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“Lengva jums raginti ir 
barti draugus, bet kas kita, 
kai Teikia veikti,’’ aną dieną 
sako man vienas draugas. Jis 
mano, kad aš Krisluose per 
daug dažnai primenu drau
gams apie narines duokles, 
apie veikimą, apie apsileidimą 
ir t.t.

Nežinau, gal ir per dažnai. 
Bet ne tiesa, jog lengva amži
nąją pasaką pasakoti. Atsi
bosta, baisia; atsibosta.

Bet kad be to apsieiti ne
galima. Ne visiems, bet dau
geliui iš mūsų paraginimas, 
padilgymas yra reikalingas. 
Gal mes esame prastai išauk
lėti arba blogai paruošti, kad 
Kartais be rimtos priežasties 
imame ir apsileidžiame, “pa
vargstame’’ ir apsnūstame.

Veikti nėra lengva. Jeigu 
būtų lengva, tai visi būtų vei
kėjai. O jų tiek mažai tėra!

Darbininkiškame judėjime 
reikia pasišventimo ir pasiau
kojimo. Dažnai iš to asmeniš
kai tik nukentėti tenka. Mes 
visi tai žinome.

Bet mes taip pat žinome, 
jog tas judėjimas yra mūsų 
klasės reikalas ir idealas. Joks 
jam pasiaukojimas neturėtų 
būti per didelis.

Taip mus moko istorija ir 
didieji kovotojai. To reikalau
ja visos žmonijos progresas.

Todėl paraginimus ir paba
rimus priimkime taip draugiš
kai, kaip jie yra teikiami.

štai dabar eina Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo va
jus. čia darbo daug. Yra daug ! 
vietų, kur LDS kuopų dar nė
ra. O ten randasi gerų pažan- i 
gių lietuvių, mūsų spaudos i 
skaitytojų. Jie turėtų pasidar-i 
buoti.

Mačiau, kad Jonas Burba, 
bostonietis, pasidarbavo ir su
organizavo LDS kuopą Brigh
ton, Mass. Tokių vietų yra de- 
sėtkai. šimtai yra draugų, 
kurie galėtų taip pasidarbuoti, 
kaip bostonietis Jonas.

Drauge (kovo 15 d.) skai
tau, kad atvyko Amerikon dvi 
vienuolės. Jos pabėgusios iš 
Lietuvos dar prieš karą, kai 
ten įsikūrė tarybų santvarka.

Ko jos bėgo? Niekas jų ne
mušė ir nevijo. Viskas, ko iš 
jų buvo reikalauta, kad jos 
užsiimtų naudingu darbu, kaip 
ir kiti Lietuvos žmonės. Nuo 
to “pavojaus” jos bėgo.

Ir kur bėgo? Ogi Vokieti
jon, pas Hitlerį. Hitleris gi jas 
priglaudė ir paskui gražiai iš
leido Amerikon.

•Panašiai pas tą liucipierių 
pabėgo Smetona ir visos kitos 
fašistinės žiurkės. Gavo ten 
prieglaudą. Paskui Hitleris 
jas išsiuntinėjo po visą svietą 
jam darbuotis. Daugumą jų 
jis atsiuntė Amerikon.

Dabar šitos žiurkės tapo 
Hitlerio agentais. Jos visais 
pakampiais cypia, bet ne prieš 
Hitlerį, o prieš Sovietų Sąjun
gą.

Hitleris nepadarė klaidos. 
Smetona ir kiti niekšai jo ne- 
suvylė.

Visuose kampuose papliupo 
kalbos apie tai, kas bus po ka
ro. Kalba ir kalba, viską pa
miršdami. Karo vedimas, fron
tai, milijonai gyvybių padėta į 
šalį.

Svarbiausia, atrodo, ar Len
kijos imperialistai galės vėl 
pasivergti ukrainiečius ir balt- 
gudžius ir juos skriausti. Svar
biausia, atrodo, ar Lietuvoje 
po karo galės vėl viešpatauti 
smetoniniai parazitai.

(Tąsa 5 pusi.)
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Šešis Kartus per Dieną 
Amerikiečiai Bombarda

vo Japonus Kiškoj

AMERIKIEČIAI ATĖMĖ IŠ VOKIEČIU CAFSA, TUNISIJOJ

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, kovo 17. — Jungtinių Valstijų lai- 

vvno pranešimas:
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Didieji ir vidutiniai mūsų armijos bombanešiai, ly
dimi lėktuvų kovotojų, kovo 15 d. šešis kartus daug- 
meniškai bombardavo japonų įrengimus Kiškoj (vaka
riniuose Aleutuose). Nėra pranešimo apie pasekmes.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Naktį kovo 15-16 smulkieji mūsų kariniai laivai bom

bardavo japonų pozicijas Viloj, Kolombangaros saloj. 
Pranešta apie geras pasekmes; ir mūsų jėgos neturėjo 
jokių nuostolių.

Kovo 16 d. anksti rytą mūsų bombanešiai atakavo ja
ponų pozicijas Bukoj, Bougainville srity j, ir Mundoj, 
New Georgia saloj.

Vėliau tą patį rytą mūsų bombanešiai smigikai, lydi
mi lėktuvų kovotojų, atakavo priešų pozicijas Viloj. 
Apie pasekmes nepranešta.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Senatas Nubalsavo Ati- 
dėt Fanui] Darbininkę 
Šaukimą Kariuomenėn

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas 51 balsu 
prieš 24 priėmė sumanymą, 
kuris įsako vietinėms draf- 
to taryboms atidėt šaukimą 
kariuomenėn visų tokių 
vyrų, kurie abelnai visą lai
ką dirba farmose, auginda
mi būtinuosius javus.

Valdžia priešinosi tokiam 
daugmeniškam farmų dar
bininkų paliuosavimui nuo 
karinės tarnybos.

Demokratas senatorius 
Carl A. Hatch pareiškė, jog 
dabartinis , senato tarimas 
“duoda speciales lengvatas 
farmeriams kaip klasei, ir 
jis rimtai pakenks karinėms 
mūsų pastangoms.”

Leidžia Važinėt, Kiek Patin
ka, su Pusantro Galiono

Gazolino per Savaitę...
Washington. — Paskuti

niu laiku buvo uždrausta 
automobiliais važinėti be 
tikro reikalo, tik dėlei pa
sismaginimo. Dabar valdiš
ka Kainų Administracija 
panaikino, tą uždraudimą, 
bet sykiu paskelbė, jog nuo 
kovo 22 d. bus pusiau su
mažinta gazolino pirkimas 
automobilistams turintiems 
“A” kortelę; reiškia, jie te
gaus pirkti tiktai po pus
antro galiono gazolino per 
savaitę.

Anglų Lėktuvai Nuskandino 
3 Nacių Submarinus

London.— Anglijos bom
banešiai sunaikino bent tris 
nacių submarinus ir suža
lojo kelis kitus iš tų, kurie 
per 72 valandas atakavo ei
lę talkininkų laivų, plauku
sių per Šiaurinį Atlanto 
vandenyną. Talkininkų gi 
nuostoliai buvo tik menki.

Kansas Valstijos Seime
lio Tarimas Suvaržo 

Darbo Unijas
Topeka, Kan. — Kansas 

valstijos seimelis priėmė su
manymą, kuris reikalauja, 
kad visos darbo unijos toje 
valstijoje kasmet pristatytų 
savo finansinius raportus 
valstijos sekretoriui.

Kansas seimelio tarimas 
taipgi reikalauja, kad uni
jos raportuotų valstijinei 
vyriausybei, kiek kuris jų 
viršininkas gauna algos ar 
kitokių atlyginimų, kiek na
riai sumoka reguliarių ir 
nepaprastų duoklių ir tt.

Panašūs sumanymai yra 
įteikti ir daugelio kitų val
stijų seimeliams.

CIO Matininkai Sako, “tai 
hitleriškas sumanymas”
Houston, Texas. —Čionai- 

tinis CIO Marininkų Unijos 
skyrius deda visas pastan
gas, kad sumušt įnešimą 
seimeliui, atkreiptą prieš 
darbo unijas. Įnešimas rei
kalauja suregistruoti visas 
unijas ir įvairiais būdais 
aprėžt jų veiklą. Seimelio 
atstovų rūmas jau priėmė 
šį įnešimą.

CIO marininkai išleido la
pelį, kur sako, kad tai “Hit
lerio įkvėptas” sumanymas 
prieš darbo unijas.

Taksų Suskaitymo Darbas 
Labai Didelis

Washington. — Šiemet 
mokamiem • taksam sužiūrė
ti ir suskaičiuoti pasamdy
ta dar 5,500 raštininkų.

Taksų mokėjimo paskuti
nė diena už pirmąjį bertai- 
nį buvo kovo 15, bet apie 
pusė milijono laiškų su tak
sais dar buvo neatidaryta 
ir kovo 17 d.

Šiemet taksus federalei 
valdžiai moka 45 milionai 
žmonių, o pernai temokėjo 
tiktai 26 milionai ir pusė.

ū ---------------------------------- B

ANGLAI ŠTURMUOJĄ
VOKIEČIUS MARETH
TVIRTUMŲ LINIJOJE

Raudonoji Armija Atmetė 
Vokiečius Atgal į Pietų 

Rytus nuo Charkovo
Šiaur. Afrika, kovo 18.— 

Amerikiečių kariuomenė 
nužygiavo 30 mylių pirmyn 
vidurinėje Tunisijoje ir at
griebė nuo vokiečių ir ita
lų Gafsą, fašistų tvirtumą, 
v i e š k e lių ir geležinkelių 
centrą. Amerikiečiai vejasi 
priešus linkui Gabes, uosto 
miesto, rytiniame pajūryje.

Traukdamiesi atgal, vo
kiečiai ir italai prikasė mi- 
nų-sproginių .po visais ke
liais ir laukuose, kad su
trukdyt amerikiečių marša-

Gen. Giraud Sugrąžino Fran
cuos Respublikos Įstatus

Alžyras. — Generolas H. 
H. Giraud, civilis ir karinis 
francūzų komandierius 
Šiaurinėje ir Vakarinėje 
Afrikoje, išleido įsakymą, 
kuriuom panaikino fašisti
nių Vichy Franci j os valdo
vų įstatymus ir įsakymus, 
išleistus nuo 1940 m. birže
lio 22 d.

Giraud paskyrė komisiją, 
kuri spręs, ar bent kokie 
Vichy įstatymai dar galima 
laikinai palikt galioje, kol 
bus jų vietoj pagaminti 
nauji įstatymai.

Dabartiniu savo patvar
kymu generolas Giraud at- 
steigė Franci jos republikos 
įstatymus, kurie pripažįsta, 
jog žmogaus teisės tai svar
biausias dalykas.

IŠGAMIŠKI VOKIEČIŲ
ŽVĖRIŠKUMAI RŽEVE

Ržev. — Pirm karo šia
me Sovietų mieste gyveno 
65 tūkstančiai žmonių, bet 
kai Raudonoji Armija atva
davo Rjževą, po 17 mėnesių 
nacių buvimo jame, tai te
rado tik 200 žmonių.

Pusė Rževo gyventojų iš
sikraustė pirm hitlerinin
kam ateinant; 20,000 pabė
go į aplinkinius miestelius, 
bet naciai šiuos sugaudė, 
parvarė atgal į verstinus 
tvirtovių statymo darbus; 
šimtus pakorė bei sušaudė. 
Dar šimtai išmirė nuo tifo 
ir kitų apkrečiamųjų ligų.

Kurie žmonės dėl vienos 
ar kitos priežasties nėjo na
ciam tvirtovių statyti, tiem 
hitlerininkai visai nedavė 
maisto. Tokiu būdu keli 
tūkstančiai gyventojų buvo 
badu išmarinti.

Daliai Rževo piliečių pa
vyko pabėgt į partizanų 
būrius. Vienam iš tokių bū
rių vadovavo pats Rževo 
miesto majoras Komarovas.

Kai kuriuose Rževo na
muose hitlerininkai išžudė 
rusų ištisas šeimas, sušau- 
dydami visus vyrus, mote
ris ir mažyčius kūdikius.

Iš , gražios pravoslavų 
bažnyčios vokiečiai išvogė 

vimą.
Nuo amerikiečių dabarti

nių pozicijų tėra jau tik 100 
mylių susisiekt su anglais 
ties nacių Mareth tvirtumų 
linija, pietinėje Tunisijoje.

Aštuntoji anglų armija 
baisiai bombardavo vokie
čius Mareth linijoje.

Berlyno radijas pirmas 
pranešė apie tos linijos štur- 
mavimą iš anglų pusės.

Francūzų kariuomenė pa
dėjo amerikiečiams išvyt 
hitlerininkus iš Gafsos.

Šis Giraud įsakymas pa
naikino 62 Vichy valdžios 
“įstatymus” išleistus vien 
tik prieš žydus, kurių yra 
apie 275,000 Šiaurinėje ir 
Vakarinėje Afrikoje.

Gen. Giraud taipgi atgai
vino darbo unijų teises, vei
kusias Francijoj pirm karo, 
ir sugrąžino laisvę bile kam 
stoti į masonų draugijas.

Vieši susirinkimai nuo 
šiol galės būti laikomi pagal 
bendrąsias karo metų tai
sykles.

(Bet dar nėra žinių, ar 
Giraudo valdžia išleido ko
kius įsakymus išlaisvint 30 
tūkstančių Ispanijos res
publikos kovotojų, kurie iki 
šiol buvo laikomi koncentra
cijos stovyklose.) 

visus daiktus, kurie tik jiem 
atrodė naudingi, o religi
nius paveikslus, kryžius ir 
įvairius bažnytinius rūbus 
sumetė ir sutrempė į šiuk
šles, kaip liudija tos bažny
čios diakonas, senelis Fedo
ras Tichomirovas.

Aplinkui buvo įvalias tu
ščių namų, bet naciai vis 
tiek pavertė bažnyčią į sa
vo kareivių butą ir dirbtu
vę.

Unijy Vadai Susirūpinę, kad 
Reikmeny Kainos Keliamos, 
0 Darbo Algos Užšaldytos
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos ir CIO 
unijų vadai susirūpinę dėl 
to, jog kainų administrato
rius Prentiss Brown ir eko
nominės lygsvaros palaiky
mo direktorius James F. 
Byrnes leidžia kelt maisto 
ir kitų produktų kainas, bet 
spiriasi, kad darbininkam 
algos ir toliau liktųsi už
šaldytos toj pačioj vietoj.

Washington. — Iš 15,000 
japonų, dalyvavusių Bis
marck Jūros mūšyje, tik 5 
teišliko gyvi.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 18. — Vidunaktinis Sovietų radijo 

pranešimas:
Sovietinė kariuomenė vakarų fronte, atremdama 

priešų pėstininkų ir tankų kontr-atakas, plačiau išvys
tė savo ofensyvą ir užėmė kelis tuzinus apgyventų 
vietų.

Vienas mūsų kariuomenės X dalinys, mūšiuose dėl 
tūlos stambios apgyventos vietos, užmušė 500 vokiečių 
kareivių ir oficierių, pagrobė 10 kanuolių, 60 kulkasvai- 
džių ir 60 trokų su vežamais karo reikmenimis.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė sulaužė vokie
čių pasipriešinimus vienoje Dniepro apsigynimo linijo
je, perėjo per šią upę ir užėmė kelis stiprius priešų 
punktus.

