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šoną. Nuo vokiečių užimto 
Libramonto yra 23 mylios 
iki Franci jos tvirtoviško 
miesto Sedano.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVĖS ANTRATeiephonc7: sTa^’ž87S™EET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gruodžio-Dec. 27, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI

KRISLAI
Kalbant Apie Lietuvių 

Kilmės Žmones.
Tik 28,551 Imigrantas. 
Peron ir Jo Kariuomenė. 
90 Naujų Miestų. 
Lenkiškų Ponų Gizeliai.

Rašo R. MIZARA

P-nas Vincas F. Jankauskas 
teigia, jog naujasis mūsų vals
tybės sekretorius Edward R. 
Stettinius, Jr., “paeina tikrai 
iš lietuvių/’

Kodėl?
Todėl, kad sulyg savo pa

varde jis “turėjo paeiti iš lie
tuvių kilmės.”

Kadaise, kuomet velionis 
Wendell Willkie tik ką buvo 
pakilęs mūsų krašto politinėje 
padangėje, buvo aiškinta tas 
pats: Willkie paeinąs iš lietu
vių kilmės, nes lietuviškai jo 
pavardė būtų “Vilkas.”

Ginčyti, jog Stettinius arba 
Willkie nepaeina iš lietuvių 
kilmės, reikštų tą patį, kaip 
sakyti, kad jie iš ton paeina.

Bet ar tas daug ką pasako? 
Ar tas padaro žmogų geresniu 
ar blogesniu? žinoma, ne! 
Kiekvieną amerikietį, kaip ir 
kiekvienos kitos tautos žmogų, 
mes turime spręsti ne pagal jo 
kilmę, bet pagal jo darbus, pa
gal jo nuopelnus!

Atsiminkime, kad lietuvių 
kilmės buvo ir Antanas Smeto
na, o visi žinome, kiek lietuvių 
tautai žalos jis padarė!

Bėgyje 1944 metų i Jungt. 
Valstijas atvyko pastoviam ap
sigyvenimui 28,551 imigrantas.

Daugiausiai tų imigrantų bu
vo iš Kanados ir Meksikos. Iš 
Didžiosios Britanijos teatvyko 
tik 1,539, o iš visos Europos— 
tik 8,694.

Taigi imigracija į Jungt. 
Valstijas nepaprastai sumažė
jo. Akiregyj to, atsiranda po
litikierių, kurie dar ir dabar 
skandalija, puldami imigran
tus.
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Argentinoje aną dieną įvy
ko tokis atsitikimas: Tūlame 
fabrikantų pokylyj dalyvavo 
dabartinis Argentinos diktato
rius Peron, dalyvavo ten ir de
mokratinio nusistatymo žmo
nių. Pastarieji pasireiškė už 
atsteigimą šalyje demokratinių 
teisių. Tuomet pulk. Peron pa
sakė :

“Galimas daiktas, kad jums 
pritaria 95 nuoš. visų Argen
tinos gyventojų, bet atsimin
kite, kad aš turiu savo kon
trolėje 95 nuoš. kariuomenės. 
Jeigu jūs manote galėtumėte 
mano vyriausybę nuversti, tai 
kodėl nebandote?”

Šis hitlerinis diktatorius, ši
taip rėkaudamas, pamiršta vie
ną: pasaulyje buvo nemaža to
kių, kaip Peron, kurie manė su 
kariuomenės pagalba arba po
licijos pagalba sulaikyti liau
dies judėjimą. Bet jie klydo. 
Klysta ir diktatorius Peron. Jo 
režimas bus nuverstas, nes Ar
gentinos žmonės yra kovingi ir 
turi gražias tradicijas.

<
Iš Tarybų Sąjungos praneša

ma, kad ten ruošiamasi greitu 
laiku pastatyti 90 naujų mies-

CHURCHILLAS ATVYKO Į 
ATHENUS DERĖTIS SU 
GRAIKU PARTIZANAIS

Athenai.— Į Graikijos so- 
1 stamiestį Athenus atvyko 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchillas, užsienių 
reikalų ministeris Anthony 
Eden ir anglų feldmaršalas 
Alexander, vyriausias tal
kininku komandierius Vi
duržemio Jūros srityje. Jie 
pašaukė į konferenciją va
dus demokratinių graikų 
partizanų — ELAS ir visų 
politinių partijų. Anglų pa
kviestas, arkivyskupas Da- 
maskinos sutiko pirminin
kauti konferencijai.

Aukštieji Anglijos 
vai nori sustabdyt 
partizanų ginkluotą 
priešinimą anglams ir lai
kinajai graikų premjero 
Papandreou valdžiai, vei
kiančiai anglų globoje.

Kodėl Jie Užpuolė ELAS 
Partizanus

Anglų kariuomenė ir Pa
pandreou žandarai bei mi
licija užpuolė ELAS parti
zanus, kad šie atsisakė nu
siginkluoti, jeigu tuo pačiu 
laiku nebus nuginkluoti 
gen. Zervaso neva partiza
nų EDES būriai ir vadina
mieji savisargos batalionai.

Puldami ELAS partiza
nus, tačiaus, anglai nekliu
dė Zervaso būrių, kurių ei
lėse veikia karališkieji ofi- 
cieriai ir žandarai. Laike 
vokiečių okupacijos, Zerva
so šalininkai bendrai su 
naciais puldavo ELAS — 
tautinio fronto partizanus. 
O savisargos batalionai tie
sioginiai tarnavo hitlerinin
kams.

Pirmadienio žiniomis, E- 
LAS partizanų vadyba pa
reiškė, kad anglai neturi 
jokios teisės juos nugink- 
luot. Ta teisė priklauso tik 
būsimajai demokratinei pa
čių graikų valdžiai, sakė 
partizanų vadai.

Gindamiesi nuo anglų 
Athenuose, ELAS partiza
nai šiomis dienomis taip pat 
supliekė karaliaus grąžini
mo šalininko Zervaso bū
rius Epire, šiaurvakarinėje

atsto- 
ELAS 

pasi

Graikijoje. Tuo būdu jie pa
tys žymia dalim išsprendė 
Zervaso sekėjų nuginkĮavL) 
mo klausimą. Daugelk Vy
rų iš EDES-Zervaso bata
lionų perbėgo į EDAgy par
tizanų pusę; ir dabar telie
ka tik 4,000 iki 6,000 iš bu
vusių 12,000 Zervaso karių. 
Pirmesnis pranešimas sakė, 
kad zervasiečių likučiai, 
prispirti prie jūros, sten
giasi pabėgt į Korfu salą, 
esamą anglų žinyboje.

Zervaso - EDES prakiši- 
mas susilpnino ir anglų 
premjero Churchillo ranką 
prieš ELAS partizanus.

Pranešama, kad derybose 
su ELAS partizanais Chur
chillas jau darys jiems nuo
laidų.

rr Daugybė architektų yra dar
be, braižo tiems miestams pla
nus.

Lietuvoje taipgi išdygs visa 
eilė naujų ir gražių miestų, 
vietoj tų, kuriuos sugriovė vo
kiškieji barbarai.

Naciai Šimtais Šaudo Ci
vilius Italus, Pritarian

čius Partizanams

Paskalai Apie Dinami
tą Churchillui

Athenai, gr. 26. — Pa
skleista gandai, kad rasta 
1,680 svarų dinamito po 
čionaitiniu Didžiosios Bri
tanijos Viešbučiu už kelių 
valandų pirma, negu Ang
lijos premjeras Churchillas 
pašaukė partizanų ir įvai-

KAI KUR LAIMI AMERIKIEČIAI, O 
KITUR NACIAI; BASTOGNE APSUPTI 

JANKIAI ATSISAKO PASIDUOTI
Paryžius.— Vokiečiai pa

naujino ofensyvą Belgijoje 
linkui Meuse upės. Pastip
rinti amerikiečiai įnirtusiai 

! priešinasi naciams. Ameri- 
rių partijų atstovus į konfe-'kos bombanešiai ir lengvieji 
renciją tame viešbutyje, lėktuvai be paliovos pila ug- 
Prie dinamito buvęs pritai- nj Į vokiečių eiles. 400 ame- 
sytas knatas, bet nepadeg- rikinių bombanešių ir tiek 
tas. i Pat lengvųjų lėktuvų .per

Didž. Britanijos Viešbu- i dieną sudaužė 56 nacių tan- 
tis yra graikų premjero pc4s ^$52 trokus ir suža- 
Papandreou valdžios ir an-p0!0.be* sunaikino dar 
glų komandos centras. 
mercinė spauda pasakoja, 
būk ELAS partizanai norė
ję tuom dinamitu susprog- 
dint Churchillą.

(Bet tai veikiausiai yra 
monarchistų provokacija 
prieš demokratinius parti
zanus.)
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Ko_ I priešų tankų ir 125 trokus.

i Jie taip pat nušovė 44 vo
kiečių lėktuvus, o amerikie
čiai nustojo 14 bombanešių 
ir 19 lengvųjų lėktuvų.

Šiaurinėje Belgijos fron
to dalyje amerikiečiai at
griebė La Gleize. Bet nacių 
tankai gręsia užkirst jan-

kius sklype tarp Vielsalmo 
ir Lierneux. Vokiečiai užė
mė Grandmenil ir pasiekė 
Lierneux; pasivarė kiek 
pirmyn į šiaurvakarius lin
kui Hotton - Marche ir Ro- 
cheforto.

Toliau į pietus naciai pa
ėmė Libramontą, atėmė iš 
amerikiečių Rosieres ir ata
kavo jankius arti Marvie, 
už pusantros mylios nuo Ba- 
stogne, kur amerikiečiai ap
supti visomis pusėmis. Jan
kiai, tačiaus, išmušė vokie
čius iš Chaumonto, atgriebė 
Warnacha, įsiveržė į Tin- 
tange ir užėmė Heiderschei-

Vokiečiai Pralaužė 
Amerikiečių Liniją

Anglų, Amerikos ir Sovietų Pasipiktinimas 
Privertė Premjerą Churchillą Vykti į 

Derybas su Graikų Partizanais
London. — Anglai su

pranta, kad premjer. Chur
chillas ir užsieninis ministe- 
ris, nuvykdami į Graikijos 
sostamiestį Athenus, sten
giasi atitaisyti pavojingą 
klaidą. Ta klaida tai buvo 
Anglijos karas prieš demo
kratinius graikų ELAS 
partizanus.

Dėl karo prieš talkinin
kus - graikus sujudo platūs 
sluoksniai anglų visuome
nės. Iš Churchillo kalbos 
seime buvo suprantama, 
kad tam žygiui nepritaria 
Sovietų Sąjunga ir Ameri
ka;

Bet giliausią įspūdį ang
lams padarė Amerikos vals
tybės sekretorius Ed. R. 
Stettinius, kuris paskutinė
je savo kalboje pareiškė, 
kad Anglija, neatsiklausda- 
ma Jungtinių Valstijų, 
pradėjo karo veiksmus 
Graikijoje. Stettinius sakė, 
jog Amerika su nepasiten
kinimu žiūri į anglų žings
nius Graikijoje.

Aišku, kad ir pats Chur
chillas suprato, kad anglų 
karas Graikijoje silpnina 
trijų didžiųjų talkininkų ka
rinę ir pokarinę vienybę, 
kuri buvo sucementuota Te-
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herane. Tai/ vienybei išlai
kyti, todėl, premjeras 
Churchillas ir nuvyko į 
Graikijos sostamiestį tartis 
su ELAS partizanais ir į- 
vairiomis partijomis, kad 
galėtų ramiai išspręsti na
minius graikų klausimus.

Kada Churchillas atvyko 
į graikų sostamiestį Athe- 
nus, ten virė ginkluota ko
va tarp besiginančių ELAS 
partizanų ir atakuojančių 
anglų. Bet dalykas toks 
rimtas, kad Churchillas ne
paisė pavojaus savo asme
niui. Taigi jis vyriškai pa
siryžo taisyti savo klaidą.

Naciai reikalavo, kad Ba- 
stogne apsupti amerikiečiai 
pasiduotų. Reikalavimas at
mestas. Apsuptieji ryžtin
gai ginasi. Amerikos tankai 
ir pėstininkai visu įtūžimu 
puola priešus, stengdamiesi 
paliuosuot apsuptus savo 
draugus.

’ Amerikiečiai atkariavo 
Diekirchą, prie Luksembur- 
go rubežiaus su Vokietija, o 
šiauriniame fronto gale tu
rėjo vietinių laimėjimų Du
eren srity j, į rytus nuo Aa- 
cheno, Vokietijoje.

Įvairiose fronto dalyse 
naciai per dieną pasistūmė 
pirmyn vieną iki trijų my
lių; o amerikiečiai įvarė 
keturių mylių gilumo kylį 
į pietinį vokiečių armijos

Paryžius, gr. 26. — Na
ciai prakirto amerikiečių 
liniją į vakarus nuo St. Vi- 
tho, Belgijoje, ir taip viso
mis pusėmis apsupo Ameri
kos kariuomenės dalinius 
“maiše” tarp Grandmenil ir 
Lierneux. Tas maišas yra 
kokių 35 mylių ploto. Na
ciai taip pat pasivarė pir
myn įvairiose vietose 35 
mylių fronte.

Visai Susiaurinta iš 
Budapešto Naciams 
Pasprukimo Spraga
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Amerikiečiai Užėmė Leyte ir Samar Salas; 
Tai Buvo Didžiausias Japonų Sumušimas
Leyte, gr. 26. — Ameri

kiečiai per 68 dienas visiš
kai atkariavo nuo japonų 
Leyte ir Samar salas. Pas
kutiniu žygiu jie veiksmais 
sausumoje ir iš jūros užė
mė Palompon uostą ir Pu
erto Bello, šiaurvakarinia
me Leyte salos kampe, ir 
nusiavė organizuotus japo
nų pasipriešinimus pajūry-

jo ties San Isidro. Leyte 
dabar telieka tik iškriku
sios japonų grupės, kurias 
amerikiečiai sistematiškai 
naikina.

Leyte ir Samar salose bu
vo užmušta 112,728 japonai 
ir suimta 493. O amerikie
čių nuostoliai buvo šitokie: 
2,623 užmušta, 8,422 sužei
sta ir 172 be žinios dingo.

Amerikiečiai sunaikino 
2,748 japonų lėktuvus, 41 
transporto laivą 164,250 to
nų įtalpos ir 27 karinius lai
vus.

“Tai, turbūt, didžiausias 
japonų armijos sumušimas 
visoje istorijoje,” pareiškė 
amerikiečių komandierius 
gen. MacArthur.

Vis Dar Siautė Kova 
Tarp Anglų ir Graikų 

Partizanų Athenuose

Leonas Prūsei k a Vilnyje pa
stebi :

“Lyg ta katė, kuri demons
truoja su pūsle, tai “Naujie
nos” ir “Draugas” zylioja su 
ta lenkų ponų valdžia. Zylioja 
ir miaukia prieš Sovietus, Ang
liją, o dabar jau ir prieš U.S. 
Valstybės Departmentą.

“Kad tik galėtų, tai atiduo
tų lenkų aristokratijai ir pil- 
sudskininkams jų dvarus ir aš
tuonis milionus ukrainų, lie
tuvių ir gudų. Ir Vilnių sukimš
tų j jų kišenių.

“Lietuviški reakcininkai yra 
kų reakcininkų gizeliai.”
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Washington. — Naciai ir 
italai fašistai sušaudė apie 
300 civilių gyventojų Mon- 
cio miestelyje, Italijoj, už 
tai, kad tie žmonės pritarė 
italų patrijotams - partiza
nams. Tatai liudijo parti
zanai, perėję per hitlerinin
kų linijas į anglų-amerikie
čių pusę. Šį pranešimą ga
vo valdinė Karo Žinių Įstai
ga (OWI).

Po šimtų žmonių sušau
dymo, naciai padegė Mon- 
cio miestelį. Kitame arti
mame miestelyje Cervarolo 
vokiečiai nežinia kodėl su
šaudė 25 civilius italus.

