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KRISLAI
Senas, Bet Durnas 

Argumentas.
Kas Nori, Tai ir Gali.
Knyga Apie Du Miestu 
Geriausios Jiems Kloties. 
Frontas Ten, ir Frontas Čia.

Rašo A. BIMBA

Vilnis ginčijasi su Naujieno
mis. Grigaitis bara Pruseiką, 
kam pastarasis londoniškei 
lenkų valdžiai primeta aristo
kratiškumą.

Grigaičio argumentas: Ta 
valdžia negali būti aristokratų 
atstovė bei gynėja, nes jos šu
lai — Arciszewski ir Kwapins- 
ki kilę iš darbininkų! Abudu 
savo laiku iš prakaito kaktos 
savo pelnė sau duoną.

Bet ir Hitleris kilęs iš darbi
ninkų. Jis savo laiku buvo “pa- 
perhangeris.” Ar todėl Grigai
tis špaltų špaltomis plūsta Sta
liną, o pamiršta nors liežuvį 
parodyti Hitleriui?

JHte

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

JUNGT. VALSTIJŲ KARIAI 
SULAIKO ŠTURMAVUSIUS 
PIRMYN HITLERININKUS

Paryžius, gr. 27. — Vo-
Waterburiete M. Vaitonaitė kiečiai buvo prasiveržę 10 

rašo laiškutį: mylių pirmyn per dieną ir
“čion siunčiu čeki $125.05 j užėmę Celles, 4 mylios į ry- 

vertės. Tai aukos iš parengimo 
apvaikščiojant dienraščio Lais
vės 25 metų gyvavomą.

“Aukos skiriamos sekamai: 
$105.05 Laisvei pasveikinimas 
ir $20 Lietuvos našlaičiams. 
Mat, Vilijos Choras aukavo 
$10 Lietuvos našlaičiams ir 
mes iš aukų skiriam $10 tam 
pačiam tikslui.

“Nuo savęs linkiu, kad dien
raštis Laisvė gyvuotų ilgus, il
gus metus.”

Ačiū draugei Vaitonaitei ir 
visiems 'waterburieciams. Jie 
gražiai parėmė savo dienraštį. 
Kitoms kolonijoms puikus pa
vyzdys. ★ ★ ★

Mačiau didelę baisių ir gra
žių paveikslų knygą. Ji pava
dinta : “Leningrad and Stalin
grad.” Paveikslai iš tų miestų 
prieš kąrą, paveikslai iš kovų 
prieš vokiškus plėšikus, pa
veikslai iš baisių griuvėsių ir 
pagaliau paveikslai iš perga
les! *

Žmogaus protas negali ap
čiuopti, kiek tie šauniausi Ta
rybų žemės miestai nukentėjo. 
Šiurpulingi vaizdai, negirdėtas 
žmonių pasiaukojimas, trium
fas šviesos prieš tamsą !

Hitleris sakė: Nebėra tokios 
jėgos, kuri mus priverstų 
trauktis nuo Volgos. Vienas 
vokietys drybso prie Volgos. 
Jisai niekada nebepasitrauks!

Itus nuo Meuse upės ir pa
niekę vietas už 14 mylių nuo 
'Namuro, tvirtoviško mies
to, Belgijoj. Bet amerikie- 

ičiai sulaikė nacius, atėmė iš 
jų Celles, ir atrėmė juos 
ties Ciney, netoli Dinant 
tvirtovės.

Kitose fronto dalyse ame
rikiečiai taip pat sulaikė 
arba apstabdė vokiečių 
šturmavimus pirmyn. Ben
drai padėtis amerikiečiams 
gana pagerėjo.

Nuo savo ofensyvo pra
džios naciai iki kalėdų ryto 
buvo prasiveržę pirmyn 51- 
ną mylią į vakarus nuo Vo
kietijos rubežiaus.

Amerikiečiai įnirtusiai 
puola vokiečius linkui Ba
stogne, rytinėje Belgijoje, >

kur naciai yra apsupę tū
lus Amerikos kariuomenės 
dalinius. Siekdami paliuo- 
suot savo draugus, jie per 
dieną pasigrūmė mylią pir
myn ir dabar jiem telieka 
5 mylios iki Bastogne.

Berlynas sakė, kad siau
čia didžiuliai tankų mūšiai 
Celles ir Cinnes srityje.

Šiauriniame fronto gale 
Amerikos kariuomenė nu
šlavė vokiečius Ober-Mau- 
bache ir įsiveržė į Windeną, 
į rytus nuo Aacheno, Vo-

Vidurinėje fronto dalyje 
jankiai atgriebė La Gleize. 
Bet vokiečiai užėmė Man- 
hay ir panaikino amerikie
čiu kyli į vakarus nuo St. 
Vitho.

Dabar amerikiečių at
gautas Celles miestas yra 
už 8 mylių nuo Franci jos 
sienos.

Raudonoji Armija visomis pusėmis apsupo Vengrijos 
sostinę Budapeštą, daugiau kaip miliono gyventojų 
miestą. Šio miesto dalis vakariniame Dunojaus upės 
šone vadinasi Buda, o rytiniame upės šone—Pešt.

RAUD. ARMIJA ĮSIVERŽĖ 
Į BUDAPEŠTĄ IR NAIKI
NA APSUPTUS PRIEŠUS

Susmuko Pasaka Apie 
Pasimojimų Susprogdini 

Prem. Churchillą

Paryžius Siunčia Al 
stovą Liublino Len

kų Komitetui

Churchill ir Eden Graikijos 
sostinėje Atėnuose. Nusisku
bino jie ten taiką daryti. Ang
lų ginklai nepajėgia numalšin
ti patrijotus.

Visi, kam rūpi karo laimėji
mas ir taika po karo, pasakys 
anglų vadams: geriausios jums 
kloties! 
kos ir 
kraujo 
nerol as
Graikijos ir leidžia 
patiems valdyti šalį.

London.—Anglai per savo 
radiją paskelbė, kad jų vy
riausybė nerado jokio ryšio 
tarp Anglijos premjero 
Churchillo atsilankymo į 
Graikijos sostinę Athenus 
ir padėto dinamito būk tai 
susprogdinti viešbutį, kur 
Churchillas tarėsi su graikų 
partizanų ir kitų srovių at
stovais.

Graikijoje reikia tai- 
ramybės. Jau užteko 
praliejimo. Tegul ge- 
Scobie eina laukan iš 

žmonėms

Nacių pasispardymas vaka
riniam fronte tuojau atsiliepė 
naminiam fronte. Valdžia sa
ko žmonėms: Atminkite, kad 
viskas, kas geriausia iš maisto, 
turi eiti mūsų didvyriams į ka
ro frontus. Karas gali būti il
gesnis, negu buvo tikėtasi. Vėl 
reikia smarkiau paspausti karo 
pabūklų gamybą. Kasdieninio 
naudojimo reikmenų bus ma
žiau. ★ ★ ★

Paskutiniais keliais mėne
siais vadelės buvo pusėtinai at
leistos. žmonės pradėjo per
daug išdykauti. Visko pilna, 
visko yra!

Tėvas, motina ir duktė buvo 
pamiršę, kad jų sūnus ir bro
lis ten kur nors kenčia ir ko
voja. Eina sau,
dolerius ant menkniekių. Gal 
jokiose kitose Kalėdose nebu
vo tiek daug išleista pinigų vi
sokioms kvailystėms, kaip šie- 
met!

Be to galima apsieiti ir be to 
reikia apsieiti. Jeigu patys 
Žmonės neturi užtenkamai pro- 

) susivaldyti, tai valdžia pri- 
alo ateiti ir pasakyti: tik po 

išeina visiems ir tile tiek 
ienas teprivalo gauti!

Athenai.— Amerikinė ži
nių agentūra Associated 
Press praneša, jog nesuras
ta jokių ženklų, kad dina
mitas buvęs taikomas su- 
sprogdint premjerą Chur
chillą ir Anglijos užsienių 
reikalų ministerį A. Edeną.

(Taigi dinamito pakiši
mas į “sursus” po tuom 
viešbučiu buvo tik karaliaus 
grąžinimo šalininkų provo
kacija įtart Elas partiza
nus, būk jie pasimoję nu
žudyt atvykusius Anglijos 
ministerius.)

JAPONŲ VALDOVAS NUMA
TO DIDĖJANTI PAVOJŲ

Paryžius. — Lenkų Ko
mitetas Tautai Vaduoti su 
centru Liubline atsiunčia 
savo pasiuntinį Franci jos 
valdžiai, o Franci jos vy
riausybė siunčia į Liubliną 
savo pasiuntinį, “kaipo tė- 
mytoją.”

Manoma, kad Anglija 
prašė Sovietų dar nepripa- 
žint liubliniškio Lenkų Ko
miteto, kaipo Lenkijos lai
kinosios valdžios, iki vėl su
eis Stalinas, prez. Roosevel- 
tas ir anglų premjeras 
Churchillas.