Čugujevo srityje (22 mylios į pietų rytus nuo Char
kovo mūsų kariuomenė per įtūžusius mūšius atmete 
vokiečius atgal ir užėmė5 patogias pozicijas. Priešai 
kontr-atakavo šešis kartus, bet neturėjo jokio pasise
kimo.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Hitleris Subūrė Daugy- Kongreso Komisija Už- 
bę Tanką i Siaurą gyrė Sumanymą prieš 
Charkovo Frontą Išliekančius iš Darbo

Maskva, kovo 18. — Vo
kiečiai sugrūdo didžiulį 
skaičių savo tankų į siau
ras fronto dalis į pietų ry
tus ir šiaurvakarius nuo 
Charkovo. Verda milžiniški, 
neapsakomai įtūžę mūšiai 
tarp nacių tankų ir orlai
vių, iš vienos pusės, ir So
vietų tankų ir lėktuvų, iš 
antros.

Sovietai pranešė, jog vi
sur šiame fronte abelnai jie 
atmušė vokiečių atakas, o į 
pietų rytus nuo Charkovo 
dar pažygiavo pirmyn prieš 
nacius.
JAU TIK 40 MYLIŲ NUO 

SMOLENSKO
Londono radijas teigė, jog 

Raudonoji Armija dasigrū- 
mė iki 40 mylių nuo Smo
lensko, svarbiausio tvirtovi- 
ško nacių punkto centrali- 
niame fronte.

Sovietų kariuomenė daro 
apsupimo žygį prieš vokie
čius Staroje Russoje (ir 
Berlyno radijas pripažino, 
kad rusai prakirto nacių li
niją viename punkte šiame 
fronte).

Starajos Russos srityje, 
Sovietai atėmė iš vokiečių 
dar 10 aptvirtintų miestų- 
miestelių, o maršuodami ar
tyn Smolensko, atvadavo 60 
miestų, miestelių ir kaimų.

Naciai Grūmoja Žudyt Ame
rikiečius Belaisvius

Berlyno radijas grąsino, 
kad vokiečiai žudys ameri
kiečius ir anglus belaisvius, 
jeigu Amerikos ir Anglijos 
lėktuvai taip bombarduos 
Vokietiją. Naciai £ako, tai 
būsią atkeršyta už civilių 
vokiečių atakavimą oro 
bombomis.

(Bet naciai patys su ypa
tingu pamėgimu bombar
duoja anglų ligonines ir 
mokyklas.)

Washington. — Kongre
so komisija laivyno reika
lais užgyrė L. Johnsono 
įnešimą prieš tuos stambių 
karinių pramonių darbinin
kus, kurie be svarbios prie
žasties neateina darban, šis 
sumanymas sako, jog gali 
būt tuojau pašaukti kariuo
menėn taip išlikinėjanti iš 
darbo jauni darbininkai, 
kuriem karinė tarnyba bu
vo atidėta, ka*ipo reikalin
giem apsigynimo pramonei.

Tas įnešimas reikalauja 
rinkti žinias ir apie kitus 
dažnai neateinančius dar
ban, kurie yra visai laisvi 
nuo karinės tarnybos; bet 
nesako, kas su jais bus da
roma.

FRANKO KURSTĖ VISAS 
TAUTAS PRIEŠ SOVIETUS
Ispanijos fašistinis dik

tatorius Fr. Franko, kalbė
damas neva seime, gąsdino 
visus kraštus pavojum iš 
komunizmo pusės. Jis pasa
kojo, jog karas nesibaigs 
net per kelis metus -todėl, 
kad jame dalyvauja Sovie
tai. Franko sakė, kad, gir
di, visų tautų “tikrasis rū
pesnis” turįs būti atkreip
tas prieš komunizmą.

Tokia savo šneka Franko 
atsišaukė į Ašies pataikū
nus, kurių esama Anglijoj 
ir Amerikoj, kad jie vestų į 
“derybinę” taiką, be visiš
ko fašistų sumušimo.

PREKINIU AMERIKOS JŪRI
NINKU NUOSTOLIAI

Washington. —Šiemet 
vasario mėnesį žuvo 288-ni 
Amerikos prekinių laivų jū
rininkai, tai viso jau 3,905 
nuo karo pradžios iki šiol. 
Didelė jų dauguma buvo 
CIO Nacionalės Marininkų 
Unijos nariai.
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darymui, kad paslėpti tikrą mūsų kraš
tui pavojų iš hitlerininkų pusės, bet bau
ginti žmones “bolševizmo baubu”, kad 
paslėpti Hitlerio žvėrišką terorą prieš 
kitas tautas, bet meluoti žmonėms apie 
“religijos nelaisvę” Sovietuose.

Visa ši šlykšti kampanija, kuri veda
ma prieš Amerikos talkininkę yra tiksli 
kampanija, kad kenkti Amerikos ir So
vietų Sąjungos santikiams, kad kenkti 
atidarymui antro fronto, kad kenkti mū
sų karo išlaimėjimui su mažesnėmis 
žmonių ir turto aukomis.

Amerikos liaudis turi dar energingiau 
gaminti ginklus ir karo reikmenis ir dar 
tvirčiau remti prezidento karo išlaimė- 
jimo politiką.

AŠ AUKOJAU DOLERI LIETUVOS 
GINKLŲ FONDUI

Lyg ir Laiškas Keleivio Redaktoriui, p-nui St. Michelsonui

rankose buvo bankai, ir ki
tos įstaigos, — jie bile ką 
galėjo pasiimti, ir pralakti.

Tačiau, mes puikiai žino-

Penktadienis, Kovo 19, 1943

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.» under the 

Act of March 3, 1879.

Ar Išgelbės Jie Hitlerį?
'Kada tik Hitleriui ir jo saikai pasida

ro pavojus pralaimėti karą, tai demo
kratinėse šalyse liaudies priešai išstoja 
jam į pagelbą. Veik per keturis mėne
sius Raudonoji Armija grūdo Hitlerio 
razbaininkų gaujas į vakarus. Vietomis 
ji nuvijo jas iki 500 mylių atgal. Visi 
trokštanti laisvės ir pergalingo karo 
žmonės sveikino tuos Raudonosios Ar
mijos žygius. Nacių pavergtose šalyse 
žmonės įgavo daugiau drąsos ir prasidė
jo tvirtesnė kova už laisvę—Lenkijoj, 
Jugoslavijoj, Norvegijoj, Francijoj, jau 
nekalbant apie Sovietų Sąjungos plotus, 
kaip Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, Ukrai
noj ir Baltrusijoj.

Bet ar visi Raudonosios Armijos per
galėmis džiaugėsi? Nieko panašaus! 
Lietuvių pro-naciai šaukė susirinkimus 
neva minėjimui Lietuvos “nepriklauso
mybės” paskelbimo, o tikrenybėje nieki
nimui Sovietų Sąjungos ir kurstymui 
žmonių prieš ją, kad sulaikius medikalę 
ir kitokia pagelbą Sovietų Sąjungai. Po
nai Norman Thomas, David Dubinsky 
ir kiti pakėlė skandalą, dėl sušaudytų 
dviejų Kvislingų, kurie Sovietų Sąjun
goj dirbo Hitlerio naudai. Žydų socialis
tų dienraštis “Forward” pakėlė baisiausi 
skandalą, būk Sovietai “žydus naikina,” 
o lietuviški Kvislingai šaukia,, būk So
vietuose tik “žydai turį viską”.

Spauda ir radio užmiršo, kad jau 21- 
nas mėnesis Sovietų Sąjunga kaujasi pa
ti viena, nešdama už visas Jungtines 
Tautas karo sunkumo naštą, kad ji nete
ko milijonų žmonių, kad ji leido Ame
rikai ir Anglijai prisirengti karui, bet 
niekino Sovietų Sąjungą, kad ji būk pil
nai nepaskelbė, kiek iš Amerikos gauna 
trokų! Tiems ponams trokas pasidarė 
daug brangesnis, negu Sovietų Sąjungos 
tūkstančių jaunimo gyvastis!

Kada niekinimo propaganda kunku
liuoja mūsų šalyje, tai Londone sėdi 
lenkų “pulkininkų” valdžia ir skandalina, 
kad Lenkijai būtų atiduota 12,000,000 
ukrainų ir baltrusių išnaudoti, kad jai 
būtų atiduota Vilnius, Tarybų Lietuvos 
sostinė ir Vilnija, su 500,000 lietuvių.

Ir tiems lenkų “pulkininkų” apeti
tams pritaria lietuvių pro-nacių spauda 
Amerikoj, ji gatava Lietuvą atiduoti Šve
dijai, Lenkijai, bile kam, kad tik Lietu
vos liaudis nebūtų laisva.

Kada ši propaganda vertėsi prieš So
vietų Sąjungą, tai Raudonoji Armija 
krauju apsipylusi kovojo už mūsų visų 
reikalus prie Charkovo ir priversta buvo 
pasitraukti. Ji ten neteko tūkstančių 
jaunų vyrų, kurie mirė ne vien už Sovie
tų Sąjungos laisvę, bet kartu ir Jungti
nių Valstijų žmonių laisvę!

Kodėl Raudonoji Armija turėjo pasi
traukti iŠ Charkovo, kurį tik keturios 
savaitės prieš tai buvo iš hitlerininkų 
atkariavus? Į tai duoda atsakymą New 
York Times kovo 16 dieną, kur rašo:

“Vokiečiai nustūmė rusus atgal. Vo
kiečių ofensyvoj dalyvauja 325,000 karei
vių, kurių apie pusė yra naujos divizijos, 
atvežtos iš Francijos.”

Kodėl Hitleris galėjo tas divizijas at
vežti iš Francijos? Tik todėl, kad prieš 
jį nėra Anglijos ir Amerikos antro fron
to Europoj ir jis jo nelaukia. Tik todėl, 
kad Anglijos premjero Churchill ir 
Jungtinių Valstijų prezidento Roosevelto 
kalbos apie “skaudų smūgį”, apie invazi
ją prieš Hitlerį Europoj dar yra tik kal
bos, tik todėl, kad antro fronto priešai 
sugebėjo 1942 metais neprileisti prie 
antro fronto atidarymo, jie ir dabar de
da pastangas, kad įnešti nesutikimų į 
Jungtinių Tautų tarpą, kad įžeidinėti 
Sovietų Sąjungą, taip, kaip Mr. Stand- 
ley padarė, kad kenkti antro fronto ati

“Sovietų Pranešimai Teisingi,” 
Sako Walter Duranty

Žinomas kolumnistas Walter Duranty 
pateikė straipsnį žurnale “Look,” kurį 
užvardino: “Can You Believe Russian 
War News?” Jis rašo, jog Sovietų Są
jungos frontas yra didžiausias ir svar
biausias Jungtinių Tautų frontas, dau
giausiai iš ten ateina žinių, tai ar mes 
galime Sovietų pranešimams tikėti? Ir 
atsako:

“Trumpai, aš turiu pasakyti, kad rusų 
kariniai pranešimai yra pilnai teisingi.” 
Jis sako, kad skaitlinės labai didelės, 
bet reikia atminti, kaip ilgos ir kaip 
didelės kovos ten eina. Ir jis nurodo, jog 
dažnai yra taip, kad apie jėgų judėjimą 
Sovietai negali pranešti taip, kaip Ame
rikos vyriausybė per kelis mėnesius laiko 
užtylėjo tiesą, kiek Japonija žalos mums 
padarė Perlų Uoste, nes', jeigu būtų grei
tai pasakiusi viską, tai tuo būtų painfor
mavusi Japoniją ir mūsų atsparumui pa
kenkusi.

Mr. W. Duranty sako, kas kita yra su 
hitlerininkais. Jis patsai kalbėjosi prieš 
karą su Goebbelsu, kuris jam sakė, kad 
jeigu ir didžiausi melą dažnai kartosi, 
tai net ir tuos priverti priimti jį už tie
są, kurie pradžioj netikėjo. Ir todėl hit
lerininkai taip atkakliai ir įkiriai propa
gandos sumetimais meluoja.

Mr. W. Duranty, palyginimui Sovie
tų Sąjungos žinių teisingumo, priveda 
faktą, kad ir paėmimą Veliki j e Lūki 
miesto. Sovietai pranešė, kada jie tą 
miestą užėmė, bet hitlerininkai ginčijo 
virš mėnesį laiko, būk jie jį vis laiką. Tas 
buvo su Stalingrado kovomis, tas buvo 
su atsiėmimu Rostovo ir Charkovo. Tik 
paskutiniu laiku, kada Raudonoji Armi
ja kur nors priešą sudaužo, kada jos 
komanda nesiskubina pranešti pasauliui, 
nes nori daugiau patikrinti faktus, tai 
Hitlerio propaganda skubinasi pranešti, 
kad “tą miestą paliko pagal planą.” Taip 
naciai sakė, kad jie paliko Rževą, nors 
jie buvo išmušti ir paliko virš 4,000 la
vonų, taip jie sakė, kad “pagal planą 
paliko Viazmą,” nors ten jie priešinosi 
visu pasiutimu ir paliko virš 9,000 lavo
nu. c.

Mr. Duranty sako, kad Sovietų Są
jungos Informacijų Biuras stengiasi pa
duoti kuoteisingiausias žinias, nes žino, 
kad melas labai nuplaka melagį.

Panašią nuomonę kadaise pareiškė 
nesenai iš Maskvos grįžęs Associated 
Press korespondentas Henry Cassidy.

Hooveris Vėl Ant Scenos
Mr. Herbert Hooveris, buvęs Ameri

kos prezidentas, kuris tik tyčiojosi iš 
milionų bedarbių, vėl ant scenos. Jis kal
bėjo, grupei miesto majorų vidurinėse 
valstijose. Jis vėl siūlė, kad Jungtinės 
Valstijos neturinčios skubinti laimėti 
karą prieš Hitlerį ir jo gengę. Jis prie
kabiavo prie Roosevelto administraci
jos.

Hooveris, kada tik išstojo ir ką tik 
jis siūle, tai visa tai buvo siūloma ne
laimei mūsų šalies. Hooveris siūlo tokią 
programą, kuri kenktų Jungtinių Val
stijų geriems santykiams su Sovietų Są
junga, Anglija ir kitais mūsų talkinin
kais.

Hooveris, Lindberghas, Wheeleris, 
Bullittas, Rickenbackeris ir jų bičiuliai 
kenkia mūsų karo išlaimėjimui, kenkia 
atidarymui antro fronto prieš Hitlerį, 
kuris yra būtinai reikalingas, kad galė
tume karą išlaimėti su mažiau žmonių 
aukų ir iškaščių.

Pone Michelsone:
Savo laikraščio laidoje iš 

š. m. kovo 10 d. jūs rašote:
‘‘Rokas Mizara, ‘Laisvės’ 

redaktorius, viešai Brook ly
no prakalbose^paklojo dole
rinę i Smetonos ginklų fon
dą...”
Šis jūsų perlas, beje, ne 

pirmas; kartotinai teko pa
stebėti Keleivyj tą patį “tė
ve mūsų” ir jūs, matyt, tai 
parašęs, jaučiatės atlikę 
garbingą darbą. Žinoma, 
jūs leidžiate savo laikraštį, 
jūs jį redaguojate ir todėl 
turite pilną teisę jame ra
šyti, ką tik norite.

