliu
je,... jeigu nori gauti pa-

—A-a-a, čia, tai gerai pa-

kę linkui Grigaičio prašo to 
paties. Skrenda ore tūks
tantinės orlaivių eskadrilės 
ir jie prašo “Naujienų” re
daktoriaus “rodvti jiems ke
lią į gyvenimą.”

O štai atžygiuoia ir Lie
tuvos Tarybų valdžios vadai redaktorius Berlyne, tik šį 
ir jie prašo “Naujienų” po- kartą vengė nusilupusiais 
no būti jiems “vadu.”

—Ne. ne, jūs ištvirkėliai!
— rūsčiai kalba Pijušėlis.
Ne, ne, jums tai nedovano
siu ! Antaną Smetona už va
dą duosiu. Ir Voldemarą

v
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bininkiškų organizacijų va
dai.

—A-a-a-a! Dabar < jūs, 
paukšteliai, pakliuvot į ma
no nagus, — kriokia Piju- 
šas. — Dabar aš jus pamo
kysiu, kaip Antaną Smeto
ną nepripažinti Lietuvai 
prezidentu, Žadeikį ambasa
dorium, o ta vištų fanuos 
savininką generaliu konsu
lui! A-a-a! Aš jus, aš jus!... 
aš jus nei nežinau, kaip nu
bausti ! Aš jus...

Ir gal dar ilgai “Naujie
nų” redaktorius būtų j ieš
kojęs savo mokslinių recep
tų, kaip nubausti Amerikos 
lietuvių liaudies vadus, bet 
tuo kartu kaip šoks nusilu
pusiais šonais kumelaitė, 
kaip blokš “mokytą vyrą” 
ir tiesiai į purvyną...

—Oh... Oh, — pašoko iš 
miego Pijušėlis. Dairėsi, kur 
čia tie kaltininkai, kur tie 
milionai prašanti jo vadovy
bės. Nėra! — Tai “Laisvės” 
ir “Vilnies” štabai kalti už 
taip saldaus sapno sugrio
vimą! — kriokė jis. — “Tai 
ieliai, komnaciai, žulikai, ir 
kaip dar čia juos pavadi
nus, šunkojai. penktakojai.” 
— Liejo pykčio tulžį.

II
“Naujienų” redaktorius 

gulėjo ant to paties šono ir 
norėjo, kad sapnas atsikar
totų. Didis nervingumas tū
lam laikui išblaškė miegą. 
Bet. dėdamas pastangų ir 
vėl užmigo, nes būtinai nors 
sapne norėjo nubausti visais 
žiaurumais Amerikos lietu
viu liaudies veikėjus. .

Ir sapnas iš naujo pasi
kartojo. Ir vėl “Naujienų” 

šonais kumelaitės. Ir vėl 
tūkstančiai Raudonosios Ar
mijos orlaivių drebina orą, 
motorai galingai ūžia. Ir 
vėl gatvėmis žygiuoja per
galingi pulkai, kurie nuvei
kė hitlerizma. Bet šiuo kar- v
tu atmaršavo ir Lietuvos di
vizija, lenkų korpusas, an
glų ir amerikiečių ekspedi
cijos jėgos, belgai, norvegai, 
hollandai, jugoslavai, čecho- 
slovakai. bulgarai, graikai, 
francūzai ir kitų pulkai.

Ir kokis “Naujienų” re
daktoriaus nustebimas, kad 
visur girdi vieną ir tą pat

WZ UN TĄRY

eina

griausmingą, žemę ir orą 
drebinantį, šauksmą:

—šalin hitlerizmas ir jo 
bernai!

—šalin baisaus karo kal
tininkai.

—Traukitės iš kelio, 
darbo žmonių armija!

Ir štai, drebindami 
ves, žygiuoja Lietuvos pilie
čiai, vyrai, moterys, jauni
mas, kariai ir galingu balsu 
šaukia:

—Mes Lietuvos žemelėj 
šeimininkai! Mes nusakysi
me savo šalies tvarką!

Ir štai žygiuoja Vokieti
jos liaudis su savo iš kalėji
mų ir koncentracijos lioge
rių paleistais vadais.

—Hitlerio ir jo razbainin
kų nėra! — skamba jų bal
sai. — Mes Vokietijos liau
dis žygiuosime su viso pa
saulio kultūra ir progresu 
į laimingą ateiti!

Ir didžiausią įspūdį suda
ro tūkstančiai ir tūkstančiai 
buvusių hitlerizmo kalėjimų 
ir koncentracijų liogerių 
kankinių. Jų daug, kad akis 
negali apregėti. Iki juos
mens jie nuogi. Jų kūnai 
padengti nagaikų ir botagų 
rumbomis, tai ženklai bai
saus žvėriško hitlerizmo, 
kurį “Naujienose” garbino 
Pranas Ancevičius.

—Mes savo šalies šeimi
ninkai!—griausmingai šau
kia buvę hitlerizmo aukos. 
—Hitlerizmo nebeliko! Am
žinas prakeiksmas ir jo at
minčiai !

—Ir jam, ir jam! — šau
kia kalėjimų ir koncentraci
jos liogerių kankiniai, rody
dami pirštais į “Naujienų” 
redaktorių. — Tai jis Ame
rikos lietuviams skelbė me
lus apie Tarybų Lietuvą ir 
gyrė hitlerizmą!

—Skandalas! — sušuko 
“Naujienų”
Staigiai pašoko ir pradėjo 
nuo kaktos braukti šaltą 
prakaitą. Vai. Sūnus.

Berlin.. — Vokiečių radi
jas skelbia, kad jie, girdi, 
nuo sausio 1 iki vas. 20 d. 
paėmę 56,806 rusus į nelais
vę ir pagrobę ar sunaikinę 
960 sovietiniu tanku, 1,789 
kanuoles, 1,309 orlaivius ir 
8,000 karinių vežimų bei au
tomobilių.

Philadelphia, Pa
’ Diktatorius Smetona su 

“Misija” Nepribuvo

šiame mieste kas metą Mu- 
zikalė Bendrovė, Richmond 
miesto dalyje, surengia neva 
Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojimą. šiemet irgi su
rengė. šiemet iš anksto buvo 
daug kalbų pasakota, kad 
Smetona atvažiuos pasakyti 
prakalbą. Dalis vadinamųjų 
tautininkų buvo neva nusitei
kę prieš Smetoną tik dėl svie
to akių; kita dalis, karštai 
rengė Smetonos “garbingą” 
pasitikimą. Na, ir štai 15 die
ną vasario, Muzikaleje salėje 
įvyko Lietuvos “nepriklauso
mybės” apvaikšČiojimas, ku
riame daug žmonių tikėjosi 
pamatyti Smetoną, kaipo Lie
tuvos buvusį prezidentą, o di
džiausia dalis žmonių,—kaipo 
kraugerišką diktatorių, Lietu
vos liaudies engėją-budelj.

Šiek tiek pasivėlinau nuva
žiuot į šį tradicinį parengimą, 
bet atvykau į patį kalbėtojų 
laiką, kurie sveikino nepri
klausomybę Lietuvos, kaip jie 
sako, “per 24 metus.” Bet 
šiais metais Lietuva jau žuvus, 
ir su ja — jos 
mybė”.

Pirmininkas 
perstatė kalbėti 
lės Bendrovės sekretorių Iva
nauską. Jis, tarp kitko, pasa
kė, kad Lietuvą užpuolė dvi 
didelės valstybės, būtent: Ru
sija ir 
jo - - •

Mes

nepriklauso-

Grigaiiūnas 
seną Muzika-

Hitleris, ir ją nuterio-

Iva- 
lie- 

į šį 
keli

visą laiką buvom tos 
nuomonės, kad gerbiamas 
nauskas yra pažangesnis 
tuvis. Jis pasakė, kad 
parengimą buvo užkviesti
Lietuvos valdžios pabėgėliai, 
tarp kurių ir “garsusis” Sme
tona. Bet jie nepribuvo. Jis 
didelis bailys. Jis jį smerkė, 
kodėl jis pabėgo iš Lietuvos, 
žmonių neapgausi, brolau;

r e da k torius.':žmongs murmėjo, kad jis aiš-
kina klaidingą politiką.

Po jo iš eilės kalbėjo 
Jonas Grinius. Jis išdėstė vi
sus ateities planus, t. y., kas 
bus po šio karo. Jis ragino vi
sus remti šios šalies valdžią, 
kad greičiau sumušus agreso
rius. O po šio karo, kada ši 
šalis laimės karą, tada mūsų 
delegacija važiuos į Washing- 
toną pas senatorius, kongres- 
manus prašyti ir reikalauti, 
kad sugrąžintų Lietuvai nepri
klausomybę ir pasiųstų Jung-

tinių Valstijų Armiją į Kauną 
saugoti Lietuvą nuo Stalino.

žmonės jautėsi kaip pas 
graborių. Jokio pritarimo - ne
parodė. sale manęs sėdėjęs 
žmogus sako: “Grinius grei
čiau pamatys vietinį graborių, 
negu jis matys Jungt. Valstijų 
armiją saugo jant Lietuvą nuo 
Stalino.” Iš Griniaus kalbos 
pasirodė, kad jis trokšta šiai 
šaliai pergalę tik dėl poniškos 
Lietuvos.