Kiek Vokiečių Suimta 
Vakariniame Fronte
Washington. — Nuo ame

rikiečių ir anglų įsiveržimo 
į Franciją birž. 6 d. iki ka
lėdų buvo paimta nelaisvėn 
800,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių, kaip paskelbė A- 
merikos karo departmen- 
tas.

Be to, amerikiečiai suėmė 
dar 13,273 priešus dabarti
niame nacių ofensyve.

CHURCHILLAS PAKARTOJO 
PASIRYŽIMU NUGINKLUOT 

GRAIKIJOS PARTIZANUS
/■ , , -- ;

karinės pasiuntinybės gal
va, pulkininkas Gr. Popo
vas.

KOVA TEBEINA
Anglai sakė, jog laike 

pasitarimų su Elas parti
zanais anglai susilaikysią 
nuo karo veiksmų tam tik
rose sostinės Athenų daly
se. Bet kova tęsėsi. Anglų 
lėktuvai bombardavo ir ap
šaudė partizanus, o partiza
nų artilerija ir minosvai
džiai bombardavo anglų po
zicijas.

Jeigu anglų kariuomene 
ir išstumtų Elas partizanus 
iš Athenų, partizanai vis 
tiek beveik absoliučiai vy
rautų šiaip visoje Graikijo
je, kaip rašo N. Y. Times 
korespondentas A. S. Sedg
wick. (Vadinasi, žmonės 
eina su savo Komitetu Tau
tai Vaduoti, kurio kovūnai 
yra tie partizanai.)

London, gr. 27. — Rau
donoji Armija, užimdama 
Esztergom tvirtovę, visiš
kai apsupo Vengrijos sosti
nę Budapeštą.

Budapešto dalis, vadina
ma Pešt, rytinėje Dunojaus 
upės pusėje, buvo jau pir
miau apsupta. Dabar rau
donarmiečiai apsiautė ir 
antrą Budapešto dalį, vadi
namą Buda,, vakariniame 
Dunojaus šone.

Sovietų kariuomenė per 
žiaurius mūšius įsiveržė 
pusantros mylios į vakarinę 
Budapešto dalį. Oficialis 
Maskvos pranešimas sako, 
Raudonoji Armija naikina 
dideles apsuptų vokiečių ir 
vengrų jėgas. Verda įtūžę 
mūšiai gatvėse. Sovietų ka
riai pusiau skelia hitleri
ninkų jėgas mieste.

Per dieną buvo suimta 
dar 2,340 vokiečių ir veng
rų karių.

Kautynėse dėl Csakvaro, 
į pietų vakarus nuo Buda
pešto, raudonarmiečiai pa
grobė 7 vokiečių tankus ir 
motorines kanuoles, 11 šar
vuotų trokų, 40 lauko ka- 
nuolių, 162 vagonus su kari
niais kroviniais if aštuo
nis įvairių reikmenų 
sandėlius; tuo pačiu laiku 
sovietiniai kariai sunaikino 
32 vokiečių tankus, 47 ka
nuoles ir 12 šarvuotų tro
kų. Mūšiuose dėl Budapešto 
per penkias dienas nukauta 
bei suimta 21,808 hitlerinin
kai.

Šiauriniai - rytinėje Ven
grijoje, arti Čechoslovaki- 
jos rubežiaus, Raudonoji 
Armija, be kitko, užėmė 
Salgotarjan miestą, vieške
lių ir geležinkelio mazgą. 
Pačioje Čechoslovakijoj 
raudonarmiečiai paėmė dar 
kelias gyvenamąsias vieto
ves.
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Lekiančios Tvirtovės 
Pleškino Tokio Lėk

tuvų Fabrikus

Nauja Lend-Lease 
Sutartis su Sovietų

IAthenai. .— Sueigoje su 
graikų Elas partizanų va
dais ir įvairių partijų at
stovais, Churchillas, Angli
jos premjeras, < šaukė grai
kus baigti “brolžudišką tar
pusavio kovą”. Jisai sakė, 
kad anglai su savo kariuo
mene Graikijoj, girdi, nie
ko daugiau nesiekią, kaip 
tik sudaryt tokias sąlygas, 
kuriose gyventojai galėtų 
per slaptus balsavimus išsi
rinkti sau valdžią. Sykiu 
Churchillas pakartojo ang
lų komandieriaus gen. Sco- 
bie reikalavimą, kad Elas 
partizanai pasitrauktų iš 
Athenų, Graikijos sostamie- 
sčio, ir nusiginkluotų.

(Žymėtina, kad anglai ne
užpuolė tų partizanų priešų 
ir nevertė juos nusigink- 
luot. Elas partizanai būtų 
sutikę sykiu nusiginkluoti.)

Pasitarimo Dalyviai
Pasikalbėjime su Elas par

tizanų atstovais ir kitais 
graikais dalyvavo ir Angli
jos užsienių reikalų minis- 
teris A. Eden; anglų feld
maršalas Alexander, Angli
jos ambasadorius R. Lee
per, Amerikos ambasado
rius MacVeagh, anglų gene
rolas Scobie’, Graikijos 
premjeras Papandreou (an
glų bičiulis), Th. Sophoulis, 
graikų liberalų vadas, ir 
kt. Elas partizanus ir grai
kų Komitetą Tautai Vaduo
ti atstovavo Georgas Sian- 
tos, Elas centro komiteto 
narys ir Komunistų Parti
jos sekretoriaus pavaduoto
jas; generolas Emmanuelis 
Mandakis, Elas centro ko
miteto narys, ir Dmitrius 
Partsalides, generalis sek
retorius Komiteto Tautai 
Vaduoti. j

Paskirai su Churchillu 
kalbėjosi Amerikos ambasa
dorius MacVeagh ir Sovietų

AMERIKOS LAIVŲ NUOSTO
LIAI TIES FILIPINAIS

■ ■
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Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Stet- 
tinius pranešė, kad daroma 
nauja šio krašto sutartis su 
Sovietų Sąjungą dėlei pas
kolų iš Lend-Lease fondo. 
Pirmėsnioji sutartis išsibai
gė praeitą birželio mėnesį, 
bet užsakyti reikmenys iki 
šiol tebesiunčiami Sovie
tams.

Sovietų vyriausybė prašė 
įrengimų, reikalingų atsta
tyti suardytam Dnieprostro- 
jaus tvenkiniui su didžia 
elektros dirbyklą, nes tas 
atstatymas tarnautų karui. 
Amerikos vyriausybė at
rado, kad tatai perdaug lė- 
šuotų ir nutarė siųsti So
vietams dirbančius elektrą 
traukinius, galinčius 
aptarnauti karines dirbyk- 
las.

Washington, gr. 27. —t 
50 iki 70 didžiausių Ameri
kos bombanešių B-29 die
nos laiku triuškino Musha- 
shino orlaivių fabrikus va
kariniuose priemiesčiuose 5 
Tokio, Japonijos sostinės, 
kaip pranešė japonų radi
jas.

Japonai be jokio patvirti
nimo gyrėsi, būk jie nušovę 
iki 14 amerikinių bombane
šių.

Armijos Siuntinių ir 
Turto Vogimas

Paryžius. — Buvo pa
vogta 84 paštiniai maišai 
siuntinių, adresuotų Ameri
kos kariuomenei, bent 10,- 
000 galionų gazolino ir 
daug karinių trokų “taje- 
rių”, maisto ir drabužių.

Iš vogtų daiktų tapo at
gauta 4,950 dėžučių cigare- 
tų, 2,000 tuščių gazolino 
dėžių ir kiekiai “ta j erių,” 
maisto ir drabužių.

Nantes priemiestyje at
rasta paliktas armijos tro- 
kas su kai kuriais vogtais 
daiktais. Apie troko vežiką 
nebuvo girdėt per tris sa
vaites. Dabar jį surado li
goninėje, sunkiai sužeistą. 
Dar nesą žinios, ar jis pats 
dalyvavo vagystėje ar buvo 
plėšikų užpultas.*

i
Raudonosios Armijos ap

supti vokiečiai Budapešte, 
Vengrijos sostamiestyje, 
pradėjo sprogdinti sande
lius, elektros, geso įrengi
mus ir fabrikus.

Washington. — Kadangi 
pasklido gandai, kad val
džia slepianti amerikiečių 
nuostolius jūrose ties Fili
pinais, tai laivyno sekreto
rius James V. Forrestal pa
reiškė, jog visi pirmesni 
Amerikos laivų ir lėktuvų 
nuostoliai buvo viešai pa
skelbti.

Paskutinėmis dienomis 
amerikiečių laivai taip pat 
nukentėjo nuostolių toje 
srityje, ir tiktai šie nuosto
liai dar nepaskelbti, kad 
japonai negalėtų pasinau
dot tokiomis žiniomis da
bar, kuomet tebeina karo 
veiksmai Filipinų vandeny
se.

I

Japonijos imperatorius 
Hirohito pareiškė naujai 
savo seimo sesijai, jog ka
ro eiga darosi vis pavojin
gesnė japonam, o ministe- 
ris pirmininkas, gen. Ku- 
niaki Koise pripažino, kad 
Japonija “neturi gana pa
sisekimo.” Hirohito šaukė 
savo pavaldinius “dėti 
sas pastangas atmušti 
lingiems priešams.”