Bet jeigu jums smagu 
apie tai tiek daug rašyti, tai 
ar nereikėtų paimti visą 
reikalą biskelį plačiau?

Eikime prie dalyko es
mės.

Taip, aš esu aukojęs Lie
tuvos Ginklu Fondui viena C c.
dolerį, bet nesu niekad au
kojęs “Smetonos ginklu 
fondui”. Ir, prisipažinsiu, 
man doleris paaukoti yra 
sunkiau, negu jums šimtas 
dolerių, nes man tasai do
leris tenka paimti iš kuklios 
algos, dėl kurios sunkiai 
dirbu.

Esminiai, išeinant iš gy
vųjų lietuvių tautos intere
sų, 1938 metais aukoti pini
gai į Lietuvos Ginklų Fon
dą prilygsta aukoms, ku
rias lietuvių tautos patrijo- 
tai šiandien deda lietuviš
kiems pulkams Raitdonojoj 
Armijoj.

1938 metais Lietuvai grę- 
sė pavojus iš vokiečių ir 
lenkų pusės.’ Lenkijos im- 
perijalistai buvo iškėlę kar
dą prieš Lietuvą, modamie- 
si ją pavergti.

Amerikos lietuviai sukru
to padėti savo tėvų kraštui 
apsiginti nuo pavojaus. Jie 
ruošė masinius mitingus, 
priėmė protesto rezoliuci
jas ir rinko aukas Lietuvai 
apginkluoti.

Tos rūšies masinis mi
tingas įvyko ir Niujorko 
mieste, didžiojoj Cooper 
Union salėje. Be kitų kalbė
tojų, teko ir man kalbėti, 
atstovaujant mūsų dienraš
tį. Pabrėždamas raginau, 
kad Lietuva neturi Lenkijos 
ponams pasiduoti, kad ji 
privalo nuo lenkų gintis, jei 
pastarieji bandys Lietuvon 
veržtis. Jeigu tauta turi 
gintis, tai jai reikalingi gin
klai. Kad nebūtų mano žo
džiai tušti, ten pat aukojau 
Lietuvos Ginklų Fondui. 
Aukojau ne tik aš,—aukojo 
ir mano draugai, buvę ta
me masiniame mitinge. Tuo 
dar sykį buvo įrodyta, kad 
tuomet, kai mūsų tėvų 
kraštas yra pavojuje, mes 
privalome jį gelbėti, jam pa
dėti, nežiūrint to, kokia ja
me socialinė santvarka vei
kia.

Ir aš neklydau. Pasirodė, 
kad ne tik amerikiečiai lie
tuviai tam reikalui gausiai 
aukojo — aukojo ir Lietu
vos žmones, šimtai tūkstan-
čių Lietuvos piliečių dėjo 
savo centus vienaftn ir tam 
pačiam tikslui: Lietuvai ap
ginkluoti. Net ir Šiaulių 
Sunkiųjų Darbų Kalėjimo 
kaliniai (daugiausiai komu
nistai), kuriuos smetoniš
kasis režimas žiauriai kan
kino, sudėjo tam tikslui pi
nigų.

žodžiu, tuomet kiekvienas 
padorus lietuvis, kiekvienas 
savo tautos patrijotas, la
biausiai neapkęsdamas Sme-

Lietuvos Ginklų Fondą ir 
buvo pasirengęs viską dary
ti, padėti savo tautai apsi
ginti nuo lenkiškojo imperi- 
jalisto!

Kiekvienas padorus žmo
gus tuomet žinojo: jeigu 
Lenkijos imperijalistams 

pavyktų lietuvių pa
vergti, tuomet ji neštų dvi
gubą vergiją: svetimų ir 
“savų” nevidonų.

Bet ką tuomet veikėte 
jūs, p. Michelsone? Jūs — 
žmogus bagotas, stambus 
biznierius, kuris- sakotės 
esąs patrijotas ir net so
či j alistas, — ar jūs davėte 
nors vieną centą Lietuvos 
Ginklų Fondui?

Ne, jūs nedavėte nei vie
no cento!

Jūs šaipėtės iš Lietuvos 
žmonių, jūs skelbėte, būk 
keletas vokiškųjų karvių 
visą Lietuvos kariuomenę 
išbadytų!

Tą viską jūs darėte tam, 
kad pažeminti lietuvių tau
tą ir paaukštinti naciškuo
sius plėšikus, — žiūrėkit, 
jų keletas karvių visą Lie
tuvos kariuomenę išbadytų! 
Koki vokiečiai galingi, koki 
lietuviai silpni ir tamsūs!...

Jūs, p. Michelsone, politi
ka visuomet buvo politika 
žeminti tuos, kurie kovoja 
prieš reakciją, prieš fašiz
mą, kurie kovoja už progre
są.

Po to, kai Smetona už
grobė valstybės galią Lietu
voje ir sušaudė keturis Lie
tuvos darbininkų judėjimo 
vadus, jūs, važinėdamas po 
lietuvių kolonijas, šaipėtės, 
sakydamas, Smetona sušau
dė “kelis vaikėzus”. Su tuo 
pačiu bagažu jūs buvote 
atvažiavęs ir į Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Ku
rie jame buvo, atsi
mena, kai aš viešai pro
testavau prieš jūsų šaipy- 
mąsi iš lietuvių tautos kan
kinių, žuvusių dėl josios in
teresų. Jūs teisinotės, būk 
tai atsitikę “per klaidą”,— 
kai kurie mūsų draugų tam 
ir patikėjo. Bet gi dabar ir 
jiems jau yra aišku, kad 
tai buvo apgalvotas jūsų 
pasimojimas žeminti, nie
kinti Lietuvos darbo žmo
nių vadus, žuvusius nuo 
juodos fašizmo rankos.

Ispanijos karo metu mes 
visais būdais rėmėme liau- 
diečių vyriausybę. Mūsų ge
riausieji draugai vyko Is - 
panijon mušti fašizmą. Mes 
aukojome, kiek kuris galė
jome ir aukas siuntėme Is
panijos respublikai stiprin
ti.

Ką gi jūs darėte?
Jūs šaipėtės iš tų mūsų 

draugų, kurie vyko Ispani
jon kovoti prieš fašizmą!

Kai Hitlerio govėdos už
puolė Lietuvą ir visą Tary
bų Sąjungą, jūs išvien su 
kitais lietuvių tautos ne
prieteliais džiaugėtės.

Visa padorioji Amerikos 
visuomenė tuojau stojo Ta
rybų Sąjungos žmonėms

tonos ir jo režimo,

talkon. Ji įsteigė Russian 
War Relief Komitetą ir 
pradėjo per jį rinkti aukas 
Tarybų Sąjungos liaudžiai. 
Tam komitetui aukojo mi
lijonai Amerikos žmonių, 
visokių sluogsnių, visokių 
luomų, visokių’ profesijų 
žmonių. Aukojo ir tebeau- 
koja, kiek kuris tik gali.

Bet ką gi jūs, p. Michel
sone, darėte?

Kai aukų rinkėja priėjo 
prie jūs ir paprašė au

gą, panašią į savo nosį, ir 
įmetėte į dėžę, vietoj dole
rinės. Paskui tuomi didžia- 
votės per savo leidžiamą 
laikraštį — džiaugėtės, ta
rytum būtumėte atlikęs pa
dorų darbą!

Užtikrinu jus, p. Michel
sone: galite j ieškoti visame 
pasaulyj, bet nesurasite ki
to tokio žmogaus, kuris 
taip negražiai, taip nekul- 
tūriškai būtų pasielgęs!

Jūs sakotės neremiąs 
Smetonos, bet Keleivyje 
nuolat telpa Smetonos agen
tų raštai, šmeižiantieji tuos 
žmones, kurie prieš Smeto
ną kovoja!

Šmeižime, niekinime Ta
rybų Sąjungos jūs pralen
kiate bet kokį smetoninin- 
ką.

Šiuo metu Jungtinių Val
stijų žmonės pradėjo dar 
gausiau remti Tarybų Są
jungos kovotojus. Paskiri 
piliečiai renka aukas ir už 
jas perka medicinos reik
menis padėti išgydyti Tary
bų Sąjungos sužeistuosius 
fronte kovotojus, globoja 
Botkino ligoninę Maskvoje, 
ir t.t. Mūsų krašto vyriau
sybė teikia Tarybų Sąjun
gai pagalbos ginklais, tan
kais, lėktuvais ir maistu. 
Abu Jungtinių Valstijų
kongreso butai milžiniška I 
balsų dauguma nutarė tęsti 
Tarybų Sąjungai pagalbos 
teikimą pagal Lend-Lease 
įstatymą. Tatai nutarta da
ryti todėl, kad Tarybų Są
junga kovoja prieš bendrąjį 
mūsų krašto priešą, prieš 
Hitlerio gaujas; ji kovoja 
dėl nacių pavergtųjų kraš
tų- išlaisvinimo, taigi, ir 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Bet ką darote jūs, p. Mi
chelsone?

Jūs pradėjot per savo 
laikraštį rėkti. Pradėjote 
gąsdinti Amerikos žmones, 
būk, jei Tarybų Sąjungai 
pagalba bus ir toliau teikia
ma, tai Amerikos žmonėms 
teksią misti gyvulių paša
ru !....

Keno gi čia, — ar ne Hit
lerio propaganda?!

Matote, kur įneš skiria
mės? Suprantat, kas mums 
ir jums rūpi?

Ir tas vėl priveda prie to 
paties klausimo— prie dole
rio Lietuvos Ginklų Fondui.

Aš ir mano draugai rė
mėme Lietuvą, josios žmo
nes, visuomet. Mes rėmėme 
ją ir tuomet, kai ten vieš
patavo klerikalai, kai ten 
viešpatavo Smetona, ir tuo
met, kai Lietuvos liaudis 
nusitarė būti tarybine res
publika ir įstojo į Tarybų 
Sąjungos tautų šeimą. Mes 
remiame Lietuvą josios is
torijoje sunkiausiu metu, 
kai ji vaitoja hitlerizmo 
priespaudoj. Remdami ją, 
giliai esame įsitikinę, kad 
nacizmas bus sunaikintas ir 
mūsų tėvų žemė vėl bus lai
sva.

Jūs gi jos niekad nerėmė-

me, kad milžiniška Lietuvos 
žmonių dauguma Smetonai 
nepritarė, bet ji Lietuvos 
Ginklų Fondui vistik auko
jo, nes matė didelį pavojų iš 
lenkų ir vokiečių pusės, — 
tasai pavojus buvo didesnis, 
negu smetoniškasis pavo
jus. Lietuvoje veikė kariuo
menė, taipgi priešinga Sme
tonai. Na, ir kai Lietuvos 
liaudis 1940 metų liepos mė
nesį nusitarė būti tarybine 
respublika, tai Lietuvos 
kariuomenė įstojo — su vi
sais ginklais, su visais ap
rūpinimais, — į Raudono
sios Armijos eiles. Ir šian
dien lietuviški pulkai veikia 
Raudonojoj Armijoj. Drįs
tu sakyti, kad vienas kitas 
ginklas, įgytas žmonių au
komis, jei nebuvo, tai dar 
bus atsuktas prieš ilgaam
žius lietuvių tautos priešus, 
vokiškuosius užpuolikus. 
Bet jeigu mano dolerį, au
kotą Lietuvos Ginklų Fon
dui, pasigrobė Smetona (gal 
jūs, p. Michelsone, turite 
tam įrodymų), nieko nepa
darysi. Nedorėlių, ilganagių 
nenaudėlių visur yra. Jūs, 
Keleivio redaktoriau, tatai 
geriausiai matote, pasižval
gęs į saviškius. O jei pamir
šote, tai čia tenka priminti.

Mes buvome sukūrę Ame
rikos Lietuvių Kongresą, 
kuriame ir jūsų žmonės, so
či jalistai, sakėsi veiksią. 
Pasitikėjome jais. Net iž
dininko vieta teko jūsų 
žmogui. Leidomės rinkti au
kas, mokėjome organizaci
nes duokles, — vis tai buvo 
pažangiųjų žmonių darbas 
ir pinigai, — socijalistai ne
sudėjo tam nei penkto nuo
šimčio.

Bet kaipgi šiandien yra 
su iždu? Jūsų žmonės jį už
grobė ir nepaleidžia. Aš 
nežinau, kas veikiama su 
tais pinigais, bet žinau, kad 
jie yra užgrobti jūsų sėbrų! 
Tačiau tuo reikalu Keleivis 
nei žodžio nėra taręs; ilga
nagių jis nepasmerkė!

Kuo gi šiuo atžvilgiu ski
riasi socijalistai nuo smeto- 
nininku?!... c

Jūs sakote esate socijali- 
stas, sakotės esate darbi
ninkų draugas, bet visuo
met iš darbininkų juokus 
krėtė te ir jų reikalus pa
neigėte.

Tiesa, jūs susikrovėte iš 
socijalizmo didelius turtus. 
Jūs esate bagotas. Tą pui
kiai paliudija jūsų mirusio
jo partnerio (Jurgio Gegu
žio) palikimas. Jūs 
dar vis t e b e d a r ot e iš 
savo laikraščio gerą biznį. 
Bet kas iš to! Toks biznis 
nėra švarus. Skelbiatės dir
bąs socijalizmui, bet dirba
te fašizmui. Ir nuolat dvi- 
veidžiaujate. nuolat šaipo
tės iš tų, kurie dirba savo 
kraštui naudingą darbą.

Galima būtų dar daug kas 
pasakyti, bet šiuo sykiu už
teks.

R. Mizara

te, — visuomet iš jos juokus 
krėtėte, visuomet ciniškai 
šaipėtės ir išjuokėte tuos, 
kurie Lietuvą rėmė.

Jūs gal pasakysite: “Ge
rai, .tu . aukojai’ Lietuvos 
Ginklų Fondui, betgi tąjį 
fondą kontroliavo Smetona 
ir dėl to jis galėjo tuos pi
nigus pasiimti ir pralakti...”

Neginčinu, kad taip ne
galėjo atsitikti. Smetona ir 
smetonininkai tuomet valdė 
visą Lietuvą; jų rankose

Ten Pe r Cent 
OF YOUR INCOME 
thouM baqoinuinto •

rėmė kos, tai jūs nupiešėte špy- buvo visų žmonių burtas; jų
U.S.W«rB«n4$end$f*mps rf. ———
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Kovos Ir Žygiai Easton, Pa.
Kovoto jų Atsiminimai
Aplinkui griaudė patran

kų šūviai. Nuo sprogstan
čių sviedinių trenksmo dre
bėjo žemė. Lyg tamsią, lie
tingą rudens dieną retkar
čiais aptemdavo dangus, 
gaubiamas juodų dūmų, 
kuriuos raižė ilgi liepsnų 
liežuviai. Tuo metu, tar
tum įnirtosios, dar garsiau 
aidėdavo mūsų baterijos 
pabūklų paleistos serijos. 
Graži, saulėta vasaros die
na atrodė panaši į audrin
gą, šėlstančią ir aptemusią 
jūrą. Kai viskas nurimda
vo ir vėl nušvisdavo padan
gė, aplinkui matei besišyp
sančius žemės dulkių ir 
suodžių apneštus veidus, 
kovos draugų veidus, to
kius ryžtingus, rūsčiai ma
lonius.