Su Griniaus tąja kalbos da
lim galima sutikti, kur jis sa
ko, kad reikia remti šią šalį, 
kad sumušus agresorius; gi 
Lietuvos patį reikalą, mes pa
liekam po karo išsprendimui. 
Grinius išeina prieš Sovietų 
Sąjungą, kuri yra Amerikos 
talkininkė. Išeidamas Grinius 
prieš vieną šios šalies talkinin
kę, jis išeina tuomi pačiu sy
kiu ir prieš šią šalį, nes jis ją 
silpnina prieš agresorius.

Pasirodė, kad jie visi troš
ko pavaišinti Smetoną, bet 
Smetona nepribuvo. Jis neno
rėjo, o gal jam šios šalies val
džia parodė nugarą ir pasakė 
užsičiaupt burną.

Aukų surinko virš $100 šios 
šalies Raudonajam Kryžiui.

Pasirodė, kaip tie tautiški 
seni veikėjai atsilikę nuo pro
greso, nuo neperseniausių fak
tų apie pasaulinę padėtį. Ne
tik nenori suprati, bet jie no
ri suklaidinti durnai lietuvių 
lietuvių visuomenę. Lietuviai 
nėra toki durneliai, kad jie 
duosis »save mulkinti ir klai
dinti. Palaukit, jūs pamatysit, 
ką tie patys lietuviai parašys 
iš Lietuvos; jie jums parašys, 
kad Hitleris nuteriojo Lietu
vą, o ją apsaugot pasiskubino 
Sov. Sąjunga. Tas viskas pa
aiškės po karui.

Tarp kito ko, J. Grinius tvir
tino, kad Hitleriui užpuolus 
Sov. Sąjungą, Lietuvos Tary
bų valdžia išsivežė daug vai
kų ir suaugusių žmonių jš Lie
tuvos “į Sibirą.”

Griniau, gali būt nelengva 
tau nuryti tie “f a k t a i,” 
kai po karui Lietuvos žmonės 
Amerikos lietuviams parašys 
tikrąją tiesą. Nors mes amžiu
mi ir nejauni žmonės, bet dar 
galime sulaukti ir išgirsti iš 
Lietuvos tikrų žinių.

Dabar mums belieka dėti 
visas pastangas gelbstint mūs 
šalies valdžią ir mūs talkinin
kus, kad greičiau sumušti mūs 
užpuolikus—fašistus!

Reporteris.

Cleveland, Ohio
V. ANDRULIS KALBĖS 

CLEVELANDE
Pastaruoju laiku dalykam 

besikeičiant tokiu negirdėtu 
greitumu, verčia mus dėti vi
sas pastangas, kad nuspręsti, 
kurion pusėn pasauliniai daly
kai nukryps, kurion pusėn tie 
dalykai pasisuks ryt, už mė
nesio, metų ?

Nacinis terorizmas lyg kok
sai gaisras nušlavė veik visą 
Europą, iki atsimušė į Sovietų 
Sąjungos liaudies sieną, ir ima 
atpulti atgal. Į kurią sieną at
simuš japoniškas fašistinis te
rorizmas, kuris plinta tokiu 
pat greitumu ? Kiek daug pa
stangų ir pasišventimo reikės 
dėti iki apginsime savo šalį? 
—Iki sunaikinsime mūsų už
puoliką ?

Tais klausimais “Vilnies” 
redaktorius, V. Andrulis, at
važiuoja į Clevelandą pasaky
ti prakalbą. Bus ir kitas kal
bėtojas, pasaulinių įvykių 
strategas, Gus Hali, iš Youngs
town, Ohio.

Prakalbos įvyks sekmadie
nį, kovo 1 d.; pradžia 1:30 
valandą po pietų, Lietuvių 
Darbininkų Svetainėje, 920 E. 
79th St. Skaitytojai privalo 
pranešti apie šias prakalbas 
savo draugams ir pažįsta
miems, kad visi turėtume pro
gą išgirsti jas.

—Prakalbų Mylėtojas.

Lisbon. — Portugalijos 
valdžia užprotestavo, kad 
japonai iškėlė savo kariuo
menę į portugalų valdomą 
dalį salos Timor.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius

Waterbury, Conn.
2— 10 — 42 — 14

(Tąsa)
Kantickienės vežimas ne per seniai bu

vo poliruoto riešuto spalvos, dabar su
trukęs, purvinas, įkyriai girgždėdamas, 
nudardėjo pro Kordušo didžiuosius var
tus. Kantickienė nė karto neatsigręžė. 
Per žiauriai mus žmonės baudžia už kai 
kuriuos istorijos lapus, — pagalvojo Kor
dušas ir_jam pasidarė taip sunku, taip1 
sunku. Ūmai atsiminė šios liepos isto
riją: Kordušo tėvas jaunystėje sumezgė, 
supynė keletą meilės vainikų su jauna 
paprasta dvaro darbininke. Ji tačiau 
Kordušą pamilo. Kai Kordušas nuo mer
ginos nusigręžė ir ją pamiršo, vakarais 
niekam nematant ji įlipdavo į šią, anais 
laikais dar jauną liepą ir bent pro langą 
geidėdavo pastebėti, ką ponas veikia. 
Kartą Kordušas, užlaidas praskleidęs, ją 
pamatė ir nepažinęs, sumetęs, kad tai 
koks vagis, vienu šūviu nelaimingąją iš
metė iš kvepiančio medžio viršūnės am
žinai.

Kordušas vėl pajuto kažkokią baimę, jį 
nukrėtė šiurpulys. Grįžo į kambarį ir at
sisėdo toj pačioj vietoj, kur sėdėjo Kan
tickienė. Lempa buvo prigesusi ir rūko. 
Jis betgi atsidarė stalčių. Nesupranta
mas jausmas tiesė jo rankas prie seniai 
užmirštų praeities liudininkų.

Jis sklaidė senus dokumentus, įvai
riausius kvitus, kuriuos retkarčiais pa
imdavo iš didžiųjų viešbučių, kuręrtų, 
viešėdamas po užsienius. Pats dabar ne
beatsimena, kada juos surinko, sudėjo ir 
surišo į vieną ryšulėlį. Kvitai, sąskaitos 
žymėjo žalioj jaunystėj išleistus šimtus 
tūkstančių. Prieš jo akis išdygo Roma, 
Paryžius, Londonas, pradefiliavo pulkelis 
gražių moterų. Jaunystėje Kordušas ži
nojo, kad kavinėse, restoranuose mote
rys juo aukščiau ir išdidžiau galvą kelia, 
juo žemiau ją lenkia prieš vyrą, kuris jas 
pasisodina j karietą, nusiveža į atskirą 
kambarį. Tie kvitai priminė jam gyveni
mo smaguriavimus. Atpasakojo, kaip jis 
gėrė juos saldžiais ir svaiginančiais 
gurkšniais pilna burna. Nuskintos gėlės 
kvapas greit nuvysta ir gėlė išmetama į 
purvą. Taip greit dingsta meilė be kovos 
atsidavusios moters. Ir ją, lyg nuvytusią 
gėlę, vyras išmeta į tą pačią vietą. Ben
jaminas daug panašių gėlių nuskynė. Ai, 
ir visias jas išmetė, išmetė į purvą.

Prietamsiuos kambario šešėliuos Kor
dušui pi m ą kartą sudiegė širdį dėl bajo
rijos pasididžiavimo, dėl jų praeity at
liktų darbų. “Gyvenimo dekoracija mes 
buvom, velniai rautų!” — vos nesušuko 
jis ir įėjo į žmonos kambarį. Šičia sveti
mas nieko nebūtų pastebėjęs, nes buvo 
tamsu. Tačiau Kordušas, atmintinai ži
nodamas, kur padėtas kiekvienas daikte
lis, matė taip aiškiai, ir ryškiai, kaip die
ną. Įsmeigė akis į tėvo portretą. Iš su
trūkusios, atkritusios drobės tėvo veidas 
po brūkšnelį, po spalvą susiformavo, ir 
Benjaminas pamatė įprastą tėvo šypse
ną. Tai buvo pertekusio, dėl mažiausio 
Įžeidimo žvanginančio kardu, mostikuo- 
jančio rapniku, žmogaus šypsena. Ir Ben
jaminas įsiuto.

— Tai tu mane pagimdei? Tu? Ku
riems galams aš tave klausiu ?! Ką man 
davei, kad aš galėčiau gyventi žmogumi, 
o ne pajacu? Dvarą palikai. Dvarą iš ma
nęs atėmė ir aš nieko nebeturiu. Mane 
sukapojo paprasti varnėnai nė nepasi
priešinusį. Nusispiaut man į tavo šypse
ną! Nusispiaut į dvarą. Dvaras ne tavo, 
ne mano, bet Adomonio!

Kordušas taip tik galvojo, tačiau min
tys ausyse skambėjo žodžiais, tarsi sidab
riniais varpeliais.

Išbalęs, virpančiom rankom nusikabino 
Benjaminas medžioklinį šautuvą, įsirė
mė į petį ir tamsiame, šiek tiek mėnulio 
apšviestame kambary taikė į tėvo kaktą. 
Subildėjo trankus šūvis. Portretas pašo
ko nuo sienos, kaip miegojęs kiškis nuo 
kupstelio ir susklido į šešiolika gabalų.