KAUNO JAUNIMO TEATRAS VEIKIA
Rašo L. Medonis:
Kauno Jaunuolių Teatro 

patalpa dar ne visai jsatai- 
syta. Todėl jo vaidininkai 
vyksta Valstybės Teatre.

Atsidarius. teatriniam se
zonui, Jaunuolių Teatras 
yirmiausia suvaidino “Atža
las”, poeto Kazio Binkio 
veikalą. — Binkis buvo na
cių nužudytas.

Veikalas vaizduoja visuo
menei naudingą darbą, ku
ris daro žmogų kilnų. Jis 
taip pat gyvai paveiksluoja

draugiškumo ir pasiaukoji
mo vertybę.

Dabar, kuomet žmonės 
visomis jėgomis stengiasi 

atitaisyti žalą, padarytą vo
kiečių okupantų, tai “Atža
lų” idėjos ypač supranta-

mos kiekvienam.
“Atžalų” vaidinime daly

vauja tokie artistai, kaip 
St. Čaikauskas, A. Zaulka, 
Z. Stanevičius, Norkus, I. 
Katelė, I. Klevaitis, G. Pau- 
lukaitis ir kiti talentai.

Athenai. — Nors Angli
jos premjeras Churchillas 
ir užsienių reikalų ministe- 
ris A. Eden atkeliavo į 
Graikijos sostamiestį Athe- 
nus ir pašaukė ELAS par
tizanų atstovus į derybų 
konferenciją, tuo tarpu 
Athenuose vis dar siautė 
mūšiai tarp anglų ir parti
zanų, šiuos žodžius bera
šant.

Anglų kariuomenė su 
kulkosvaidžiais, kanuolė- 
mis ir lėktuvais puolė parti
zanus, o šie gynėsi šautu
vais, kulkosvaidžiais, pat
rankomis ir kitais pabūk
lais. Anglai užėmė didelį 
šaldytuvų rūmą Athenų uos
te Pirėjuj, po dviejų dienų 
įveržtų mūšių. Tą rūmą 
partizanai naudojo kaip sa
vo fortą. Anglai paėmė ir 
geso dirbyklą. Bet partiza
nai atkakliai priešinasi, ir 
jie dar toli* gražu neįveikti 
Pirėjuj ir Athenuose.

London,tgr. 26. — Rau
donoji Armija vakar pasie* 
kė Vengrijos sostamiesčio 
Budapešto vakarinius pa
kraščius ir nukirto paskuti
nį geležinkelį hitlerininkam 
pasitraukti iš miesto. Teli
ko tik devynių mylių spra
ga, kurią užtverdami rau
donarmiečiai visiškai ap
sups vokiečių ir vengrų ka
riuomenę Budapešte, jeigu 
jinai nepaspės pabėgti.

Už keleto iki keliolikos 
mylių nuo Budapešto vaka
riniame Dunojaus upės šo
ne Sovietų kariuomenė per 
dieną paėmė daugiau kaip 
40 gyvenamųjų vietovių.

Per 5 dienas Raudonoji 
Armija Budapešto srityje 
užmušė bent 12,000 vokie
čių ir vengrų, suėmė 5,468 
jų kareivius ir oficierius; . 
sunaikino 106 priešų lėktu
vus, 291 tanką ir motorinę 
kanuolę, sudaužė 147 kitas 
kanuoles ir 724 minosvai
džius. Tuo pačiu laiku so
vietinė kariuomenė pagrobė 
154 vokiečių lėktuvus, 21 
tanką ir motorinę kanuolę, 
101 kitokią kanuolę, 127 mi
nosvaidžius ir 168 kulko
svaidžius.

Čechoslovakijos f r onte 
Raudonoji Armija užėmė 
dar kelis gyvenamuosius 
punktus.
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Ameriką Budės prieš Nacių Robotbombas
Washington. — Amerikos 

Civilinio Apsigynimo ' Kor
pusui yra patvarkyta budė
ti prieš lekiančiąsias vokie
čių bombas, kitaip vadina
mas robotbombas. Kartu

h

pastebima,' kad nereikia 
perdaug bijoti. Dar neįro
dyta, kad nacių robotbom- 
bos galėtų pasiekti Ameri
ką, nors tatai ir spėjama.

KALĖDINĖ LAIVASTA- 
ČIŲ DOVANA

Brunswick, Georgia. — 
Daugiau 'kaip 1,500 laiva- 
stačių be algos dirbo kalė
dų dienoj, statydami preki
nį laivą. Tai buvo kalėdinė 
jų dovana kovūnam fron
tuose.

Pabėgo 25 Naciai iš 
Belaisviu Stovyklos

Phoenix, Ariz. — Pasi
naudodami audringu lie
tum, pabėgo iš karo belais
vių stovyklos 25 vokiečiai, 
daugiausia oficieriai. šeši 
jau suimti; kiti medžioja
mi.

Vokiečiai Belgijoj užėmė 
pozicijas už 15 mylių nuo 
Meuse upes.
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Yra Atlanto Čarteris, Ar Jo Nėra?
Prieš kiek laiko prez. Rooseveltas bu

vo išsitaręs spaudos ir radijo korespon
dentams, jog Atlanto Čarterio origina
lo nesą. Kai tasai paskelbimas — Atlan
to Čarterio paskelbimas — buvęs pa
darytas, tai jis buvęs padarytas ne iš 
oficialio dokumento, po kuriuo būtų pa
sirašę Rooseveltas ir Churchillas, bet iš 
atskirų popiergalių, kurių vienus rašė 
Rooseveltas, o kitus — Churchillas.

Taigi, jei kas šiandien paklaustų, kur 
yra Atlanto Čarteris, jam būtų atsaky
ta, jog tokio dokumento visi nėra.

Na, ir dėl to nudžiugo visoki izoliaci- 
ninkai ir pradėjo visaip šūkaloti. Girdi, 
jeigu tokio dokumento nesą, tai ir pati 
“Atlanto Čarterio” idėja nieko nereiš
kianti. Dėl to, girdi, Lenkijos klausimas 
ir kitų kraštų pokarinė ateitis nebus 
sprendžiama, kaip buvo skelbiama, bet 
“galingieji” spręsia, kaip jie norėsią. O 
tai reiksią naują pasaulinį karą.

Triukšmo buvo sukelta tiek daug, kad 
prez. Rooseveltas buvo priverstas dar 
sykį tarti savo žodį tuo reikalu.

Praeitą penktadienį jis tiems patiems 
spaudos korespondentams pasakė: At
lanto Čarterio, kaipo tokio, gali nebūti, 
tačiau principai, idėja, pasilieka, — jie 
yra. Ir tie principai, toji idėja šiandien 
tiek pat aktuali, kaip ji buvo 1941 me
tais, kai Atlanto Čarteris buvo paskelb-

Jeigu šiandien, daleiskime, tūlų Eu
ropos valstybių žmonės milžiniška balsų 
dauguma nusispręstų patapti tarybiniais 
kraštais, jie reakcininkų būtų pasmerkti 
kaip Atlanto Čarterio laužytojai. Bet 
kai šiandien bet kurioje šalyje tam tikra 
reakcininkų klika, kaip lenkiški ponai 
Londone, mojas.i po karo iš naujo pa
vergti ne tik Lenkijos liaudį, bet ir kitas 
tautas, kaip buvo pavergę prieš karą, tai 
viskas išeina gerai, jie veikią pagal At
lanto Čarterį!...

Kalbėsime vienaip ar kitaip, bet At
lanto Čarterio (nors jo paties gali ir ne
būti) principai yra geri, tik jie turi būti 
pritaikyti teisingai. Sakysime, kai tam 
tikri kraštai nusibalsuoja būti tarybi
niais — turime pripažinti jiems tą teisę, 
nes tai atlikta pagal Atlanto Čarterio 
principus! O jei, daleiskime, kai kur 
žmonės nusibalsuos pasilikti buržuazinė
je santvarkoje — tai vėl jų pačių reika
las, atliktas pagal Atlanto Čarterį.

Tik šitaip žiūrėdami į dalykus, 
juos realiai suprasime.

Nelaimė su tūlais žmonėmis keri ta
me, kad jie pirmiau iš Atlanto Čarterio 
darė juokus, o kai sužinojo, kad tokio 
dokumento nesą, tuomet pradėjo jo gai
lėtis.

Kiti tos rūšies laikraštininkai ir poli
tikai Atlanto Čarterį mato naudingą tik 
ten, kur, jį pritaikius, būtų pakenkta Ta
rybų Sąjungai.

Atplėšk nuo Ukrainos Vakarų Ukrai
ną, atplėšk nuo Bielorusijos Vakarų Bie- 
lorusiją, atplėšk nuo Lietuvos Vilniją, ir 
tą viską atiduok Lenkijos dvarponiams, 
tuomet Atlanto Čarterio principai bus 
geri ir viskas bus tvarkoj. Bet jei pami
nėtieji kraštai nepaliekami Lenkijos 
dvarponiams, tuomet viskas eina per
niek.

Tamsi Ateitis Laukia Londpniskės 
Lenkų Valdžios

Vilnis rašo:
Chicagos “Sun” korespondentas Fre

derick Kuh praneša iš Londono dapil- 
domų žinių apie generolo de Gaulle vi
zitą Maskvon.

Generolas de Gaulle buvo susitikęs 
su Liublino Komiteto atstovu Jędry- 
chowskiu. Aišku, kad juodu kalbėjosi 
apie Lenkiją ir jos ateitį. Savaime su
prantama, kad gen. de Gaulle pokal
biuose su maršalu Stalinu taip-pat bu
vo paliestas Lenkijos klausimas.

Pasiremdamas pilnai patikėtinomis 
informacijomis Frederick Kuh daro 
išvadą, kad Francūzijos laikinoji val
džia sutiks su Curzono linija, kaipo 
rubežium tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos.

Vadinasi, dar viena valstybė atsuks 
nugarą londoniškei valdžiai.
Kad Franci jos valdžia pripažins Cur

zono sieną, mažai tenka abejoti. Mes ma
nome, tačiau, jog bus dar ir taip: Neuž
ilgo, kaip skelbia pranešimai, Liublino 
Komitetas pasiskelbs laikinąja Lenkijos 
vyriausybe — galimas daiktas, jog tas 
bus padaryta dar šiemet. Na, tai kas 
tuomet?

Visi daviniai rodo, kad Tarybų vyriau
sybė tuojau tą laikinąją valdžią pripa
žins. Paskui ją pripažins ir Francijos 
valdžia ir Čechoslovakijos valdžia. O jei
gu londoniškiai lenkų ponai dar labiau 
purkštaus ir šūkalos, tai, be abejojimo, 
kad tą patį padarys ir Anglijos valdžia 
— pripažins Laikinąją Lenkijos valdžią 
Liubline.

Tuomet londoniškiai ponai pasiliks 
bekabą ant sausos šakos, kuri, kai lužš, 
nugramzdins juos ten, kur jie priklau
so.

Tada tai bus jiems tikroji dantų grie
žimo ir ašarų liejimo gadynė!

kad 
“mi
rei-

LIETUVOS ŽEMIŲ IŠVADAVIMAS IR 
LIETUVOS KELIAS Į NAUJA ATEITI

MŪSŲ KLERIKALAI MO
KINA ROOSEVELTĄ SU
KILTI PRIEŠ CHURCHIL- 

LĄ IR STALINĄ
Ilgam editoriale “Chur

chill, Stalinas ir Taika”, 
kunigų Draugas gruodžio 
19 dieną dar papylė vieną 
didelį puodą piktos nacių 
propagandos, po skraiste 
neva analizo Churchillo pra
kalbos, pasakytos parlamen
tui dėl santykių tarpe Len
kijos ir Tarybų Sąjungos.

Draugas, žinoma, negali 
paneigti to fakto, kad viša 
teritorija į rytus nuo Cur- 
zono linijos nepriklauso 
Lenkijai. Jis sako:

“Kad Churchillio-Stalino 
susitarimu Lenkija netenka 

' pusės savo prieškarinių te
ritorijų, iš to jai ne tiek 
daug skriaudos, nes tų te
ritorijų didesnė dalis jai 
nepriklausė. Tai buvo Lie
tuvos, Ukrainos, Baltgudi- 
jos žemės. Todėl lenkai ver
čiami išsižadėti to, kas iš
tiktųjų jiems nepriklausė.”

Tai labai svarbus pripaži
nimas. Bet taipgi tai dar

sunkesnis apkaltinimas vi
sų, kurie teisina londoniškę 
lenkų ponų valdžią, kuri bū
tinai reikalauja tų teritori
jų atgal. Iš to, rodos, turė
tų būti tiktai viena logiška 
išvada, būtent, karštai pa
sveikinti Churchill ir Stali
ną, kad jie tų svetimų kra
štų nebegrąžina imperialis- 
tinėn lenkų vergi j on.

Bet pas Draugą išeina 
kaip tik atbulai. Šimutis po 
to pripažinimo didžiausius 
kalnus prakeiksmų pasiun
čia Churchillo ir Stalino ad
resu. Smerkia juos, kam 
jie nepripažįsta lenkams 
teisės iš naujo pavergti Lie
tuvos, Ukrainos ir Baltgu- 
dijos žemes.

Savo prohitlerinę poziciją 
Draugas . barnio pateisinti 
tuomi, kad Churchillio ir 
Stalino pasirinktos priemo
nės esančios “žiaurios, ne
sutinkančios nei su Atlanto 
Čarterio principais nei su 
paprasčiausiu teisingumu 
ir teisėtumu.” Draugo re
daktorius drožia:

“Ne vienas Churchillas su

Stalinu turi spręsti Lenkijos 
ir kitų tautų likimą, bet visos 
Jungtinės Tautos, prie kurių 
ir Lenkija priklauso. Tasai 
sprendimas turi būti daromas 
ne tik bendru susitarimu, bet 
atsižvelgiant į sprendžiamų
jų tautų interesus, jų norus, 
jų istoriją, etc.

“Anglai su rusais į tai ne
atsižvelgia. Jie žiūri tik savo 
reikalų. Jų imperialistiniai 
užsimojimai mindžioja po ko
jų ir tarptautines sutartis ir 
visokį padorumą.

Churchillas su Stalinu ne
atsiklausė prieškarinės ryti
nės Lenkijos dalies gyvento
jų, ar jie nori būti Rusijos 
pavergti? Jie neatsiklausė nė 
Rytų Prūsijos žmonių, ar jie 
norės savo žemę lenkams už
leisti ir iš to krašto išvažiuo
ti. Tiems žmonėms dekretas 
išduodamas be tardymo, be 
teismo.

“Bet čia dar ne viskas. Jei 
daug kas mano, kad Chur
chillo kalba yra Lenkijai 
mirties dekretas, ne visai 
klysta.”
Šis Šimučio pamokslas 

skamba taip, kaip kad jis

būtų tiesiog Goebbelso pro
pagandos biuro padiktuo
tas. Tokius dabar priklodus 
naciai leidžia Lenkijos 
žmonėms. Jie irgi šaukia, 
kad Stalinas, Churchillas ir 
Rooseveltas yra išdavę mir
ties dekretą Lenkijai. To
kią propagandą viešai ir 
slaptai skleidžia nacių agen
tai ir jų papirkti pakalikai 
Amerikoje.

Paimkime paskutinį ar
gumentą. Kodėl Lenkijai 
mirties dekretas, jeigu ji ne
galės turėt pavergus Lietu
vos, Ukrainos ir Baltgud. že
mių? Ar Lenkija gali gy
venti tik su ta sąlyga, kad 
lietuviai, ukrainiečiai ir 
baltgudžiai bus lenkų šlėktų 
vergai? Jeigu tik tokia Len
kija gali gyventi, tai ji ne
turi teisės gyventi. Tauta, 
kuri gali gyventi tik paver
gimu kitų tautų, neturi tei
sės gyventi.

Tačiau tai bjaurus monas 
sakyti, kad Lenkija negali 
gyventi be pavergimo lietu
vių, ukrainiečių ir baltgu- 
džių. Lenkija, susidėdama 
tik iš lenkų, bus daug gy
vesnė ir stipresnė. Kurie 
kalba apie Churchillio ir 
Stalino mirties dekretą 
Lenkijai, tiktai šuniškai pa
deda Hitleriui gąsdinti ir 
apgaudinėti lenkus.