Kautynės virė prie mies
to A., į kurį veržėsi girti 
vokiečių fašistų daliniai, 
nors po kiekvieno mėgini
mo jie, tartum atsimušę į 
sieną, šiūstelėdavo atgal.

Plačiu plentu į miestą A., 
nuolatos buvo galima lauk
ti pasirodant priešo tan
kus, kurių didelis skaičius 
buvo prisiųstas prieš mus. 
Iš mūsų dalinio buvo pas
kirta grupė raudonarmie
čių kovai su fašistiniais vė
žliais. Apsiginklavę grana
tomis ir padegamomis bon- 
komis, išėję į priekį, prie 
plento, užėmėm pozicijas. 
Neilgai trukus, pasirodė 
didžiulė fašistinių tankų 
kolona.

— Pasiruošti — suskam
bo vado įsakymas, ir vėl 
aplinkui įsigalėjo tyla, ku
rią drumstė tik duslus ar
tėjančių tankų žlegsėjimas.

Į mus artėjo metalo ir 
ugnies tvirtovės, besijau
čiančios išdidžiai, akiplėšiš
kai. Bet mūsų grupės kovo
tojai, su didžiausiu nekant
rumu laukę tos valandos, 
kuomet reikės pradėti veik
ti, jautėsi dar tvirtesni.

Taip slinko minutės, se
kundės ...

— Į priešo tankus — ug
nis! — nuaidėjo vado įsa
kymas, ir keliasdešimt gra
natų bei padegamųjų bon- 
kų atsimušė į priartėjusias 
mašinas. Iš tankų į mus 
atidentė stiprią kulkosvai
džių ugnį, tuo tarpu, kai 
keletas jų jau liepsnojo. 
Raudonarmietis Kirkilis, 
pakartotinai pakilęs mesti 
j likusius sveikus priešo 
tankus ryšulį granatų, pa
sijuto, kad jo iškelta ran
ka buvo smarkiai sužeista.

Žmonės, kurie kaujasi už 
laisvę, gina savo tėvynės 
garbę, kurie siekia tik vie
no tikslo — nugalėti arba 
mirti, tie nenuleidžia ran

Eleanor Roosevelut, prezidento žmona, dovanoja tre- 
čią-milijo.ninj drabužį Rusijos Karo Pagalbai, kurį įtei
kia James’ui Raffee, o Mrs. Edward C. Carter (kairėj), 
RWR Motery Divizijos prezidentė iš šalies tėmija. Prie 
tų kity 2,999,999 drabužiy surinkimo gražiai prisidėjo 
ir mūšy sesės ir broliai amerikiečiai lietuviai.

kų be garbės. Ir raudonar
mietis Kirkilis, nebodamas 
didelio skausmo, sviedė gra
natų ryšulį į artėjantį tan
ką. Metalinis slibinas, su 
svastikos ženklu, pasistojo 
piestu ir trenkėsi savo šar
vuotu pilvu Į žemę, mirti
nai sužeistas. Dar kartą 
nuskambėjo griausmingas 
“už tėvynę!” ir vėl į priešą 
nuskrido keliasdešimt bon- 
kų ir granatų. Dešimts 
priekinių tankų liepsnojo, 
užstodami kelia kitiems 
veržtis pirmyn.

Granatos ir padegamos 
bonkos pasibaigė, todėl gru
pė pradėjo trauktis tolyn, į 
uždangą. Bet čia pat, kur 
gulėjau aš ir raud. Antano- 
vas, stovėjo sveikas, nepa- 
muštas tankas, kuris į kie
kvieną įtartinesnę vietą 
žarstyte žarstė ugnį. Mes 
pasilikom begulį toje pačio
je vietoje, žiūrėdami j tols
tančius draugus, jieškoda- 
mi kokios nors išeities. Vie
nintelis ginklas, likęs ran
kose, buvo šautuvas, su ku
riuo nutarėm gintis iki pa
skutinio atodūsio.

Ir vis dėlto fašistų tan
kai, bijodami pakliūti į dar 
didesnes pinkles, pasuko at
gal, palikę pamuštųjų 
griaučius riogsoti ant plen
to. Uždavinys buvo tiksliai 
ir laiku atliktas. Duotas 
Tėvynei priesaikos žodis — 
pilnai ištesėtas.* * *

Taip kasdien vyko kovos 
ir jose grūdinosi kariai — 
tėvynės gynėjai. Gulėdami 
apkasuose susidraugavo 
naujieji ginklo* draugai, ru
sai, lietuviai, ukrainiečiai 
ir kiti. Kai kurie apleido 
Raudonosios Armijos eiles 
ir išvyko į darbo frontą. 
Čia vėl virė naujas gyveni
mas, matei naujus nepažįs
tamus veidus ... I

Prabėgo kiek laiko, ir se
niai nematyti draugai, pir
mųjų karo dienų dalyviai 
ir seni pažįstami vėl susi
tinkame lietuviškame jun
ginyje. Komjaunuolis Ka
cas, papasakojęs apie šias 
kautynes su tankais, vėl 
artileristas. Už gerą šaudy
mą jis pirmomis karo die
nomis gavo jaunesniojo 
seržanto laipsnį. Čia pat 
mūsų pulke jo kovos drau
gai Kirkilis, Margauskas 
ir kiti, kurie gulėjo kartu 
apkasuose, bendromis jėgo
mis medžiojo tankus. Vėl 
seni kovos draugai susitikę 
pasakojo jaunesniems rau
donarmiečiams apie pergy
ventas kovas, apie naujas, 
būsimas kovas už plačią 
Tarybų šalį, už brangią 
Lietuvą. A. Barkauskas.

Po ilgesnio 'žygio, atlikto
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Gžatsko miesto piliečiai skaito tarybinį laikraštį tuojau po to, kai tas miestas bu
vo apvalytas nuo vokiečiu ir žmonės džiaugėsi išsilaisvinę iš budelių priespaudos.

nuolat vokiečių lėktuvams 
užpuldinėjant, kurie šaudė 
ne tik į mus, bet ir į kiek
vieną krūmą, bombardavo 
ir žėrė kulkosvaidžių ugnį 
į kiekvieną praeivį, nors tai 
būtų moteris, senelis ar 
žaidžiantis vaikutis, mes 
pasiekėm Polocko apylinkes 
ir, suradę patogesnį miške
lį, apsistojom. Viena po ki
tos atvyko baterijos ir, pa
sišėrę arklius, tvarkėsi po
ilsiui.

Staiga iš gretimo miške
lio, kuris buvo tik keli šim
tai metrų, ir iš rugių lau
ko pasipylė kulkosvaidžių 
ugnis, šaudė į mūsų’ apsi
stojusį pulką. Miškelis, ku
riame stovėjome, nebuvo 
pakankama priedanga nuo 
priešo ugnies. Nuo pirmų
jų šūvių, paleistų į mus, 
žuvo keliolika arkliu ir bu
vo sužeisti keli, kovotojai. 
Tučtuojau mūsų pabūklų 
vamzdžiai nukrypo nema
tomo priešo pusėn ir pradė
jo siųsti vieną po kito svie
dinius. Kai priešas liovėsi 
šaudęs, mes pastebėjom, 
kad tarp kitų kelių sužeis
tų raudonarmiečių gulėjo 
sunkiai sužeistas pulko va
do pavaduotojas majoras 
Raugalis, vienas geriausių 
mūsų dalinio vadu, visu 
kovotojų ypatingai myli
mas. Su didžiausiu pasiry
žimu kiekvienas savo širdy
je nusprendėme atlyginti 
priešui už visus išplėštus iš 
mūsų tarpo draugus, atsi
lyginti už visas padarytas 
mūsų tėvynei skriaudas.

Dėl blogos vietovės'ilgiau 
čia pasilikti buvo neįmano
ma. Norėdama išvengti di
desnių aukų, pulko vadovy
bė davė įsakymą pasitrauk
ti tolyn, ir mūsų pulkas nu
žygiavo Polocko link.* * *

Saulė leidosi. Pulko ko
misaras drg. Mažeika, pa
sikvietęs mane, drg. Pet
rauską, poli.tvadovą Šosta- 
ką ir dar keletą kovotojų, 
pasiuntė į apšaudymo vietą 
j ieškoti dingusių be žinios 
kelių draugų, išžvalgyti a- 
pylinkes ir paimti turtą, 
kurį, netekę arklių, buvo
me palikę, nepajėgdami iš 
karto viską išsivežti.

Atidžiai žvalgydami, pri
ėjome nesenos kovos vieto
ves. Nuodugniausiai apžiū
rinėj ome kiekvieną krūme
lį, kiekvieną įtartinesnę 
vietą. Netoliese suradom iš
sidėsčiusius sunkiuosius 
kulkosvaidžius, kurie anks
čiau mus apšaudė.

Prie kulkosvaidžių gulė
jo negyvos tarnybos, kurių 
tarpe ir vienas kapitonas. 
Tai buvo vokiečių desanti
nė grupė, numesta į tolimą 
mūsų užnugarį.

Prie Opočkos-Idvico pra
sidėjusios kautynės užvirė 
visu smarkumu. Vokiškieji 
grobikai uraganiška ugni
mi stengėsi pramušti mūsų 
gynimosi liniją. Krito ir 
sprogdinėjo sviediniai, sė
dami tūkstančius skeveld
rų, bet mes atsakinėjom 
dar stipresne savo artileri
jos ugnimi. Tačiau ir di
džiausiame kautynių įkarš
tyje, pačiomis pavojingiau
siomis minutėmis, kada 
priešo artilerijos ugnis pa
siekdavo aukščiausia įtam
pą ir dauguma tarnybos 
karių buvo priversti slėp
tis blindažuose, pabūklo 
taikytojas draugas S., pasi
likęs vienas savo vietoje, 
taikliai apšaudė priešo ug
nies taškus, kurie vienas 
po kito aptildavo. Jo pavyz
dys paskatino kitus kovoto
jus grįžti prie pabūklų. 
Priešas buvo sulaikytas, jis 
nebedrįso veržtis pirmyn.

Žemėlapis parodo Raudono
sios Armijos operacijas 
Smolensko fronte; tiesa, šis 
žemėlapis padarytas jau 
prieš penkias dienas, — 
š i a n d i en raudonarmiečių 
ofensyvas jau kur kas ar
čiau yra Smolensko, negu 
jame parodoma.

Vieną rytą, kada visi fa
šistų mėginimai pralaužti 
mūsų pozicijas nepavyko, 
garsiakalbis, įkeltas kaž
kur į medį, pradėjo šaukti 
darkyta lietuvių, o vėliau 
ir rusų kalba:

“Lietuvos karaivai, mes- 
ket ginklus ir pasedokit vo- 
kečų karaivam ...” šis nuo
latos kartojantis urzgimas 
sukėlė nemaža juoko mūsų 
kovotojų tarpe.

Lyg įgeltas, pabūklo tai
kytojas draugas S. nukrei
pė savo didžiulį ginklą ta 
kryptimi ir paleido keletą 
griausmingų šūvių, nuo 
kurių garsiakalbis nutilo 
visiems laikaiūs.

sitikiu. Prieinu prie storos 
pušies ir žiūriu į jos viršū
nę. Tartum kas juoduotų. 
Šaukiu: “Vylazai!” Atsa
kymo nesulaukiu. Mėginu 
kalbėti vokiškai, kaip suge
bėdamas: “Gei araus!” Me
dyje pradeda kažkas krutė
ti. Nieko nelaukdami, pa
leidžiame kelis šūvius. Ap-I 
žiūrime; pasirodo, vokietis,! 
ir dar rudas. Ryto metą, 
atėję ir geriau apžiūrėję 
medį, randame telefoną ir 
nutiestą kabelį į kaimą. Pa
sirodo, kad vokietis visą lai
ką iš tos pušies viršūnės 
koregavo minosvaidžio ug
nį.

Užimame kaimą po kai
mo. Bėgdamas, priešas pa
lieka daugybę tankų, pa
trankų, bet daugiausia au
tomašinų. Kovodami dieną 
ir naktį, visai prisiartina
me prie Borovsko. Užima
me poziciją paliai mokyklą. 
Tikėdamasis rasiąs pakan
kamai vietos mūsų ark
liams sutalpinti, užeinu į 
pašiūrę. Bet kokį vaizdą pa
mato mano akys! Pašiūrė 
pilna vokiečių lavonų. Jų 
ten buvo apie kokį šešetą 
šimtų. Matyti, nespėta jų 
palaidoti. Po trumpų kau
tynių užimame Borovską.

Įsiveržę į miestą, pama
tome klaikų vaizdą: pilna 
vokiečių lavonų, palaužtų 
tankų, bet daugiausia vis 
automašinos, jų be galo ir 
be krašto. Jos styri gatvėse, 
aikštėse, kryžkelėse, apsni
gtos, apledėjusios. Miestas 

j dega. Ugnies liniją tenka 
užimti pačiame mieste.* Tie
siame liniją į žvalgybos 
punktą. Pakelės vėl nusė
tos vokiečių lavonais. Tre
jetą dienų vyksta kautynės. 
Mūsų daliniai, sutelkę arti
lerijos ugnį, pradeda puoli
mą. Jau mūsų rankose Ke- 
dotovo kaimo dalis. Ten 
mūsų’ sužeistieji. Bet, prie
šo tankams pradėjus prieš- 
puolį, tenka laikinai apleis
ti užimtą kaimą. Mūsų 
prieštankinė artilerija pa
šauna tris priešo tankus. 
Likusieji pasitraukia. Po 
kautynių Fedotovo kaimas 
vėl mūsų rankose. Bet ką 
mes pamatom ten, kur bu
vo pasilikę mūsų sužeistie
ji?! Vienas, matyti, dar 
gyvas, įkištas į degančią 
krosnį, kiti aplieti kažkokia 
degama medžiaga, ir, ma
tyti, buvo dar gyvi padegti.* * *

Šiandien aš esu jau lietu
viškame junginyje. Įgytas 
mano patyrimas kovoje su 
vokiečiais grobikais leis 
man dar ir dar kartą at
keršyti jiems už visas 
skriaudas, už žmonų, sese
rų, vaikų ir senelių ašaras.

Petkevičius.
(Iš Pergalės)

—Štai, ir pasiduodam,— 
patenkintas pareiškė taiky
tojas, baigęs savo darbą.— 
Štai, tau dovana iš Lietu
vos karių!

Vieno pabūklo ugniavie
tėje pastebėjom, kad pasi
traukiant palikti sviedi
niai, kuriuos galėjo panau
doti priešas. Tai pamatęs, 
komjaunuolis serž. Žukaus
kas su raudonarmiečiu Liū
nu ir kitais kovos draugais 
šoko pirmyn. Jų gilus pa
reigos ir pasiaukojimo su
pratimas mums visiems pa
liko gyvu, amžinu pavyz
džiu. J. Markevičius.

>:< *

Atvykęs į Kazanę kelias 
dienas laukiau garlaivio. 
Čia ir susitikau su latviais, 
važiuojančiais į savo tauti
nį junginį. Kalbuosi su lat
viais ir galvoju: “Laimin
gi.” Pradedu jų prašyti, 
kad ir mane jie pasiimtų. 
Pataria man kreiptis pas 
jų atstovą. Surandu jį, il
gai tenka prašyti, pagaliau 
mane priima į savo tautinį 
junginį.