— Še tau, še! Nesišypsok pagimdęs 
kvailį!— šaukė Kordušas, lyg norėdamas 
savo isterišką žygį teisiškai užantspau
duoti.

Įbėgo Andrius ir išsigandusi Elena.
VII

Visą dieną Kordušas nekėlė iš lovos. 
Sirgo. Jo pulsas mušė trigubu ritmu, 
akys blizgėjo, paakiai buvo įkritę, pajuo
dę. Neprisileido nei Andriaus, būtinai no
rėjusio pas vielmožną poną ateiti, nei

tarnaitės. Elena jį slaugė, maitino, bet ir 
ji nieko iš tėvo negalėjo išgauti. Kada 
visai sutemo, Kordušas išlipo iš lovos. 
Ramiai, be triukšmo ir užgauliojimo jis 
pasakė Elenai truputį turįs išeiti ir pa
prašė, kad būtų batai ir baltiniai tvar
koj.

Iš pietų slinko didžiuliai, juodi debe
sys. Kordušas ilgiau laukti nebegalėjo. 
Jo batai jau buvo nužvilginti, paduoti 
švarūs baltiniai. Batus jis užsimovė vik
riai, kaip jaunas kavaleristas, užsivilko 
marškinius ir atsistojo prieš veidrodį. 
Apikaklę tačiau Kordušas dėjo ilgai, ir 
jo rankos Virpėjo.

— Šitaip, Benjamine. Eini pas mužiką, 
kuris gyvenime palieka tik tokį pėdsaką, 
kaip musė ant gražaus paveikslo, ir dre
bi. Adomonis tau auštesnis už imperato
rių. A-

Kordušas šaipėsi pats iš savęs, pyko, 
bet rankos vistiek šokinėjo, ūsai krutėjo, 
kaip gyvi. Šiek tiek apsiramino, kai per
simetęs medžioklinį, išėjo pro duris. Žen
gė plačiai ir, susitikęs Andrių, jo nepra
kalbino. Pūstelėjo šiltas, drėgnas vėjas, 
plačiai prieš akis žaliavo rugiai, ir Kor- 
dušui palengvėjo.

— Vienas begyvendamas pavirtau kla
sišku kvailiu.

Netoli Adomonio sodybos jį pasivijo 
mokytoja. Melsva suknele, balta drobine 
skrybėlaite, ji nudulkėjo pro Kordušą 
dviem rugiagėlėm į jį žvilgterėjusi. Kor
dušas sulėtino žingsnius, sumirkčiojo ir 
dukart sušėręs plaštaka per savo kelnių 
blauzdas, kad išnyktų dulkės, vėl susi
raukė.

— Despotizmas moksle yra tokia pat 
dorybė, kaip kare. Štai ką padarė senų 
ištižusių inteligentų išgalvotos laisvės.

Kordušas negalėjo sučiupti klausytojo, 
kuriam drįstų, anot jo, mokslo laisvių 
blogumą išaiškinti. Tačiau širdis seniai 
žinojo. Jei ūkininkas būtų prie žagrės 
prirakintas, šiandien jis, Kordušas, nebi
jotų jokio antstolio, tokios mokytojos 
nepravažiuotų pr šalį, labos dienos ne
pasakiusios. Su rugių vainikais ties dva
ro gonkom sustojusios, jos dainas dai
nuotu ir raustų, jei pro langą joms iš
mestų saldainį ar seną skrybėlaitę.

Iš beržynėlio išeidamas, Kordušas pa
matė būrį jaunimo ir tik dabar atsiminė, 
kad šeštadienis. Beveik visi jie vilkėjo 
šaulių ar kitokia uniforma. Keletas ėjo 
šautuvus ant pečių užsikabinę. Pirmasis 
Sūrantas su Ronkum, o paskui Miatūza. 
Visi trys kažką karštai kalbėjosi ir ener
gingai mostikavo dešinėm rankom. Jie 
ėjo tiesiai pas Adomonį.

Kažkaip instinktyviai jis bijojo unifor
muotų vyrų, šaulysy, lietuvasy — pra
vardžiuodavo išparceliuotieji dvarininkai 
šaulius, jaunalietuvius, pavasarininkus 
ar kitokių lietuviškų organizacijų jauni
mą. Nuo savo kolegų nė sprindžiu neat
silikdavo Benjaminas. Tačiau Matūza? 
Juk neseniai antstolis išvaržė jo dvi kar
ves. Žiemą jis bylinėjosi, kad perdažė ap
rašytą kiaulę nuo antstolio nuslėpti. Ir 
jis patrijotas! Ir jis vaikščioja su šautu
vu, dėvi šaulio uniforma, tuo laiku, kai 
dar galima laukuose dirbti. Ir jis plūsta 
dvarininkus. Juk poryt ir pas mane tas 
pats antstolis atvyks. Argi Matūza to ne
žino? Kodėl jis negalėtų šiandien Kor- 
dušui paduoti rankos? Net griaudenda- 
masis galvojo Kordušas aštriu žvilgsniu 
vyrus lydėdamas.

Keistai viskas įvykdavo. Kordušas iš
eidavo, ant pečių dvivamzdį užsimetęs, ir 
ties Adomonio sodyba du, tris kartus iš
šaudavo. Puikiausiai ir Kordušas ir Ado
monis žinodavo, kad tai tie medžioklė. O 
vis dėlto Kordušas dairydavos po laukus, 
lyg nušauto kiškio ar lapės j ieškodamas. 
O Adomonis per laukus atlinguodavo į 
šūvio vietą. Kvailas mužikas, kaip lokys, 
išgirdęs šūvį, visuomet atbėga. Adomo
nis gi pro rudus tamsius ūselius šypso
davos. — Čiūdnas tas mūsų poneliukas. 
Valgyti nori, bet dantų nebeturi. Gėda, 
mat, jam į ūkininko trobą įeiti ir pinigų 
paprašyti. Tačiau susitikę, mandagiai 
vienas kitą prakalbindavo ir susitardavo. 
Adomonis Kordušui skolindavo pinigus, 
imdavo vekselius ir po rėželį supirkinėjo 
dvaro centro liekanas. Jei Kordušas spy- 
riuodavos, pažadėdavo tik pinigais skolą 

’ grąžinti — senis atsiųsdavo antstolį...
Ne pinigų, bet žemės jam reikėjo.

(Bus daugiau)

Suorganizuotas Lietuvių Ko
mitetas Amerikai Ginti

Kadangi Waterburyj gyve
na gana didelis skaičius lietu
vių, tai niekam nėra nuosta
bu, kad randasi tarpe jų. skir
tingų pažvalgų bei įsitikinimų. 
Tačiau atėjus dabartiniam 
momentui, užėjus karui, o 
ypatingai, kada Japonija už
puolė Ameriką, tą mūsų nau
ją tėvynę, —< šis nuotikis ir 
pastūmėjo lietuvius prie vie
ningumo, ypatingai laisviau 
manančius.

Subruzdo skaitlingesnės bei 
turtingesnės draugijos, kliubai 
pirkti apsigynimo bonus; pir
ko ne už šimtus dolerių, bet 
už desėtkus tūkstančių dolerių 
valstybės apsigynimo
Neatsiliko ir mažesnės, bied- 
nesnės draugijos, ir jos pirko 
apsigynimo bonus pagal jų fi
nansinę išgalę. Tačiau pama
tę, kad karas dar gali gana 
ilgai trauktis, ir kad valstybei 
šios paramos neužteks, tai 
Lietuvių Piliečių Politiškas 
Kliubas sumanė bei ėmė ini
ciatyvą, kad suorganizuot tam 
tikrą komitetą iš visų organi
zacijų ir draugijų, kokios tik 
randasi čionai tarpe lietuvių, 
kad tęsti valstybės apsigynimo 
finansavimą toliau, panaudo
jant visokias tinkamas prie
mones.

Sumanymas geras 
eina gerai.

bonų.

ir darbas

Politiškas 
laikytamKliubas, susirinkime 

sausio 2 dieną, 1942, įgaliojo 
pirm. K. Cvirką ir sekr. S. 
Vidžiūną, kad tą organizacinį 
darbą atliktų, ir jiedu atliko, 
nol’S tas darbas
sunkus ir reikalavo laiko 
pasišventimo.

S. Vidžiūnas, parėjęs iš sa
vo kasdieninio darbo, vakarais 
v a i k š č i ojo, rinko įvairių

gana buvo
ir

draugijų vardus, kur tos 
draugijos laiko susirinkimus, 
sekretorių antrašus, ir išsiunti
nėjo užkvietimus, tai nemažas 
darbas, tačiau S. Vidžiūnas tą 
užduotį atliko,—sukvietė še
šiolika draugijų,,

Sausio 11 d. sušaukė pirmą 
draugijų atstovų susirinkimą; 
susirinkimas išrinko komisiją 
dėl užvadinimo šio komiteto, 
ir kad per delegaciją pakvies
ti parapiją prisidėt prie šio 
taip svarbaus darbo.