LĖKTUVAI PRISTATO 
MAISTĄ APSUPTIEMS 
AMERIKOS KARIAMS

PRANCŪZAI SUŠAUKĖ 
AŠTUONIS VOKIEČIU 

SANDARBININKUS ■ūžia, švaisto

Vienoj vietoj Belgijoj vo
kiečiai pagrobė amerikiečių 
sandelį su 85,000 galionais 
gazolino.

Jankiai užėmė Moestroffą, 
Luksemburge.

vi- 
ga-

Belgija.—Amerikos tran
sporto lėktuvai pristato ga
na maisto, vaistų ir tam. 
tikros amunicijos amerikie
čiams, vokiečių apsuptiems 
Bastogne mieste, rytinėje 
Belgijoje. Amerikiečiai gin
damiesi sunaikino-jau ’kelis 
tuzinus nacių tankų ir nu
kovė daug priešų.

Paryžius. — Nuteista ir 
sušaudyta Henri Lafont ir 
Pierre Bony, vadai tarna
vusios naciams slaptosios 
francūzų policijos, ir šeši jų 
agentai. Visi jie žudė ir į- 
da vine j o h i 11 e rininkams 
francūzus patrijotus, žagė 
merginas ir plėšė gyvento
jus, kaip kad buvo įrodyta 
teisme.

Paryžiuje paskutinėmis 
dienomis suimta daug Ame
rikos karių už armijos 
reikmenų vogimą ir parda
vinėjimą juodojo marketo 
šmugelninkams.

Nacių robotbombos vėl pt 
sieke Manchesterį, 4
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Nauja Vyriausybė Vengrijoje
Kuomet Horthy’o vadovaujama Ven

grijos vyriausybė buvo nuversta (po to, 
kai ji buvo pasiūliusi Tarybų Sąjungai ir 
visoms Jungtinėms Tautoms taiką), ir 
jos vieton Hitleris pastatė savo “vyriau
sybę”, tai nemažai žmonių klausėsi, ką 
dabar darys Raudonoji Armija ir Tary
bų vyriausybė: Ar ji tuojau ragins Ven
grijos žmonės kurti savo vyriausybę, ar 
Raudonoji Armija valdys Vengriją iki 
ji visai bus išlaisvinta ir tik tuomet kal
bės apie vyriausybės sudarymą?

Pasirodo, kad Tarybų Sąjunga pasi
rinko pirmąjį kelią, kur kas praktiškesnį 
ir platesnį: ji pasiūlė (o Jungt. Tautos, 
be abejo, tą pasiūlymą užgyrė), kad 
vengrai tuojau įkurtų naują, atstovau
jančią tautą vyriausybę, ištikimą : ir 
draugišką Jungtinėms Tautoms. •

Ir ši vyriausybė suorganizuota ant 
stiprių pagrindų. Ją suorganizavo pati 
Vengrijos liaudis. Kai penki ketvirtada
liai Vengrijos jau buvo išlaisvinti, tuo
met išvaduotose Vengrijos dalyse buvo 
pravesti rinkimai į Vengrų Tautos Sei
mą. Rinkimai įvyko š. m. gruodžio mėn. 
tarp 13 ir 20 dd. Išrinkta 230 Seimo na
rių. Seimas susirinko į Debreceno mies
tą ir ten laikė savo sesijas. Seimo prezi
dentu buvo išrinktas profesorius Belą 
Sedeny, o jo padėjėjais, vice-preziden- 
tais, — dr. Sandros Yuhadnagy, ir prof. 
Kaiman Santo, Debreceno universiteto 
profesorius.

Seimas atsišaukė į visą Vengrų tautą/ 
ragindamas nutraukti ryšius su hitlerine 
Vokietija, pasirašyti karo paliaubų su
tartį su Tarybų Sąjunga, Jungtinėm Val
stijom ir Didžiąją Britanija, taipgi pa
skelbti karą hitlerinei Vokietijai!

Šis Seimas, atrodo, bus pirmas Veng
rijos istorijoje seimas, kuriame buvo at
stovauta visi žmonių sluogsniai ir viso
kių politinių pakraipų partijos bei gru
pės, — žinoma, tik ne fašistinių “pakrai- 
PU”!

Seimas pasisakė už suteikimą demo
kratinių teisių ir politinių laisvių Ven
grijos liaudžiai, taipgi pažadėjo praves
ti žemes reformą, — nekantriai lauktą 
milijonų Vengrijos mažažemių ir beže
mių. Žemės reforma, teisingai nurodo 
Seimo pareiškimas, sutvirtins demokra
tinę santvarką Vengrijoje!

Vengrijoje, kaip ir Rumunijoje, kaip 
ir Lenkijoje, maža grupelė dvarponių 
valdė milžiniškus žemės plotus, kuomet 
milijonai smulkių valstiečių ir bežemių 
layiko darbininkų skurdo ir vargo. Da
bar, atrodo, bus tam padarytas galas.

Seimas sudarė ir užtvirtino naują 
Vengrijos vyriausybę, kurios premjeru 
paskirtas gen. Miklos. Gen. Miklos nepri
tarė hitlerininkam ir dėl to jis seniau hit
lerinės Budapešto valdžios buvo paleis
tas iš pareigų ėjimo. Tuomet jis perėjo 
Jungtinių Tautų pusėn.

Paskelbti ir kiti naujosios vyriausybės 
nąrių vardai, bet mes negalime nieko a- 
jįie juos kol kas pasakyti, nes neturime 
platesnių davinių. Tenka manyti, kad 
liaudies išrinktasis seimas, tačiau, ne
skyrė į valdžią netinkamų asmenų.

Taigi dabar Vengrija turi naują vy

riausybę, kuri neužilgo, kai tik Budapęs- 
tass bus išlaisvintas, veikiausiai kelsis į 
savo sostinę. Neužilgo, reikia spėti, visa 
Vengrija' bus išlaisvinta, — ne daug jos 
jau tebeliko vokiečių kontrolėje.

Tikėkime, kad neužilgo ir Vengrija o- 
ficialiai prisidės prie karo vedimo prieš 
hitlerinę Vokietiją. Menama, jog greitoj 
ateityj ji gali keletą divizijų pastatyti 
karo frontan.

Svarbu tas, bet nemažiau svarbu ir ki
tas faktas: Vengrija atsistoja demokra
tinių šalių eilėje! Tai nepaprastai reikš
mingas faktas, jei atsiminsime, kad 
Vengrija buvo viena iš pirmųjų fašisti
nių valstybių Europoje po pirmojo pa
saulinio karo! Vengrija stovi strategi
nėje geografinėje vietoje ir dėl to buvi
mas jos demokratine turės didelio svo
rio visai Europos politikai.

Žinoma, naujoji Vengrijos vyriausybė 
turės atsisakyti nuo visų jėga užgrobtų 
žemių.

Ilgai buvusi prislėgta, vengrų tauta 
atsistoja į laisvųjų ir demokratinių tau
tų tarpą.

Už tai, nėra abejojimo, per ilgus laikus 
ji bus dėkinga Raudonajai Armijai.

Austrai Juda.
Žinių agentūra ONA praneša iš Lon

dono, kad ir Austrijos patrijotai, tiek 
gyveną pačioje Austrijoje, tiek užsieny
je, pradėjo judėti. Jie mojasi suorgani
zuoti Tąutai Laisvinti Komitetą Vienoje, 
į kurį turėtų įeiti atstovai nuo visų Aus
trijos anti-naciškų grupių.

Įdomu tai, kad visos anti-naciškosios 
austrų grupės įsakė savo nariams ir pa
sekėjams Austrijoje veikti išvien su 
Raudohąja Armija, ją remti. Požeminis, 
priešnaciškas judėjimas Austrijoje perė
jo į naują vadovybę, tačiau tos visos 
grupės dar nesusivienijo, nors jos palai
ko viena su kita ryšius.

ONA korespondentas (Ei Yapou) pa
stebi, jog tarpe anti-naciškų grupių, dir
bančių pogrindyj, yra nemažai ir kata
likų kunigų, veikiančių prieš savo vys
kupų protestus! Dauguma Austrijos ka
talikų kunigų remia nacius, nurodo ko
respondentas !

Tenka apgailėti tą faktą, kad daugu
ma katalikų kunigų veikia išvien sū na
ciais. Tai nelaimė austrų tautai ir tą 
nelaimę jautė ir jaučia ir kitos tautos: 
vengrai, lietuviai, italai, ispanai. Kata
likų vyskupai daugumoje atsitikimų ei
na išvien su naciais, o jų klausydami — 
eina ir dalis kunigų. Tokioje Franci jo j 
popiežiaus atstovas tuojau buvo išvary
tas iš .Francijos, kai tik ji buvo išlais
vinta, ir išvarytas buvo dėl to, kad jis 
rėmė nacius ir tuo būdu užsitraukė fran- 
cūzų tautos neapykantą.