Gruodžio men. pradžioje 
mes jau fronte. Mūsų pir
moji sustojimo vieta Kli- 
nas. Atvykę į frontą nebe
randant priešo, taip toli jis 
nublokštas, ir jokiu būdu 
trumpu laiku negalime jo 
pasivyti. Gavę smūgį Hitle
rio banditai bėga didžiau
sioje panikoje. Ištisi laukai 
nukloti priešo lavonais, pil
ni keliai mašinų, tankų; 
kur tik akį užmesi, matyti 
nepaprastai skubaus atsi
traukimo vaizdai: štai vie
name name paliktos netgi 
vokiečio kelnės. Kitur vėl 
randame prie užmušto fa
šisto portfelį su dviem dar 
pusgyvėmis vištomis.

Vienoje stotyje pasikrau
name į vagonus ir vyksta
me traukiniu, o vėliau ark
liais, kol pasiekiame Naro- 
Fominską. Čia vokiečiai įsi
tvirtinę laikosi jau pora 
mėnesių, stengdamiesi iš
puoliais prisiveržti prie 
Maskvos.

Įsijungiame į kautynes. 
Man tenka vadovauti vie
nos baterijos ryšių skyriui. 
Pradžioje jaučiu baimę: 
granatos, minos su neįpra
stu kaukimu sklando ir 
sprogsta viena prie kitos. 
Visą laiką būname sekimo 
punkte. Dažnai minos ardo 
ryšį. Jam pataisyti tenka 
pereiti per pragariškai ap
šaudomą plotą.

Kartą tikrindamas ryšį 
išgirstu miškely kalbant. 
Apsidairau — nieko nema
tyti. “Kas čia galėtų kalbė
ti?” — klausiu draugo. Jis 
juokiasi ir sako: “Tu sap
nuoji, čia ir gyvos dvasios 
nerastum.” Tačiau aš nepa

Trečias puslapis

Vietines Žinios
Kovo 7 d. šv. Mikolo para

pijos pobažnytinej salėj buvo 
surengta kortų lošimo parė 
naudai Raudonojo Kryžiaus, 
žmonių visokių tautų prisirin
ko pilna svetainė. Pelno liko 
$114.32. Klebonas aukavo 
$10. Viso pasidarė $154.32. 
čekis priduotas Red Cross 
įstaigai. Už pasidarbavimą 
garbė priklauso keturiom mo
terim ir vienam vyrui. Visi lie
tuviai. Pavardžių prašė ne
skelbti.

Kovo 8 d. teisėjas F. Mc
Clusky per visą dieną aprūpi
no pilietiškom popierom 91 
ateivį. Iš lietuvių gavo pilie
tiškas popieras Rožė žemgu- 
lienė ir Zanonas Gramauskis.

Jau keli metai kaip sun
kiai serga Juozas Klova. Ne
pamirškite aplankyti ligonį.

Netiksliai praleista: Dėdės 
Šamo U. S. armijai tarnauja 
trys broliai, Kastantas, Jonas, 
ir Justinas Striaukai. Kastan
tas jau kovoja Afrikoje su ne
prieteliais. Viso jau bus ma
no žinioj 38 lietuviai iš mūsų 
miesčiuko.

Pereitą savaitę pas mus po
rą dienų svečiavosi laisvietė 
draugė B. Makutienė iš Eli
zabeth, N. J.

Atėjo sunkios ir tamsios 
dienos mūsų miesto ir apylin
kės visiems šmugelninkams, 
raketieriams ir kekšynų mak- 
lioriam - agentam. Apskričio 
daboklėj, už geležinių grotų 
tupi jų čyfas John Gatto, ir 
jo leitenantai, Frank Wulf, 
Mary Brand, Anthony ir Mike 
Spallone, Charles Montone, ir 
James Cardone. Teisėjas Fr. 
McCluskey per 16 dienų su 
Grand Jure nagrinėjo jų dar
bus, ir pripažino visus kal
tais. Jiems gręsia kalėjimas 
nuo 5 iki 10 metų. Teismo lė
šos siekia iki 10 tūkstančių 
dolerių. Nenaudėliai, apart 
visokių loterijų ir gembleriškų 
mašinų, vežiodavo po kekšy- 
nus jaunas gražias merginas, 
sergančias lytiškomis ligomis 
—po visą apylinkę, nuo Phila- 
delphijos iki Scranton, Pa.

Raketieriai visi bagoti, turi 
brangias auto mašinas, važinė
davo į Hot Springs, Arkansas 
ir kitas įstaigingas vietas. Nes 
mergelės kekšynuose jiems 
uždirbdavo iki penkių šimtų 
dolerių per savaitę. O algos 
jos gaudavo tiktai po $18 per 
savaitę ir iš tų paimdavo dar 
po $5 dėl apsaugos policijai, 
kuri negaudavo nei cento. Jau 
trečia savaitė per savo advo
katus prašo naujo teismo. Už 
tai teisėjas “vargšams” truk
do bausmes paskirt. Nes ra- 
ketierių pinigai veikia visais 
garais. Tai dabar ir mūsų gar
susis kekšynų Pine Strytas už
darytas, valdžios užrakintas, 
nes tvarkytojai visi ir dabar 
sėdi pas Dėdę Šamą ant los- 
kavos duonos.

V. J. Stankus.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

“RIGHT IN DER FUEHRER’S FACE!”
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KELIAS Į LIETUVĄ
Antanas Venclova

(Tąsa)
— Tai miesto centre,—galvojo jis.— 

Taip, aš žinau tą gatvę. Teatro skveras, 
o paskui Kirovo gatvė. Kaip įdomu! Lie
tuvis čia, kur aš jo visai netikėjau su
tikti Ir koks keistas susipažinimas!

Kada Valinčius, priėjęs didelius nau
jus šešių aukštų namus, užlipo į ketvir
tą aukštą ir pasibeldė, ilgai niekas ne
atsiliepė. Pagalvojęs, kad nieko nėra na
mie, jis jau buvo besileidžiąs 
atgal. Tuo tarpu durys atsidarė, ir 
tarpduryje pasirodė apie 30 
metų vyras, apsivilkęs balta megzti
ne, su galifė kelnėmis ir ilgaauliais ba
tais. Pailgas baltas veidas, mėlynos akys, 
tankūs šviesūs plaukai... Ir kada abu vy
rai pasižvelgė vienas į antrą, abu juodu 
pajuto, kad kažkas juos traukia vieną 
prie antfo kaip artimus, gerus draugus 
ar brolius. Nepažįstamas žiūrėjo į Valin- 
čių truputį klausiamu žvilgsniu, plačiai 
atidaręs šviesias atviras akis, ir kada 
Valinčius paklausė: “Jūs būsite Stasys 
Buivydas?”, nepažįstamasis staiga ištie
sė į jį abi rankas, ir Valinčius, jau bū
damas buto prieškambaryje, išgirdo:

— Mama, aš sakiau, kad jis ateis, mū
sų lietuvis! Štai jisai!

Bute jau švietė elektra. Pro matines 
prieškambario duris Valinčius pamatė 
dviejų moterų šešėlius. Durys prasidarė, 
ir Valinčius ant slenksčio išvydo žilą 
senutę, sulinkusią, liesą, tačiau dar gana 
judrią, ir mergaitę, tokią pat šviesia
plaukę, kaip ir vyras, tik už jį jaunesnę. 
Jos veidą kiek gadina strazdanos, nosytė 
buvo truputį užriesta, tačiau akys gyvai 
žibėjo, ir joje buvo irgi kažkas patrauk
laus, kartu tartum pažįstamo ir savo 
ir kartu tartum nežinomo ir svetimo, 
prie ko reikia priprasti. Kada baigėsi su
sipažinimo ceremonija, ir Valinčius įėjo 
į paprastą, bet švarų ir jaukų kambarį, 
jis pasijuto čia, tartum senų draugų 
tarpe.

— Iš kur gi tu, vaikeli —klausė senu
tė, sėdėdama greta jo sofelėje, paėmusi 
jį už parankės, kaip savo vaiką.—Ar ti
kėjau aš čia pamatyti žmogų iš savo že
mės, iš savo kraštelio?

Valinčius pasakojo, kaip jis atsiradęs 
šiame mieste, ką jis čia veikiąs, ir kaip 
radęs draugo Stasio laišką. Laiško isto
rija ypačiai jaudino Marytę, kurios, pa
sirodo, toks buvo vardas ir kuri buvo 
susilažinusi su broliu, ąr adresatas tą 
laišką ras, ar ne. Ji bent manė, kad ne
ras, ir štai, ji buvo pralaimėjusi labai 
daug: dešimt kartų savo sąskaita brolį 
nuvesti į teatrą.

— Aš tau sakiau, — juokėsi brolis,— 
su manimi lažybų geriau neiti. Vis tiek 
pralaimėsi.

— Nieko. Savo pralaimėjimu aš labai 
džiaugiuos. Mes juk laimėjome žmogų iš 
ten, kur gimė mūsų tėvai, — kalbėjo ji 
susijaudinusi, su žibančiomis akimis, iš
raudusi.

— Gerai, Jeigu tau patinka lažybos,— 
juokėsi brolis,—aš siūlau dar vienas. 
Drauge su naujuoju mūsų draugu mes 
visi trys važiuosime į išlaivintą Lietu
vą.

— Puiku! — plojo rankomis Marytė, 
dar labiau susijaudinusi. — Bet mums 
eiti lažybų nėra ko. Aš pati tuo visiškai 
tikiu ir to noriu.

— Vaikeliai mano, mieli mano,—stai
ga ėmė plušėti senutė. — O bešnekėda
mi mes užmiršom ir svečią pavaišinti.— 
Praalkai, balandėli, per dieną po kalnus 
beskrajodamas. Ak, žinau, ir mūsiškis 
—» kai tik nedarbo diena—nuo ryto ding
sta ir lauk sutemus.

< • \.

Ir senutė pakilus išnyko virtuvės du
ryse.

— Na, pasakokit, pasakokit, —kalbėjo 
Marytė, smakrą parėmusi rankomis, mė
lynas akis įsmeigusi į Valinčiaus veidą.
— Aš taip noriu sužinoti ką nors dau
giau apie Lietuvą! Mamytė sako, kad ten 
žmonės po šimtą metų gyveną... Ir labai 
stiprūs, sako, milžinai..,. O jus juk visai 
ne milžinas,—jūs toks pat žmogus, kaip 
ir mes visi.

— Sunku iš kariko,—kažkodėl atsiduso 
Valinčius, žiūrėdamas čia į besišypsan
tį Stasį, čia į jo seserį, kuri labai rimtai 
į jį žiurėjo. — Nuvažiuosite — pamaty
site.

—Ne, ne, ne, jūs turit mums papasakoti 
viską, viską. Ir aš, ir Stasys gimėme Sibi
re. Tarp miškų, prie baisiai plačios upės. 
Mūsų mamytės tėvai išvažiavo iš Lietu
vos tada, labai seniai, žinote, kai buvo 
sukilimas prieš carą. Caras tada juos 
ištrėmė. Mamytė gimė ir augo čia. Ir 
jūs matėte... ji juk kalba lietuviškai. O 
visą savo amžių, išgyveno tarp žmonių 
kalbančių jai svetima kalba. Tiesa, mū
sų tėvelis irgi buvo lietuvis. Mama mums 
pasakojo pasakas apie dvyliką brolių, 
juodvarniais laksčiusių, apie laumę raga
ną, apie Eglę, žalčių karalienę. Ir dai
nas dainavo. Aš dar atsimenu.... palau
kit.. “Sėjau rūtą, sėjau mėtą, sėjau leli
jėlę...” Juk taip? Tiesa? Pasakykite, juk 
Lietuva turi būti kažkokia labai ypatin
ga šalis, kad per tiek laiko žmogus jos 
negali užmiršti?

— Kas Lietuvoje gimė ir augo, tas jos 
niekad neužmirš, — rimtai ir liūdnai at
sakė Valinčius.

— Aš jus suprantu, — taip pat rimtai 
atsakė mergaitė. — Bet sakykit, kodėl 
mus, mane ir brolį, kurie Lietuvos nie
kad nematėme, ji taip vilioja ir trau
kia? Jūk tarybų valdžios metu mes jau 
buvome viską susitvarkę — beliko susi
dėti paskutinius čemodanus,—važiuoti į 
Lietuvą tuo tarpu, kai mes čia turime 
darbą, draugus, visas sąlygas gyventi. 
Brolis turi atsakingą vietą fabrike, aš 
baigiau pedinstitutą. Nuvažiuotume ten
— gal ten niekas mūsų pripažinti neno
rėtų — juk per porą kartų mes gerokai 
svetimi Lietuvai pasidarėme,—matote, 
netgi kalbėti lietuviškai mums sunku, o 
vis dėl to....

— Nežinau. Aš manau, kad gal žmo
guje yra kažkoks gilus mums nežinomas 
tėvynės instinktas, kaip mokyti žmonės 
sako, — nusišypsojo Valinčius. — Tie
sa, jis ne vienodas visuose žmonėse, bet 
jumyse tą tėvynės instinktą, matyti, mo
kėjo išlaikyti ir nuolat žadinti jūsų mo
tina...

Valinčius nutilo. Tylėjo ir jo kalbos 
bendrai. Marytė susimąsčiusi automati
škai vertė knygos lapus, jos brolis rūkė, 
ir tebuvo girdėti ramus jo pypkės pap- 
sėjimas.

Senutė, atsinešusi valgyti, nustebo 
pamačiusi, kad naujieji draugai sėdi su
simąstę ir nieko nekalba. Ji greitai vėl 
atnaujino kalbą, ir Valinčius ilgai pasa
kojo naujiesiems savo pažįstamiems apie 
Lietuvą, o senutė atsiminė tuos tolimus 
laikus, apie kuriuos ji buvo, girdėjusi iš 
savo tėvų. Jos atminty pynėsi vietų ir 
žmonių vardai iš Lietuvos, ji kalbėjo apie 
mažą miestelį ir žalią upeliūkštį, kur 
gimė jos motina, ir dainas pavakare, ir 
ganiavą, ir rugiapiūtės apeigas, ir sek
minių šventę su beržų šakų vainikais 
ant karvių ragų. Ir ji verkė, atsiminusi 
visa tai, o duktė, sėdėdama greta moti
nos, apkabinusi jos pečius, ramino ją:

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

Masinės Prakalbos ir 
Koncertas

Kovo 28 dieną, Philadelphi- 
jos lietuvių draugijų ir ben
drai organizacijų delegatų su
organizuotas komitetas vesti 
kampaųijĄ Amerikos Raudo
najam Kryžiui rengia masines 
prakalbas ir koncertą, Lietu
vių Tautiškoje Salėje, 928 E. 
Moyamensing Avė., 2-rą vai. 
po pietų.

Tautiškos salės Laisvas Pa- 
šalpine Draugija duoda sve
tainę už dyką ir paaukojo 
$25 ant šių prakalbų. Ši Drau
gija ir šiaurės Dalies Republi- 
konų Kliubas žymiai perka 
bonus, aukoja ne tik šios ša
lies Raudonajam Kryžiui, bet 
neužmiršta ir kitų Suvienytų 
Tautų, paremti. Tai dvi stip
riausios pašalpinės draugijos.