Antras argumentas, 
Prūsijos žmonės bus 
skriausti,” jeigu jiems
kės persikelti. Girdi, jie nu
baudžiami “be tardymo, be 
teismo.” /

O kas dabar dedasi Euro
poje? Ką per šiuo& kelius 
metus daro milijonai jaunų 
vyrų, liedami kraują ir gul
dydami galvas? Juk tai 
“tardymas ir teisimas” vo
kiečių. Tai davimas jiems 
dekreto.

Draugo redaktoriui gaila 
vokiečių, gaila Prūsijos jun
kerių, gaila žmogžudžių ir 
plėšikų, kurie išžudė mili
jonus ir milijonus visai ne
kaltų ^žmonių, kurie suruošė 
šią skerdynę,z kurie desetkus 
milijonų kitų kraštų žmonių 
pasigrobė, atsigabeno Vo
kietijon įr pasivergė. Drau
go redaktorius gailiausias 
ašaras lieja už tuos, kurie 
šiandien pat kasdien desėt- 
kais tūkstančių išžudo ame
rikiečių Belgijoje.

Matote, jiems dar reikia 
“tardymo ir teismo”: gal gi 
jie norės kraustytis iš sve
timų žemių (Rytų Prūsija 
nepriklauso vokiečiams), gal 
jie norės pasilikti savo dva
ruose ir ruošti naują karą! 
Ar bereikia didesnio prasi
žengimo, pasak Draugo, 
prieš “visokį padorumą,” 
kai Rytų Prūsijos junkerius 
“be tardymo, be-teismo” iš
kraustyti iš lietuvių ir lenkų 
žemių!

Kas liečia Draugo sapa
liojimą, kad Churchill ir 
Stalinas neatsiklausė lietu
vių, ukrainiečių ir baltgu- 
džių, išlaisvintų iš Lenkijos 
vergijos, tai sena, nudėvėta 
pasaka. Tie žmonės 1940 m. 
nubalsavo, kad jie nebenori 
Lenkijos ponų vergijos, kad 
jie nori būti laisvi ir suvie
nyti savo tautose: Vilniaus 
krašto lietuviai pasisakė, 
kad jie nori būt suvienyti su 
Lietuva, ukrainiečiai nusi- 
balsavo, kad je nori būti 
Ukrainoje, baltgudžiai — 
Bąltgudijoje. Tai buvo jų 
balsas ir jų valia.

Kad pridavus daugiau 
reikšmės savo hitlerinei pro
pagandai, tai Draugo re
daktorius cituoja keletą izo- 
liaqjonistu senatorių, kurie 
taipgi prakeikia Staliną ir 
Churchillą. Kodėl cituoja 
tuos, kurie pilsto vandenį 
ant nacių malūno kaip tik 
tuo laiku, kuomet naciai,

(Tąsa 5*me pusi.)

Justo Paleckio Pranešimas Lietuvos Aukščiausios Tarybos Posėdžiui Rugpj. 29,1944 m 
numo vokiškiems okupantams, žymėtinas ir 
neužmirštamas yra faktas, kad į visus hitle
rininkų bandymus mobilizuoti lietuvius'! savo 
galvažudžių armiją, lietuvių tauta atsakė 
griežtu “Ne!” Nepasisekė vokiečiams įtrauk
ti lietuvių į esesininkų legionus, žlugo ir vo
kiečiams parsidavusio kraugerio Plechavi
čiaus mėginimas i apgaulės būdu įvairių “vieti
nių rinktinių” priedanga mobilizuoti lietuvius 
ir panaudoti juos riedančių į bedugnę vokie
čių ir jų pakalikų kailiui gelbėti, šiandien 
visi gali ryškiai įsitikinti, kaip skaudžiai pra
laimėjo ir nusivylė tie, kas patikėjo vokiečiais 
ir jų agentais, kas paklausė jų pažadų, kas 
pasidavė vokiečių melui, kas surišo savo liki
mą su hitlerininkų likimu.

Lietuvių tautos kova prieš vokiškuosius 
okupantus, mūsų partizanų ir Lietuviškosios 
Divizijos žygiai kėlė pasididžiavimą mūsų 
broliams Amerikos lietuviams, kurie simpati
zavo Tarybų Lietuvos kovai, reiškė jai prita
rimą ir teikė paramą. Amerikos lietuviai ne 
kartą prisiuntė gausias dovanas Lietuviškosios 
Divizijos kariams, partizanams ir vaikų na
mams. Amerikos lietuvių darbo žmonės šian
dien kartu su mumis džiaugiasi Tarybų Lie
tuvos išvadavimu ir rūpinasi teikti pagalbą 
sugriautojo Lietuvos ūkio atstatymui.

Iš senojo Vilniaus sveikiname brolius Ame
rikos lietuvius ir reiškiame jiems nuoširdžią 
padėką už jų suteiktą moralinę ir materiali
nę pagalbą kovai dėl Tarybų Lietuvos išva
davimo (audringi plojimai).

Broliškoji Tarybų Sąjungos Pagalba 
Lietuvių Tautai.

Draugai deputatai! Lietuvių tautos kova 
būtų virtusi bevilčiu pasipriešinimu, jei ji 
būtų palikta viena savo likimui. Per trumpus 
pirmuosius Lietuvos laisvo tarybinio gyveni
mo mėnesius mes suspėjome įvertinti broliš
kųjų Tarybų Sąjungos tautų paramą mūsų 
kūrybos darbe, įvertinti kilnumą didžiosios 
Tarybinės valstybės, kuri padėjo pagrindan 
tautų lygybės ir draugiško sugyvenimo dės
nius, besiremiančius Lenino-Stalino nacionali
ne politika. Karo metu mes nepalyginamai 
daugiau patyrėme tos broliškos paramos 
reikšmę. Nors laikinai gimtosios žemės nete
kę, tūkstančiai mūsų žmonių, išvykusių į Ta
rybų Sąjungos gilumą, jautėsi esą taip pat 
savo tėvynėj. Nežiūrint karo sukeltų sunku
mų, Tarybų Sąjungos vyriausybė suteikė’ žy
mias lėšas lietuviškoms mokykloms, lietuviš
kiems vaikų namams, kur buvo išlaikomi ir 
mokėsi iš Palangos ir Druskininkų pionierių 
stovyklų išvykę ir kiti evakuotieji vaikai. Kui- 
biševe buvo įkurta amatų mokykla Lietuvos 
jaunuoliams. Netoli Maskvos veikė poilsio na
mai, kuriuose ilsėjosi tūkstančiai Lietuviško
sios Divizijos karių. Buvo įkurti lietuviški me
no ansambliai, kurie Maskvoj ir kituose Ta
rybų Sąjungos miestuose atstovavo lietuvių 
liaudies dainai ir muzikai. Buvo leidžiami lie
tuviški laikraščiai ir knygos. Organizuota eilė 
kursų įvairių sričių tarybiniams darbuoto
jams. Tūkstančiai mūsų žmonių rado darbą 
įmonėse, kolektyviuose ūkiuose, įstaigose/ Nei 
valandėlei nenutraukė savo darbo Tarybų 
Lietuvos vyriausybė, vadovavusi Lietuvos 
liaudies kovai prieš vokiškuosius grobikus. Iš 
savo pusės evakuotieji mūsų žmonės savo 
uoliu darbu prisidėjo į bendrą tarybinių tau
tų darbą, kurs nukreiptas svarbiausiam užda
viniui — priešą triuškinančiai Raudonajai 
Armijai paremti ir jos reikalavimus patenkin
ti. Iš savo lėšų Lietuvos evakuotieji surinko 
apie 3 milijonus rublių gynybos reikalams ir 
įsigijo “Tarybų Lietuvos” vardo eskadrilę, pa
dovanodami ją šauniam naikinamosios aviaci
jos pulkui, kurio lakūnai po daugelio karžy
giškų kovų įgijo gvardiečių vardą ir dabar 
muša vokiškuosius grobikus Lietuvos padan
gėj (plojimai). Ne kartą buvo pasiunčiami 
nemaži kiekiai dovanų Lietuviškosios Divizi
jos kariams į frontą.

Jei šiandien mes džiaugiamės didžiu Lietu
vos vadavimo laimėjimu, jei mes stovim iš
vakarėse visiško Tarybų Lietuvos išvadavimo, 
tai tik dėka to nematyto pasiaukojimo, to he- 
roiškumo, kurį* parodė tarybinės tautos ir jų 
Raudonoji Armija kovoj prieš vokiškuosius 
grobikus. Dėka tos paramos ir Lietuvos liau
dies kova nebuvo beviltiška, bet baigėsi lai
mėjimu. Tarybų Sąjungos laimėjimas yra ir 
Tarybų Lietuvos lietuvių tautos laimėjimas. 
Tik Tarybų Sąjungos tautų eilėse būdama lie
tuvių tauta gali patenkinti savo teisėtus sie
kimus teritoriniu atžvilgiu. Plutokratinė Lie
tuva per 20 r ietu nepajėgė ir negalėjo pajėgti 
išspręsti Vilniaus klausimo, kurs teikė lietu
vių tautai daug nelaimių ir pažeminimų, o 
Tarybų Lietuvoj senasis Vilnius yra mūsų 
respublikos sostine (audringi plojimai).

Jau arti laikas, kada lietuvių tauta, eidama 
po Tarybų Lietuvos vėliava, kartu su visomis 
tarybinėmis tautomis pasieks galutinio laimė
jimo, sujungs visas lietuviškas žemes, pamins 
po kojų amžinuosius priešus vokiškuosius gro
bikus ir patieks jiems savo sąskaitą už visas 
padarytas jai skriaudas, už aukas ir griuvė
sius (audringi plojimai).

(Bus daugiau)

•(Tąsa)
Negalima nepažymėti tokių šaunių partizanų 
vadų, kaip deputatas Miceika, partizanų va
dovai ir partizanai, Juozas Olekas, Stalionisj 
Juozapavičius, Petraitis, Solominas, Ežerskis, 
Genys, Raguotis, Mančunskas, Afoninas, Sa
kalauskas, Albertas Barauskas, Pliatkus, Sa
kalauskas, Jonas Olekas, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputatas Kutka, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai Tamulevi
čius, Paunksnis, Ražanauskas ir daugelis, dau
gelis kitų didvyriškų kovotojų.

Tarybų Lietuvos vyriausybė lietuvių tautos 
vardu dėkoja visiems tarybiniams partiza-t 
nams ir partizanėms, savo kova prieš vokiš
kuosius fašistus, priartinusiems Tarybų Lietu
vos išvadavimą, ir siunčia jiems karštą sveiki
nimą (audringi .plojimai).

Lietuviškoji Divizija Kovoj dėl Lietuvių 
Tautos Gyvybės ir Garbės

Rankas sudėję nesėdėjo ir tie Lietuvos ta
rybiniai patriotai, kurie laikinai pasitraukė į 
Tarybų Sąjungos gilumą. Jie ten išvyko, kad 
galėtų susiorganizuoti ir sutelkti jėgas toli
mesnei kovai dėl Tarybų Lietuvos išvadavimo. 
Tarybų Lietuvos vyriausybės ir Lietuvos Ko
munistų Partijos (bolševikų) Centro Komi
teto šaukiami tūkstančiai jų stojo į 1941 m. 
gale įkurtąją Raudonosios Armijos N. Lietu
viškąją Šaulių Diviziją. Tos mūsų Divizijos 
kovos kelias, greta .partizanų kovų, įrašė daug 
šlovingiausių puslapių į istoriją mūsų tautos 
kovų prieš vokiškuosius grobikus. Savo šaunią 
kovą už lietuvių tautos gyvybę, garbę ir lais
vę Lietuviškoji Divizija pradėjo tolimoj Ru
sijos žemėj, Oriolo srity. Neužmirštamose 
1943 m. liepos mėnesio kautynėse mūsų Di
vizija, kovodama petys į petį su rusų, ukrai
niečių, baltarusių ir kitų Tarybų Sąjungos 
tautų kariais, buvo dalyvė žymėtinos perga
lės, kuria visada didžiuosis mūsų tauta. Gana 
pasakyti, kad vien tik Oriolo kautynėse Lietu
viškoji Divizija sunaikino 13,000 vokiečių ka
reivių ir karininkų. Jei peržvelgti Lietuvos 
karo istoriją nuo seniausių laikų, vargiai ar 
buvo kitos tokios kautynės, kuriose lietuviai 
tiek daug priešų nudėjo, išskyrus Žalgirio 
kautynes. Tą sunaikintų hitlerininkų sąskaitą 
Lietuviškoji Divizija dar žymiai padidino nar
siai kovodama Baltarusijos žemėj, pkkėliui į 
Lietuvą. O šių metų liepos mėnesį, naujo Žal
girio mėnesį, mūsų Divizija kartu su perga
lingąja Raudonąja Armija įžygiavo į gimtąją 
Lietuvos žemę, kur toliau triuškina vokiškuo
sius grobikus. Prisiekę mirti, bet priešo ne
praleisti, mūsų Divizijos kariai paskutinėse 
kautynėse didvyriškai atrėmė atkaklias prie- 

. šo atakas ties X----------- miestu, padarė vo
kiečiams didelių nuostolių, pamušę 23 tankus 
“Tigrus” ir naujai išgarsinę garbingą Lietu
viškosios Divizijos vardą. Su karšta savo tau
tos meile, su didžiu mylimojo Lietuvos krašto 
išsiilgimu, su begaliniu patriotizmu, su lieps
ninga neapykanta priešui kovojo Lietuviško
sios Divizijos kariai, nebodami jokių vargų 
ir kliūčių. Bet jie pasiekė savo tikslo, jie grį
žo pas savo tautą, grįžo į Lietuvą, kaip nuga
lėtojai, nešdami savo tėvynei laisvę, įrodyda
mi visam pasauliui lietuvių pasiryžimą ir su
gebėjimą tą laisvę apginti. Jie žino, kad Ta
rybų Lietuvos vėliava yra lietuvių tautos per
galės vėliava, jie yra tikri, kad po Tarybų 
Lietuvos vėliava, po Lenino - Stalino vėliava 
lietuvių tauta eis į vis naujus ir naujus laimė
jimus visose srityse.

Lietuvių tauta gali didžiuotis savo didvy
riška Divizija, kurios dabar jau 5600 karių 
yra apdovanoti Tarybų Sąjungos ordinais ir 
medaliais, iš kurios tarpo išaugo tokie nepa
laužiami vyrai, kaip Tarybų Sąjungos Didvy
ris leitenantas Vaclovas Bernotėnas ir Tarybų 
Sąjungos Didvyris raudonarmietis Viktoras 
Jacenevičius, kaip Kavoliūnas ir Ręstas, ži- 
vatkauskas ir Vilenskis, Aleksandravičius ir 
Kudla, Sipavičius ir Jurevičius, kaip broliai 
Stankai. Mūsų divizijos eilėse tauriais tarybi
niais patriotais ir narsiais kariais pasireiškė 
visiems žinomi Lietuvos karininkai — gene
rolas majoras Vladas Karvelis, pulkininkas 
šurkus, pulkininkas Urbšas, pulkininkas Mo
tieka, pulkininkas Petronis, majoras Simo
naitis, majoras Tugaudis ir kiti, ir senieji ka
driniai Raudonosios Armijos karininkai lietu
viai — generolas majoras Jonas Macijauskas, 
pulkininkas Kęselis, pulkininkas Bartašiūnas, 
majoras Rutkauskas ir kiti. O greta jų iškilo 
daug jaunų karininkų, tarybiniais laikais įsto
jusių į Vilniaus karo mokyklą arba išėjusių 
karo* mokyklą tėvynės karo metu.

Tarybų Lietuvos vyriausybė lietuvių tautos 
vardu siunčia liepsningus sveikinimus ir gilią 
padėką N. Lietuviškajai Šaulių Divizijai, gar
bingai atnešusiai’į tėvynę pergalėmis apvaini
kuotas vėliavas (audringi plojimai).