Kaip ten bebūtų, vistik svarbu, kad 
austrai pradeda bruzdėti. Neužilgo, jie 
Žino, įkels koją į Austriją Raudonoji Ar
mija, nešanti Austrijai laisvę, nešanti 
pavergtiesiems austrams išsivadavimą.

O kai Austrija bus .laisva, tuomet ne 
vienas dabąrtinių Hitlerio sandarbininkų 
ir kvislingų šaky sis, buk ir jis kovojęs 
dėl savo tautos išvadavimo!

Dienraščio “Laisvės” bendrovės da
lininkų suvažiavimas įvyks sausio 28, 
1945 m. Taigi, laiko jau visai nedaug 
iki to svarbaus įvykio.

Laisviečių suvažiavimai turi didelės 
reikšmės ne tik “Laisvės” bendrovės 
nariams. Jie svarbūs visiems demok
ratiniai nusistačiusiems Amerikos lie
tuviams.

Ne tik rytiečiai suinteresuoti “Lais
vės” stiprinimu. “Laisvę” skaito ir my
li ir Vidurvakariuose ir Vakaruose. 
“Laisvę” tiek jau įvertina San Fran
cisco ir Chjcągoj, Detroite ir Kanadoj, 
kaip Brooklyne, Philadelphijoj ir Bos
tone.

Urmu ruoškimės sveikinti laisviečių 
suvažiavimą!

Geri “Vilnies” draugai, veikiausia, 
nepamiršo, kad rytiečiai, o ypač Broo- 
klyup draugai, visuomet sveikina “Vil- 
njes” bendrovės dalininkų suvažiavi
mus. Savo draugišku duosnumu jie, 
kartais, mus pralenkia. )

Tai kas, kąd mes negalėsime daly
vauti jų suvažiavime. Savo sveikini
mais ir ąukom mes įrodysime, jog e- 
sąnįę vieningos idėjinės šeimos nariai, 
t Stiprinkime savo, spaudą! Didįnki- 
'riie još rėmėjų pulkus! .

Lowell, Mass.
Ruošiamas Bankiętąs Pasiįiki- 

jnųi Nauju Metų
Besibaigiant, seniems me

tams, -— trumpam ląikotarpyj 
pas mus įvykcf keletas gražių 
parengimų, kurie turėjo geros 
reikšmės, bet dar nebuvo 
spaudoj paminėti; vienok jie 
reikės nors trumpoje sutrau
koje aprašyti po užbaigimui 
senų metų veiklos.

Kad nepadarius šio rašinio 
ilgu, tai čia virš minėtų pa
rengimų ir neminėsiu, o tik 
apie tai, kas bus.

Bus puikiausias bapkietas, 
kokio, gal būt, praeityje dar 
neturėjome. Pas mus Lowellio 
Lietuvių Piliečių Kliubas savo 
parengimais yra labai popu
liarus. O ypatingai tokiais tra
diciniais parengimais, kaip kad 
pasitikimui Naujų Metų, kur 
viskas specialiai prirengiama. 
Šiemet priešnaujametiniui ban
knotui išpuola labai patogus 
laikas, nes senuosius metus 
baigsime sekmadienio vakare, 
gruodžio 31 dieną; tą vakarą, 
kaip 8:3Q valandą ir pradėsi
me puikiame bankiete iškil
mingai laukti Naujųjų Mę|ų— 
1945-tųjų, kaipo daug žadan
čių būsiančiai istorijai. Juk 
žmonija tikisi nematytų įvykių 
1945-tais metais. Tad visi de
mokratinio nusiteikimo lietu
viai, privalome susidaryti 
puikiausį ūpą baigdami senuo
sius metus ir tą vąkarą, visi 
susirinkime bei suvažiuokime, 
kad dalyvauti bankiete, kurį 
rengią Liet. Pil. Kliubas savo 
patalpose: 338 Central Street, 
Lowell. ,

čia bus smagu visiems, čia 
susidarys kilnus ūpas ir pasi
ryžimas pasitikimui Naujų 
Metų ir naujų didelių įvykių 
pasaulyje, čia bandysime su
prasti tuos nepasąkomus var
gus, kokius paneša mūsų gipi- 
tinės Lietuvos nukankinta liau
dis. J. M. ^Ląrsonąs.

Laimingų Naujų Metų, 
linkiu visiems drąugams 
į|- pažįstamięms.

A. VALĮNČĮŲS
9 William St, 

Pįttatpp, Pą.

Kas Ką Rašo ir Sako
Iš KUR TA NACIŲ JĖGA 

ŠIAM OFENSYVUI?
Šnibždėjimu 1 e i d žiami 

gandai, kad naciai ištraukė 
daug savo jėgų iš rytinio 
fronto ir metė jas prieš an
glus ir amerikiečius vakari
niame fronte. O tų gandų 
tikslas, žinoma, pakurstyti 
Amerikos žmones prieš Ta
rybų Sąjungą. Tai tos pa
čios rūšies nacių propagan
da, kaip ir zaunos, kad būk 
Raudonoji Armija nevedan
ti ofensyvo todėl, kad 
Churchill ir Rooseveltas ne
pakankamai nusileidžią Sta
linui Lenkijos sienų klausi
mu.

Kolumnistas Paul Mallon, 
kuris toli gražu nėra Tary
bų simpatikas, dargi Hears- 
to spaudos bendradarbis, 
griežtai teigia:

“Savo šiam ofensyvui vo
kiečiai nepaėmę jėgų iš rytų 
fronto. Kai kurias tų jėgų 
jie paėmę iš Suomijos, Nor
vegijos ir Danijos, bet dau
giausia atėjo iš rezervų, ku^ 
riuos naciai sukuopė peror
ganizuodami tuos elemen
tus, kurie sugrįžo namo iš 
pralaimėtų mūšių Frąnci- 

joj-” f

PATAISA
Vakar dienos Laisvėje 

“Kas Ką Rašo ir Sako”, pa
sakyta: “gal gi jie norės 
kraustytis iš svetimų že
mių” ir t.t. Turi būti: “gal 
gi jie nenorės kraustytis iš 
svetimų žemių” ir t.t.

LIETUVOS ŽEMIŲ IŠVADAVIMAS IR 
LIETUVOS KELIAS I NAUJA ATEITĮ

Justo Paleckio Pranešimas Lietuvos Aukščiausios Tarybos Posėdžiui Rugpj. 29,1944 m 
šieji iš tarybų valdžios žemę amžinam naudo
jimuisi, laikomi tos teisės nustojusiais. Keno 
naudai buvo daromi tie nutarimai, aišku iš 
to paties įstatymo 1 par., kur pasakyta, kad 
asmenims, kurių žemė buvo tarybinės valdžios 
nacionalizuota, tuo įstatymu grąžinama nuo
savybėn 60 hą jų turėtos žemės. Kitu patari
mu grąžinama žemė tiems buvusiems stam
biesiems dvarininkams, buvusiems baudžiau
ninkų laikytojams, iš kurių tarybinė vyriau
sybė visiškai atėmė žemę.

Taigi, ką teisėtoji, visos tautos išrinktoji, 
Lietuvos TSR vyriausybė padarė bežemių įr 
mažažemių naudai, smurtininkų saujelė, atątp- 
vavusi smetonininkus ir tariamas “demokrati
nes,” o iš tikro fašistines ir pusiau fašistines 
partijas, savo klasinės politikos sumętimąią 
visiškai panaikino. Kįtąis nutarimais to?, hit
lerinės marionetės atėmė iš dąrbinipkų fątįrĮ- 
kus, pramonės Ir prekybos įmones ir pamųą, 
kuriuos jiems buvo atidavusi tarytan® vyriau
sybė, ir grąžino tuos turtus kapitalistams. 
Prie gėdos stulpo save ir visas jos atsfoyau- 
jamas grupes Ambrazevičiaus gauja prikalė 
1941 m. rugpjūčio 1 d. priimdama šlykštų rą- 
sistinį įstatymą. Tuo niekšišku tautu kibi
nimo, savo krašto piliečių išniekinimo įstąty- 
mu lietuviškieji nacionalistai, pasirašė savo 
galutino bankroto, politinės savižudybės do
kumentą. Jie tuo norėjo įsiteikti hitlerinin
kams, bet tai buvo paskutinis tų hitlerinių pa
stumdėlių aktas, jų išdavikiškos veiklos ap
vainikavimas. Ambrązevičiąus maurai, atlį^ę 
savo juodus darbus, prisidengdami “neprį? 
klausomybės” šūkiais, padėjo hitlerinįnlįums 
įsistiprinti Lietuvoj, patys savo rankomis 
smaugdami savo Iraudį. Netrukus yokįečiąi 
pavarė Ambrazevičių su jo “ministeriais.” 
Vokiečiai išmetė į krepšį visus tų pastumdė^ 
lių nutarimus, o žemę ir kitus liaudies turtus 
pradėjo dalinti vokiškiems grobikams.

(Tąsa)
Draugai deputatai! Leiskite man lietuvių 

tautos vardu pareikšti didžią padėką mūsų 
šauniajai Raudonajai; Armijai, vaduojančią! 
mūsų šventąją tarybinę žemę ir mūsų Tarybų 
Lietuvą! (Audringi plijomai.)