Philadelphijos lietuviai tu
rėtų atsiminti, kad mūsų ša
lies armijoj randasi mūsų tėvų 
sūnūs, slaugės, daktarai ir 
įvairūs mechanikai, iš kurių 
dalis neteks gyvybės, o didelė 
dalis bus sužeistų. Amerikos 
Raudonasis Kryžius atlieka be 
galo svarbų darbą ne tik gy
dydamas sužeistuosius, palie
gėlius, bet gelbsti benamiams, 
našlaičiams ir kitų mūsų Su
vienytų Tautų nuskriaustie
siems. Mūsų lietuvių 'višų pa
reiga yra garsinti šias prakal
bas, raginti kaimynus, pažįs
tamus ir visus lietuvius pasi
rodyti gražiai.

šiose prakalbose bus iri 
miesto majoras Bernard Sa
muel, nuo Raudonojo Kry-1 
žiaus atstovai. Gavus plaka- 
tus-lapelius, reikia juos skleis
ti visur. Pagelbėkit visi šį 
svarbų darbą apdirbti. Vėliau 
pranešiu plačiau apie šį masi
nį parengimą.

Laisvės Bankietas
Ateinantį sekmadienį įvyks 

tradicinis pokilis, kaip ir kiek
vieną metą tuo pačiu laiku. 
Kortelėse padaryta klaida, o 
ant didžiųjų kortų ne. Nepa
darykite klaidos: koncertas 
prasidės pirma, o bankietas 
kaip ir visada. Neužmirškite 
pasakyti ir kitiems.

A. J. Šmitas.

LOWELL, MASS.
Du Svarbūs Dalykai;

Mūsų Draugių Veiktjnas
Mūsų pažangiosios lietuvės 

draugės šiuomi laiku pasibrė- 
Žė atlikti labai gražų darbą. 
Jos suėję būrelyje nusitarė 
surengti gražią draugišką pra
mogą, kur būtų galima drau
giškoj nuotaikoj pasikalbėti, 
pasiįvairinti ir kartu pasvei
kinti gražiu prisiminimu mūsų 
jaunuolius draugus ir sūnus, 
kurie šiuo laiku randasi šios 
šalies karinėse jėgose ir pasi
ryžę bile valandą susirėmimui 
su baisiausiu viso pasaulio 
priešu — siaubūnišku hitleriz- 
mu.

žada būt labai smagus ir 
įvairus bankietas, nes kiek

viena draugė žada ką nors 
pagaminti ir paaukoti į ban- 
kieto stalą. Tai jau aišku, kad 
bus skanių gaminių, nors šiuo 
laiku ir sunkoka su maistu. Ir 
be mėsiškų valgių draugės ža
da stalus turiningai paįvairin
ti iki sotumui.

Geistina, kad visos moterys 
draugės tuomi susirūpintų. Bi
lieto kaina 50c, bet kurios ką 
nors pagaminę atneš, tai to
kioms nebus tikietas kainuoja
mas.

Bankietas kareivių pasvei
kinimui įvyks šį sekmadienį, 
March-kovo 21 d., L. P. Kliu- 
be, 338 Central St. Pradžia 2 
valandą po pietų. Tad rengė
jos prašo visus dalyvauti ir 
nesivėluoti.

Visi žinome, kad bulvės 
skaniausios, kuomet jos karš- 
tos-garuojančios. Jos tuomet 
geriausiai tinka prie šaltų sil
kių. Visas uždirbtas • pelnas 
eis nupirkimui dovanėlių ir 
pasiuntimui kareiviams sykiu 
su draugiškais pasveikinimais.
Antras Labai Svarbus Dalykas

Gerbiami lietuviai, mes čia 
gyvendami gerai žinome, kad 
mums Lowelly labai mažai te
tenka matyti tą, ką mato did
miesčių žmonės, daleiskim, 
kaip New Yorko, Chicagos, 
Bostono ir kitų miestų. Tačiau 
pažangi osios organizacijos 
laiks nuo laiko bando ir čia 
kaip ką gero surengti ir pa
rodyti žmonėms, — parodyti 
tą, kas yra verta pamatyti ir 
žinoti, kas yra istorinio ir nie
kad neužmirština.

Taigi ve, tėmykitc, kas 
įvyksta: Amerikos Graikų Ly
ga ir International Workers 
Order vietinė kuopa rodys ju
damus paveikslus. Tai bus ro
doma be galo svarbi filmą — 
“The Great Beginning,” lietu
viškai vadinama — “Didžioji 
Pradžia.” Filmą gaminta So
vietų Sąjungoj.

Čia nėra pakankamai vietos 
pabrėžti tos filmos nepapras
tą svarbumą, bet priimkite 
mano žodį, kad tai yra neap
sakomos istorinės svarbos pa
veikslai, kurie parodo, dėl ko 
šiandieną tokie pragariškai 
baisūs dalykai dedasi pasau
lyje.

Filmą “Didžioji Pradžia” 
bus rodoma sekmadienį, kovo- 
Mai’ch 21 d., 7:30 vai. vaka
re Graikų šv. Jurgio bažnyti
nėje svetainėje — “Greek 
Church,” 219 Worthern St., 
Lowell, Mass. Tikietas 30c. 
Eikite visi. Dalyvaukite, kas 
tik galite, nes pamatysite ir 
suprasite daug dalykų, kurių 
niekad dar nežinojote.

Po pietų, kaip dvi, dalyvau
kite mūsų bankiete, Piliečių 
Kliube. čia galėsite ir tikie- 
tų pasipirkti, o vakare galėsi
me visi eiti ir pamatyti tą is
torinį nepaprastos svarbos vei
kalą “The Great Beginning.”

Tikietus bus galima pasi
pirkti ir ten ant vietos, prie 
durų, bet iš kalno pasipirkus, 
tai nereikės ten eilėje stovėti 
ir laukti, — eisite tiesiai į tin
kamesnes sėdynes, kur jums 
patiks geriau.

J. M. Karsonas. _

Baltimore, Md.
Iš Mūsų Veikimo

Vietinę LLD 25-ta kp. savo 
mėnesiniame susirinkime, ko
vo 8 d., turėjo sekamus tari
mus. Nors kuopos korespon
dentei tenka pipirų susirinki
me už tai, kad, rašant kores
pondencijas, tik žymima biz
nio reikalai, bet ne ką pada
rysi, tokiuose laikuose gyve
name. Ant nelaimės, finansi
niu klausimu vėlei bus prade
dama.
„Kadangi kuopai buvo pri

siųsta knygelė su kuponais dėl 
sukėlimo finansų Botkino li
goninei, organizatorius d-gas 
A. žemaitis surinko 18 dol. 
Aukavo sekamai: M. Kučins
kas $10*, A. žemaitis $5. Po 
$1 : V. Velžis ir O. Kučiaus- 
kaitė; po 50c: V. Balčiūnienė 
ir A. Ančiukaitis.

Prakalbų komisija ir visa 
pažangioji Baltimorės visuo
menė gali pasididžiuoti surin
kusi virš minėtam tikslui, ko
vo 7 d., Lietuvių svetainėje, 
$620.16. Aukojusių pavardės 
tilpo dienraštyj Laisvėj. Kal
bėtojais buvo P. Rotomskis ir 
A. Bimba.

Nors ir pamažu, bet dien
raščio Laisvės skaitytojai au
ga mūsų mieste.

Mūsų tarpe pasisekė, geru 
planavimu ir darbu surinkti 
daug drapanų Sovietų Sąjun
gos nukentėjusiems gyvento
jams. Bet prie jų dar daug 
darbo reikia pridėti, pakolei 
jos bus tinkamos siuntimui į 
skiriama vieta. Russian War 
Relief, kuris randasi 411 No. 
Charles St., kreipėsi, kad ga
vus darbininkų-kių vakarais 
pagelbėti. Iš kuopos apsiėmė 
P. Kupris. Kam laikas ir są
lygos leidžia, draugės ir drau
gai, padėkime tam darbe. 
Daugiausia darbas varomas

antradienių vakarais.
Ir vėlei didelis darbas pa- 

sibrėžta, tai surengimas Lais
vės pikniko. Komisija išrink
ta iš 9 draugų-gių. Vieta pa
imta J. žibaus Westport par
kas. Laikas — 30 d. gegužės. 
Plačiau apie veiklą rasit spau
doje vėlesniu laiku. Tėmykite. 
Komisija, iš savo pusės, ban
do atlikti darbą kiek geriau
sia. Kooperacija visų reika
linga, nes sąlygos tam darbui 
žymiai pakitėjo — reikia pa
sakyti, sunkesnės tapo.

Mūsų mieste ruošiamas pla
tus apvaikščiojimas Pirmosios 
Gegužės, kurį rengia Komu
nistų Partijos vietinis skyrius. 
Iš kuopos išrinkti 3 delegatai, 
kad pagelbėjus pravesti šį pa
rengimą sėkmingai.

Kad nepalikus mūsų iždą 
tuštutėliu, nutarta ruošti pa
rengimą. Laikas ir vieta bus 
paskelbta vėliau.

Kadangi mūsų susirinkimas 
pripuolė tą dieną, kuri visame 
civilizuotame pasaulyje žino
ma — kovo 8 d. — Moterų 
Diena, todėlei mūsų kuopa 
nuoširdžiai sveikino tas mote
ris kovotojas prieš barbarišką 
fašizmą, kur jos n esi rastų, ka
ro frontuose, partizanų bū
riuose, ginklų dirbimo fabri
kuose bei namų žydimuose, 
auklėjant naujus karžygius, 
vieton padėjusių savo galvas 
karo lauke.

Korespondentė.

Vakariene ir Koncertas
Rengia

Philadelphijos Darbininkiškų Organizacijų Veikiantysis Komitetas

Naudai Dienraščio Laisvės
Tai reguliaris metinis bankietas su gražia 

koncertine programa. Įvyks

Kovo 21 Mareli

f| Brighton, Mass,
f —

Nauja Lietuvių Darbininkų *Susivienijimo Kuopa, Suorga- 
m .nizavo Jonas Burba iŠ

Septynių Narių
Naujos kuopos valdyba su

sideda iš sekamų veikėjų :
Pirmininkas William Frei- 

mant, 39 Parkdale St., Somer
ville, Mass.

Finansų rašt. Povilas Pet
raitis, 24 Montfun Avė., 
Brighton.

Kasierius James Daunis, 36 
Lincoln St., Brighton.

protokolų rašt. Sophie Rai
lienė, 16 Waverly St., Brigh- s •«
ton.

. - ik;
- ------------- ■

Taipgi draugė Freimantienė 
žadėjo persikelti į Brightono 
kuopą ir smarkiai darbuotis. 
Tame susirinkime prisjrašė 
naujas narys jaunas vaikinas 
Julius A. Stremeckas. Visi na
riai pasižadėjo gauti po vieną 
naują narį sekančiam susirin
kimui.

Draugės Freimantieną ir 
Daunienė sako, kad mes suby- 
tįsime S. Bostono vajininką J. 
Burbą, žinoma, nėra fonių, 
nes tos draugės gali taip ir 
padaryti, kad iš J. Burbos ga
li atimti pirmą praizą.

Bet aš bandysiu nepasiduo
ti ir Bostonas turi būti pirmu
tinis ir laimėti dovaną. Pamė

tysime pabaigoje vajaus, kas 
bus greitesnis, kas daugiau 
galės aplankyti stubų. Aš su
tinku su Brightono kuopos na
rėmis, kad jos įvertina LDS 
organizaciją, kaipo geriausią 
prietelių, kad bile nelaimėje 
turėsime šau prieglaudą.

Taigi, draugės ir draugai, 
auklėkime LDS, kad galėtu
mėme per šį vajų pasiekti 
daugiau tūkstančio .naujų na
rių.

Vajįninkąs John Burba, 37 
Old Harbor St., So. Boston, 
Mass., Tel. Sou. 3748. Bile rei
kalu kreipkitės, o aš visiems 
patarnausiu.

J. B.
Kent Smith ir Ruth Warrick filihoje FOREVER AND A 
DAY, dabar Rivoli Teatfe, New Yorke. -

V. O. Wall-Valukas

Stasys Kuzmickas
Baritonas iš Shenandoah, 
Pa. Puikaus talento daini

ninkas, dalyvauja šioje 
programoje

S. Kuzmickas

V. O. Wall (Valukas) 
Tenoras iš Wilkes Barre, 
Pa. Didelis ir puikiai 
skambantis jo balsas. 
Philadelphiečiai jį girdės 

šį sekmadienį.

Graži Koncertine Programa, Kurią Išpildys:
S. KUZMICKAS, Baritonas iš Shenandoah, Pa.
V. O. WALL, Tenoras iš Wilkes-Barre, Pa.
M. VAIDŽIULIENĖ, Sopranas, vietinė
C. WALANT, Smuikininkas, vietinis
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ Šoks įvairius liaudiškus šokius.
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Skambins rusų liaudies dainas.
J. JURCIKONIO MIŠRI ORKESTRĄ

D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ

STANTON HALL
360 Snyder Avenue Philadelphia, Pa.

Skani paukštienos vakarienė, pagaminta
' ekspertų kukorių

Koncertas prasidės 4 vai. dieną
Vakarienė 6 vai. vakaro

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

‘ ’! Į j ' I’
f
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Raudonoji Armija Atmete 
Vokiečius Atgal į Pietų 

Rytus nuo Charkovo
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

19 vokiečių tankų buvo išmušta iš veikimo arba su
deginta, 90 trokų ir keturios kanuolčs sunaikinta jr 
ugnim iš mūsų kanuolių nušluota du batalionai priešų 
pėstininkų.

Į vakarus nuo Sievsko (stovinčio į šiaurvakarius nuo 
Kursko) sovietinių raitininkų vienetas X atmušė atakų 
daugelio vokiečių pėstininkų ir tankų. Priešai nukentė
jo didelių nuostolių, palikdami mūšio lauke tuzinus su
žalotų ir išdegintų savo tankų ir trokų.

Į pietus nuo Ilmen ežero sovietinė kariuomenė tęsė 
ofensyvą; perėjo per vieną upę ir paėmė 10 drūčiai 
aptvirtintų apgyventų vietų. Tapo užmušta 600 vokie
čių kareivių ir oficierių.

Sovietiniai lakūnai kautynėse ore per dieną nušovė 
žemyn 24 vokiečių lėktuvus.

Vitebsko partizanai suardė tris priešų traukinius; 
sunaikino du garvežius, aštuonis vagonus kaipo žibalo 
bakus, 13 vagonų su amunicija ir du kitus karinius va
gonus. Važiavimas šia geležinkelio linija dėl to buvo 
laikinai visiškai pertrauktas.

Šešis Kartus per Dieną 
Amerikiečiai Bombarda

vo Japonus Kiškoj
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Paskui dienos laiku mūsų lėktuvai kovotojai apšaudė 
japonų pajūrių pozicijas Viru uosto srityje, New Geor
gia saloje. į /

ŠIAURINIS ATLANTO VANDENYNAS
Nuskandino Vokiečių Submariną

Antrojoj vasario mėnesio pusėj, Jungtinių Valstijų 
krantų sargybos laivas Campbell, veikdamas kaipo pre
kinių laivų palydovas Šiauriniame Atlanto Vandenyne, 
susidūrė su vokiečių submarinu ir nuskandino jį. 
Campbell pamatė submariną virš vandens ir įsibėgėjęs 
kirto savo smailgaliu į jį; paskui submarinas buvo 
galutinai nuskandintas ugnim iš Campbell kanuolių.