Lietuvių Tauta Nenulenkė Galvos Prieš 
Hitlerininkus.

Mes žinome, kad lietuvių tauta, būdama 
laikinai vokiškųjų okupantų pavergta, nebuvo 
jiems nuolanki, bet atkakliai priešinosi. Ji su 
panieka atrhetė visus okupantų viliojimus. 
Nepasisekė ir įvairaus plauko išdavikams ir 
liaudies priešams įkalbėti lietuvių tautai klus-



Tre&adienis, Gruod. 27, 1944

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
lūs prisidėjot darbu ir aukom?

M
Laisve—-Liberty,Lithuanian Daily Trečias puslapis

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Kitos Moterys Tiek Daug 
Nekentėjo, Taip Nedirbo

“Jokios kitos moterys tiek daug nenukentėjo nei taip 
sunkiai dirbo. Dabar jos turi už tai atlyginimą”, pa
reiškė amerikietis korespon dentas W. H. Lawrence 
apie Sovietų naują moterį.

Sovietų moterys išeina iš 
karo su naujomis privilegi
jomis, naujame laipsnyje ir 
naujoje pagarboje. Tą viską 
jos užsipelnė su daugiau 
kraujo, prakaito ir ašarų, 
tariant Winston Churchill’o 
fraze, negu moterys kurio 
kito krašto ant žemės vei
do. Jau yra sakyta pirmiau 
ir gal bus pakartojimu, ta
čiau taip pat tiesa, kad So
vietų Sąjungos moterys ne
mažame laipsnyje turi būti 
kredituojamos už išgelbėji
mą šio krašo nuo vokiečių 
armijos galingo smūgio.

Čionai daugiau, negu ku
riame kitame kariaujančia
me krašte, moterys greta 
wru kovoja išvijimui atgal 
isibriovėlio. Jos vis tebe- 
skrnido kovos lėktuvais’ir 
bnmberiais. Jos valdo ma
šininius ir rankinius šautu
vus. Jos tarnauja priešo se
kretu rinkėiomis ir parti-

mašinos dominuoja, didelė 
didžiuma visko buvo namie 
pagamina ir didžiumą dar
bo atliko moterys.

Jūs matysite moteris, jau
nas ir senas, dirbant ant 
gelžkelių, vairuojant tro- 
kus, kraunant prekes. Ir 
pilkšvomis ankstybo ryto 
valandomis, šalčiausią žie
mos naktį Maskvoj matysi
te tūkstančius moterų su 
mažais geležiniais matikais 
valant ledą nuo miesto gat
vių, po kelis colius vienu 
baru. Jūs matysite jas ilgo
se linijose prie krautuvių 
per ilgas valandas laukiant 
kelių šimtų gramų duonos 
ar litro pieno arba poros 
čeverykų.

Aukštesniame laipsnyje 
jos pirmauja sąstatuose 
Maskvos gražiųjų baletų, 
teatralinių perstatymų ir 
simfoniškų orkestrų, kurie 
linksmina Raudonosios Ar-

Filmų žvaigždė Constance Bennett Industrial Union 
of Marine and Shipbuilding Workers (CIO) lokalo 39- 
to susirinkime. Ji renka darbininkų pasižadėjimus įnešti 
į CIO karo fondą savo dvylikos valandų uždarbį. Ji ste
bisi darbininkų duosnumu. Susirinkime dalyvavo 9,000 
unijistų.

ŠEIMINIUS

Vaikas Gailestį Savųjų 
Išreiškė Suteikimu 
Džiaugsmo Kitiems

Rochesteriečiams Pro
ga Pasiklausyti Birutos 

Ramoškos Dainy
zanėmis užnakalvje priešo 
linijų. Ir, žinoma, jos taip 
pat yra ne tiek žavinguose, 
bet ne mažiau būtinuose 
dj»rhnn«p transporto ir ar- 
yniiai tarnybos — paruoši
me maisto, siausme sužei
stu ir panašiuose eiliniuose 
darbuose, kuriu atlikimu 
ios naliuosnoia sveikus vv- 
rus fronto liniiu nareip-om.

Jos sudaro didele didžiu
ma darbininku šanose ir že
mės ūkvie. kurie apginkla
vo. navplp-vdino ir anrentrė 
■Rjmclnnpin Armiia ir Sovie
tu 7TnnnPs nėr virš tris il- 
mis rnptiiq pršaus karo, kn- 
ripmp Snviptn Saiunans bu- 
viiRieb’ orprinnsieii industri
es ir žemdirbvstės rajo
nai tano naciu armiiu pa- 
PTnbt.i ir Sovietam reikėjo 
isisteiirti nauias bazes p*avi- 
vrnn rpikmomi. Jungtiniu 
Valstiiu ir Britanijos erv- 
ventoiai žino anie didelius 
kiekius lend-lease pagalbos
rnnklais ir maistu, kuriuos 
iii kraštai davė savo rusiš
ka i«m talkininkui. Tačiau 
•faVfnq vra. kad didžiausias 
kioViq PnqiinR reikmenų, 
npkelbant anie fronto liniiu 
transnorta. kur Amerikos

Today's Pattern,

mijos personalą ir civilinius 
I užfrontyje, desperatiškai 
kovojančius išgelbėjimui sa- 

■ vo krašto. Tūkstančiais jos 
suėjo į nesuskaitomas vy
riausybės raštines, kurios 
veda šią centralizuotą eko
nomiją, užimdamos vietas 
vyrų, iššauktų armijos pa
reigoms.

Tas duoda įžvalga į vie
nos rūšies pasiaukojimą, jų 
padarytą pergalei. Kiti pa
siaukojimai, žiūrint viso pa
saulio atžvilgiu, gal nebūtų 
itaip svarbūs, bet rusų mo
terys, kaip kad moterys vi
sų kraštų, mėgsta naujus 
drabužius, liuoslaikį pabūti 
su savo vaikais, ir kitus pa
togumus, kokius normalūs 
taikos laikai duoda mote
riai.

Čionai karo įkarštyje di
džiumoje jos apsiėjo be 
naujų drabužių visiškai. Jos 
lopė ir taisė senuosius ir 
kartkartėmis taisė batus.

gaunama 12 iki 20 ir 30 iki 40 
dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
i

Medžiagos, kurios einą į 
lūpoms dažus ir kitus kos- 
metikus yra reikalingos 
svarbesniam tikslui — už
mušti vokiečius, tad jos di
džiumoje apsiėjo be tų pa- 
gelbininkų grožei, laikomų 
nepavaduojamais moterų 
džiaugsmui visam pasaulyj.

Bėgiu 25 metų Sovietų 
vyriausybės gyvavimo jos 
nuprogresavo medžiaginiai 
ir aišku, kad valstybė trok
šta duoti joms kožną progą 
eiti pirmyn...

Ponas Lawrence savo 
pranešime aiškiausiai paro
do, jog karui laimėti neuž
tenka gerų norų — linkėji
mų. Parodo, kad Sovietų 
Raudonoji Armija ir visi 
Sovietų žmonės laimi tas 
milžiniškas pergales ne ko
kiais stebuklais, bet begali
niu visų pasiaukojimu vie
nam bendram tikslui, atsi
sakymu nuo daug ko var
dan tos pergalės.

Sovietų moterys tame vi
skame įdedamos kupiną da
lį savo pastangų įgyja savo 
krašte ir visame pasaulyje 
pagarbos ir padėkos. Tik 
toks kelias ir visų kraštu 
moterims yra tikras kelias 
į pilną lygybę, garbę ir švie
sesnę ateitį.

Amerikos daugelyje por
tą ir pereinamosiose kem
pėse yra įsteigta Didvy
riam Telefonų Fondai. 
Juos palaiko žmonių aukos, 
kad iš toli parvykstanti ar 
toli išvykstantieji kariš
kiai galėtų telefonuoti sa
vo namiškiams, nežiūrint, 
ar jie turi pinigų, ar netu
ri. Fondas padengia kario 
telefono lėšas. Atsitikime 
namiškių buvimo kur nors 
kitame šalies gale ar kraš
te, kartais tos lėšos susida
ro labai didelės, ne bile ku
ris karys .turi po ranka tiek 
pinigų.

Aną dieną 12-kos metų 
berniukas Claire Whitesell, 
Miami, Florida, atsiuntė 
per tenykštį laikraštį tam 
fondui $15. Greta savo au
kos berniukas paaiškino, 
jog jis tuos pinigus uždir
bo pardavinėdamas laik
raščius. Kad jis tai daro 
gailėdamas didvyrio savo 
brolio ir liūdinčios motinos. 
Jis sakė, kad jo brolis per
eitomis Kalėdomis negalėjo 
telefonuoti motinai, nes bu
vo ant laivo kelyje į pietinį 
Pacifiką. O šiemet, sakė 
berniukas, brolis taipgi ne- 
telefonuos, nes “jau randa
si danguje.”

“Prašau leisti už tuos 
$15 kuriam vaikinui tele
fonuoti savo motinai Kalė
dų dieną. Aš žinau, kad jai 
tas bus taip malonu, kaip 
kad. būtų malonu mano ma
mai,” sakė berniukas ati
duodamas savo ilgo laiko
tarpio uždarbį kurios nors 
nepažįstamos motinos 
džiaugsmui.

Nesant laiko ilgai mirkyti 
džiovintas pupeles (binzus), 
užpilti verdančiu vandeniu ir 
leisti pastovėti apie valandą 
laiko. Tuo būdu per valandą 
suminkštins netoli tiek, kiek 
suminkštintų mirkymas per 
naktį šaltame vandenyje.

Acorn arbūzą (Squash) ap
saugoti nuo perdžiūvimo pe
čiuje reikia kepti perpjautąja 
puse žemyn ant pataukuotos 
blėtos. Savos sultys išlaiko 
drėgmę ir neišeinąs lauk ga
ras greičiau arbūzą iššutina- 
iškepa.

Biruta Ramoška, paskubu
sioji lietuvaitė soprano, gruod. 
30-ta išstos soliste su Roches
ter Civic Orkestrą, Eastman 
Auditorijoj, Rochester, N. Y. 
Programoje bus paties žymiojo 
muziko Oscar Straus kūriniai.

Biruta Ramoška

Ramoškaitė pirmu kartu pa
traukė Mr. Straus’o atydą vai
dindama Nadinos rolę jo “Šo
koladiniam Kareivėlyje.” Jos 
balsas ir gabumai jį taip sudo
mino, jog jisai pakvietė Biruta 
savo gastrolėm Kanadoje per
eitą sezoną. Populiariškam pa
geidavimui patenkinti, turą 
buvo pakartota vasarą. Turoje 
Ramoškaitė gavo pripažinimą 
pirmąjį po paties muzikos 
meistro.

Biruta šiemet reguliariai da
lyvauja radijo programose ir 
turi savo datų sąrašuose eilę 
svarbių koncertų ir operetiškų 
išstojimų. Jinai, kaip žinia, 
dainavo ir metiniame dienraš
čio Laisvės koncerte, kur jos 
kožną dainą lydėjo audringos 
ovacijos. Kai kurie žmonės at
vyko iš toli ją išgirsti. Roches
teriečiams per toli į mūsų kon
certus atvažiuoti, ypatingai 
dabar, karo laiku. Tad reikia 
tikėtis, jog daugelis pasinau
dos proga išgirsti tą Amerikos 
lietuvių dainos žvaigždę žy
miajame Rochesterio dainos- 
muzikos centre — Eastman 
Auditorijoj.

Vandenyje verdami be lukš
to kiaušiniai (poached) ma
žiau lips prie- blėtos, jeigu 
pirm pilant vandenį blėta bus 
buvus gerai aliejuota, ar tau
kuota. : ,

Vaisių Pudingas.
Švenčių sezonu pakeliuo

se parduodamieji “plum” 
pudingui produktai visiškai 
nėra slyvų, kaip spręstam 
iš vardo.. šviesieji daromi 
visai be slyvų. Ir savo for
ma tie pudingai išeina dau
giau panašūs į vaisinį pyra
gą — kieti. Kepami jie pe
čiuje, šutriai, uždengti.

Štai receptas vieno iš to
kių beslyvių pudingų. Kie
kis imta 16-kai porcijų. Da
rant daugiau ar mažiau, 
atitinkamai imti ir propor
ciją produktų. Kadangi 
daug darbo prie sutaisymo, 
tad gal geriau iš karto da
ryti daugiau, ne mažiau. 
Padėtas tinkamoj vietoj tas 
valgis gali išbūti geras ilgą 
laiką. Imti:

Puoduką besėklių šviesių 
razinkų

puoduką supjaustyto su- 
cukruoto (candied) sauso 
citrono ar grapefruit žievės 

puoduką supjaustytų su- 
cukruotų vyšnių ar ananaso 
(pineapple)

ketvirtadalį puoduko su
pjaustytos apelsino (or
ange) lupynos

puoduką (ankštai pridė
tą) minkštų duonos trupi
nių

gerai pripildytą puoduką 
sukapotos taukinės (suet)

puoduką cukraus 
pusantro puoduko persi

jotų, geros rūšies miltų
šaukštuką kepamos (ba

king) sodos
šaukštuką druskos 
ketvirtadalį šaukštuko 

tarkuoto nutmeg
didelį, suplaktą kiaušinį 
puoduką pieno.
Sumaišyti duonos trupi

nius su taukais, sudėti vai
sius, pirm to supjaustytus 
ir sumaišytus su sausaisiais 
produktais, kad vaisiai ne
būtų krūvomis sulipę, vie
nodai įsimaišytų tešlon. 
Sumaišyt suplaktą kiaušinį 
su pienu ir pamažu supils- 
tyt nuolat maišomon tešlon. 
Užbaigta tešla turi būti a- 
pykietė. Pieno biskį palikti, 
jeigu atrodytų gana pirm 
supylimo viso.

Gatavą tešlą supilti į dvi 
pasviestuotas gilias blėtas 
ar į didelius kenus, kuriuos 
gali sandariai uždengti. 
Keno viršuje turi likti apie 
trečdalis tuščios vietos. Už
kloti vaškuota popiera, san
dariai uždangstyti virše
lius ir taip šutinti pečiuje 
apie 3 valandas.

Iškepus, išimti iš pečiaus, 
nudengti ir leisti atšalti. 
Atšalusio pudingo kenus 
aprišti audekliniais dang
čiais ir padėti šaltoje vieto
je per trejetą dienų, susi- 
stovėti. Valgosi šaltas. Bet 
kas nori karšto, galima at
šildyti, maždaug panašiu 
būdu, kaip ir kepant. At- 
šildymas lengvu šutinimu 
ima apie valandą laiko.

Kadangi yra sausas, sta- 
lan duodama su kokiu nors 
skystu sosu, uogiene ir tt. 
Vaikai mėgsta riekutę sau
so pudingo suvalgyti tarp 
valgių.

. Iš vakaro išvirtos pusry
čiams košės mažiau sulips į ga
balus, atšildant, jei pirm mai
šymo leisite visiškai perkaisti 
ant lengvos ugnies.

Kas Nerokuoja, Nesaugo 
Centų, iš To Atima Viską

Denveryje, Colorado val
stijoje, šiomis dienomis 
gauta atvirutė iš Athenų 
Graikijos. Ant atvirutės 
buvo šešių ‘bilijonų (6,000,- 
000,000) drachmų vertės 
pašto štampų.

Pirm įsigalėjimo fašizmo 
drachma buvo verta netoli 
pusantro cento amerikoniš
kais. Pradžioj karo buvo 
nupuolus žemiau trijų 
ketvirtadalių vieno cento. 
Taigi, einant prieškarinė
mis kainomis, atsiųsti iš 
Graikijos į Jungtines Val
stijas vieną atvirutę kai
nuoja bilijonai centų.

Žinoma, graikų liaudies
negalima kaltinti dėl tos pa
dėties. Naciai apiplėšė tą 
kraštą. O kada didvyriško
mis kovomis prieš nacius 
žmonės išvijo nacius, ant jų 
sprando užsirioglino, jiems 
nori atimti galią savieji iš
naudotojai, visoki kvislin- 
gai. Jie paleido visą galią 
juodajam turgui, paleido 
kainas skristi į padanges, 
užleido ant krašto juodąją 
infliaciją, kad kelt plėšikai 
galėtų susigrobti į savo 
rankas viską, kas beliko na
cių nespėta sugrobti.