Tarybų Lietuvos vyriausybė lietuvių tautos 
vardu reiškia padėką: armijos generolo Čer
niachovskio vadovaujamo III Baltarusijos 
fronto kovūpapis, seržantams, karininkams ir 
generolams; (audringi plojimai) armijos ge
nerolo Bagram iano vadovaujamo I Pabalti jos 
fronto kovūnams, seržantams, karininkams ii; 
generolams (audringi plojimai).

T. Liet, vyriausybė lietuvių tautos vardu 
dėkoja frontams, kurie tiesiogiai kovoja dėl 
lietuviškų žemių išvadavimo, dėl Tarybų Lie
tuvos išvadavimo (audringi plojimai).

Už pagalbą, kuri lietuvių tautai teikiama 
jos kovoj prieš vokiškuosius okupantus, už 
sėkmingą lietuvių žemių vadąvirpą iš hitleri
nės vergijos, už didžiąją pagalbą, kurią lie
tuvių tauta gauna vokiečių sugriautojo liau
dies ūkio atstatyme, Tarybų Lietuvos vyriau
sybė lietuvių tautos vardu reiškia padėką di
džiajai rusų tautai ir visoms Tarybų Sąjun
gos tautoms, mūsų išmintingai Sąjunginei Ta
rybinei Vyriausybei, bolševikų partijai ir di
džiajam vadui draugui Stalinui. (Visi atsisto
ja. Ilgi, audringi plojimai, pereiną į ovacijas.)

Lietuviu Tautą — Didžiuoju Tarybiniu Keliu.
Draugai deputatai! Aukščiausiosios Jary- 

bos sesijos darbų tvarkoj yra pastatytas klau
simas dėl vokiečių okupacijos pasėkų, likvida
vimo Lietuvos žemės valdyme. Patiektuoju 
svarstyti įstatymu Tarybų Lietuvos vyriausy
bė skuba atitaisyti vokiškųjų okupantų pada
rytąją skriaudą mūsų darbo valstiečiams že
mės ūky. Taip pat didelę reikšmę turi du kiti 
patiektieji įstatymai. “Sąjunginio respubliki
nio Lietuvos TSR Gynybos Liaudies Komisa
riato įsteigimo įstatymas” yrą susijęs su Lie
tuvos TSR kariuomenės formiruočių sudary-' 
mu. Suprantama to įstatymo didelė reikšmė 
ypač dabar, kai lietuvių tauta gali visu akty
vumu įsijungti į kovą prieš vokiškuosius gro
bikus, gali pati plačiausiai dalyvauti savo že
mių vadavime.

Kitas “Sąjunginio-respublikinio Užsienio 
Reikalų Liaudies Komisariato įsteigimo įsta
tymas” numato mūsų respublikai teisę palai
kyti tiesioginius santykius su užsienių valsty
bėmis, sudaryti su jomis sutartis ir pasikeisti 
diplomatiniais ir konsuliariniais atstovais, 
taip pat priimti užsienių valstybių diplomati
nius atstovus mūsų respublikoj. 1

Tai dar kartą parodo, kad lietuvių tauta, 
pasirinkdama tarybinę santvarką, įgijo tikrą 
nepriklausomybę, ji įgijo pažangiausią vals
tybinę formą, kad vienintele teisinga politika 
pasirodė Komunistų Partijos politika. Tary
binės vyriausybės politika, kad vienintelis ti
kras jos kelias tai platusis tarybinis kelias. •

“Nemesk kelio dėl takelio,” sako lietuvių 
patarlė. Nesidavė ir niekada jau nesiduos lie
tuvių tauta išviliojamą iš didžiojo tarybinio 
kepo į jokius kitus politinius šunkelius, kur ją 
bandė įstumti įvairaus plauko nagus nudegę 
politikieriai. Jau pakankamai pažino Lietu
vos liaudis tuos įvairių krypčių ir krypteliu 
politikierius, kurie dangstėsi įvairiomis kau
kėmis, bet siekė vieno — išlaikyti Lietuvoj 
plutok'ratinį išnaudotojų režimą. Visi tię nu
sibankrutavę politikieriai, pradėję savo veiklą 
lankstymusi prieš carizmą, pąskųi išrinkę vo
kišką princą Urachą Lietuvos karalium, vė
liau įstūmę lietuvių tautą į fašizmo glėbį, 
pavertę Lietuvą Smetonos ir jo pakalikų pra- 
lobimo šaltiniu, baigė savo liūdną karjerą 
šliaužiojimu prieš žmogėdrą Hitlerį.

Lietuviškąją Bąržųąziąią Politikięrią 
Gąlątinis Bankrotas.

Vokiškųjų grobikų pradėtasis karas nešė 
lietuvių tautai mirtį, kankynes ir griuvėsius. 
Tuo tarpu liaudies išmestieji į istorijos šiukš
lyną lietuviškieji fašistiniai ir pusiau fašisti
niai politikeriaį pradėjo džiūgauti, sveikinti 
Hitlerį ir pasinaudojo proga pabandyti atsi
sėsti ant sprando lietuvių tautai, susimesda
mi į vadinamąją Ambrazevičiaus “laikinąją 
vyriausybę.” Aplink tą vokiečių užkartąją 
“vyriausybę” susispietę liaudies priešai orga
nizavo diversines banditines gaujas, teikė ak
tyvią paramų vokiečių kariuomenei, išdavinė
jo įr žudė doruosius patriotus, dąrbo žmonių 
reikalų gynėjus.

Mes turime tos tariamos “vyriausybės” iš- 
y leistų nutarimų ir potvarkių rinkinį, kuriame# 
atsispindi visi tų reąkcįnipkų, Hitlerio bernų 
siekimai. Jie tuoj skubėjo atimti iš liaudies 
•vįsa tai, ką ji buvo pasiekusį tarybinius lai
kais. Per 43 dienas savo gyvavimo Ambraze
vičiaus “vyriausybė,” šliaužįodama prieš Hįt: 
lerį, suskubo paskelbti eilę nutarimų ir de
klaracijų dėl žemės. Prieš ką' buvo nukreipti 
tie nutarimai, darosi aišku iš ‘‘Žemės dena- 
cionalizacijos įstatymo” 12 par., kur aiškiai 
pasakytą, kft4 be^ęmįąi j? mažažemiai, gavu-

Lietuvią Tautos Duobkasiai ir Apgaviką!,.
Tuo būdu subankrutavusių buvusių buržua

zinių partijų politikieriai, kurie už savo dva
rus ir namus norėjo, bet nesuspėjo parduoti 
lietuvių tąutą hitlerininkams 1939 ir 194U 
metais, bandė tai padaryti birželio - liepos mė
nesį 1941 m. Bet tas bandymas padąryti biznį 
lietuvių tautos reikalais ir jos gyvybe jiems 
nepasisekė. Patyrę, kad sėbrystė su vokiečiais 
juos visiškai sukompromitavo tautos akyse, 
gelbėdami savo reputaciją, pradėjo vąįdinti 
neva “kovoją” prieš vokiečius. Tačiau jię jo
kios žalos vokiečiams nedarė. Jie stengėsi įti
kinti, kad po tariamos “nepriklausomybės” 
priedanga vokiečiai galėtų- daugiau iš lietuvių 
išspausti, galėtų labiau jųqs apgauti ir tvir
čiau įpainioti į hitlerines pinkles vokiečiams 
nepasiduodančią lietuvių tautą. Tai dėka poli
tikierių apgaulingų šūkių vokiečių bernui dva
rininkui Plechavičiui pasisekė sutelkti tam 
tikrą skaičių lietuvių į vadinamąją “vietinę 
rinktinę.” Įvairaus plauko lietuviškų politi
kierių nuolatinis raginimas lietuvių tautą lai
kytis pasyviai iš tikro buvo parama vokie
čiams, jėgų skaldymas, priešfašistinio fronto 
silpninimas, tai buvo kova prieš savo darbo 
liaudį, prieš darbininkų, valstiečių tarybinę 
valdžią, kova dėl savo egoistinių interesų, ko
va dėl turtingųjų luomo diktatūros bet kokia 
kaina.

Liętuvią tauta, didvyriškai pasipriešinusi 
vokiškiesiems grobikam^ pasmerkė ir galuti
nai išmetę į šiukšlyną visus tąos, kas savo 
išdavikiška veikla aktyviai parėmę hitlerinin
kus, kas padėjo jiems plėšti ir smaugti Lietu
vą.