Susidūrimas praardė Campbell šoną, pribėgo kiek 
vandens į šį mūsų laivą ir sugedo jo elektra. Paskui ki
tas laivas partempė Campbellį į vieną Atlanto uostą 
pataisymams. -• --

DABAR LEMIAMASIS 
KARO LAIPSNIS, KAIP 

NURODO PRAVDA
Maskva. “Raudonoji Ar

mija įstojo į lemiamąjį ka
ro laipsnį prieš vokiečius 
fašistus įsiveržėlius,” rašo 
Pravda, Sovietų Komunistų 
Partijos laikraštis, “ir Rau
donoji Armija pati viena te
neša pilną šio karo sunke
nybę.

“Beveik keturi mėnesiai 
praėjo, kai Raudonoji Ar
mija pradėjo savo ofensyvą. 
Nežiūrint žiaurių žiemos 
sąlygų, tolimų susisiekimų 
ir reikmenų pristatymo 
sunkenybių, raudonarmie
čių kovos dvasia ir dabar 
lygiai tebežėruoja.

“Jie žino, kad neturi bū
ti duota priešui atsikvėpti, 
iš naujo sumuštruoti jo jė
gas.

“Vokiečiai, nepaisydami 
didžiausių sau nuostolių, 
laikosi įsikibę kad ir į ma
žiausią jiem parankią po
ziciją ir dažnai kontrata
kuoja, vartodami tankus, 
motorizuotus pėstininkus ir 
lėktuvus.

“Pirmyn žygiuojantieji 
dabar sovietiniai kariai vei
kia tokiose srityse, kur vo
kiečiai turėjo laiko pasi
statyt stiprius, naujoviškus 
apsitvirtinimus ir galingus 
apsigynimo įrengimus.

“Be to, jie desperatiškai 
mobilizuoja savo atsargi
nius.

“Sudarydami didesnį skai
čių savo kariuomenės, kai 
kuriose vietose priešai pa
stūmė atgal sovietinių ko
votojų junginius. Po dauge
lio dienų žiaurių kautynių, 
sovietinė kariuomenė, pagal

; savo komandos įsakymą,
I pasitraukė iš Charkovo.

“Įnirtusiuose mūšiuose 
dėl Charkovo Raudonoji 
Armija padarė • priešams 
baisių nuostolių. Vokiečiai 
pradeda skaitlingas atakas 
viduriniai - šiaurinėje Do- 
neco upės srityje; kartais 
jie grūda mūšin net po 70 
tankų vienu sykiu.

“Raudonarmiečiai ne tik 
atmuša atakas, bet ir kontr
atakuoja priešus, gerindami 
savo pozicijas.
“Vokiečiai pašėlusiai prie

šinasi; jie stengiasi pasiek
ti vietinių laimėjimų ir eiti 
į naujas avantiūras. Sovie
tų kariuomenė, nepaisant 
jokių kliūčių, triuškina vo
kiečių pasipriešinimus ir į 
jų smūgius atsako dar di- 
dėsniais triuškinančiais 
smūgiais.”

Vokiečių Lakūnai Bombarda
vo Anglų Ligoninę

London, kovo 18.— Keli 
vokiečių lėktuvai naktį bom
bardavo Angliją. Londono 
srityje jie atakavo ligoni
nę, kur užmušė penkias mo
teris ir sužeidė dvyliką.

Naujas Amerikiečių Ko- 
mandierius Vakar.

Tunisijoj.
šiaur. Afrika. — Genero

las Eisenhower paskyrė 
tankų specialistą gen. Įeit. 
G. S. Pattoną komandie- 
rium vakariniame Tunisi- 
jos fronte vieton gen. maj. 
Fredendallo.

JUGOSLAVŲ PATRIOTAI 
VĖL SUMUŠĖ PRIEŠUS

Maskva. — Gauta prane
šimas, kad Jugoslavijos 
Liaudies Laisvės Armija— 
partizanai smarkiai sumu
šė nacius ir gen. Michailo- 
vičiaus četnikus ties Koni- 
tzos miestu ir persigrūmė 
per tenaitinę upę.

Michailovičiaus četnikai 
dar kartą įrodė, kad jie vei
kia išvien su hitlerininkais 
prieš Jugoslavijos patrijo
tus—partizanus.

Kurie netikite man, pasi
klauskite pas daktarus Kaš- 
kiaučių, Palevičių, Repšį ir ki
tus, kurie jūsų sveikatą, o ne 
jūsų kišenius stato pirmon vie
ton.

Gen. MacArthur Sukaktis

Australija.— Kovo 17 d. 
sukako metai nuo to laiko, 
kai generolas MacArthur 
atvyko į Australiją kaipo 
vyriausias amerikiečių ir 
australų komandierius prieš 
japonus toje srityje.

London. — Labai padidė
jo skaičius nacių submarinu 
veikiančių prieš talkininkų 
laivus Atlanto Vandenyne.

Chinija. — 2000 japonų 
pradėjo ofensyvą palei Sal
ween upę.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Tuo tarpu frontuose padėtis 
kritiška. Tuo tarpu milijonai 
Amerikos jaunimo armijoje ir 
laivyne pastatyti didžiajam 
pasiaukojimui.

Pirmiausia ir vyriausia pro
blema turėtų būti laimėti ka
rą, išgelbėti tiek daug gyvy
bių, kiek galima.

Po karo bus galima valsty
bių rubežius nustatyti.

Mainieriai reikalauja pakė
limo algų — dviejų dolerių į 
dieną. Jų reikalavimas pilnai 
teisingas. Pakėlimas reikalin
gas, nes visas pragyvenimas 
labai pakilo.

Teisingai prisibijoma, kad 
John L. Lewis gali panaudoti 
mainierių teisingą reikalavimą 
savo karjerai. Jis priešingas 
karui, nenori jo laimėjimo. Jis 
nori jam pakenkti.

Darbdaviai, griežtai atmes
dami mainierių reikalavimą, 
lošia į Lewiso rankas.

Matote, kad senoji karta ne
beiname jaunyn. Daugelį jau 
pasišaukė pas save “giltinė,” 
kitus saldžiai vilioja. Nuo to 
nepabėgsime. . .

Kiekvieno troškimas yra bū
ti sveiku, ilgiau gyventi.

Deja, yra tokių, kurie ma
no, kad jie savo dienas gerai 
prailgins sėdėdami namie ir 
nieko neveikdami. Taip jie ir 
pasitraukia į amžiną rūgimą.

O tas rūgimas tiktai ken
kia sveikatai.

Veikimas su saiku eina ant 
sveikatos.

Vienas galvočius rašo vieno
je gazietoje ir mane smarkiai 
bara, kam aš pasakiau, kad 
vienas diplomatas gražiai ap- 
simelavo. Girdi, tiesiog baisu. 
Drįsta tokiai aukštai asabai 
apsimelavimą užmesti!

Reiškia, diplomatai neme
luoja. Jie yra tais šventaisiais.

Betgi istorija šneka visai ką 
kitą. Diplomatai yra tokie pat 
griešninkai — dažnai dar di
desni už paprastus piliečius. 
Jie irgi dažnai susirietę me
luoja. . .

Rochester, N. Y.

Sąjungos žmonių. Girdi, vie
ni sako todėl, kad raudonar
miečiai naikina nacius, kaip 
kakročius ir vis eina artyn 
Lietuvos; kiti sako, dėlto, kad 
Amerika duoda Rusijai pagal
bą; o treti, ypač moterys, sa
ko, dėl to klebonas taip surū
gęs, kad jo gaspadinė nefyli- 
na gerai. Ištikrųjų, negalė
čiau užpatentuoti, dėl ko ir 
kaip tas dangaus-peklos am
basadorius jaučiasi; tegul pa
tys parapijonai nusprendžia.

Viena abejotinų, cnatų pil
na moteriškė buvo striošnai 
užsikarščiavusi patarnauti Hit
leriui. Ji su savo plačiu lie
žuviu bandė net sąmoningus 
lietuvius sulaikyti nuo rėmimo 
Raudonojo Kryžiaus. Vienok 
jos kvarksėjimas davė jai tiek 
naudos, kiek pypkės cibukas 
medaus. Todėl dabar jaučia
si tarsi tarakoną prarijusi. 
Man negaila jos.

Kurmis.Puikiai Parėmėm Raudonąjį 
Kryžių

Parengimas, kuris įvyko 28 
d. vasario, Raudonojo Kry
žiaus naudai, atnešė pageidau
tas pasekmes. Už tai pilnas 
kreditas priklauso rengėjams, 
sugabiai komisijai ir apsuk
riom šemininkėm. Atsilankiu
sieji ant parengimo buvo pil
nai pasitenkinę skaniais pie- 
tais, o Raudonajam Kryžiui 
teko stambi auka, būtent, šim
tas trisdešimt trys doleriai. 
Nuo parengimo liko $73, or
ganizacijos iš savo iždų au
kojo sekančiai: Gedimino 
Draugija davė svetainę veltui 
ir aukojo $25. Po $10 aukojo: 
Lietuvių Draugiškas Politinis 
Kliubas, LDS 11-ta kuopa ir 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė. LLD 50-ta kuopa 
$5.

Smagu atžymėti, kad ren
gėjai pagirtinai atliko savo 
pareigą, svarbiam tikslui.

Fašistiniu kvaituliu sergan
ti, keli lietuviai pro-naciai, 
taipgi atliko savo užduotį. 
Kuomet buvo parengimas 
Raudonojo Kryžiaus naudai, 
Gedimino svetainėje, tai kad 
nenueitų ten parapijonai, pa
rapijos diktatorius Bakšys, su 
pagalba kelių savo čebatlai- 
žių, pasiskubino suvaryti pa
rapijomis kaip avinus į špito
lės skiepą, neva ant striošnai 
striokauno smokerio. Tai nors 
tokiuo būdu dalinai pakenkė 
R-audonojo Kryžiaus parengi
mui ir pasitarnavo savo išgar
bintam Hitleriui. Tie keli už
nuodyti fašizmo nuodais Bak
šio pastumdėliai gal nei ne
supranta, kad sabotažavimas 
Raudonojo Kryžiaus kenkia 
ne vien Sovietų Sąjungai, bet 
ir šio šalies karo pastangoms, 
betgi jų neva dūšių ganyto
jas tą gerai supranta, vienok, 
turbūt, nesulaikomas troški
mas pakenkti Sov. Sąjungos 
žmonėms stumia jį į talką su- 
žvėrėjusiems naciams. Pasiro
do, kad tiesa, ką tūlas rimtas 
katalikas aiškino, kad dauge
lis parapijonų spėlioja, kodėl 
klebonas taip desperatiškai
pyksta ir siunta ant Sovietų

Į So. Boston, Mass.
Iš Montellos atvažiuoja

"Trys Mylimos"
♦

Labai juokinga trijų aktų komedija. Jų suvaidins 
Montello Teatrališko Ratelio grupe, kuri duos ir 
puikią koncertines programos dalj vadovybėj G. 

Steponavičiaus.
M. K. Sukaskiene iš Worcester, Mass., sakys pra
kalbą apie reikšmę Moterų Dienos ir užduotis karo 

laimėjimui

Įvyks Kovo 21 March
ŽINYČIOS SVETAINĖJ

2 Atlantic St. So. Boston, Mass.

Pradžia 5 vai. po pietų. Tikietas 50c., taksai 5c

Rengia ALDLD Antros Kuopos Moterys

5=5

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

21 d. kovo, Jaunų Vyrų salėje, 407 
Lafayette St., 2 vai. dieną. Kvie
čiame narius dalyvauti ii’ taipgi at
sivesti ir naujų narių. — A. Jocis, 
Fin. Rašt. (66-67)

CLEVELAND^ OHIO
Lyros Choro veikiantysis Komi

tetas atsišaukia į buvusius choro 
narius, kad jie dalyvautų susirin
kime, pirmadienio vakare, kovo 22 
d., 8 vai. vak. LDS Kliubo. Taipgi i 
kviečiame ir tuos draugus ir drau-1 
ges, kurie įdomauja Lyros Choro j 
veikimu. Šiame susirinkime turi būt 
nuspręsta ar palaikyt Lyros Chorą 
ar ne. Malonėkite pribūt laiku. — 
E. Stripcika, ižd. (66-68)

HUDSON, MASS.
ALP Kliubas ruošia koncertą-pra- 

kalbas, paramai nupirkimo ambu- 
lansų dėl Raudonosios Armijos ir 
Am. Raudonajam Kryžiui. Įvyks 
kovo 21 d., 2 vai. dieną. HLP Kliu
bo salėje. Programa bus’ įvairi; dai
nuos So. Bostono bevardis Kvarte
tas ir J. Sabaliauskas iš Worceste- 
rio. Kalbės prof. B. Kubilius. Kvie
čiame skaitlingai dalyvauti, išgirsite 
puikią programą ir atsilankę pa- 
remsite labdaringą tikslą. — Kom.

(64-66) —

ELIZABETH, N. J.
Elizabetho ir apylinkės mezgėjų 

grupė rengia vakarėlį su pamargi- 
nimais. Įvyks sekmadienį, kovo 21 
dieną, 3 vai. po pietų. LDP Kliube, 
408 Court Street. Mezgėjų Grupė 
kviečia visus dalyvauti šiame paren
gime. Bus įvairių skanių gėrimų ir 
užkandžių, taipgi paremsite mezgė
jų darbą. — Kom. (64-66)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, kovo 21 d., 3:00 vai. 

dieną, įvyks ALDLD 68 kuopos pa
rengimas — Žaislų ir Užkandžių 
Vakaras. Parengimas, kaip papras
tai, apsibus Laisvės Choro svetainė
je. Kviečiame visus, kurie galite, at
silankyti — tuo pagelbėsime ne tik 
kuopą, bet ir bendrai visą judėjimą 
mūs organizacijos. — Rengimo Ko
misija. (65-67)

i F. W. Shalins į
8 (Shalinskas) >■
| Funeral Home |
| 84-02 Jamaica Ave. |
£ Opposite Forest Parkway A
S WOODHAVEN, N. Y. |

3 Suteikiam garbingas laidotuves 8 

1 $150 • |
t Koplyčias suteikiam nemoka- $ 
A mai visose dalyse miesto. 8

Tel. Virginia 7-4499 S

ra------------------------------------------------- ra

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-8822

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7170
□------------------------------------------------- B

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7961 

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

1 /

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

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

30 Dieną

N uolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

įsigykite šią naudingą knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

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

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* *3*
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir graliai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
4* 4*

1113 Mt Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Smagi] Pažmonį

žymi rusų drama “Counter
attack” Windsor Teatre bus 
dar savaitę su virš, o paskui 
persikels į Adelphi Teatrą.

NwWko^/^s7lni(n
IDS 1 Kuopa Turėjo SUSITIKIM SAVO MIESTO TARYBOS

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-ma kuopa suruošė

Aiškinama, būk lietūs at- 
liuosavę junginį, bet neatside- 
dant ant to, Federalis Biuras, 
valstijos policija ir mihtariški 
viršininkai pradėjo nuodugnų 
tyrinėjimą.

Užkvietimas j Aido 
Choro Pavasarinį 

Parengimą kariškiai,

Kariškiai Sužeisti Trau 
kinio Nelaimėje

Dvidešimt šeši
daugelis naujokai, ir 1 mote
ris sužeisti pereitą trečiadienį 
keturiems paskutiniams vago
nams Long Island traukinio 
nušokus nuo bėgių prie West 
Sayville, L. 1.