Vasario 8 d. atsibuvo antras 
susirinkimas. Komisija davė 
raportą, kad vardą parinko 
šitokį “Lietuvių Komitetas Ap
gynimui Amerikos.” Kas link 
parapijos užkvietimo, tai ko
misija pranešė, kad delegacija 
buvo pasiųsta, tačiau parapija 
atsisakė eiti ir dirbti kartu, 
kadangi parapija irgi dirbs 
apsigynimo darbą po savo ini
ciatyva.

Susirinkime 8 d. vasario 
komitetas išrinko pastovią val
dybą, tik gaila, kad iš tų dvie
jų nė K. Cvirka, nė S. Vid
žiūnas, kurie pirmutiniai šį 
darbą pradėjo, — nė vienas 
neapsiėmė į pastovią valdybą. 
Dabar’į vąldybą yra išrinkti: 
J. Trečiokas pirm.; J. Kon- 
tautas vice pirm.; S. Lucas 
užrašų sekr.; J. žemaitaitis 
fin. sekr.; J. Svinkūnas ižd.; 
ir du iždo globėjai, kurių var
dų neatmenu (teiksis komite
tas atleisti.).

Dėl tolesnio veikimo išrin
ko komisiją, ir jau girdėjau, 
kad išrinkta komisija rengia 
masinį susirinkimą, kuris įvyks 
8 kovo, Nemuno Svetainėje, 
48 Green St., Waterbury. Kal
bėtojų, vardai bus paskelbti 
lapeliuose.

Sekantis Komiteto susirin
kimas įvyks kovo 1 d., kaip 
3 vai. po pietų, Venta Hali 
svetainėje, 103 Green St., Wa
terbury. Draugijų atstovai pa- 
sistengkite atsilankyti.

K. Krasnitskas.

Admirolas William H.’ Stand- 
ley, Amerikos ambasadorius 
Sovietų Sąjungai, vietoje bu- 
yusiojo Laurence Steinhardt.

Todėl raginu visus ir visas: 
Nepraleiskite progos nepama
tę tų įdomių sovietinių filmų!

Vasario 27-ta ir 28 dienos 
bus penktadienis ir šeštadie
nis.

Pradžia 8:20 vai. vakare.

Mūs gerų draugų J. ir K. 
Plitnkikų sūnus Juozas liuos- 
noriu išėjo tarnauti J. A. V. 
laivynai!. Juozas, matomai, su
pranta, kad nereikia laukti 
kol būsi pašauktas, kada mūs 
šalis yra užpulta žiaurių prie- 
šų-fašistų.

Linkiu jaunuoliui Juozui 
sveikatos ir geriausio pasiseki
mo sumušt priešus ir sugrįžt 
pas savo tėvelius ir draugus.

Draugams Plitninkams gi 
linkiu ištvermės ir pakantru
mo. M.

Nuo Redakcijos.—Kita da
lis Jūsų rašinėlių perduota 
Moterų Skyriui.”

Montreal, Canada

Ir vėl už- 
karšta tė-

gerai ži-

Gražiai Veikia Jaunimo Cho
ras. Atsisveikinome Su 

Draugu.
Visiems Kanados lietuviams 

girdėtas, o montrealiečiams 
gerai žinomas Jaunimo Cho
ras daug kartų linksmino 
montrealiečius savo gražiomis 
lietuviškomis dainomis. Jis 
mūsų parengimuose laukiamas 
lyg tekanti saulutė. Juk tai 
didelis džiaugsmas ir patieka 
mums svetimoj šaly gyvenan- 
tiefns turėti didelį ir gražų 
chorą. Neturėdami chorų, ne- 
girdėdami lietuviškų dainelių, 
mes nutoltame nuo savo tėvy
nės, nuo savo tėvų ir giminių. 
Kada mūsų chorai kartkartė
mis užtraukia lietuvišką dai
nelę, mes tuoj paskęstame sal
džiuose prisiminimuose; mes 
prisimename, kad tas daineles 
mes girdėdavom tyliais vasa
ros vakarais, dainuojamas mū
sų brolių ir sesučių, 
sidega mūsų širdys 
vynės meile.

Jaunimo Choras,
nodamas, kad jis mūsų myli
mas ir gerbiamas, pasiryžo dar 
daugiau augti ir kilti taip, kad 
jo dainelės skambėtų dar daž
niau. Tam darbui pravesti, bu
vo sušauktas jo narių susirin
kimas, kuriame buvo išdirbti 
planai ir išrinkta valdyba jų 
įgyvendinimui. Į valdybą įeina 
energingi choristai. Choro pir
mininku—B. Petronis, finansų 
raštininku—S. Minotaitė, pro
tokolų raštininku—J. Dagys, 
iždininku—P. šuplevičius, mu
zikos tvarkytojum—J. Naruse- 
vičienė. Į parengimų komisiją 
išrinkti: J. Naujokaitis, J. Vil
kelienė ir B. žemaitis. Į revi
zijos komisiją: M. Minotas, 
E. Jušekvičaitė ir A. Lukoša. 
Korespondente— Palangos Bi
rutė.

Ši naujoji valdyba tuojau 
pasiskirstė darbais, kurių pa
sekmes pamatysime greitoj 
ateityj. Aš linkiu visiems ge
riausio pasisekimo.

nį, turėjome pirmas pamokas, 
naujos valdybos vadovybėje. 
Dainos buvo visos naujos ir 
stebėtinai gražios. Kai viskas 
puikiai sutvarkyta, tai daug 
energingiau visi dainavom.

Nors visi buvom viskuom 
patenkinti ir smagiai daina
vom, bet mūsų širdis slėgė di
delis liūdėsis, nes žinojom, 
kad netekome vieno energingo 
ir darbštaus Jaunimo Choro 
nario B. Kvietinsko. Ypatin
gai širdis suspaudė, kuomet 
draugas Kvietinskas atsisvei
kino. Jisai sakė: “Draugės ir 
draugai choristai. Aš noriu 
jums pareikšti, kad aš daly
vauju paskutinėse pamokose 
su jumis. Aš ilgai kovojau 
prieš mūsų priešą fašizmą. Vi
sados troškau darbininkams 
gerovės ir laisvės. Dabar pasi
ryžau stoti į kovą su ginklu 
rankoj. Aš pasiryžau geriau 
mirti, negu gyventi fašistams 
laimėjus šitą karą, darbinin
kus smaugiančioj jų tvarkoj.” 
Paskiau jis prašė, kad mes li
kusieji nesustotume savo vei
kime prieš tą patį priešą ir 
neapleistumėm vienintelio mū
sų švietėjo Liaudies Balso. 
Šiais žodžiais jis baigė atsi
sveikinimą.

Mums labai gaila netekti 
geriausio mūsų kovotojo ir la
bai gero Jaunimo Choro nario. 
Aš visų choristų vardu linkiu 
mylimam draugui geriausio 
pasisekimo kovoje už sumuši
mą to žmonijos priešo, o pas
kui, po pergalės, sugrįžt į mū
sų tarpą.

Palangos Birute.

Hartford, Conn.

Detroit, Mich.
Pavyko LLD 52 Kuopos 

Susirinkimas
Paprastai LLD 52 k p. susi

rinkimai būdavo silpni ir ma
žai narių dalyvaudavo, bet 
ųžpereitą sekmadienį, vasario 
15 d., susirinkimas buvo pu
sėtinai skaitlingas nariais ir 
apkalbėta daug svarbių reika
lų kuopos gerovei.

Vienas svarbus dalykas pa
mirštas apkalbėti, tai dabarti
nis LLD naujų narių verbavi
mo vajus. Mes būtinai turėjo
me tą atydžiai pasvarstyti, 
kaip ir kas ims aktyvumą 
naujų narių gavimui J LLD 52 
kuopą. Mes žinome, kad na
rių galima gauti, tik reikia pa
sidarbuoti. Mūsų geras drg. J. 
Lobikis pridavė jau tris apli
kacijas naujų narių: du suau
gusius ir vieną jaunuolį. Tai 
gera pradžia, drauge. Jeigu 
mes visi nors po vieną narį į 
mėnesį įrašytume, tai į metus

Pirmos Pamokęs
Po susirinkimo, ketvirtadie-

Matykite Įdomias Sovietų 
Filmas

Vasario 27 ir 28 dd., Bush
nell Memorial patalpoje bus 
rodomos dvi įdomios Sovietų 
Sąjungoj gamintos filmos— 
“Girl from Leningrad” ir “A 
Day in Soviet Russia.” Tos fil- 
moS-judžiai turėjo labai dide
lio pasisekimo New Yorko 
mieste ir kitur. Apie jų puoš
numą ir svarbumą daug rašė 
patys didieji New Yorko mies
to dienraščiai,

laiko būtų milžiniška mūsų 
apšvietos ir kultūros organiza
cija. Bet daugelis narių nede
da pastangų, kad budavoti sa
vo brangią organizaciją.

Iš raportų pasirodė, kad 
mūsų kuopoj gerai yra sklei
džiama literatūra per pastan
gas mūsų knygių,—M. Smitre-

Bravo,J. Lobikį.

nuo A.
Oregon,

pranešimas
Portland,

Detroite vasario

vičienę ir 
draugai.

Gautas 
Bimbos iš
kad jis bus 
22 d. Nariai su noru priėmė 
pranešimą ir ant greitųjų su
ruošė jam prakalbas.