žymi dalis dorų patriotų, kurie buvo į$ pra
džios suklaidinti, pažinę 'tikrąjį tų šuųppĮįfį- 
kių veidą ir jų veiklos naudingumą Lįęt^yojs 
smaugėjams hitlerininkams, nusisukę* nuo jų, 
pasmerkė jų veiklą ir stojo į tikros prie^hlt- 
lerinės kovos kelią. ’Nemažą jų bejidrądarbįą- 
vo sų tarybiniais partizanais ir parėmė juoą. 
Nemaža jų vokįęčiaį įštęęmė į koncentracijos 
stovyklas. Daugelis) |ų daba? dorai dirbą liau
džiai, bendradąrbiąudąmi su tarybų valdžią.... » • ( •

Mes turime ligi gąlo demaskuoti išdavikišką 
buvusių politikierių veiklą, kuri padarė tiek 
žalos mūsų tautai, ligi galo išrauti jos šaknis. 
Tie neverti lietuvio vardo, kas pądęjo smaug- ‘ 
ti hįtlęrįnįnkams Lietuvos liaudį, kąą steRgęąi 
įstumtį lietuvius į voįęięęių nusikalsimų pink
les, kas padėjo vokiečiams jų mpbįliząęjjos 
bandymuos įr Liętuvps žmonių varyrąę į hit
lerines vergų rinkas. Tie. ne įietųviai, be| iš
gamos “ostlerdęriąi” ir vokiečių geantaį, l$ąs 
dabar bąndytų trukdyti tarybines valdžioj 
vykdomus žygįųs. Kas kenkia tarybų yąlcįžiąi, 
tas kęnkia lietuvių tautai, kurios gėrovėj yisas 
savo jėgas ir darbus skirią tarybų yaldžįa. 
Tarybų valdžia pasako aiškiai: gęroą vąlic^/ 
žmones kviečiame į nuoširdžią talką, į tary
binį dąybą, o prieš visus, kas padės vokiškie
siems fašistams, tarybų valdžią atrąs priemo
nių ir pajėgs užkirsti bet kokį bandymų KH ly
dytį dąrbp žmonėms jų didžįojoj kovoj prieš 
Vokiškąjį fašizmą, jų didžiajame kūryboą įr 
krašto ątatatyrpo, darbe.

(Ęus AJ
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THE “SOFT-PEACE"
ADVOCATES

The “Dirba” is the house 
organ for the so-called “Su
preme Committee of National 
Liberation” which is supposed 
to be functioning underground

In the Nov. 9th issue of Nei 
Smetona; the son of the late / 
Lithuania ousted as president i 
the Soviet Union, to prevent wl 
Europe. As we know these ar 
Goebbels should get credit for1 
trying to provoke a third world 
war. In the United States 
there are agents of Hitler who 
are carrying on a campaign 
for a “soft peace” for the Na
zis and all of them follow this 
same line of war upon the So
viet Union.

In the writings of Mr. Bul
litt there is this same call for 
war upon the Soviet Union and 
all democratic forces. Such a 
policy in turn requires as a 
preliminary that fascism shall 
not be destroyed completely 
and that the American-Soviet 
British alliance be broken. And 
what it means immediately is 
a “soft peace” for Germany 
and sabotage of the collabora
tion between America, the So
viet Union and England in the 
organization of security after 
victory. It is at this point that 
the opponents of the United 
Nations, parading as champions 
of small nations, enter the pic
ture, also becoming linked, 
with the defeatist and pro-fas- 
.cist forces that are inspiring 
and directing the “soft peace” 
campaign.

These Goebbels’ ideas per
meate the writings of J. Sme
tona which take up many col
umns in nearly every issue of 
the “Dirva” a weekly publica
tion coming out in Cleveland 
in the Lithuanian language. 
The “Vienybe” a Brooklyn 
Lithuanian publication carries 
these same articles.

In the November 17th issue 
of the “Dirva,” K. S. Karpius, 
its editor carries on this same 
policy in these words:

“Finally the total disarma
ment of Germany and Japan 
is more in the interest of the 
bolsheviki' than anybody else. 
The. English, you. see, know 
how to sell foreign countries 
very cheaply, therefore when 
the Germans are disarmed, the 
bolsheviki can then unmol
ested destroy European na
tions, and with the taking
away of the arms from the openly.

vs and Views we wrote how J. 
.. Smetona whom the people of 
i 1940, is calling for war upon 
at he calls the bolshevization of 
; Goebbels’ ideas. But not only 
]----------------------------------------
Japanese, the hands of the 
bolsheviki will be free also in 
the far east in Asia.”

In the Dec. 1st issue of Dir
va, J. Smetona has an article 
in which he suggests that 
clothing collected in the United 
States for relief of people in 
Lithuanian should not be sent 
to liberated Lithuania. Instead 
he recommends that invest
igation should be made as to 
whether it is possible to send 
such clothing to1 Lithuanians in 
Germany. He believes that the 
Nazis will give the clothing to 
the Lithuanians but that the 
bolsheviki will use same for 
themselves. This piece of think
ing is not only in line with the 
policy of those trying to pro
voke a third world war, but it 
is written after the Russian 
War Relief has published 
acknowledgement of the re
ceipt of 14 carloads of cloth
ing from Leonid Pushinis, the 
Mayor of Vilnius, the capital 
city of Lithuania. There is 
constant writings in Lithua
nian newspapers in the United 
States who give only lip-ser
vice to the complete defeat of 
fascism, to send the relief the 
United American Lithuanian 
Relief Fund is collecting in the 
United States under the guise 
of aiding the people in Lithua
nia to other countries where 
there are Lithuanian refugees. 
Lithuanian Americans know 
that the main need is for re
lief of the people in Lithuania 
and that in other countries 
there are a number of Lithua
nian Nazi collaborators, whose 
cables had been freely and fa
vorably published in these same 
Lithuanian newspapers.

This agitation for not send
ing the relief to Lithuania, is 
carriedon with the acquies
cence of the U. A. L. R. Fund 
because it has not refuted it in 
spite of the fact that its col
laborators and persons con
nected with its chapters are 
carrying on this agitation

outside of liberated Lithuania 
and in the words of the memo
randum of the Lithuanian Le
gation read at Baltimore, ,Md. 
and published last October in 
the “Draugas” a Lithuanian 
daily newspaper in Chicago, 
“. . . is further stimulating in
sistence.” This (Committee 
which is supported by the Za- 
deikis legation (Zadeikis is the 
representative in Washington 
of the non-txistent Smetona 
government), is agitating 
against the recruiting of the 
youth of Lithuania into the 
Lithuanian Division of the 
Red Army. This agitation was 
carried on at a time when the 
Red armies were massing their 
forces in the Baltic countries 
for the new offensive that is 
now in progress against the 
Nazis, which offensive com
mentators say is of especial 
aid to the American armies on 
the Western front in Belgium.

It was this same Committee 
that called for passivity on the 
part of the people in Lithuania 
during the time the Nazis were 
occupying that country. The 
socialist “Naujienos” a Lithua
nian daily newspaper in Chica
go, the “Vienybe,” the “Dir
va,” the “Draugas” and a num
ber of other Lithuanian news
papers in the USA carry re
leases of the agency of this 
Committee in New York City, 
the Lithuanian American In
formation Center which carries 
on the most rabid anti-Soviet 
propaganda.

The objective of the Com
mittee is< to force upon Lithua
nia the 1938 Smetona constitu
tion which gives no political 
rights to the people of Lithua
nia.

In the “Neiv Lithuania’’ by 
Anna Louise Strong the Sme
tona government is depicted as 

, an anti-labor and anti-semitic 
regime. Under the Smetona go
vernment the labor unions 
were outlawed. Pogroms were 
made against the Jewish 
people. One of the recent po
groms took place in Vilnius, in 
the latter part of 1939 after 
the Red Army turned Vilnius 
over to Lithuania and left the 
city.

The Committee to .Aid Lith-

sian War Relief, and a num
ber of other representative or
ganizations of Lithuanian. 
Americans have on a number 
of occasions requested the 
Presidents War Relief Board 
to help in the creation of one 
all-inclusive committee for 
Lithuanian relief in the United 
States. Those petitioning for one 
committee feel that this will be 
the guarantee to keep out all 
political considerations from 
relief work. However to date, 
there wajs no response from 
the President’s Board to these 
requests, i! By certifying the 
UALR Fund, the President’s 
Board, has helped to bring into 
existence an instrument for di
vision of Lithuanian Americ
ans, which only helps the 
“soft peace” for Nazi Germa
ny advocates to peddle their 
stuff.

Margaret Cowl.

A CORRECTION.
In the Dec. -4th issue of NEWS 

and VIEWS an article appeared in 
which it was Stated that the “Dir
va” for Nov. 17th carried a state
ment that “Lithuanian’s army is 
now fighting an army; of the Rus
sian Bolsheviki who are seeking to 
reconquer Lithuania.” It was also 
stated that the CLEVELAND 
NEWS published this statement. 
The error of the VIEWS & NEWS 
is that it failed to note that the 
above quoted • statement appeared 
in the CLEVELAND NEWS on 
April 11, 1919; and was republish
ed in the “Djirva” on Nov. 17th 
1944. We ask jour readers to note 
this error.

PRAVDA SAYS “REPORT ON 
RUSSIANS” IS FASCIST 

STEW.
Pravda has ’charged William L. 

White, correspondent for The Read
er’s Digest, and author of “Report 
on the Russians” with violation of 
Soviet hospitality and confidence. 
White had wrijtten a book about 
Russia that is the “usual standard 
production of a Fascist kitchen with 
all its smells calumny, unpardonable 
ignorance and ill-conceived fury,” 
stated Pravda.