Graikų žmonės, kaip ži
nome, nori valdytis patys, 
nori tai anarchijai padary
ti galą, bet juos savieji 
kvislingai, su pagelba Ang

lijos reakcionierių, už tai* 
šaudo. Tad gi, Graikijos 
liaudis nėra kalta, kad ji 
yra priversta bilijonais 
mokėti už paštinę markę 
atvirutei, bilijonais mokėti 
už kožną kąsnį, už men
kiausią reikmeną arba 
skursti, badauti.

Bet mes, turėdami laisvę 
ir išteklių, turėdami demo
kratinės vyriausybės talką 
prieš kainų kėlikus — Kai
nų Administraciją — būtu
me kriminališkai kalti, jei
gu leistume kainoms užkilti 
į padanges. Jeigu dėl tin
gėjimo saugoti centus, ko
voti už juos, daleistume 
saujai grobikų viską nuo 
žmonių suglemžti. Grobi
kams davus valią, netruk
tų kraštas prieiti prie to
kios padėties, kad būtume 
priversti už viską mokėti 
desėtkais, toliau tūkstan
čiais, o paskiau ir bilijonais 
dolerių. Ir niekam nebūtų 
svarbu, turime mes ar ne
turime iš ko mokėti; moka
me ar nemokame bilijonais 
rokuoti; turime ar neturi
me tam laiko.

Rūgo j an tiems prieš kainų 
kontrolę patarkite per šven
tes pasipilti maišą grūdų 
ar prisikarpyti popieriukių 
ir bandyti priskaitliuoti 
nors vieną bilijoną (tūks
tantį milionų). T-a.

Brooklyno Moterys
Brooklyn© Moterų Kliubo ir 

mezgėjų susirinkimas įvyko 
19 d. gruodžio. Nors vakaras 
pasitaikė labai šaltas, vienok 
suėjo nemažas būrys draugių.

Vakaro tvarkos vedėja iš
rinkta draugė S. Petkienė. Iš 
pirmininkės, d. Petrikienės, ra
porto, pasirodė, kad dabarti
niu laiku turime kelias sergan
čias drauges, būtent Urbaitie- 
nę, Stasiūnienę ir drauges 
Tamsonienę ir Skirmontienę. 
Draugė Andruškevičienė buvo 
susirgus, bet užtektinai sustip
rėjus, jau dalyvavo susirinki
me. Linkime draugėms greitos 
sveikatos.

Draugė Petrikienė išdavė 
platų raportą iš konferencijos, 
kuri buvo šaukiama “Ameri
can Friendship with Soviet 
Union.” Draugė Petrikienė 
pranešė, kad buvo smagu da
lyvauti konferencijoj, kur di
džiausia našta darbo*neša mo
terys.

Aplaikėme padėkos laišką iš 
“New York War Fund” komi
teto už $81 aukų, kurios su
rinktos per mūsų nares.

Į ALDLD Apskričio būsimą 
konferenciją išrinktos seka
mos narės: B. E. Senkevičienė- 
nė, E. T. Mizarienė, S. Petkie
nė, K. Petrikienė, H. Andriuš- 
kevičienė ir S. Sasna. Darink- 
tos prie komisijos, kuri parū
pins pietus delegatams laike 
konferencijos, draugės Leva- 
nienė ir Augutienė.

Laisvės gaspadorius, d. P. 
Buknys, atsilankė pakviesti 
mūsų geras gaspadines į dar
bą įvykstančiam Laisvės jubi- 
lėjiniam bankiete, kuris atsi
bus 28 d. sausio, po Laisvės 
šėrininkų suvažiavimo. Kaip 
visuomet, taip ir šį sykį, drau
gės, be jokių diskusijų, apsiė
mė šį didelį darbą atlikti. Ap
siėmė sekamos draugės: Augu
tienė, Depsienė, Levanienė, Mi
sevičienė, Kanopienė ir Yakš- 
tienė.

Neužtenka, kad mūsų drau-

ges apsiima dirbti Laisvės pa
rengimuose, dar nutarėm pa
sveikinti Laisvę per suvažiavi
mą su dešimtine. Taipgi išrin
kome delegatę, d. Ripinskienę, 
atstovauti mūsų kliubą suva
žiavime.

Na, ir priėjome prie rinkimo 
valdybos sekantiems metams. 
Draugė Petkienė paaiškino ke
liais žodžiais, kad mes tiki
mės, jog visa valdyba apsiims 
tarnauti ir sekančiais metais, 
be jokių pamainymų, nes tai 
karo laikas. Kad mes norime 
pasekti mūsų prezidentą Roo- 
seveltą, kuris apsiėmė būti mū
sų šalies vadovu, nenorėdamas 
apleisti vietą šio karo momen
tu ir pakenkti karo eigai. Po 
tokio paakstinimo - prašymo, 
senoji valdyba ir pasiliko dirb
ti dar metus laiko. Visos drau
gės labai gerai atliko užduotį 
šiais metais, tikimės, kad taip 
pat gerai vadovaus mūsų kliu- 
bui ir ateinančiais metais. Val
dyboj įeina šios draugės: Pir
mininkė — K. Petrikienė, pro
tokolų sekretorė — B. E. Sen- 
kevičienė, finansų sekretorė — 
J. Augutienė, iždininkė — O. 
Depsienė.

Po susirinkimui, mūsų darbš
čioji draugė Augutienė tuojau 
pakvietė visas drauges prie 
stalo ant arbatos ir jos pačios 
kepto pyrago. Dėlei įvairumo, 
d. Senkevičienė atnešė pirkti
nių pyragaičių. Valgom visos, 
linksminamės ir nežinome, ka
me, dalykas. Tuojau draugė 
Augutienė išaiškino paslaptį. 
Sako: “Draugės, aš sykį paža
dėjau iškepti pyragą vienam 
parengimui, ir nepadariau. Tai 
dabar, kad atsilyginti, iškepiau 
ir, štai, valgot.” Ačiū draugei 
Augutienei už pavaišinimą.

Bevalgant, įstojo viena nau
ja narė į kliubą. Draugė N. 
Kaulinienė, kuri per vakarą 
dirbo krautuvėlėje prie drabu
žių siuntimo į Lietuvą, užėjo 
į mūsų susirinkimą. Sužinojo
me, kad ji dar ne narė, tai ir 
įstojo. Eva.
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

Trečiadienis, Gruod. 27, 10 M

ma bus kur kas didesnė.
Linkiu visiems Laisvės skai

tytojams ir LLD nariams kuo 
geriausių Naujų Metų.

(Tąsa)
“Tuo laiku, kai Vilniaus gatvėse siau

tė mūšiai, tai mūsų lietuviškasis Raudo
nosios Armijos junginys įžengė į Lietu
vos žemę kitoje fronto dalyje, ir didvy
riškai kovoja dėlei savo tėviškės išlais
vinimo. šis lietuvių junginys jau pasižy
mėjo garbingomis kovomis ir pergalė
mis. Lietuviškieji pulkai atvadavo dau
giau kaip 200 miestų, miestelių ir kaimų 
ir nušlavė apie 18 tūkstančių hitlerinin
kų.”

Generolas Macijauskas, šalia kitko, 
pranešė, jog daugiau kaip 4,000 lietuvių 
kareivių ir oficierių yra apdovanoti So
vietų ordenais ir medaliais, o leitenantui 
Bernotenui ir kareiviui Jacenevičiui su
teikta titulas Sovietų Sąjungos Didvyrio.

Kada Vilnius, Lietuvos sostinė jau bu
vo išlaisvintas, mūsų garsioji poetė Sa
lomėja Neris eilėse “Valio — Tarybų 
Lietuva” sekamai išreiškė jausmus visų 
lietuvių, begrįžtančių iš Sovietų Sąjun
gos laisvinti savo prigimtą šalį:

“Į ten, kur padegti liepsnoja
Sodybų gimtinių stogai...
Per gaisrą, pūgą, per pavojų, 
Tolyn, į vakarus, draugai!
“Sūnai, vaduokit iš vergijos!
Tėvynė šaukia vakaruos.
Ugniaviečių karštų žarijos 
Kerštu širdyse težėruos!...”

tuojau reiškė norą stoti į lietuvišką Rau
donosios Armijos diviziją. Daugybė žmo
nių atėjo į atitinkamus organus ir pra
šėsi priimami j kariuomenę savanoriais. 
Vietiniai gyventojai, sutikę lietuviško
sios divizijos karius, tuojau kviečiasi pas 
save į namus, vaišina, kuo turėdami.

Didis džiaugsmas buvo tąrpe lietuvių 
kovūnų, tarp lietuvių grįžtančių laisvin
ti savo šalį. Dar didesnis džiaugsmas bu
vo Lietuvos laisvinamųjų žmonių.

Tik tuo džiaugsmu dar nesidžiaugė 
šimtai tūkstančių jaunų Lietuvos vyrų, 
moterų ir merginų, išvarytų į baisią ka
torgą Hitlerio Vokietijon dirbti. Jų var
gai, kančios ir daugelio mirtis, kol kas, 
mums dar yra nežinoma, tartum už sto
rų mūro sienų. Gal būti mes suprasime 
nelaimingų tremtinių padėtį iš Antano 
Venclovos eilėraščio: “Laiškas iš Vokie
tijos”, kuris pavaizduoja nelaimingųjų 
jausmus:

Nepažintum manes, o brangusis, 
Jei netyčia sutiktum mane!
Tu manytumei šmėklą išvydęs 
Neramiam ir skausmingam sapne.
Tolimoj ir tamsioj Vokietijoj,
Vos pilka ima aušti diena,
Aš jau stoviu prie fabriko staklių, 
Vos gyva, sumušta, alkana.
Vis žemiau kasdien lenkias išbalus
Ir išvarginta mano kakta.
Per dienas dirbu aš vergo darbą, 
Keikiama, užguita, užplakta.

Lietuvių Divizija Kovoj
“Tarybų Lietuva” iš rugpjūčio 3 die

nos sekamų pateikė davinių apie lietuvių 
divizijos kovas už išlaisvinimą Lietu
vos.

Birželio pabaigoje lietuviškoji Raudo
nosios Armijos divizija dalyvavo kauty
nėse priėjimuose prie Lietuvos. Iš karto 
mūsų divizija turėjo gynybinį uždavinį, 
bet besivystant puolamiesiems veiks
mams, perėjo į puolimą ir mūsiškiai.

Lietuviškosios divizijos kariai į kau
tynes ėjo pakelta nuotaika. Visi troško 
kuo aktyviausiai triuškinti priešą, kuo 
greičiau patekti į savo gimtąjį kraštą. 
Atkakliais mūšiais miškuotose ir baloto
se vietose mūsų kariai praėjo 55 km., iš
vadavo iš vokiečių okupacijos 97 gyve
namąsias vietoves ir tris geležinkelio 
stotis. Divizijos paimtų laimikių tarpe 
yra 4 priešo sandėliai su karine medžia
ga. Priešui padaryta skaudžių nuosto
lių gyvąja jėga ir technika. Paimta ge
rokas būrys vokiečių į nelaisvę.

Už narsumą, parodytą kautynėse, 
daugelis divizijos kovotojų ir karininkų 
buvo apdovanoti ordinais ir medaliais. 
Iš N armijos vadovybės per įsakymą lie
tuviškoji divizija gavo pagyrimą.

Kada po įtemptų žygių divizijos ka
riai pasiekė Lietuvą, jų susijaudinimas 
pasiekė aukščiausį laipsnį. “Grįžome į 
savo brangiąją Lietuvą!” — kalbėjosi 
kovotojai ir visų veiduose švytėjo šypse
na. i

Jau pirmųjų išvaduotosios Lietuvos 
rajonų gyventojai pasitiko mūsų karius 
labai šiltai, žmonės labai džiaugiasi su
žinoję, kad yra lietuviškasis Raudonosios 
Armijos junginys. Vietiniai gyventojai

A. Laisvydas.
KELIONĖ Į VILNIŲ

Didžiuliame Maskvos aerodrome stovė
jo trimotoriniai “Douglasai”, kada šviesų 
liepos mėnesio rytą mes atvažiavom ma
šinomis į oro stotį. Smarkiai plakė šir
dis, kiekvieno mūsų veide nesunku buvo 
įžiūrėti susijaudinimą prieš šią nepapra
stą kelionę — kelionę į Lietuvos sostinę 
Vilnių, kurio gatvėse dar tebevyko mū
šiai.

Lėktuvai lengvai pakyla į giedrą ryto 
orą. Mes sėdime patogiose kėdėse ir pro 
langus matome didvyriškosios Maskvos 
namus, bulvarus ir bokštus. Tačiau Ma
skva greitai išnyksta mums iš akių, ir 
mes skrendame per žaliuojančius miš
kus, kelių ir upelių išraižytus laukus, vir
šum nežinomų kaimų ir miestelių. Au
syse dar tebeskamba mus Maskvoje iš
lydėjusių draugų laimės linkėjimai, ir ka
da užmerkiame akis, matome likusių 
draugų žvilgsnius, kurie sakyte sako:

— Kokie jūs laimingi... Jūs pirmieji 
pasveikinsite mūsų išvaduotąją sostinę.

Lėktuvo apačioj draikosi lengvo rūko 
debesys, prasiskiria ir vėl susiglaudžia, 
o lėktuvas lengvai neria neužbrėžtu savo 
keliu. Erdviame patogiame lėktuve mes 
jaučiamės daug geriau nekaip miega
majame vagone arba automašinoje, nes 
čia nėra jokio kratymo — lėktuvas 
skrenda lygiai, maloniai.

Mes įskrendame į zoną, kur buvo įsi
veržę vokiečiai. Po mūsų kojomis žemai 
ryškiai matyti, kas vyko šiuose laukuo
se, tarp išlaužytų miškų, ties kelių kryž
kelėmis, ties kaimais ir miesteliais. Ypa
čiai ties didžiąją Maskvos - Minsko auto
magistrale viskas išdeginta. Šimtai kilo
metrų tęsiasi ši mirties zona, kur vokie
čiai išnaikino viską — žmones, namus, 
miškus, geležinkelių stotis — visa, kas 
tik buvo žemės paviršiuje. Dar neužžė- 
lusios žolėmis, dūbso didžiulės aviabom- 
bų išmuštos duobės, artilerijos sviedinių 
kritimo vietos — jos ryškiai matyti, 
skrendant lėktuvu. Viskas išgriauta ir 
išdeginta taip, jog tai ilgus metus paliks 
žmonių atmintyje kaip pasibaisėtino vo
kiečių žvėriškumo liudijimas.

Praskrendam vokiečių visiškai išgriau
tą Smolensko miestą. Teko man jį ma
tyti karo pradžioje. Tai buvo didelis eko
nominis ir kultūrinis centras su puikiais 
namais, gatvėmis, įmonėmis, kultūros į- 
staigomis. Šiandien jis paverstas griuvė
siais, kaip ir šimtai kitų Tarybų Sąjun
gos miestų, kuriuos buvo okupavę ar 
bent prie kurių buvo prisiartinę vokie
čiai.

Fašizmas, kaip baisus maras, karo pra
džioje nesulaikomai ėjo vis tolyn, degin
damas, griaudamas, žudydamas. Dabar 
jis, kaip sužeista gyvatė, Raudon. Ar
mijos smūgių varomas, rieda į vakarus 
prie Vokietijos sienų. Kur dar vakar vy
ko kruvini mūšiai, šiandien jau tolima 
užfrontė.

Mes nusileidome aerodrome ties Bori- 
• sovo miestu, kuris Raudonosios Armijos 

atvaduotas vos prieš kelias dienas. Rau
donoji Armija jau užėmė Minską, ir 
frontas nusikėlė prie Vilniaus, o į rytus 
nuo Minsko dar tebebaigiamos triuškinti 
apsuptos vokiečių divizijos. Toks yra ta
rybinio puolimo stilius, triuškinąs priešą 
greitais, staigiais, netikėtais manevrais, 
apsupąs dideles jo jėgas ir naikinąs jas 
be pasigailėjimo.