Skaitytas laiškas nuo LLD 
Centro sekr. kaslink žurnalo 
“Soviet Russia Today”. Laiš
kas priimtas ir nutarta, kad 10 
kopijų parsitraukti dėl plati
nimo, ir keli pavieniai žadėjo 
užsisakyti minėtą anglų kal
boj žurnalą.

Kuopa nutarė tinkamai pa
minėti atmintį mirusio drg. Jo
no Barono, nes sueina metai 
laiko nuo jo mirties, kovo 19 
d. Tam tikslui draugai ir drau
gės suaukavo $5 paminėti jo 
mirties sukaktį per mūsų ra
dijo oro bangomis. Alvinas.

Baltimore, Md.
Iš Mūsų Veikimo

Vietos LLD 25 kp. laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą, vasa
rio 9 d., Lietuvių svetainėje.

Svarbu pažymėti keli bruo
žai.

Plačiai apkalbėta ir keletas 
draugų ir draugių išrinkta pa
gelbėti komisijai, kad suruošus 
koncertą-balių, kovo 1 d. Pel
nas skiriamas pusiau: pusę 
Russian War Relief ir Raudo
najam Kryžiui, o kitą pusę — 
organizacijoms, kurios šį ba
lių ruošia. Jis įvyks Lietuvių 
Svetainėje, 853 Hollins St.

Tikiu, kiekvienas suprasite 
svarbą dalyvauti.

Visa eilė draugų-gių apsi
ėmė dirbti Laisvės naudai pik
nikui, kuris įvyks gegužės 31 
d., Liberty Park. Daug ką nė
ra kalbėti apie jį,—bus pla
čiau spaudoje rašoma.

Knygius pranešė, jog 35 ko
pijos Vilnies kalendoriaus 
parduota. — Užsakyta dar ke
letas daugiau.

Platinama brošiūraitės “So
vietų Moterys” ir “Sovietų Są
jungos ir Amerikos Mokslinin
kų Balsas.”

Daugelis narių už šiuos me
tus užsimokėjo duokles. Pase
kite tą pavyzdį ir kiti drau- 
gai-gės. Korespondente.

Redakcijos Atsakymas
K. Mikolaičiui, 

Md. — Apie 
“šventę” mums 
mūsų specialis 
tas. Todėl Jūsų 
šiniu nepasinaudosime.

Baltimore, 
smetonininkų 
jau parašė 

koresponden- 
prisiųstu ra-

TEATRAS ir ŠOKIAI
• Dienraščio “Laisvės” Naudai

Rengia visos Lietuvių^ Pažangios Organizacijos

Sekmadienį, Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokinga komedija

“Atvažiavo su Kraičiu”
Parašo Senas Vincas

Lošimas prasidės 4 valandą po pietų .
Vakarienė 6 valandą, o šokiai 7 vai.

Gerbiama Visuomene! Nuoširdžiai kviečiame atsi
lankyti. Komisija deda visas pastangas kad patenkinti 
publiką kaip valgiais taip ir programa.

BUS SAVOY PLAZA
835 N. BROAD ST. 1 PHILADELPHIA, PA.

, Tarpe Poplar.ir Girard Ave.
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Penktas Puslapis

*“ Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, vas. 25. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

paskelbė sekamą pranešimą:
Sovietinė kariuomenė, komanduojama leitenanto ge

nerolo Kuročkino, apsupo šešioliktą vokiečių armiją 
veiksmais pradėtais 10 dienų atgal. Pirm keleto dienų 
buvo užbaigti šie veiksmai.

Tie vokiečiai tapo sumušti srityje miesto Staraja 
Russa. Liko išdaužyta 16-ta jų armija, komanduojama 
generolo von Bušo.

Vokiečiai paliko mūšio lauke 12,000 saviškių karei
vių, užmuštų.

Tarp pabūklų, kuriuos raudonarmiečiai pagrobė, yra 
ir šie: 185 kanuolės, 135 apkasų patrankos, 29 tankai, 
340 kulkasvaidžiai, 4,150 automatiškų šautuvų, 450 tro- 
kų ir automobilių, 320 motorinių dviračių, 560 papras
tų dviračių, 15 traktorių, 125 geležinkelio vagonai, 8 
traukinių garvežiai, 14,000 kanuolių šovinių, 9,700 mi
nų, 1,300,000 šautuvinių ir kulkasvaidinių kulkų, 6,350 
rankinių granatų, 53 pontoniniai tiltai, 105 kilometrai 
telefoninių vielų, 27 radio stotys, 385 parašiutai ir 335 
arkliai.

Pagrobta daug sandėlių vokiečių maisto, amunicijos 
ir įrengimų. Jie dar tebeskaitomi.

Tose kautynėse ypatingai pasižymėjo kariuomenė 
komanduojama generolų Morovovo, Griacnovo ir Ber- 
zarino.

ANGLIJA GAL DUOS INDAM 
PLATESNĘ LAISVĘ

NACIAI NUSKANDINA DAU
GIAU ANGLIJOS LAIVŲ

Jau Devyniasdešimties Laivų Jūrininkai 
Prašė Prezidentą Išlaisvinti Browderi;
To Prašo ir Šimtai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mas dovanot Browderiui 
bausmę. Sako, “gana didelė 
grupė piliečių nekomunistų 
yra įsitikinę, kad Browde- 
ris baudžiamas už savo po
litines pažiūras, (ne už ne
tikslumus pasporte) ir jam 
skirta daug didesnė baus
mė, negu jo nusikaltimas.”

Dr. Abr. Flexner, atsitar
navęs Princetono Universi
teto profesorius, tarptauti-

Žymių Amerikiečių 
niai garsus rašytojas, prisi
dėjo prie tų šimtų amerikie
čių mokslininkų, dvasiškių, 
darbo unijų vadų ir visuo
menininkų, kurie šaukia 
Nacionalį Kongresą New 
Yorke Browderiui Išlaisvin
ti.

Tas kongresas įvyks kovo 
28 ir 29 d., kaip pranešė Pi
liečių Komitetas Browderiui 
Paliuosuoti, kuris šaukia šį 
kongresą išvien su minimais 
žymiais amerikiečiais.

London. — Naujasis Ang
lijos kolonijų ministeris, lor
das Cranborne, kalbėdamas 
aukštajame anglų seimo rū
me, sakė, kad Anglija sutik
tų duot Indijai daugiau po
litinės laisvės, “jeigu indų 
vadai išdirbtų tokį planą, 
kuris patenkintų ir vienus 
ir kitus.”

(Vyriausias Chinijos ko- 
mandierius Chiang Kai- 
shek, po atsilankymo pas 
tautinį indų vadą M. Gand- 
hį, ragino Angliją duot In
dijai bent tokią tautiniai- 
politinę laisvę, kokią turi 
Anglijos dominionai: Kana- 
ra, Australija ir kt. Tada, 
sako, indai turėtų geresnio 
pamato sandhrbininkaut su 
anglais šiame kare.)

Bataan Pusiausalis 
-Japonų Skerdykla

Bataan, Filipinai. — Ge
nerolo McArthuro kariuo
menė, besigindama Bataan 
pusiausalyje, išžudė tiek ja
ponų, kad jie per dvi pasta
rąsias dienas buvo visiškai 
aprimę.

Dabar, vas. 25 d., tačiaus,

London. — Anglų minis
teris pirmininkas Winston 
Churchill pranešė seimui, 
jog per kelis paskutinius 
menesius naciai nuskandino 
kur kas daugiau laivų Ang
lijos ir kitų Jungtinių Tau
tų, negu pirmiau. Kilus ka
rui su Japonija, anglai turė
jo ir kitur pasiųst savo nai
kintuvus ir kitus lengves
nius karinius laivus, kurie 
kovodavo prieš fašistų sub- 
marinus, —pridūrė Chur
chill.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J. 
Jsitėmykite

Spalio 26 d., 1941 m., 408 Court 
St. buvo suruoštas Elizabeth© Vaji- 
ninkams balius. Tai draugės ir drau
gai, kurie dalyvavot tame baliuje, 
tai aš jumis visus užkviečiu i tą pa
čią vietą vasario 28 dieną; pradžia 
8:30 vai. vakare. Bus alaus ir už
kandžių nemokamai. Jūs mane pa- 
rėmėt vajaus laike, tai aš jumis už 
tai pamylėsiu. Prašau nepamiršti 
vasario 28 dienos. —- Draugiškai — 
A. Stripeika. (47-49)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinant) sekmadienį, 1 d. kovo, 

įvyks visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų susirinkimas dėlei “Lais
vės” bankieto, kuris įvyks 15 dieną 
kovo, Savoy Plaza, 835 N. Broad 
St. Visų organizacijų nariai būtinai 
dalyvaukite. Pradžia 3-čią vai. po 
pietų, Liaudies name, 735 Fairmount

Pavojus Naciams Smo
lensko Replėse; 14,000 
Užmušta prie Charkovo

Naciai Nusigandę Šiaur. 
Fronte; Vėl Sumušti 
Smolensko Srityje

japonai vėl panaujino savo 
žvalgų atakas prieš ameri
kiečius visu Bataano fron
tu. Bet amerikiečiai sėk
mingai atmušė visas tas jų 
atakas, padarydami prie
šams skaudžių nuostolių.