Taksai Ant Pirkiniu 
Nebus Pakelti

parengimas-kon- 
ir šokiai įvyks 
vai. vakaro, Pi- 
svetainėje, 280

Septyni k a r čiamninkai 
Brooklyne įkaitinti bandyme 
išvengti mokėjimo taksų už 
degtinę.

Pasilinksminti bent kartą 
norime, nes tai 
mūsų sveikatai

savo pavasarini balių kovo 13- savaitėje visi 
tą, į kurį susirinko gerokas1 yra naudinga 
būrys narių ir jų draugų ir ’r nuotaikai, 
smagiai pabaliavojo, nors pa- ^ar ^biau 
gal skaičių kuopos narių ir nei Ka^P tvarkosi, 
tiek skaitlingi būdami, 1___
tikėtasi. Matomai, kai kuriuos i išgirsti iš pačių pareigūnų, 
sulaikė namie užėjęs labai ne- taip sakant, pasikalbėti akis į 
malonus oras i aM su tais, kuriuos mes išren-

Pramogoje turėta ir netikė-P<ame toms svarbioms parei
tų svečių — J. Siurba pribuvo retai pasitaiko, o tūlas 
tiesiai iš Indianapolio, P. Bal
sys iš New London, J. Lazaus
kas ir J. Judžentas iš Bridge
port©.

Ir šiaip turėta netikėtumų, 
šokiams griežė Stuko grupė, 
o į juos smalsiai ilgą laiką 
žiūrėjo nedidelis vaikutis. 
Kaip jiedu su Stuku susikalbė
jo, susipažino, man neteko pa
stebėti, tik pamačiau, kad Stu- 
kas stovi atsirėmęs į pianą, o 
mažasis, pasidėjęs ant kelių 
už save didesnę Stuko armo
niką, pradėjo groti — groja 
gyvai ir jautriai, iš sykio pol
ką. Bet šokti niekas nedrįso, 
tik jam pabaigus po visus 
kraštus pasigirdo plojimai. 
Paskiau jis grojo valcą, noriu 
miego. Pagaliau, kelintu kar
tu grojant, būrys įsismagino ir tapo paleistas iš kariuomenės 
šokti, 

i
Jam baigus, norėjosi susi-1 patvarkymu, kad visi vyresni 

pažinti su gabiu vaiku muzi
kantu. O pasikalbėti su juo 
irgi galima, kaip su paaugėju
siu vaikinėliu. Sužinojau, jog 
tai Albertas Augulis, 9 metų, 
sūnus Laisvės kaimynų Juozo 
ir Adelės Augulių, gyvenan
čių 358 So. 3rd St. Groti mo
kinasi apie metai ir pusė, bet 
lūpomis pučiama armonikaitė 
jau nuo seno esanti jo pamy
lėtu instrumentu ir ja groji
mas be mokytojo paakstino tė
vus pirkti vaikui didžiąją ar
moniką ir leisti mokytis muzi
kos. Mokinasi jis ir kito ko, 
pradinėje mokykloje jau eina 
trečios klasės antrąjį pusmetį.

Po to dar ilgai pabaliavota. 
Silkėmis, kugeliu ir kava- sve
čius aprūpino gaspadinės K. 
Rušinskienė ir O. Malinauskie
nė, pagelbstimos valdybos ir 
kitų narių. K. N.

norime žinoti, 
ką veikia mūsų 

kiek mjes^° vyriausybė, bet apie tai

ir per visą gyvenimą neturi 
tos progos. Faktinai, didžiu
ma neturėdavome iki išrinko
me Miesto Tarybon veiklų pa
čių žmonių sūnų Peter V. Cac- 
chione, kuris kiekvieną savo 
valandą praleidžia veikdamas 
ka nors karui laimėti arba lan
kydamasis pas tuos žmones, 
kurie jį išrinko, aiškindamas, 
kas yra veikiama Miesto Ta
ryboje, išklausydamas žmo
nių skundus ir patardamas 
žmonėms, kas reikia daryti,

J. Siurba Paleistas 
Armijos Rezervan

Jonas Siurba, LDS Centro 
sekretorius, šiomis dienomis

rezervan. Jis paleistas einant

38 metų paleidžiami iš kariuo
menės su sąlyga, kad jie dirb
tų karišką darbą. Atitinkamai 
tam patvarkymui ir J. Siurba 
negrįžta į LDS Centro sekre
toriaus pareigas, bet prie pir
mos progos pradės darbą karo 
industrijoj, kur jis ir pasiliks 
iki karo pabaigos arba iki to 
laiko, kad būtų vėl šaukiami 
veiklion militariškon tarnybon 
visi jo amžiaus vyrai.

Kavos Stampa 25-ta
Šios stampos vertė pasibaigs 

kovo 21. Stampa 26-ta senojoj 
knygelėj bus gera 
svaro kavos pradedant 
2 2-ra.

pirkimui 
kovo

John 
kalti- 
kuris 
Asto-

Taksiko vairuotojas 
Bonaventure sulaikytas 
nimu pagrobus kūdikį, 
rasta jo sesers namouse,
rijoj, ir atiduotas motinai Mrs. 
Marion O’Brien, New Yorke. 
Jis sakęsis kūdikį pagrobęs iš 
keršto.

LAISVES BAZARAS
šiemet Laisvė turės bazarą savo salėje, nes ta 
salė, kur visada laikydavo bazarus, užsidarė 

iki karo laimėjimo.

Laisvės Bazaras Bus

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI
Gros Pavidis Orkestrą

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesive- 
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

SU

NARĮ IR PASILINKSMINKIME! 
_________ * 
kad jų reikalavimai butų 
klausyti. Įdomu ir garbė
sitikti tokį liaudies atstovą, su 
juo susipažinti arčiau.

Bet pažintis su Peter V. 
Cacchione ir kitais garbės sve
čiais — ne vienintelis dalykas, 
dėl ko jūs turėtumėt atvykti į 
lietuvių komunistų rengiamą 
balių kovo 20-tos vakarą, 
Laisvės salėn, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Jūs norite pasi
linksminti ir tam čia patogiau
sia vieta, kadangi bus muzika 
šokiams, gerų užkandžių ir 
gėrimų ir draugiškas patarna
vimas. O nauda iš to visko 
eis daugeriopiems karo rėmi
mo darbams, į kuriuos komu
nistai yra sudėję visas savo 
pajėgas. Įžanga tik 25c.

Prašome dienraščio Laisvės 
skaitytojus apie šią pramogą 
pranešti ir kitiems lietuviams.

Rengėjai.

Valstijos seimelis pereitą 
trečiadienį atmetė majoro La- 
Guardijos prašymą leisti pa
kelti taksus ant pirkinių nuo 
dabar esamo vieno iki dviejų 
nuošimčių. Jis atmesta 79 bal
sais prieš 50.

Į valstijos seimeli paveikė 
žmonių protestai. Tačiau ma
joro LaGuardijos priešai į tai 
žiūrėjo ir kaipo progą išpliek- 
ti jam kailį ir tų atakų ma
jorui nesigailėjo laike diskusi
jų taksų klausimu.

Seimelis, betgi nedavė šalti
nių, kur miestui trūkstamas 
įplaukas gauti.

Aido Choro 
certas-balius 
kovo 27 d., 8 
liečiu Kliubo 
Union Avė.

Tad vietos ir apylinkės Cho
ro rėmėjai malonėkite atsilan
kyti kuo skaitlingiausia. Pra
leisite laiką linksmai ir nau
dingai ir paremsite chorą, ku
ris visą savo gyvenimo laiko
tarpį yra gausingai palinksmi
nęs dailės mylėtojus. Choristai 
su savo gabia mokytoja Aldo
na Andęrson ir dabar dirba 
viršlaikius, idant pasirodyti su 
naujomis gražiomis dainomis 
virš minėtame parengime.

Iki pasimatymo Aido Choro 
iškilmėse.

Korespondentė K. R.

DU JUOKINGI PERSTATYMAI SOUTH BROOKLYNE
Lošėjai Iš Bridgeport, Conn, Suvaidins Dvi Juokingas Komedijas 

'‘KUPROTAS OŽELIS” S,s Kra’"' 
“VARGŠAS TADAS”

Įvyks Sekmadienį, Kovo 21 March
A. L. P. HALL

4714—5th Avenue, tarpe 47-tos ir 48-tos gatvių So. Brooklyn
Svetainės durys bus atdaros 3:30 vai., lošimas prasidės 4:30

BUS UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ HAT CHECK 50c
Po Lošimui Bus Šokiai Prie Lietuviškos Muzikos

RENGIA L.D.S. 50-ta KUOPA

Kas Veikiama Miesto 
Taryboje?

Finansieriaus Laidotuvės

Kovotojam Gelbėti 
Kampanija

Šį šeštadienį, Manhattan 
Center, New Yorke, susirinks 
kovo 6-tą įvykusios kovoto
jam prieš fašizmą masinės 
konferencijos išrinktas komite
tas. Jį išrinko 375,000 miesto 
gyventojų atstovaują delega
tai ir įgaliavo toliau veikti 
kampanijoj už tuojautinį* iš
laisvinimą Tarptautinių Briga
dų veteranų ir kitų priešfašis- 
tų, įkalintų Afrikos koncentra
cijos kempėse.

Komitetas per tas porą sa
vaičių jau smarkiai padirbėjo. 
Išleista posteriai, p e t i c i jų 
blankos, atvirutės, literatūra ir 
kita medžiaga kampanijai už 
surinkimą 5,000,000 parašų už 
kovotojų paliuosavimą ir pu- 
sėsi miliono dolerių jų paramai 
—pervežimui iš Afrikos į ki
tus kraštus, taipgi pagalbai iki 
bus paliuosuoti.

Kampanija vedama po visą 
Ameriką. Oficialiai prasidės 
balandžio 1-mą, bet organi
zacijos veikia jau dabar.

Lietuvių organizacijos ap
rūpinamos per J. Gasiūną, 
priešfašistiniams kovotojams 
gelbėti Lietuvių Komiteto se
kretorių, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Jeigu kas būtų 
medžiagos negavęs, o norėtų 
pasidarbuoti, lai kreipiasi pas 
J. Gasiūną.

Antradienis — Miesto Tary
bos posėdžių diena.

Kovo 16-tą, apart Cacchio- 
nės rezoliucijos, protestuojan
čios prieš kėlimą taksų ant 
pirkinių ir pasiūlančios krtus 
šaltinius 
dar buvo 
veiksnių.

Taryba
Doris Byrne, Bronx demokra
tės tarybininkės pasiūlytą re
zoliuciją, kuria raginama New 
Yorko miesto kongresmanai 
iškelti rezoliuciją Jungtinių 
Valstijų kongrese pasmerkimui 
nacių grasinimų 
naikinimui žydų 
kraštuose.

Taryba gavo 
įstatymdavystės 
zoliuciją, įteiktą 
Louis P. Goldbergo, Salvatore 
Ninfo ii* republikono Meyer 
Goldbergo, kuria reikalauja
ma leisti piliečių referendu
mui subvių fėro klausimą at
einančiais rinkimais, kad pen
kių centų f eras būtų “užšaldy
tas,” tai yra, miesto vyriausy
bė negalėtų bile kada pamisli- 
nus pakelti f erą.

Queens demokrato Quinn 
rezoliucija pakeisti be mėsos 
dieną iš antradienio į trečia
dienį taipgi priimta vienbal
siai. Quinn sakė, kad turėji
mas be mėsos 
niais perdaug 
talikus, kurių 
pasnikauja ir 
niais, apart penktadienių.

miesto įplaukoms; 
eilė kitų svarbių

priėmė vienbalsiai

Amerikos numerio pirmo 
bankierius J. P. Morganas 
pereitą antradienį užbaigė sa
vo kelionę Fresh Pond Krema- 
torijoj, kur baigia ir 
eilinių gyventojų. Jo 
menama, bus padėti

, kur palaidota jo
Šermenys buvo griežtai pri- 

vatiškos, leido tik gimines ir 
šeimos kviestus asmenis, kurių 
visgi prisirinko apie 
tūkstančio, žinoma, 
laikraštininkai.

Išklausyti “dulkė 
dulkę pavirsi” pamaldų buvo 
leista ir šeimos tarnai, tačiau 
jiem buvo paskirta bažnyčioj 
specialė vieta, kad dulkė be 
dolerio nesimaišytų su doleri
nėmis dulkėmis. Pamaldos 
įvyko šv. Jurgio protestonų 
Episkopalų bažnyčioj, New 
Yorke.

daugelis 
pelenai, 
Hartfor- 
žmona.

pusantro 
leista ir

esi ir į

Airiai Minėjo Patricko Dieną
New Yorko airiai minėjo sa

vo tradicinę St. Patricko dieną 
su paradu puošniąja 5th Avė., 
dalyvaujant keliolikai tūks
tančių maršuotojų ir žiūrėto
jų, nežiūrint lietaus ir eilėms 
praretėjus dėl jaunų vyrų išė
jimo kariuomenėn.

Kviečiame Jus ateit ir iki valių pasijuokt, tėmijant šiuos lošimus. 
Gerai išsilavinę lošėjai atvažiuos čia net iš Bridgeport, Conn., taipgi 
ir mes nei vienas neprivalome praleist šį retą jvykj mūsų kolonijoj. 
Viršuj minėti veikaliukai šiuo laiku buvo lošiami daugelyje lietuvių 
kolonijų Amerikoj. Jie prajuokina ir labiausiai nuliūdusius žiūrėto
jus. ,— Važiuojant iš New Yorko 4th Ave. subway (Local) reikia 
išlipt ant 45th St. ir eit apie du bloku pirmyn. RENGĖJAI.

MATEUŠAS SIMONAVICHJS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga r? ft

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.
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Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Le VANDA

dienos antradie- 
atsilieptų Į ka- 
daųgelis ir taip 
tūlais trečiadie-

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

ir veiksmų įš
ok u pu otų ose

Street 
N. Y. 
7-6868

221 So. 4th 
BROOKLYN, 

Tel. EVergreen

ir perdavė 
komisijai re- 

darbiečių

- A ,

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

m

VALANDOS:
9—12 lyte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

kitokių grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir

į sudarau
įrikoniškais. Rei- 
I kalu i esant ir 
! padidinu tokio 
p dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

sunkus pristatymas anglies.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Raudonojo Kryžiaus 
Diena Mokyklose

Kovo 18-ta buvo Raudonojo 
Kryžiaus diena visose miesto 
771-noj pradžios mokyklose. 
Programose aiškinama R. K. 
veikimas ir renkamos tarp vai
kų aukos. Pernai iš apie mi- 
liono vaikų surinkta $27,302.

Balandžio 3 ir 4 April

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Rhoingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkių

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberlal

'A

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

E
E

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAI SN LUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y<

Paveikslas iš dramatiško 
Sovietų judžio “Lenin
grado Apgula,” kuris 
rodomas 5-tą ir paskuti
nę savaitę Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke. Kovo 
24-tą pradės rodyti ki
tą naują filmą “Nacio 
Dienynas.”

tAMTM imtniiAitftfioivMtnitoiinitAiiAitniMwioitni ywmnmthiiAiiAiwwtAr

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

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