Nusileidę aerodrome, mes sutinkame 
grupę Amerikos žurnalistų, jų tarpe — 
žinomąją Anną Louise Strong, kuri ka
daise, 11940 metais, tarybiniais laikais 
lankėsi Lietuvoje ir net knygą apie Ta
rybų Lietuvą parašė. Pasirodo, ji nese
niai atskrido iš Alaskos per Tolimuosius 
Rytus. Susitikimas po tokio ilgo nesi
matymo įdomus ir nelauktas. Bet ilgai 
kalbėti nėra laiko — jie grįžta iš Mins
ko, į Maskvą, o mes sėdame į mašinas va
žiuoti toliau —• į Lietuvą.

(Bus daugiau)

United Cannery Agricultural Packing and Allied 
Workers (CIO) atstovas William De Barry ir jo pa- 
gelbininkės. Jis nuteistas 60 dienų ant “chain gang” 
North Carolinoj falšyvais kaltinimais, būk jis užpuolęs 
ir sumušęs kompanijos agentą. Bet iš tiesų jo nusidėji
mas tame, kad jis padėjo Camel Cigaretų kompanijos 
darbininkams susiorganizuoti i uniją.

WORCESTER, MASS
LLD 11 Kp. Susirinkimas ir 

Laisves Vajus
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 11 kp. susirinkime, d. S. 
Janulis perstatė dar vieną 
naują narį, kurį susirinkimas 
priėmė. Tai iš viso d. Janulis 
šiais metais, tai yra, 1944 m., 
įrašė į 11 k p. 21 naują narį, 
Oi d. P. Plokštis — 2. Viso 
mūsų kuopa užaugo 23 nau
jais nariais. Drg. Janulis ir vėl 
čampijonas mūsų 7-tame aps
krityje. Tai dabar, draugai, vi
si kinkykit kp. susirinkimus. 
Štai, kokis svarbus buvo šis su
sirinkimas. Buvo raportas, kad 
trūksta $25 rinkimų kampani
jos padengimui. Sumetė po $1 
šie draugai: J. J. Bakšys, A. 
Pilkauskas, J. Senkus, P. Sa
dauskas, J. Skliutas, P. Banio
nis, B. Mizara, V. Žitkus, S. 
Janulis, Ig. Lazaravičius, J. 
M. Lukas, P. Plokštis 10 cen
tų. Iš kasos auka $11.90. Ot 
ir sukelta $25.

Nutarta rengti šią žiemą pa
rengimas su teatrališku veika
lu. Pelnas bus skiriamas: pu
sė kp. reikalams, kita pusė 7- 
to apskr. reikalams.

Liet. Pagelbos Teikimo Ko
mitetas raportavo, kad kelios 
savaitės atgal pasiųsta 2,000 
svarų drabužių, virš 15 šimtų 
dolerių pinigais. Dabar vėl pa
siųsta $150 ir, sakė d. Skliu
tas, vėl turi $100 ant rankų. 
Dabar eina rinkliava dėl Lie
tuvos vaikučių pašalpos. Vo
kiečiai — tie rudieji šunys — 
išvogė maistą, drabužius; ką 
negalėjo išvesti, tai sunaikino, 
sudegino namus, daug vaiku
čių yra našlaičiais; jūjų tėve
liai nužudyti, neturi jie kur 
prisiglausti.

Tarybų Sąjungos valdžia ir 
žmonės turi kalnus didžiųjų 
darbų : Reikia priešas mušti,

reikia visko karui pagaminti ir 
į frontą pristatyti, reikia su
žeistus kareivius globoti, rei
kia naminis -frontas tvarkyti ir 
šimtus tūkstančių našlaičių vai
kučių globoti.

Literatūros Draugijos susi
rinkime šiuos visus svarbius 
klausimus diskusuojam ir rū
pinamės, kartu su mūsų bro
liais ir seserimis užjūryje, su- 
šelpimu nuvargintų žmonių. 
Todėl, visi geros valios žmo
nės, ateikite su parama.

Laisvės vajaus reikale teko 
man su d. Bakšiu nuvažiuoti 
pas Laisvės skaitytojus. .Visi 
patenkinti dienraščio turiniu ir 
gražiais raštais bei žiniomis iš 
karo frontų. Kai kur laisvie- 
čiai yra labai svetingi: užsimo
ka už Laisvę ir dar duoda au
kų, užfundina, kad kitą metą 
vėl atsilankytume, štai d. N. 
Kudarauskai. Gražiai įsirengę 
namus, sūnus užbaigęs daktaro 
mokslą, dabar praktikuoja 
miesto ligoninėje. Užsimokėjo 
už Laisvę už 2 metus ir $2 pa
aukojo į Laisvės popieros fon
dą. O mums užfundino. Drau
gai V. ir B. Bernotai užsimo
kėjo už Laisvę ir davė $5.50 
pagelbai Lietuvos žmonių.

Laisvei šiame vajuje už pre
numeratas jau pasiųsta $523.- 
50. Kuomet baigsim vajų, su-

Iki praeitos savaites pu
sės amerikiečiai Leyte salo
je nukovė 11,308 japonus, 
kurių lavonai suskaityti.

Bucharestas. — Rumuni
jos vyriausybė panaikino 
visus įstatymus, kurie bu
vo nukreipti prieš žydus.

Šiemet ant arklių buvo 
“betinta” $1,126,308,645. Jų 
lenktynes lankė 18,000,000 
asmenų.

LIETUVIŠKASTRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ ■

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

| Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
J* sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo- 
Uk se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijoin, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVĖNUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

1r b * i® f_

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STACKS 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
♦

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Jrėngtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

f GREEN STAR BAR & GRILL
1 Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
Ha h

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-869S

. 459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir kl- - 
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

■ HHH
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VENGRŲ VADAS ŠAUKIA AUGA MAŠINŲ STATYBA
ĮSTEIGT visų demokra
tinių partijų vadžia

SOVIETŲ SĄJUNGOJE Vokiečių Žiaurumai Šakių Apskrityje
Maskva. — 1944 m. So-

London. — Cionaitinės ketuose pastatyta sunkiųjų 
Vengru Tarybos pirminin- mašinų virš trečdaliu dau- 
kas, grafas M. Karolyi per 8iau> neSu 1943 m- Numa‘ 
radiją atsišaukė j Vengri- kad 1945 m. bus dve- 
jos gyventojus sukurt tokią 
tautinę valdžią, “kuri ry- traktorių su garinėmis tur- 
motų ant Socialdemokratų dinomis laukams dirbti, ne-

buvęs

partijos, Smulkiųjų Žemės 
Savininkų partijos, Komu
nistų partijos ir ant visų ki
tų priešvokiškų ir priešfaši- 
stinių partijų.”

Grafas Karolyi,
Vengrijos prezidentas po 
pirmojo pasaulinio karo, ra
gina vengrus išstoti prieš 
nacius, iššluoti visus fašisti- j 
nius ir atžagareiviškus ele
mentus iš valdžios ir visuo- ■ 
menės įstaigų, nubausti ka- ! 
rinius kriminalistus, pada
linti didžiųjų dvarų žemes 
bežemiams ir mažažemiams 
ir sumegsti glaudaus drau
giškumo ryšius su Anglija, 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
Sovietų Sąjunga.

NAUJAS NACIŲ IŠRASTAS 
KORIMO BŪDAS

i 
i
|Į 
l

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AMERIKOS LAKŪNŲ 
ŽYGIAI CHINUOJE

Chungking. — Amerikos 
bombanešiai sunaikino 40 
japonų lėktuvų, nuskandi
no vieną jų laivą ir suža
lojo kelis kitus Shantungo 
provincijoj ir Hongkongo 
uoste.

AKINIAM STIKLŲ DARBININKAI. Mažina 
Akiniam Stiklų Šveitėjai, pareMdnjama au 
patyrimu. Naktinis darbas) penki vienuolikos 
valandų šiftai per savaitę, arba penkiolikos 
valandų viršlaikių už laikų ir pusę; gera 
alga, 10% bonų už naktini darbų. Galime 
naudoti vyrus ir moteris, patyrusius centravi- 

mui akinių stiklus, dienom ar naktim.
KREIPKITĖS PO 131-35 AVERY AVENUE, 

FLUSHING, NEW YORK.
(307)

REIKIA VYRO
48 VALANDOS—$40

Patyrimo Nereikia 
Dabar Karinio Darbas 

Geras Po Karo 

EVERGREEN 8-5450 
(X)

BALTIMORE & OHIO LR.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

TROKŲ VAIRUOTOJAMS
KREIPKITE I ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
____________________________________

VIRĖJA IR NAMAMS DARBININKĖ 
Patyrusi. Ideališkos aplinkybės. 1 Vaikas. 

Gera Alga.
KREIPKITĖS PO 919 OCEAN AVE., 

BROOKLYN.
(305)

Šakių apskrityje, kaip ir 
kitose Suvalkijos vietose, 
hitleriniai okupantai siautė
jo itin žiauriai. Per čia pra
ėjo iš įvairių Lietuvos vie
tų bebegdamos rudu jų val
katų gaujos — repatrian
tai. Be jokio pasigailėjimo 
jie plėšė valstiečių turtą, 
atiminėjo vežimus, arklius. 
Už mažiausią pasipriešini
mą šaudydavo vietoje.

Po jų sekė besitraukian
čioji vokiečių kariuomenė. 
Vokiečių kareiviai bėgdami, 
kur tik spėjo, padeginėjo 
trobas, varėsi su savimi 
žmones. Mažus vaikus ir 
negalinčius paeiti senelius 
šaudė vietoje. Į pasislėpu
sius rūsyje mėtė rankines 
granatas. Nuo vokiečių te
roro ypač sunkiai nukentė
jo Lukšių ir kiti Vokietijos 
pasienio valsčiai. Čia iš
griautos visos įstaigos, su
deginta daug gyvenamų na
mų.

Valstiečiai, gelbėdami 
nuo vokiškųjų plėšikų savo 
gyvybę ir turtą, bėgo į miš
kus. Iš vokiečių- nagų iš
trūkęs buvęs Šakių apskri
ties Prekybos Mokyklos in
spektorius pasakoja:

— Atvažiavę gestapo a- 
gentai suėmė ir išvežė ma
no abi dukteris, kurias, 
kaip sužinojau iš žmonių, 
žiauriausiu būdu nužudė. 
Man pavyko pasislėpti ir 
sulaukti Raudonosios Ar
mijos karių.
Tarp Melninkų, Plieniš- 

kių ir Jotiškių kaimų yra 
kitą laisvą ; Draustinės miškelis. Jame 

buvo pasislėpę apie keturi 
išimtai apylinkės valstiečių. 

Japonų caras pripažino, kad Vokiečiai juos užtiko. Pra- 
jų padėtis sunki. i sidė j o sadistinis kruvinas

traktorių su garinėmis tur

gu paskutiniais metais pirm 
karo.

Sunkiosios mašinerijos 
komisariatas pranešė, jog 
li944 m. bendrai buvo pas
tatyta daugiau mašinų, ne
gu paskutiniais prieškari
niais metais; ir tai nežiū
rint to, kad vokiečiai buvo 
nuterioję turtingąją Ukrai

nos pramonę.

ŠVEICARAI NUŠOVĖ AME
RIKOS BOMBANEŠĮ

Zurich. — Vienas Ameri
kos bombanešis netiksliai 
skrido virš Šveicarijos už 

I ketvero mylių nuo Vokieti
jos rubežiaus. Priešlėktuvi
nės šveicarų patrankos nu
šovė bombanešį. 7 lakūnai 
išsigelbėjo parašiutais; 3 
žuvo.

KELIŲ STREIKAS

Washington. —’ Emilia j
miestelyje Italijoje vokie- LONDONO POŽEMINIŲ GELŽ- 
ciai išbandė naują korimo i 
būdą. Jie surišo užnuga
ryje rankas 25-kiem civi
liam italam ir pakorė juos London. — Kalėdų dienoj 
ant geležinių kablių. Kab-1 Londone buvo užstreikuoti 
liai buvo įsmeigti užpakalin visi požeminiai geležinkeliai, 
kaklo, su smailgaliais at
kreiptais linkui smagenų.
Taip pakartas žmogus kan-

• kinasi kelias valandas, iki
miršta.

Tai todėl, kad vyriausybė 
atmetė darbininkų ir tar
nautojų reikalavimą duoti 
jiem po kurią 
dieną vietoj kalėdų.

nią paskelbė valdine Ameri
kos Karo Žinių Įstaiga.

darbas. Visi valstiečiai bu
vo išžudyti.

Šiurpas ir pasibaisėjimas 
nukrečia įėjus į tą miškelį. 
Čia guli vienas ant kito su
virtę kruvini lavonai. Guli 
jauni vyrai ir maži vaikai. 
Čia guli moterys 
plaukiai seneliai.

Šis kruvinas 
barbarų darbas, 
tūkstančiai kitų, 
mūsų tautos keršto.

Besitraukdami vokiečiai 
į Lukšių miestelį, atsivarė 
kaimenę karvių. Pradėjus 
apšaudyti artilerijai, jie, 
palikę gyvulius, išlakstė. 
Vietinis valstietis, pama
tęs, kad vokiečiai nubėgo, 
pradėjo karves skirstyti į 
visas puses, kad vokiečiai 
jų nesugaudytų. Tuo metu 
atlėkę vokiečių lėktuvai ir 
pamatę 
pradėjo 
užmušė 
bulių, 
naudoja 
technikos priemones dides
niam mūsų krašto nuterio- 
jimui.

Raudonosios Armijos iš
vaduotuose valsčiuose pra
sidėjo intensyvus atstato
masis darbas. Sudaryti ta
rybinės valdžios organai — 
vykdomieji komitetai, ku
rie rūpinasi greitesniu nor
malaus gyvenimo atstaty
mu. Valstiečiai jau nuvalė 
žiemkenčių derlių, baigia
mas valyti vasarojus. Dau
giau nuo vokiečių okupaci
jos nukentėjusiems valstie
čiams derliaus valymo dar
buose padeda mažiau nu
kentėjusieji. Pamažu gyve
nimas įeina į normalias vė
žes. šakietis.

it žila-

vokiečių 
kaip ir 
šaukiasi

f 

laukuose gyvulius, 
mėtyti bombas ir 
keturias karves ir 
Hitleriniai žvėrys 
Visas savo turimas

WORCESTER, MASS. KRIENO AFORIZMAI

Amerikos lakūnai smoge 
nacių gelžkelių mazgam.

Amerikos lakūnai vėl puolė 
japonus Iwo saloj.

Kas Ką Rašo ir Sako BUY WAR BONDS
Reikia mechanikų prie trokų. 90c j valandą 
pradžiai. $1.35 virš 40 valandų. Daug virš
laikių. Duodam premiją dirbantiems nakčia. 

EVERGREEN 8-8030.

'Praeities Atsiminimai'
(Kalėdų Vakare)

Aido Choras širdingai kviečia visus ateiti į Lietuvos Sūnų - Dukterų salę —

29 Endicott St.
Sekmadienį, Gruodžio 31

Atsisveikinti Senus Metus ir Sutikti Naujus

18
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Aido Choro Merginų Grupė

Aidiečiai jau tradiciniai visuomet turėdavo gražiai, rūpestingai priruoštus savo 
parengimus Naujų Metų sutikimui, šį metų jie pasimojo viršyti buvusius gana gerus 
parengimus praeityje, šį metų, aidiečiai'suvaidins muzikali rinkinį —“Praeities At
siminimai Kalėdų Vakare.” Visas įvykis dedasi Lietuvos kaime. Vaidinimas įima 25 
liaudies ir vėliausias šių kovų laikotarpio dainas.