29 Endicott St. Šias paskaitas ren
gia Sūnų ir Dukterų Broliška Drau
gija. Ši Draugija turi 500 narių. 
Kviečiam visus dalyvauti. Įžangos 
nėra. Ateikite, susipažinkite su sa
vo Daktaru. Jis yra narys mūsų 
Draugijos, tai geras simpatikas ir 
teisingas Daktaras. Būkite visi, o 
naudos turėsite. — Užkviečia Komi
sija. (47-49)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Taut. Namo Knygynas, 

rengia Draugišką Pasilinksminimo 
Vakarą. Įvyks šeštadienio vakare, 
vasario (Feb.) 28, Liet. Tautiško 
Namo svetainėje, 7:30 vai. vakare. 
Bus šokiai, muzika, valgių ir gėri
mų. Įžanga dykai. — Knygyno Ko
mitetas. (47-48)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pirmadienį, kovo (March) 2, 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 7:30 
vai. vakare. Visi nariai dalyvaukite, 
nes yra labai svarbių reikalų, ku
riuos turim atlikti, kaip tai: pra
kalbų maršrutas, kuris paskirtas 
mūsų kolonijai 17 kovo, ir prisiren
gimas prie pavasarinio veikimo. — 
Finansų Rašt. G. Šimaitis.

(47-49)

BAYONNE, N. J.
Svarbus “Laisvės” skaitytojų su

sirinkimas įvyks šį penktadienį, va
sario (Feb.) 27 d., L. A. U. Kliube, 
Liberty Hali, 329 Broadway, Bay
onne, N. J. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Šiame susirinkime dalyvaus “Lais
vės” redaktorius R. Mizara, ii’ bus 
apkalbama vėliausi dabartinio mo
mento nuotikiai. Tad būtinai visi 
dalyvaukite. — Komisija. (47-48)

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Komiteto 

ir visų kuopų narių nepaprastas su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 1 d. 
kovo (March), 4 vaL po pietų, 735 
Fairmount Avė. Kadangi “Laisvės” 
naudai vakarienė jau nebetoli, tai 
yra labai daug dalykų aptarti. Tad 
dalyvaukite visi. — Komisija.

(47-48)

SKELBKITĖS LAISVĖJE"

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

Dabartiniais laikais daug žmo
nių nebėdavoja, kad trūksta 
cukraus. Nes jie vietoje cukraus 
naudoja medų. O medus yra 
dešimtį kartų sveikiau valgyti 
negu cukrus.

Bitininkas Končius praneša 
visuomenei, kad iš jo galima 
gauti geriausio-tikro bičių me
daus, pavasarinio. Nes pavasa
rinis medus yra daugiausia bi
čių suneštas iš liepų žiedų. Par
siduoda sekamai:

Kvorta stiklinėj, 3 svarai..........................85
5 svarai puoduke................................... $1.25
Galionas, 12 svarų ..............................  $3.00

Prisiunčiame į namus ir persiuntimo kaštus apmokame. Užsisaky
dami galite prisiųsti pinigus kartu su užsakymu arba pažymėkite 
kiek norite, mes prisiusime C.O.D.

Parduodame nedaugiau kaip vieną galioną kostumeriui. Užsisaky
dami aiškiai paduokite savo adresą ir pažymėkite kiek norite me
daus: kvortą, 5 svarų puoduką ar galioną.

KONČIAUS BITININKYSTE
57 BATTERY ST., NO. ABINGTON, MASS.

Končiaus bitininkystės medaus taipgi galite gauti Brooklyne: 
“LAISVEJE,” 427 Lorimer Street; pas Vikriką, 123 Grand St., pas 
šimanską-Petkauską, 380 Grand St., ir pas W. Shabūną, 306 Union 
Avenue.

Berne, Šveic., vas. 25. — 
New Yorko Times korespon
dentas D. T. Brigham tele- 
fonavo savo laikraščiui ši
tokius pranešimus iš Sovie
tų - vokiečių karo fronto:

30 mylių į šiaurius nuo 
Smolensko raudonarmiečiai 
pasiekė miestelį Slobodą; 
savo atimto Dorogobužo sri- 
tyje jie atkariavo Prost 
miestą, mažiau kaip 30 my
lių į rytų šiaurius nuo Smo
lensko.

Jeigu raudonarmiečiam 
nuo Slobodos pavyktų susi- 
jungt su sovietine kariuo
mene, kuri grumiasi iš pietų 
šono linkui Slobodos, tai 
šimtai tūkstančių nacių lik
tų uždaryta didžiame “ki- 
šeniuje” į rytus nuo Smo
lensko, tarp Slobodos, Pros- 
to ir Rževo. Tas “kišenius” 
yra 120 mylių ilgio, o vaka
rinis jo atvaras — tiktai 50 
mylių pločio, tarp Rževo ir 
Slobodos. .
VOKIEČIAI SUPLIEKTI 

CHARKOVO SRITYJ
Raudonoji Armija suplie

kė dideles vokiečių jėgas į 
pietų vakarus nuo Charko
vo, Ukrainoje. Mūšio lauke 
naciai paliko 14 tūkstančių 
vien tik užmuštų saviškių. 
Manoma, kad šį smūgį So
vietai kirto vokiečiams ties 
Kolomak miestu, pusiauke
lėje tarp Charkovo ir Polta
vos.

Naujais laimėjimais rau
donarmiečiai pastatė nacius 
į didelį pavojų Šlisselburge, 
prie Ladogos ežero 20 my
lių į lytus nuo Leningrado.

(Amerikinė žinių agentū
ra United Press buvo pra
nešus, kad Sovietai jau at
ėmę iš vokiečių Šlisselburgą. 
Tas pranešimas, kaip mato- 
ine/bttvo perankstyvas.)

London. — Anglų radijas 
pranešė, kad rusai atėmė iš 
vokiečių vieną -kaimą už 14 
mylių į šiaurius nuo Rževo, 
stovinčio į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos, ir dar kelias 
vietas Leningrado fronte.— 
Ržev, vienas iš pačių svar
biausių vokiečiam atspirties 
punktų centraliniame fron
te, yra beveik visiškai rau
donarmiečių apsuptas, kaip 
teigia Londono radijas.

Londone girdėtas radijo 
pranešimas, sakoma, iš Vi
chy Franci j os, paskelbė, 
kad vokiečių kariuomenė 
šiauriniame fronte nusigan
dus ir jos komandieriai at
sišaukė pagalbos, sakydami: 
“Mūsų kriuomenė Leningra
do fronte atsidūrė didžiame 
pavojuje.”

Tariamas Vichy radijo 
pranešimas pridūrė, kad da
bar siaučia “didžiausi ir 
kruviniausi mūšiai” visoj is
torijoj srityse Smolensko, 
Dniepropetrovsko ir Sevas
topolio. Nacių komanda sa
kius: “Vokiečiai negali už- 
leist nei vieno colio daugiau, 
nes tai reikštų mums mirtį 
ir sunaikinimą.”

Tas radijas taipgi prane
šė, kad vokiečiai pasitraukę 
“į geresnes pozicijas” apie 
40 mylių į pietų vakarus 
nuo Leningrado.

Londone girdėtas nacių 
pranešimas teigė, kad, atvy
kus kariuomenei iš Sibiro, 
dabar rusai laikinai turi 
fronte daugiau kareivių, ne
gu vokiečiai.

Dorogobužo apylinkėje, 
netoli Smolensko, Sovietai 
atkariavo dar septynis kai
mus bei miestelius.

Tokio, vas. 25. — Japonų 
laivyno vyriausybė sako, 
kad talkininkai iki šiol nu
skandinę bei sužeidę “tik 26 
japonų, laivus su kareiviais.”

C/Zl/U. EV
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas-
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

Ave. Gaukit garsinimų į programą 
ir visus garsinimus suneškit į šį 
susirinkimą, nes bus paskutinis su
sirinkimas. Gaukit darbininkų prie 
bankieto. Pagelbėkit, draugės ir 
draugai, prie šio didelio parengimo. ;
— Komisija. (47-49)

WORCESTER, MASS.
Paskaitos sveikatos klausimu. Pre

legentas mūsų Daktaras Kazimieras 
Piawlokas. Įvyks 1 d. kovo (March), 
2 vai, po pietų, Lietuvių svetainėje,

BAYONNE, N. J.
Vasario (Feb.) 27 d. įvyks labai 

svarbus lietuvių susirinkimas dėl ci
vilių apsigynimo atsitikime priešų 
užpuolimo orlaiviais. Susirinkimas 
bus Liberty Hali, 329 Broadway. Vi
si lietuviai dalyvaukime šiame mi
tinge ir būkime prisirengę apsisau
goti, jei priešas mus užpultų. Atsiti
kus nelaimei, jei būsime prisirengę 
apsisaugoti, bus geriau patiems ir 
mokėsimo apsaugoti kitus. — K. 
Maziliauskas. (46-47)

A- LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
, KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
Ill Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda

I
 Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

London. — Anglų orlaiviai 
sodino minas apie Vokietijos 
prieplaukas, žuvo trys jų or
laiviai.

BRIDGEPORT, CONN
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už^ 

labai žemas kainas.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
■ • •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tei. GLenmore 5-6191

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Art! Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

.............. -................. .......... ...