LITHUANIAN AMERICAN
WOMEN ON THE 

HOME FRONT
Lithuanian American women who have distinguished themselves through 

tireless effort in various fields of work to promote the war1 effort, have
involved many Lithuanian Americans in activities on the home front, and 
in work toaid the people in Lithuania.

Inspired by their work, large®-------------------------------------------------
numbers of Lithuanian American 
women in all cities and towns are 
making their contribution to the 
work of the Red Cross, in the 
drives of the local Community 
Chest, in organizing groups to do-

showers, to get aid for the orphans 
of Lithuania in a drive that is con
ducted through the Russian War 
Relief.

These women arc the mothers, 
the wives the sweethearts the sis
ters of boys who are now serving

uania, working with the Rus-

THE DEGENERATION of the
GERMAN WOMAN

By LOLA PAINE '
Let no one doubt that the Nazi 

women are moral cesspools. Let no 
one place them higher than their 
Nazi men. They are all alike, these 
fascists who destroy and plunder 
human life and liberty.

Stories coming out of France tell 
of the tortures, the scars and the 
deaths inflicted upon imprisoned 
Allied women by the Nazi SS wo
men. They tell of brutal beatings, 
starvation and electrocution for 
minor causes. No concentration

THE GERMAN WOMAN 
AT WAR

Dear Front Soldier:
When will you come back on leave?

When will you be able again to forget the hard duties of a soldier and 
exchange them for a few days of joy, happiness and love? Back at home 
we know of your heroic struggle: however, we do understand that even 
the brave gets tired and that he needs a soft pillow, tenderness and 
healthy pleasure.

WE ARE WAITING FOR YOU!
For you who have been compelled to spend your leave in a foreign 

town; we are waiting for you whom the war has robbed of his home, 
waiting for you who stands alone in the world without a wife, without 
a friend, without a flirt!

WE ARE WAITING FOR YOU!
Cut out our badge on this letter. Display it visibly on your glass in 

every tea room in every bar which is in the vicinity of a railway station; 
soon a member ofourLeague of Lonely War Women will take charge of 
you, and the dreams you dreamt in the front line and the longings of 
lonely nights will find fulfilment... It is you we want, not your money, 
therefore ask for our membership card at once. There are members 
everywhere, since we German women understand our duties towards our 
country and towards those who defend it.

Naturally, we are not unselfish—for years and years we have been se- 
irated from our menfolk, surrounded by all these foreigners; naturally 

long to have again a real German boy to press him to *our bosom, 
ft be shy; your wife, your sister or your sweetheart is also one of us. 
Ve think of you but we also think of the future of our country. He 
t> rests, rusts.

LEAGUE OF LONELY WARRIOR WOMEN.
(VEREIN EINSAMER KRIEGEBFRALEN.)I Zci M:

camp is more horrible than that 
over which German SS women pre
side.

Thirty thousand French, Polish, 
Czechoslovak and Soviet women — 
all heroines against the Germans— 
were subjected to this terrorism 
day after day in one concentration 
camp operated by women of the 
SS. They were forbidden to speak 
to one another. They were beaten 
regularly by fanatic SS women 
“for the pleasure of it.” They were 
deprived of medical attention and 
killed after they were too ill to 
work. When some tried to escape, 
vicious dogs were turned on them.

“LONELY” PROSTITUTES
This is the enemy. Americans 

must recognize these women for 
what they are. As further prqof we 
print the accompanying circular, 
sent by a Toronto officer who took 
it from a German prisoner of war.

In this circular, published in 
Hamburg, you will see that the 
Nazi women have become a nation 
of prostitutes. They have formed 
clubs, offering themselves en masse 
to their Nazi men.

“Cut out our badge on this cir
cular” they say. “Display it visibly 
on your glass in every tea room. 
... soon a member of our League of 
Lonely War Women will take charge 
of you, and the lonely dreams you 
dreamt in the front line and the 
longings of lonely nights will find 
fullfillment.”

The circular sports a “badge”— 
two hearts with phallic symbols in 
the shape of a lock and key. Read 
this thing for yourself.

When Will the War 
In Europe End?

EXCERPTS FROM AN ARTICLE BY A VETERAN 
COMMANDER

The question “When will the war end?” is on everybody’s lips
or in everybody’s mind.

Mr. Winston Churchill attempted several times to be more 
precise on that question, but so far has had little success. His 
prophetic renommee suffered from several bum predictions.

Gen. Eisenhower admits himself on very good grace that he 
is not a good guesser..So does Gen. Marshall.

And so. of course, we are not®
going to do any guessing. Instead, 
we will try to show why Germany 
has not collapsed yet, or rather— 
why Germany has not yet received 
the coup de grace on the battlefield 
yet, which is not the same thing 
as we shall see later.

DON’T UNDERESTIMATE NAZIS

calendar greatly. It should be re
membered that in November, 1942, 
the Wehrmacht was on the Volga 
and on the Terek, on the Neva and 
on the Volkhov and that western 
Europe was almost denuded of 
German troops. Thus, even if we 
had less than we had a year and 
one-half later, so did the enemy.

The first reason is that too much 
credence has been given by us to 
the various rumors about “crises,” 
“defections,” "sabotage,....... internal
struggles for power” inside Germa
ny. We did not seem to realize how 
hard nazism had frozen the Ger
man popular brain. We scoffed at 
the “super-total” mobilization de
creed by Himmler after the debacle 
in France, Belorussia, the Ukraine, 
Poland and the Baltic region. We 
doubted that German resistance 
could be hardened still further and 
that more manpower could be 
squeezed out of the German people. 
It was done, and in mid-September 
Field Marshall Montgomery was 
stopped on the Neder Rijn (lower 
Rhine) at Arnhem, and Marshall 
Rokossovsky was stopped on the 
Vistula after having captured Pra
ha (Sept. 15 and 14, respectively).

The second reason, in the same 
psychological category, stems from 
our almost childish faith in our new 
“toy”—Air Power. We thought we 
had bombed the guts out of Ger
many, but we find we have not. 
The machine still works.. But of 
this enough has been written and 
repetition is superfluous.

It is sufficient to say that when 
we really didstop something from 
functioning it was done with guns 
PLUS bayonets. As a result of our 
mistake in giving air power “an
other chance” time was lost. Time 
which we are paying off today.

The third reason is that we in
vaded Europe in June, 1944, in
stead of earlier as had been — 
even if loosely — agreed upon by 
the Big Three. Our invasion of 
North Africa in November, 1942, if 
made in western Europe instead of 
on the proverbial and non-existent 
“soft underbelly of Europe” might 
have changed the dates in the war

The fourth reason is apparently 
(although it is still difficult to 
judge) that we decided that we 
could make the Germans fight a fi
nal, decisive battle west of the 
Rhine, on the Cologne Plain and 
in the Saar. Wishing to draw the 
bulk , of; the enemy’s forces on our 
side of the Rhine, we did not press 
the attack too hard, engaging only 
fifty-odd divisions on a front which 
the Allies held with 206 in 1918.

FOE RECOGNIZED STRATEGY.
But the Germans, it is now be

coming increasingly clear, did not 
fall for the scheme and are fighting 
strong rearguard actions in the 
Rhine bridgehead without engaging 
their strategic reserve. Thus the 
battle which could have already 
ended if it had become a decisive 
one, is dragging on, hard, tough, 
but not decisive in the final sense.

As General Giroud put it the 
other day: “the Germans will fight 
the final battle for Germany east 
of the Rhine.” We always thought 
so.

These are some of the reasons 
which have contributed to the pro
longation of the war into 1945, and 
which you don’t see given very of
ten in the press and over the radio. 
There you rather find a fifth reason 
which is being stated in many ways, 
but which boils down to this: the 
war is being prolonged because the 
Red Army failed to strike on the 
Vistula and in East Prussia.

In fact, the Red Army is engag- 
i ing as many German divisions as 
there are in the West and has 
thrown into battle more divisions 
than Gen. Eisenhower has thrown 
in so far. The Red Army is also 
holding twice as many divisions 
between the Carpathians and the 
Baltic Sea. So much for the vo
lume of combat.
SUNDAY WORKER

K. PETRIK
nate blood to the Red Cross, in the 
War Bond campaigns. The success
of the work of the Committee to 
Aid Lithuania is greatly due to the 
tireless activities of Lithuanian

J. SKEBERDIS
in the American Army, many of 
them overseas and some who have 
already given their life in the battle

)

SOCIALIST - TROTSKY 
ATTEMPT TO CONTROL 

ACW LOCAL 54

ALDA ORMAN S. SASNA
American women. They are now 
engaged in collecting relief for the 
8th shipment of supplies to Lithua
nia by the Committee to Aid Lith
uania. Everywhere, these women 
are organizing parties, affairs,

for their country, the United States 
of America.

By their work, they demonstrate 
that they arc true American pa
triots. Lithuanian American women, 
we salute you!