Nepraleiskite progos! Visi dailės mylėtojai ir rėmėjai prašomi ateiti į Lietuvos 
Sūnų - Dukterų salę, linksmai, kultūringai atsisveikinti senus metus ir sutikti naujus 
su mumis. BUS UŽKANDŽjų jr ŠOKIAI
Pradžia 7:30 v. vakare. — KOMISIJA.

Graži išvąįzda su tingi
niais nesibičiuliauja ir jų 
nedabina.

Bendrai imant, energija 
ir entuziazmas, tai — gera 
sveikata.

Juo gilesnis galvojimas, 
juo geresnė smegenims gim
nastika.

Jeigu moteris, anot Ber
nard Shaw, iš prigimties y- 
ra kariautoja, tai lėto būdo 
šeimininkė nėra normali.

Meilės reikalai ir klausi
mai yra amžinai bėgantieji 
dienos klausimai.

Demokratija prašo ir sko
linasi; hitlerizmas muša ir 
atima.

Demokratija atjaučia ir 
pagelbsti; hitlerizmas kan
kina, niekina ir žudo.

Girtas vyriškis yra purvi
nas kiaulė; girta moteriškė 
—tikra cholera.

Viskas, ko pasauliui šian
dien labiausia reikia, tai 
nuo gyvo Hitlerio nulupto 
kailio.

Trys mokytos beždžionės 
■apie karo paslaptis šitaip 
sako: nematyk, neklausyk, 
nekalbėk.

Bergždžiausias darbas 
lupti žmogui dešimtą kailį, 
kurio jis neturi (kuomet 
devyni jau nulupti.)

Kalėdų proga linkiu tūk
stančius kartų, kad visi 
fašistai ir naciai pasikartų.

Pr. Krienas.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
sukuopę visas jėgas, kerta 
smūgius Amerikai ir Angli
jai vakarų fronte?

Draugo redaktorius savo 
akiplėšiškumu p r a lenkia 
pats save. Jis turi drąsos 
reikalauti arba mokinti 
Rooseveltą, kad ir jis dar
buotųs Hitlerio naudai, kaip 
darbuojasi Šimutis. Girdi, 
kai netrukus susirinks “di
džiųjų valstyb. vadai tartis 
karo ir taikos klausimais,” 
tai reikia tikėtis, kad “Roo-
sevelto žodis bus griežtas.” 
Toks griežtas, aišku, kaip 
Draugo redaktoriaus. Griež
tas ne prieš hitlerinę Vokie
tiją, ne prieš Hitlerį ir na
cius“ bet prieš Staliną ir 
Churchillą, prieš Angliją ir 
Tarybų Sąjungą.

O mes manome, kad drą
siai galima tikėtis, jog to
kios politikos iš Roosevelto 
pusės niekad nesusilauks 
nei Draugas, nei kiti pro- 
naciškos propagandos orga
nai.

Cleveland, Ohio
Ir Vėl Galime Pasidžiaugti At
likę Savo Dalį Darbo Sušelpi- 

mui Lietuvos Žmonių
Vėl išsiuntėm didelį siunti

nį į Brook lyną naujų ir padė
vėtų drapanų. Ypatingai ge
ras kiekis šiame siuntinyje yra 
naujų kelnių vyrams, šlebiu- 
kių mergaitėms ir šiltų apati
nių dideliems ir mažiems. 

^Naujas drapanas kai kurias 
atskiri žmonės supirko, bet 
daugiausiai, tai komitetas nu
pirko už suaukotus tam tiks
lui pinigus. Kurie dirba tą dar
bą ir rūpinasi juomi, o taipgi 
kurie aukoja, daro tai, kad su
šelpti savo brolius ir seseris— 
Lietuvos žmones, nukentėju
sius nuo karo.

O mūsų broliai iš Dirvos pa
stogės, ne tiktai kad patys nie
ko naudingo neveikia, bet dar 
ir mus, ir žmones, kurie mums 
prigelbsti, šmeižia ir stengia
si kenkti. Bet žmonės, pasi
klausę Karpiaus pliurpimų, 
mums dar labiau prijaučia ir 
gausiau aukoja.

Dabar, kai visi susirūpinę 
Kalėdų dovanomis, atsiminki
me Lietuvos jaunuolius, kurių 
daugelis likę našlaičiais. Pa- 
skirkime jiems nors kiek kalė
dinėms dovanoms. Supirkite 
patys ir, sutaisę pundelį, pri- 
duokite komitetui. O jei jums 
tai neparanku, priduokite pi
nigais, o komitetas pasistengs 
patarnauti, kaip galint geriau
siai. Adresai, kur galima 
duoti aukojamus dalykus 
tuvos žmonėms:

Geo. iZebrys, 15416
ClairfAve. Telefonas Iv. 9638.
^Romond’s 10109 St. Clair 

Ave. Telefonas Mu 9607.
Jeigu negalite atvežti, pra

neškite mums, o mes pasi
stengsime nuvažiuoti paimti.

Prie progos paminėsiu, kad 
sukėlimui pinigų dėl Lietuvos 
vaikų dovanų yra rengiamas 
pasilinksminimo vakaras pas
kutinę subatą šių metų, gruo
džio 30 d., White Eagle Hall, 
8315 Kosciuszko Ave. Bus 
trumpas bazaras, šokiai ir t.t. 
Geriausiai pamokusiems kadri
lių bus duodamos dovanos. At
silankykite ir kitus atsiveskite.

pri-
Lie-

St.

-'Jw

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

SHENANDOAH, PA.
Per daugelį metų Shenandoah 

progresyviai lietuviai vis turėdavo 
Naujų Metų vakarą, sutraukdami 
daug žmonių j tą parengimą, bet 
sumažėjus veikėjų kiekiui, tokio 
bankieto nebuvo per porą metų. 
Bet štai susitvėrė naujas kliubas 
Tom Penn kliubas, tai šiemet ir vėl 
turėsime didelį Naujų Metų pasiti
kimo balių, tai yra, senuosius me
tus praleisime ir naujuosius pasitik
sime.

Balius jvyks West End Hall, 
Shenandoah. Įžanga bus 35c ypatai. 
Kviečiame visus ir visas atsilanky
ti. — Komitetas.

__________________________ £22

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 6

WESTERN
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 28 d., 8 v. v., 376 Broad
way. Nariai dalyvaukite susiriki
me, užsimokėkite duokles už 1945 
metus. Susirinkimas bus svarbus, 
yra laiškų iš Centro- Taipgi reikės 
rinkti valdybą 194 metams.

(303-304

ELECTRIC CO 
900 Broad St. 
100 Central Ave.

ARBA matykite mūsų 
1066 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

IŠ Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 31 d. gruodžio, 3 v. po 
pietų, 735 Fairmount Ave. Daly
vaukite, kurie tik galėsite. Reikės 
rinkti 1945 m. valdybą. Taipgi tu
rime kelis naujus narius, kurie nori 
stoti Draugijom — S. R., Fin. Rašt.

(303-304)

KEARNY-HARRISON, n. J.
Gruodžio 31 d. įvyks naujų metų 

vakarėlis. Rengia ALDLD 136 kp., 
8 v. v. Vakarėlis bus draugiškas, 
turėsime valgių ir gėrimų už ku- 
rius dalyviai užsimokės proporciona- 
liškai. Bus ir muzika. Antrašas: 
15-17 Ann St., Harrisone. Kviečia
me visus dalyvauti. (303-304)

BALTIMORE, MD.
Gruodžio 31 d., LDS ir ALDLD 

kuopos rengia parę. — $1.25.
711 W. Lombard St. Pradžia 8 

v. v. Turėsime valgių ir gėrimų. 
Kviečiame narius ir pritarėjus da
lyvauti, linksmai sulaukti Naujus 
Metus. — P. Paserskis. (303-304)

ELIZABETH, N. J.
Prašome įsitėmyti — Gruodžio 31 

d., įvyks naujų metų lauktuvės, 
ruošia LDP Kliubas, savo salėje, 
408' Court St. Pradžia 8 v. v. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkių da
lyvauti, linksmai praleisti vakarą 
prie muzikos, gėrimų ir užkandžių. 
Pasitikite Naujus Metus Kliube! — 
Kom. (303-304)

CLEVELAND, OHIO 
šeštadienį, gruodžio 30 d. įvyks 

pasilinksminimo vakaras. Lenkų 
White Eagle Hall, 8315 Kosciusko 
Ave. Bus trumpas bazaras, galė
sime kai ką gero nusipirkti. Taipgi 
bus šokiai su dovanomis: kas ge
riausiai pašoks kadrilių, gaus dova
nas. Pradžia 7 v. v. Įžanga 30c. Vi
sas pelnas nupirkimui Lietuvos vai
kams dovanų. — Užkviečia ALDLD 
22 kp. (303-304)

MEDUS

3

KODĖL turime valgyti 
. MEDŲ

1 Nąturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių minerallų 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimul žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų,

4 Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galičną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užpisakyti per Lais
vas administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
4S-42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

/Ml

Newark, N. J.
Kearny. N. J.

atstovą j USES
Newark, N. J.

Jersey City, N. J.

(307)

R.

LAiyŲ VALYTOJAI
GELBININKAI

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

T. C. Shipbuilding Corp.
Delaware Ave. & State St., 

CAMDEN, N. J.
(2V

BROOKLYN YARD
Lydytojai - Svėrikal - Kūrintojal 

Boilerių Valytojai 
Vamxdžių Suvedėjai 

Plumerial - Laivų Maliavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai . Šaltkalviai 
Kalviai . Lathe Darbininkai 

Dailydės.
Elektrikierlal—Pirmos Klasės, 

Pagelblnlnkal Patyrę.

Vyrai Ir Moterys Paprasti

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO H KABO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai i Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės |
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
Pokarines Progos

(807) 
;-■■■ ' .-saU

PECKURIAI 
1R 

DŽIANITORIAI 
KEW GARDENS 

MANUFACTURING PLANT 

Nuolatiniai Darbai! 
SYLVANIA 

Electric Products, Inc. 
34-10 Linden Pl., Flushing, L.«I. 

FLUSHING 9-2123
13032

MOTERIS
Lengvam Valymui ir Virimui 

4 Dienos. 8 A. M. iki 12 A. M.
2 PILNOS DIENOS.
Nėra Vaikų šeimoje.

$25 Į SAVAITĘ
Skambinkite ALgonquin 4-3168

• MAŠINISTAI
Acme & New Britain 

Automatic 
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai 

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas.

UNION PARTS MFG. CO
125 ASHLAND PL., BROOKLYN.

(801) 
_■.......
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

INSPEKTOReS
Nereikia Patyrimo 

Nėra Amiiaus Apribavimo. 
Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių.

UNION PARTS MFG. CO.,
125 ASHLAND PL-. BBOO1
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Pirkite Karo Bonus!

A

bonų pirkinius, 
išpildęs 81 nuo- 
kvotos. Vis dar 
nuošimčių, kad

apsi- 
ligo-

Kalėdinis linksmavimas vie
niems, daro juo skurdesnių tą 
laikotarpį kitiems, turintiems

Nuolatinis rodymas
nuo 6:30 vai. vakare

įeitas puslapis
■ į ., a 111. * - — -

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Trečiadienis, Gruod. 2V, 1944 
................................

NoKYori«k>zte^77infti4
Marijoną Valaitienę Lai 

dos Trečiadienį
Marijona Walad (Valaitie

nė), 58 m. amžiaus, gyvenus 
273 Linden St., Brooklyne, mi
rė gruodžio 24 d., Brooklyn 
State ligoninėje. Kūnas pašar
votas Bieliausko koplyčioje, 
660 Grand St. Laidos gruodžio 
27 d., St. Charles kapinėse.

Paliko nuliūdusius: vyrą Jo
ną, 2 dukteris, 3 anūkus ir 
brolį Vincą Palionį.

Valaičių šeima yra seni dien
raščio Laisvės skaitytojai ir 
prieteliai. Reiškiame užuojau
tą jų liūdesyje.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Vis Dar Trūko To 
Ekstra E Bono

Pereitą ketvirtadienį, suro- 
kavus visus E 
miestas turėjo 
šimtį tų bonų 
trūko 19-kos
garbingai užbaigti kvotą. Jei
gu visi išsigalintieji pasipirk
ti po tą ekstra boną tai pa
darytų tuojau, mes dar galė
tume užbaigti garbingai. Iki 
sausio 1-mos pirktieji bonai 
dar bus priskaityti šio vajaus 
kreditui.

Padidėjus, pasmarkėjus ka
ro veiksmams, savaime aišku, 
kad ir bonų kvotos turi būti 
perprldytos, nes karo medžia
gų reikalas padidėjo.

Dvi Moterys Mirė 
Po Traukiniais

Bučerių Mitingas Baigėsi 
Sujrutėje, be Sprendinio

Mažmenom pardavinėjančių 
bučerių mitingas, įvykęs per
eitą sekmadienį, gruodžio 24- 
tą, Manhattan Center, New 
Yorke, baigėsi suįrutėje, be 
nubalsavimo streikuoti ar ne
streikuoti. Mitinge dalyvavo 
košerni ir nekošerni bučeriai, 
nariai dešimties skirtingų or
ganizacijų.

Bučerių sąjungos vadovybė 
mitingui buvo pasiūlius, kad 
bučernės būtų atdaros po vie
ną dieną per savaitę. Vadai sa
kė, kad vienos dienos užtektų 
išparduotit tiek mėsos, kiek 
dabar tegaunama lubinėmis 
kainomis. Jie siūlė, kad košer
ni bučeriai laikytų bučernes 
atdaromis ketvirtadienį, neko
šerni šeštadienį. Tas ir neleidi
mas norintiems balso išsikalbė
ti sukėlė mitinge suįrutę. Mi
tingas taip ir užsibaigė be or
ganizuoto nuosprendžio.

Vienas buvo aišku, šio mi
tingo visi dalyviai ar bent di
delė didžiuma sutiko nepirkt ir 
neparduoti mėsos juodojo tur
gaus kainomis. Tai rodė sutiki
mą su majoro LaGuardijos ir 
Kainų Administracijos prašy
mu. Iš kitos pusės, siūlymas 
atidaryti bučernes tik vieną 
dieną nesutiko su miesto vy
riausybės siūlymu. Majoras La
Guardia siūlė laikyti bučernes 
atdaromis kožną dirbamą die
ną. Imti iš daugmenimis par
davinėtojų (wholesalers) tiek 
mėsos, kiek galima gauti lubi- 
nėmis kainomis. O nenorinčius 
parduoti lubinėmis kainomis 
perkupčius raportuoti miesto 
vyriausybei, kuri tuojau per
imtų sutvarkymą dalykų savo 
rankosna.

Majoras Prašė Bučerių 
Palaukti

Majoras LaGuardia pirm šio 
. bučerių mitingo turėjo pasita- 

kokių nors nepaprastų liūdė-'rimą su bučerių dviejų organi- 
sių, ilgėsiu ar kitų nesmagu- zacijų atstovais. Jis prašė bu- 

' cerių palaukti su streiko veik
la iki Ekonominės Stabilizaci
jos direktorius Fred Vinson tu
rės progą pasitarti su gyvulių 
augintojų ir skerdyklų navinin
kų atstovais dėl lubinių kainų. 
Toks minėtų organizacijų su

mų.
iNew Yorke Kalėdų dieną 

rasta nušokus ar nukritus po 
traukiniu Mary Dziuba iš Ba
yonne, gyvenusi 17 W. 16th St. 
Ji ant vietos užmušta 32nd St. 
stotyje ant IRT 7th Avė. lini
jos. Jos rankinukyje rado ro
žančių, $50 ir osteopato pata
rimą nedirbti bent mėnesį lai
ko.

Mrs. Emma Meier, apie 60 
m. iš Hollywood, Calif., nušo
kus po ateinančiu traukiniu 
IRT Lexington Ave. linijos, 
Grand Central stotyje.

Vinsonu pasitarimas įvyksiąs 
šį trečiadienį, vidurvakariuose. 
O ketvirtadienį, gruodžio 28- 
tą šaukiama pasitarimas buče
rių atstovų, Washingtone.