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Telephone 
STagg 2-5043

I^JlfAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAVlfAWAWAWAWAWAWAWl^

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai,

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavlmus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKAROATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

LORIMER RESTAURACIJA

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
•ž*

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

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDE KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street,
Tcl. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

Brooklyn, N. Y

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

ii

M

i
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Dovanos ir Laiškai Laisves 
Buvusiam Bazar u i

virtuvės staliuko.
“Draugiškai, A. Apšegienė.

Auburn, Me.’’

nors

Mia-

Jau buvo minėta, kad dien
raščio Laisvės bazaruose yra 
dovanų iš visos šalies kraštų, 
taipgi kad kiekvieną bazaro 

* dieną, iki paskutinei valandai, 
bazare galima rasti kas 
naujo.

Laiškai iš Floridos
Laike bazaro gautas iš

mi Beach, Florida, laiškutis 
su gausia dovana nuo Mrs. 
Carl Grozan iš Cranford, N. 
J., kuri dabar ten atostogauja. 
J i rašo:

“Brangūs Draugai ir Drau
gės: Aš čionai bekepdama po 
Floridos šilta saulute mislinu 
ir dūmoju—jau laikas atėjo,- 
kad jūs pradėsite 
dėl Laisvės bazaro. 
metas rėmiau aiti

darbų 
šitame 
reika- 
pinigų

Draugės dovanėlė nebuvo 
tokia “maža“, kaip kad ji 
kukliai ją pavadino. Tai buvo 
gražus, dailiškas užtiesalas.

čia tik tipiški keli laiškeliai 
iš daugelio, kad parodyti, 
kaip Laisvės bazaruose su sa
vo dovanomis šalies “šiauriai 
sutinka Pietus, o Rytai—-Va
karus.” Nėra Jungtinėse Vals
tijose to kampelio, kur Lais
vė neturėtų savo draugų.

Skaitlingos dovanos, gauto
sios prieš pat bazarą ir laike 
bazaro, kurios dar nebuvo 
skelbtos, bus paskelbtos ryt 
dienos Laisvėj.

Automobilius Užmušė 
Seną Brooklynietį

darbuotis 
Aš kas 

būdama, 
tai noriu nors kiek dabar pri
sidėti prie jūsų gerų 
būdama ir toliau. Tai 
laiške rasit $5 bazaro 
lams, ba žinau, kad 
visur reikia, nors ir daugelį
daiktų iš visur prisiunčia.

“Laisvės draugai: Gaila, 
kad mes negalėsim aplankyti' lyne (Ridgewood) tapo mirti- 
bazaro. Mano sveikata nors ir nai užgautas automobilio ne

toli savo namų, vasario 12-tą. 
Nuvežtas Wykoff ligoninėn 
dar buvo atgavęs sąmonę, ta
čiau išsikankinęs apie 12 va
landų, mirė.

Velionis iš Lietuvos paėjo 
nuoWilkaviškio. Iš Lietuvos iš
važiavęs dar visai jaugti vai
kiščių būdamas ir patapęs jū
rininku. Savo laiku išvažinė
jęs skersai išilgai pasaulio 
vandenis, matęs veik visus pa
jūrių kraštus ir išsikalbėjus 
dar atsimindavo atpasakoti 
daugelio miestų išvaizdą bei 
juose pergyventus • nuotikius. 
žinodavo galybę anekdotų su
rištų su tų vietų gyventojų pa
pročiais. Taipgi buvo platokai 
apsiskaitęs ir griežtas laisva
manis. Papasakodavo įdomių 
prietikių tarp ankstybųjų lais
vamanių ir klebonų, taipgi jų 
sukurstytų gaspadinių.

Pastaraisiais per apie 18 
metų jau nejūrininkavo, bet 
gyveno ant pensijos. Ameriką 
skaitė savo šalimi per 50 me
tų, kur vašinėjęs, kur nevaži
nėjęs jon sugrįždavo. Ir did
žiumą to laiko, per apie 35 
metus, išgyveno su Antano ir 
Petrės Vižlanskų (advokato 
Antano Vižlansko-Weslan tė
vais) šeima, kur taip draugiš
kai sugyveno, jqg vieni kitus 
laikydavo saviškiais, tad ir jo 
netikėta mirtis Vižlanskų šei
moj paliko skaudų gedėjimą. 
Jeigu ne ši nelaimė, dar bū
tu galėjęs ilgai gyventi, ka
dangi dar buvo stiprus žmo
gus, nors metais ir ne visai 
jaunutis—64 metų.

Nežiūrint jo laisvamanybės, 
kadangi neturėjęs testamento
pasidaręs, ligoninėj prie jo pamatyti.

__|stilpno prisistatė dvasiškiai, 
ąj bet jis ir su dalimi sąmonės 

nuo jų atsikratęs.
Laidoti velionį paėmė jo 

broliai, Walteris, gyvenąs 
Brooklyne, ir Stasys, atvykęs 
į šermenis iš Detroito, kur jis 
gyvena. Palaidotas vasario 
tą. \

daug geryn eina, bet dar ne
leidžia parvažiuoti į namelius 
ir šaltus kraštus. Kaip čionai 
šilta, gražu neišpasakytai, tai 
geriau jaučiuosi.

“Aš ir Onytė vėlinamo jums 
visokios laimės ir pasisekimo 
jūsų darbuose ir tikrai žino
me, kad bazaras praeis links
mai ir sėkmingai.

“Su širdingiausiais linkėji
mais,

“Mrs. Carl Grozan.”

Štai kitas toks širdingas 
laiškutis iš Miami, Florida, 
su pranešimu apie dovanas: 

“Gerbiama Laisvės Redak
cija: Atsiprašom, kad negalim 
dalyvauti Laisvės bazare. Tai 
mes prisiunčiam nors po ma
žą dovanėlę iš saulėtos Flori
dos. Mes dabar esam čia pa
silsiu! nuo pat Kalėdų, bet 
manom neužilgo parvažiuoti.

“Mes abi siunčiame po lem
putę. Manom, kad bus visiem 
mylimos. Velinam Laisvės Pa
žarui gero pasisekimo.

“Draugiškai,
Mrs. M. Witkauskienė, 
iš Kearney, N. J., ir 
Mrs. M. Liaudanskis, 

iš Stamford, Conn.

iš

čionai

O štai trečias laiškutis 
pačių mūs šalies šiaurių, 
Maine valstijos:

“Gerb. Draugai:
siunčiu mažą dovanėlę mūsų

Laisvės bazarui, 
savo liuosu 

iš dirbtuvės 
kad bazarui 
tinkamas ir

dienraščio 
kurią numezgiau 
laiku, vakarais, 
parėjusi. Manau, 
šis mezginys bus
laimėtojai šios dovanos galės 
suvartoti. Daugiausia tinka 
ant elektrinio šaldytuvo arba

AIDO CHORO
METINE

VAKARIENE
-V

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

Pradžia 7:80 vai. vak.

Vakarienės tikietas $1.50 
Vien šokiams 50c.

Liet. Amen Piliečiu Kliub
280 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Įvyks šeštadienį

Kovo 14 March

Juozas Denkaitis, gyvenęs
135 St. Nicholas Ave., Brook-

New Yorko Unijy Vadai Svei
kino Raudonąją Armiją

Rusijos Raudonoji Armija 
“yra viena šiandieną pasauly
je jėga, kuri cksplodavo mi
tą nacių nenugalimumo,” pa
reiškė New Yorko CIO uni
jų vadai savo sveikinime Rau
donajai Armijai jos 24 metų 
sukakties proga pereitą vasa
rio 23-čia.

Sveikinime, pasiųstame vai
de 500,000 miesto CIO narių, 
Joseph Curran, Industrinių 
Unijų Tarybos prezidentas, ir 
Saul Mills, sekretorius, pareiš
kė :

“Sveikiname Sovietinės Ru
sijos žmones sukaktyje jos di
delės ir garbingos 
sios Armijos.

“Narsūs veiksmai 
mai Raudonosios

Raudono-

ir atsieki-
Armijos

elektriškai uždegė viltis žmo
nėse visame pasaulyje, kad 
fašizmas gali ir bus nušluo
tas nuo žemės paviršiaus.

“Darbininkai Amerikoje, at
likdami savo dalį produkcijos 
linijose ir ginkluotose jėgose, 
trokšta vieningumd visų laisvę 
mylinčių žmonių ir tautų ir 
laukia suvienytų tautų mili- 
tariško susijungimo visuoti
nam sunaikinimui Ašies agre
sorių. €

“Mūsų jautriausia pagarba 
ir širdingiausi linkėjimai ka
riams ir oficieriams Raudono
sios Armijos, vienos šiandieną 
pasaulyje jėgos, kuri eksplo- 
davo mitą nacių nenugalimu
mo.

“Solidariškumas už perga
lę.”

Pabaltijos Kultūrinė Taryba Pasmerkė Nacių 
Terorą Pabaltijos Kraštuose

Įvykusiame bendrame lietu
vių, latvių, estų ir suomių kon- 
certe-baliuje vasario 14-tos 
dienos vakarą, Finų. Salėje, 
15 W. 126th St., New Yorke, 
septynių šimtų dalyvių vien
balsiai buvo priimta dvi re
zoliucijos. Viena iš tų rezoliu
cijų pasmerkia Hitlerio terorą 
Pabaltijoje,» o kita pasisako 
prieš Dickstein Bilių H. R. 
6250, prašant jį atmesti.