Nebuvimas lubinių kainų 
ant galvijų laikoma pamatine 
priežastimi visų bėdų su mė
sa. Menama, kad bendrame 
pasitarime tas galima bus iš
siaiškinti ir nusistatyti būdas 
tuos sunkumus prašalinti. Var
totojai, bučeriai ir bučernių 
darbininkai visi pageidauja 
nustatymo lubinių kainų. Vy
riausybė mano, kad viską iš
nagrinėjus iš pat pamatų turė
tų būti galima tas lubines kai
nas nustatyti ir palaikyti. Tuo 
būdu būtų užtikrintas ir nor- 
mališkas gavimas mėsos.

Darbininkai Prašė Palaukti
Darbininkai bučeriai, po pa

sitarimo su majoru, irgi prašė 
bučernių savininkų mėsos strei
ką atidėti iki vyriausybė bus 
turėjus progą veikti. Joseph 
Cohn, iš Amalgameitų Meat 
Cutters Unijos Lokalo 623-čio, 
siūlė laikyti bučernes atdaro
mis. Jis nurodinėjo, kad lai
kymas bučernių atdaromis pa
tenkintų vartotojus. Jis sakė, 
jog bučeriai be mėsos vartoto
jų kooperacijos negali laimėti.

Už vieningą veikimą^ su mė
sos vartotojais, abiejų naudai, 
taipgi stipriai ragino bučerius 
Henry Epstein, buvęs New 
Yorko valstijos vyriausias su
pirkėjas, ir David H. Green
wald, košerniems bučeriams 
patarėjas.

Nežiūrint, kad mitingas bai
gėsi be formalio nuosprendžio, 
menama, kad tos bučernės, ku
rios galės gauti mėsos lubinė
mis kainomis, bus atdaros šią 
savaitę iki tolimesnio nuo
sprendžio. Spėjama, kad apie 
du trečdaliai bučernių bus at
daros.

Kaip minėta, tame mitinge 
atstovauta 10 skirtingų orga
nizacijų. Tikimasi, kad jos vi
sos šiomis dienomis turės savo 
atskirus mitingus ir gal iš tff 
atskirų mitingų per savo va
dovybes prieis bendro nuo
sprendžio.

Iš LLD 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
Gruodžio 19 d. įvyko susirin
kimas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 55 kuopos. Iš valdy
bos raportų pasirodė, kad bai
giamaisiais metais kuopa ir 
kuopos nariai, pagal savo išga
lę prisidėjo prie svarbiųjų vi
suomeninių reikalų, ypatingai 
finansiniai, šiais metais į kuo
pą buvo įrašyta keletas naujų 
narių. Ir šiame susirinkime įra
šyta nauja narė — Jadvyga 
Mitkus. Su pabaiga metų kuo
poje yra 33 nariai.

Į dienraščio Laisvės Bendro
vės Dalininkų suvažiavimą, 
kuris įvyks sausio 28 d., 1945 
m., kuopos šėrą atstovaut ap
siėmė Petras Babarskas. Lais
vės Bendrovės Dalininkų suva
žiavimą mūsų kuopa sveikins 
su $5. '

Į LLD Apskričio konferenci
ją, kuri atsibus 14 
1945 m., /delegatais 
šie draugai: Geo.
Antanas į Briedis, Frank Va
rliška ir M. Stakovas.

Kuopos valdyba dėl sekan
čių metų perrinkta, bet vėl ta
po išrinkti visi buvusieji kuo
pos valdybos nariai: pirminin
kas G. Bernotas, fin. raštinin
kas P. Babarskas, užrašų se
kretorius Petras Vyšniauskas, 
kasierius Frank Vaitkus, ko
respondentu M. Stakovas.

Jau keletas narių pasimokė- 
jo duokles už sekančius metus.

Baigiantis mitingui, kuopos 
pirmininką^ d. G. Bernotas pa- 
ačiavo kuopos nariams už ge
rą kooperavimą kuopos veiklo
je ir ragino narius lankyti kuo
pos mitingus sekančiais metais. 
Taipgi ragino narius stengtis 
pasimokėti metines mokestis 
anksčiausiai, kaip galima.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 16 d. sausio 1945 m.

Kuopos kor. M. Stakovas.

Štampus ir
Punktai

PAL Surengė Progra
mas Tūkstančiam Vaikų

sc-

nuo vyro

Tūliem Žmonėm Šventės 
Reiškė Tik Vaidus

Austinų šeima, gyvenanti 29 
Hancock Place, Brooklyne, su
sivaidijo šeštadienio vakarą. 
Louiš Austin, $2. metų, pradė
jęs linkstnauti per anksti. Grį
žęs namo girtutėlis ir pradėjęs 
suvesti sąskaitas su pačia. Kai
mynai, pajutę, kad padėtis 
bloga, pašaukė policiją.

Pribuvę detektyvai rado mo
teriškę slapstantis
koridoriuje. O girtas vyras .už
sidaręs apartmente.
duris atsiliepti į detektyvų ra
ginimą atidaryti duris, Austi- 
nas paleidęs šūvį. Vienas de
tektyvas, Anthony McGinley, 
krito pašautas. Detektyvams 
įsilaužus į butą, Austin būk 
dar paleidęs vieną šūvį į gu
lintį McGinley ir leidęsis bėgti. 
Į Austiną detektyvai paleidę 
kelis šūvius ir jis krito negy
vas. Pašautasis detektyvas Mc
Ginley nugabentas į Sydenham 
ligoninę ir tik nuolatiniais įlei- 
dinėjimais kraujo palaikyta 
,gyvas per šventes. Jo padėtis 
vis dar tebebuvo kritiška.

Pravėręs
10 punk-

kaip pa
skiriama

d. sausio 
išrinkta 

Bernotas,

Reikalaus Mokėti ir Me 
dikams Karišką Mūšio 

Mokestį

Delicatessens Gręsia 
Streiku

Dviejų tūkstančių delicates
sen krautuvių savininkai nu
balsavo po Naujų Metų užda
ryti krautuves. Oficialiai, strei
kas ’ šaukiamas neva protestui 
prieš juodąjį turgų, bet savi
ninkų organizacijos pareiški
mo ataka atsukta prieš Kainų 
Administraciją ir lubines kai
nas. Unija dės pastangas 
kalbinti juos nuo streiko.

at-

Pajai Grįš ant Stalo

Miestas Gerai Pavai 
šiuo Ligonius

Turėję Padėkų Dieną 
eiti be kalakutų, miesto 
ninių gyventojai Kalėdomis 
buvo pavaišinti kalakutiena ir 
viskuo, kas eina su tos rūšies 
pietumis. Miesto ligoninėse pa
valgydinta apie 28,000 asme
nų.

Būdamas sveiku, nei nema
nytum, kad mieste galėtų būti 
tiek ligonių. O tai vien mies- 
tavų įstaigų gyventojai.

Miestavame bendrabutyje 
pavalgydinta 700 vyrų.

PIRMAS RODYMAS 
NEWARKE

The Rainbow
NEWARK OPERA HOUSE
WASHINGTON IR COURT ST. 

NEWARK, NEW JERSEY

Ragino Duoti Kraujo 
Gelbėjimui Gyvasčių

Pašovęs Už Atsisakymą 
Bendrauti

Brooklyno prezidentas John 
Cashmore savo atsišaukime į 
miestiečius prašė duoti po 
puskvortę kraujo Raudonajam 
Kryžiui. Jis priminė, jog da
bartinėje karo padėtyje reikia 
turėti po tris puskvortes krau
jo daugiau per kariškį, negu 
buvo reikalinga pirmesnėse 
karo stadijose. Visą sausio mė
nesį jisai paskelbė “Vaikinų 
Gyvasties Gelbėjimo Mėne
siu.“

Patsai Brooklyno preziden
tas esąs davęs kraujo jau tre
jetą kartų.

Virš Tūkstantis Karių 
Telefonavo Namiškiam

Dėka specialiai sukeltam 
kariams telefonų fondui, virš 
1,300 pasitaikiusių New Yorke 
kariškių turėjo progą telefo- 
nuoti saviškiams į tolimus 
miestus nemokamai. Kariš
kiams telefonų centras New 
Yorke randasi prie 43rd St. 
ir Broadway.

Saržentas William Mount iš 
College Pont, Queens, kariavęs 
jau trijose šalyse ir visose po 
kartą sužeistas, baigiąs pa
sveikti ir maršuosiąs į ketvir
tą šalį — Vokietiją. Sužeistas 
jis buvęs Sicilijoj, Normandi
joj ir Holandijoj.

Yra žmonių, kurie švenčių 
ūpą panaudoja suteikimui ki
tiems džiaugsmų. Ir yra kiti, 
kurie kuo nors nusivylę, tą lai
kotarpį randa . patogiausiu 
kerštavimui.

Kada Mrs. Lillian McNally, 
45 metų, Kalėdų išvakarėse 
atidarė duris savo kambario, 
38 Macęn St., Brooklyne, prieš 
ją stovėjo bučeris Charles 
Roup, 59 m. Jinai jo nebuvus 
kvietus svečiuosna, nelaukus, 
tačiau pataikius šventiškame 
ūpe, jinai jo smagiai paklau
sus: “Ką atnešei?“

Nieko nesiaiškinęs, bučeris 
paleidęs į ją šūvį kartu su šūr 
kiu “Linksmų Kalėdų!“ Mote
riškė kritus, o jis pats leidę
sis bėgti. Bet skersai gatvę su
stojęs pasižiūrėti, ką darys su
sirinkę žmonės. Jį ten ir areš
tavo. Pašautoji, pasirodė, su
žeista nepavojingai, apraišio
ta ir paleista namo .

Kai paskiau išsiaiškinę poli
cijai, .bučeris lankydavęsis pas 
tą moteriškę per keletą metų, 
bet prieš porą savaičių jinai 
įsakius jam daugiau neateiti. 
Toks paliepimas jam nepati
kęs, tad apsišarvavęs keliomis 
burnelėmis ant drąsos, viena
me kišenių j e buteliuku, kitame 
šautuvu ir numaršavęs “pamo
kyti.“

Roup yra vedęs, gyvena 641 
St. Johns Place.

Kongresmanas Andrew L. 
Somers, brooklynietis demo
kratas, žada naujajam Kon
gresui pasiūlyti, kad būtų mo
kamos karo lauko mokestys 
medikams ir jų padėjėjams, 
kada jie veikia mūšio lauke.

Kongresas pereitą vasarą nu
statė ekstra mokestį esantiems 
mūšio lauke kariams, bet nie
ko ekstra neskyrė medikališ*- 
kam korpui. Gi sužeistų surin
kėjai, pirmosios pagelbos tei
kėjai taip pat turi eiti į pir
mas mūšio linijas beginkliai ir 
be jokio užstolio.

Generolas Eisenhoweris, sa
ko Somers, taipgi pritaria tam 
išlyginimui nelygybės. Patys 
kariai, kaip patirta, stoja už 
tokią mokestį medikams. Spau
doje jau yra buvę raportuota 
nuotikių, kur kariškiai, gavę 
priedinę karo lauko mokestį, 
tarpusavjje sudėjo atitinkamą 
sumą ir įteikė savo medikams, 
kad visi būtų lygūs.

Jeigu turėjote užsilikusių 
nesnių maisto padalinimo 
štampų, užmirškite apie jas. 
švenčių laikotarpiu visos pirm 
gruodžio mėnesio išduotosios 
stampos panaikinta. Likosi ga
lioje sekamos:
• RAUDONOS STAMPOS: te
bėra galioje Q5, baigiant su 
S5. Gruodžio 31-mą prisidės 
penkios raudonos stampos — 
T5 baigiant su X5. Vertė visų 
pasilieka ta pati, po 
tų.

Raudonų štampų, 
stebėjote, mėnesiui
dvi daugiau: būdavo 3, gauna
me 5, 20 punktų daugiau. Bet 
su punktais perkamų produktų 
vargiai gausim po daugiau. 
Pradedant gruodžio 26-tos ry
tu sviesto svaras pakelta nuo 
20 iki 24 punktų ir daugelis 
neracionuotų mėsų vėl sugrą
žinta pardavimui su punktais.

MĖLYNOS STAMPOS: teb
ėra galioje X5 baigiant su B2. 
Gruodžio 31-mą prisidės pen
kios naujos stampos, C2, bai
giant su G2. Visos po 10 punk
tų. Daugelis buvusių be punk
tų parduodamų kenuotų dar
žovių grąžintos ant punktų, 
bet daugelio kitų punktai nu
mažinta.

CUKRAUS palikta galioje 
tik stampa 34, penkiems sva
rams. Kitos iki šiol buvusios 
stampos panaikinta. Naują' cu
kraus štampą gausime tik va
sario 1-mą.

BATAMS stampos pasiliko, 
kaip buvusios, 1, 2 ir 3 lėktuvi
nės stampos trečioj knygelėj.

Pajų išvežioto jų su darbda
viais pasitarimas sušaukta 
gruodžio 26-tą, išrišimui išve- 
žiotojų algų klausimo. Tikima
si, kad • bus susitarta. Išvežio
to j ai reikalauja pakelti po $3 
iki $3.50 per savaitę. Jų pa
žadas skelbti streiką buvo pa
likęs miestą per Kalėdas be
veik be pajų.

New Yorke šventėms buvo 
trimis milionais mažiau pajų. 
Priežasttis: išvežiotojai paža
dėjo skelbti streiką, o kepyk
lų savininkai, bijodami iškep
tų pajų pasilikimo, visai jų ne
kepė prieš šventes. Tik kelios 
kepyklos išleido apie 400,000 
pajų.

Kad pridengti savo buvimą 
kalėjime, Leon Isaacson, 35 
m., apsimetęs iš karo sugrįžu
siu laivyno leitenantu koman- 
dieriu, dargį turinčiu net Pur
ple Heart už paneštas žaizdas. 
Jam teks vėl grįžti kalėjiman, 
kur jis pirmiau buvo už auto 

vagystę.

Sprendžiama, kad apie de
šimtis tūkstančių vaikų bus da
lyvavę jau buvusiose ir dar 
būsiančiose kalėdinėse progra
mose susiedijų vaikams, su
rengtose per Policijos Atletiš
ką Lygą (PAL). Programos 
įvairiuose centruose pradėta 
gruodžio 21-mą. Didžiuma 
įvyko Kalėdų išvakarėse ir per 
pačias šventes. Kitur dar užsi
liko ir po švenčių.

Po švenčių kalėdinės progra
mos vaikams įvyksta šio tre- 
čiadierųo popietį ir Dakarą, 
gruodžio 27-tą, 149 Thompson 
St., New Yorke. Brooklyne to
kia pokalėdinė programa vai
kams bus 67 6th Avė., 2 vai. 
po pietų. Tikimasi 500 vaikų.

■' i;’

SUSIRINKIMAI
LPT BROOKLYNO 

KOMITETO NARIAMS
Lietuvai Pagclbos Teikimo Broo- 

klyno Komiteto labai svarbus susi
rinkimas jvyks ketvirtadienio vaka-' 
re, 8 vai., gruodžio 28-tą, 419 Lo
rimer St. Visi delegatai būkite. 
Programoje: prisirengimas prie iš
siuntimo 8-jo, kalėdinio siuntinio 
dovanų Lietuvon, tolimesnis pagel- 
bos teikimas Lietuvai ir prisirengi
mas. prie koncerto ir baliaus, kuris 
turės Įvykti sausio 13-tą, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.—A. Mureika.

1303-304)

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

a

lXarea RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN
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221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

VALANDOS: j

CHARLES’ 
‘ UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 9, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIA1

1—8 vakare

Mes Turime Įvairių 
RūSlų Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN
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DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

Penktadieniais uždaryta

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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HowTo S)
FOR THOSE 
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $10,95
Žiedai nuo 

, ir aukityn

Vyriokai 
Žiedai

$19.95
Ii aukštyn
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Už Mažu*
Rankpinigius 

Palaikysime
Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ 

---------- <------------ 
UŽSISAKYKITE 

ANKSTI

t
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BIRTHSTONE 
Žiedai $g,95 

Ir aukityn

ROBERT LIPTON 
•701 Grand St. į TeL ST. £4178.

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAM.
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