Rezoliucijoj dėl hitlerinio 
teroro pareiškiama:

“Kadangi,—kartu su visais 
amerikiečiais, mes esame gi
liai sujaudinti ir sukrėsti dėl 
žvėriškų žiaurumų, kankini
mų ir masinių, žudymų, atlie
kamų per nacių fašistų jėgas 
visuose jų įsibriautuose ir plė-

“Mūšy Rusiškasis Fron'.as” 
Turi Pasisekimo

Ši filmą rodoma jau trečia 
savaitė Rialto Teatre, Broad
way ir 42nd St., New Yorke. 
Tai yra pirma pilno ilgio fil
mą, visapusiškai parodanti So
vietų Sąjungos viso 
ventoj ų įstraukimą 
darbus laimėjimui 
naikinimui fašizmo.

Rep.

16-

Keru Užves Bylą Teisme

Užkviečia,
AIDO CHORAS.

Paul J. Kern, buvęs Civilės 
Tarnybos komisionierius ir 
prezidentas, sako, kad jis ir su 
juo kartu prašalintas per ma
jorą iš tarnybos buvęs komi
sionierius WalKace S. Sayre 
užves bylą; Aukščiausiame 
Teisme ateinančią savaitę.

Jų skundas kaltins majorą 
LaGuardią, kad jis pastarai
siais keliais metais “trukdė” 
pravedimą civilės tarnybos su- 
lyg tinkamumo sistemos.

krašto gy- 
į kovas ir 
karo, su-

Pradėjus filmą rodyti vasa
rio 12-tą ji'buvo sutikta en
tuziastiškai iš publikos ir iš: 
spaudos pusės. O tai rodo, | 
kad į Sovietų. Sąjungą dabar 
žiūrima kaipo į stipriausi ir 
svarbiausi iš mūs talkininkų 
kare prieš Ašies agresorius.

Spaudoje štai kaip atsiliep
ta apie tą filmą : Howard Bar
nes rašė “Herald Tribune”: 
“Jaudinanti. . . Puikios sce
nos Iš mūšių ir apsigynimo. . . 
vertėtų visiems amerikonams

Tabloido “Daily
News” filmų kritikas pavadi
no ją “dramatiška iškalbia do
kumentacija.’ 
Post” laiko 
paprasta ir

šiamuose kraštuose; ir—
“Kadangi,—mes ypatingai 

permatome neapsakomas kri- 
minalybes padarytas nacių 
žvėrių prieš mūs • gimines ir 
draugus Estonijoj, Latvijoj ir 
Lietuvoj, kaip kad ir prieš vi
sus gyventojus tenai ir kitose 
naciais okupuotose Sovietų 
Sąjungos dalyse; dėlto,

“Lai būna nutarta,—kad 
mes prašysim Jungtinių Vals
tijų valdžios formaliai tai pri
pažinti ir paskelbti pasauliui 
stipriausius protestus prieš na
cių fašistų žvėriškumus ir kri- 
minalybes; ir

“Kad pažadėdami mūsų tik
ras pastangas ir viską,, kuo 
mes galime prisidėti, mes pra
šome pavartoti kiekvieną ga
limybę pagaminti ir pristatyti 
pažadėtus karo įrankius ir 
medžiagas vienam iš mūsų už 
vis svarbiausių talkininkų šia
me visų kare—-Sovietų Sąjun
gai, kurios puikiausia kova 
Rytų Fronte duoda naują v^l- 
tį išlaisvinimo mūsų artimųjų 
Pabaltijos kraštuose.”

Kitoje rezoliucijoje pareiš
kiama, jog Pabaltijos Ameri
kiečių Kultūrinė Taryba šir
dingai remia visas Amer. karo 
pastangas sumušimui Ašies 
agresorių. Kad svarbiausia 
dėlto mato pavojų visų, ame
rikiečių vieningumui ir pas
tangoms iš Dickstein Biliaus 
H. R. 6250 priėmimo ir prašo 
valdžios, kad jis būtų atmes
tas. Taipgi vardan to pat vie
ningumo prašoma, kad Earl 
Browderis būtų išlaisvintas.

FINDING MONEY!

7^
York 

ne- 
filma. 

sako: “Jūs
paamatyti... 

matę ką 
tikrų, gyvų,

“New 
ją esant
puikia

“Daily Worker”
būtinai privalote 
jūs tikrai būsite 
nors. . . desėtkus 
kovingų scenų.”

Filmos rodymas ima 40 mi- 
nutų laiko. Teatras atdaras 
nuo 8:30 ryto. Paskutinis ro
dymas 2 vai. po pusiaunakčio.

Ruošiamas Piknikas
de-Dariaus-Girėno skridimo 

vynių metų sukakčiai minėti 
piknikas bus Decoration die
noje, šeštadienį, gegužės 
(May) 30 d., š. m., Klasčiaus 
Clonton Parke, Maspeth, L. L

Prašome kitų draugijų ir 
puotų rengėjų tą dieną ne
rengti pramogų.

Fondo Komitetas.

nttžattrtrr

Pereitą sekmadienį, šventė
mis gavęs netikėtą progą, lan
kėsi svečiuose pas tėvus P. ir 
E. Poškauskus ju sūnus Jo
nas, 19 metų, tarnaująs liuos- 
noriu J. V. Laivyne.

Išleidę-išlydėję malonų sve
čią, d d. Poškauskai dar atsi-
lankė į Laisvės bazarą, 
d. Poškauskienė dirbo 
valgių gaminimo per du vai 
rus.

kur 
prie

Nuteisė Rūkorius
an- 

nubaudė dvyliką 
Brewster Aeronautical Corp., 
Long Island City, darbininkų 
už rūkymą šapos prausyklos 
kambaryje, priteisiant užsimo
kėti po $25 baudos ir po 5 
dienas kalėti, bet pastarąją 
baudą suspendavo, jei dau
giau neprasikals tuo patim. 
Priedam, teisėjas dar pasakė 
ilgoką pamoką, sakydamas, 
jog “tas, kas ištiko Norman
die, neturi daugiau atsikarto
ti.”

Gaisragesybos komisionie
rius Walsh esąs patvarkęs 
specialiai rūpestingai saugoti 
šapas, kur dirbama apsigyni
mui reikmenys. Einant tuo pa
tvarkymu vien tik iš minėtos 
šapos jau nuteisti 50

Teisėjas Heckert pereitą 
trad i e n i

darbinin-

Aštrios baudos 
tam, kad išmokinti 
mo ir išvengti nelaimių.

skiriama 
atsargu-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

J. GARŠVA
Grabo r ins-Under taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

•7

ketvirta d., Vasario 26, 19.42

A. Bimba Grįžta

Priešu Šalių Ateivių Re-

Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

MATEVSAS SIMONAVIČIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

<t>

<♦>

<♦>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

426 South 5th St.
Blokas nuo Howes St. eleveiterlo stoties 

t_______ _ ,,

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Gatvekariu Nelaimėj 
19 Sužeista

Vienam gatvekariu i įvažia
vus į kitą ant Williamsburgo 
Tilto, pereito antradienio va
karą, 19 asmenų mažiau ar 
daugiau sužeista. Vienas, Ed
ward Grossan, 350 Bedford 
Ave., nuvežtas ligoninėn. Kiti, 
lengviau sužeisti, pasiųsti na
mo.

Nelaimė ištikus pirmojo 
gatvekario varykliui atsijun-, 
gus nuo elektriškos vielos ir; 
sustojus tamsoje. Ateinančio' 
antrojo gatvekario vairuotojas i^jena 
pamatė jį perarti, kad sulai-;- -■ 
kyti saviškį.

Peroitą antradienį mus pa- 
siekusioj atvirutėj, išsiųstoj iš 
Salt Lake City, Utah, A. Bim
ba rašo :

“Pakliuvau į nepaprastus 
šalčius. Mormonų bažnyčias 
apžiūrinėju. Dar gal Detroite 
sustosiu vas. 22 d.

“A. Bimba.”

Vasario 28-ta yra paskutinė 
„..a užsiregistruoti priešų 

Įšaliu ateiviams. Paliečia visus ij atvykusius iš Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos, kurie dar 

Nušokus jo automobiliui nuo nėra tapę šios šalies piliečiais, 
tilto į Harlem Upę, užsimušė-! Valandos nuo 9 ryto lig 9 va- 
prigėrė negras aktorius Ed- karo centraiiniame Brooklyne 
ward Roundtree. i pašte, 305 Washington St.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog-

Taipgi gera proga draugijoms paskelbti savo pa
rengimus. Darome ir pranešimus vedybų, gimtadie
nių, jubilėjų ir mirčių.

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ
Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

NAUJA LIETUVIŲ
RESTAURACIJA

Vale Balvočiūtč Savininkė
494 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
Kada tik užeisite, vėliausia ar anksčiausia—visada 

karšti valgiai Jus pasitiks.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

ftlOVA
. . A-;. .1 A LIBERAL' 

ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH!

ROBERT UPTON
701 CHANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

CREDIT.
TERMS

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

DEAN

PATRICIA

CREDIT
TERMS

-52475

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.