A slate of candidates for the now 
executive of Local 54 of the Amal
gamated Clothing Workers was of
fered to the members on the basis 
of a hate-Soviet Union policy of the 
Socialist-Trotsky type. A letter over 
an assumed name was sent through 
the mails to members of the local 
several days before the elections 
took place on Dec. 13th. “The poli
cy of the local,” reads the letter, 
“is to support the liebration of 
Lithuania, but the communists do 
everything to have Lithuania re
main under the oppression of Soviet 
Russia.” In the letter it is stated 
that 8 communists are in the ex
ecutive council of the Local. Seven 
names are given. We could check 6 
of these and found that none of 
the 6 were communists. One of the 
6 is a Catholic worker. However, 
those named did follow a policy of 
no discrimination against any mem
ber in the trade union becausp of

political views. They were support
ers for the re-election of Roosevelt 
in the last presidential elections. 
They stand for the CIO no-strike 
policy during the war.

The letter states that the 8 com
munists want to “throw out of the 
Local’s executive two socialists: J. 
Buivydas and F. Vaitukaitis.” It is 
known that these two socialists car
ried on' for the re-election of Dewey. 
J. Buivydas had been a member of 
the Communist Party for a number 
of years and was expelled from 
membership in the Communist Par
ty for violation of the policy of 
the Party to help form an anti
fascist movement in the United 
States at that time. Buivydas join
ed the Socialist-Trotsky group.

The secretary of the Executive 
Council of the Local publicly stated 
that “no one else but Buivydas sent 
out these letters.” The letter smells 
of the Socialist-Trotsk^/ stew.

NO STRIKE POLICY
From an article by NAT GANLEY

All United Auto Workers con
ventions held since the war started 
have consistently reafirmed our no
strike pledge for the duration. The 
November CIO National Convention 
unanimously reaffirmed the same 
pledge. Why are the big majority 
of the rank and file delegates at
tending UAW Convention and the 
entire CIO leadership for this 
pledge? What are the essential 
features of this pledge?

1. Our country is engaged in a 
just war against the fascist Axis. 
The Axis attacked us at Pearl Har
bor and aims to destroy our coun
try and our labor movement. We 
have to prevent them from destroy
ing our country and our unions by. 
winning this war.

2. All strikes during the war stop 
the production of war materials. 
Hence strikes help the Axis and 
harm our country and our union. 
This is also true of strikes provok
ed by management or caused by the 
weakness and delay of government 
agencies. Since we want to win the 
war, we pledge not to strike' for its 
duration, regardless of what the 
provocation may be.

3. Labor does not regard our no
strike pledge as a bargaining mat
ter with our nation. On the contra
ry, the pledge is labor’s offensive 
weapon in the struggle against our 
fascist enemies. .Thinking, militant 
labor has no illusions' .that there

will be equality of sacrifices bet
ween reactionary employers and 
working people in the present war.

While labor donates its life, its 
blood, and its sweat to the war ef
fort, reactionary, appeasement em
ployers led by the Hoover-McCor
mick-Hearst-Sewell Avery crowd try 
to provoke us into striking because 
they stand for a negotiated peace 
with the Axis — not war victory. 
Other employers, for their own self
ish profit interests, take advantage 
of the war situation to intensify 
their exploitation of labor, regard
less of the fact that it harms our 
war effort. Some employers take 
their place side by side with labor 
in putting the interests of the na
tion first. This type of employer is 
not our enemy. The enemies of the 
nation are also labor’s enemies dur
ing thią war.

4. Labor does not give up its legal 
right to strike and fights all ef
forts to deprive us of this legal 
constitutional right. We merely 
pledge that we won’t use our legal 
right to strike for the duration. 
The weapon that can get us results 
during the war is political action. 
We can win changed War Labor 
Board policies not through strikes 
but through political pressure. 
Whatever current disputes arise, we 
will settle through, the peaceful 
means of collective bargaining, me
diation, arbitration, or through dis
position by the War Labor Board.

1,200,000 BALLOTS MAILED
DETROIT. — George F. Addes, secretary-treasurer of the United . 

Automobile Workers, CIO, announced that 1,200,000 ballots will be mailed 
out for the referendum vote of its membership on the question of the 
no-strike pledge.”

Under rules laid down by the International Executive Board a nine-man 
committee, selected from different local unions, will supervise the mailing 
and tabulation of the ballots.

The postmark deadline for the return of ballots has been set for 
Feb. 17. Servicemen will be given until Feb. 28 to mail their ballots.

According to Addes and the Committee, any member not receiving a 
ballot by mail may make a request for one by contacting his local union 
office. Such requests must be made before Feb. 17, and if after being 
checked by the Committee, it is found that a ballot has not been mailed, 
the Committee will forward one to the member.

Two of Our Heroes
★ ★ ★ ★ ★ ★

' SGT. BENIS PETRAITIS CHARLES KRIUNAS
THEY GAVE THEIR LIFE IN THE FIGHT FOR FREE

DOM.
PRIVATE CHARLES KRIUNAS OF SCHENECTADY, ’ 

N. Y. WAS KILLED IN ACTION IN FRANCE ON OCTOBER 
9TH. SERGEANT BENIS PETRAITIS OF BALTIMORE, MD. 
WAS KILLED IN ACTION IN FRANCE ON JUNE 18TH.

THESE TWO YOUNG LITHUANIAN AMERICANS DIED 
SO THAT THEIR COUNTRY MAY LIVE.

IN HONOR TO THEM AND TO ALL AMERICAN BOYS 
ON ALL THE FIGHTING FRONTS, WE PLEDGE TO 
STRENGTHEN OUR HOME FRONT TO HASTEN VICTORY 
AND BRING PEACE TO OUR COMING GENERATIONS,
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas
Lietuva Pasiekė Laisvę

(Tąsa)
Ta proga patiriama, kad Amerikos 

žurnalistai savo kelionėje turėjo įdomių 
staigmenų, ne visuomet pasitaikančių 
fronto korespondentams. Jiems buvo pa
rodyta, kaip tarybinės “Katiušos” žerte 
žeria ištisus kalnus apsuptųjų vokiečių, 
kurie nenori pasiduoti į nelaisvę. Mat, 
vokiečiai mėgino eiti į “psichinę ataką”, 
norėdami išsiveržti iš apsupimo, ir į dar
bą paleistos mūsų “Katiušos” jų priver
tė tiek, jog duobkasiams sudarė nemaža 
darbo. Amerikos korespondentai, pasili
pę ant miško aikštelėje sunkvežimių, 
turėjo puikią progą pasigėrėti košelie- 
nos kalnais, kuriuos iš vokiečių padarė 
tarybiniai ginklai ir kariai.

Bet to maža. Sutriuškintų vokiečių ar
mijos likučių buvo pilni miškai. Ir koks 
buvo korespondentų nusistebėjimas ir 
džiaugsmas, kada, iškėlę rankas aukš
tyn, staiga iš miško išėjo trys vokiečiai 
ir jiems pasidavė į nelaisvę. Manau, šį 
įvykį korespondentai savo laikraščiuose 
turėjo aprašyti gana įdomiai.

Važiuodami toliau į vakarus didžiąja 
Maskvos - Minsko magistrale, mes su
tinkame milžiniškus vokiškųjų banditų 
būrius, kurie ilgai plėšė, žudė ir kankino 
žmones, griovė miestus ir kaimus. Dabar 
jie — jau nebepavojingi. Didžiules vo
kiečių belaisvių kolonas po 2-3 tūkstan
čius varo į rytus du raudonarmiečiai, 
ginkluoti automatais — vienas eina iš 
priešakio, kitas — iš užpakalio. Ir šitie 
banditai su išsigimėlių ir sadistų veidais, 
apdriskę, apžėlę, traukia tolyn į rytus, 
patenkinti, kad jiems neteko laimė už
versti kojas už kruvinojo Hitlerio impe
riją.

Baltarusijos kraštuose vyksta vokiečių 
gaudymas. Kąriuomenė nužygiavo tolyn 
į vakarus — vokiečių belaisvius gaudo 
miškuose partizanai, valstiečiai, moters, 
piemenys. Jie pasiduoda būreliais po tre
jetą, dešimtį, dvyliką, penkiolika. Kar
tais ateina jų į kaimą kelios dešimtys ir 
prašo gyventojus, kad paimtų į nelais
vę.

— Nebe tas fricas, nebe tas, — kry
puodami galva, kalba Baltarusijos vals
tiečiai. — Praėjo visas jų pasiutimas. 
Anksčiau jie mus varinėjo ir gaudė, o da
bar kiekvienas piemuo kasdien paima į 
nelaisvę po kelis fricus.

Juo toliau, juo fricų sutinkame dau
giau. Neužmatomos kolonos, išrikiuotos 
po aštuonis gretoje, eina ir eina dulkėta 
magistrale ir kitais Baltarusijos keliais 
į rytus. Kas jie? Iš kur? Kur jie buvo? 
Čia yar visokių fricų — turtingų ir var
gingų, iš Berlyno, Hanoverio, Bavarijos, 
iš Klaipėdos ir Tilžės, iš Frankfurto ir 
Bremeno. Kai kurie jų savo kruvinais 
batais trempė visos Europos laukus. Jų 
rankos suteptos graikų patriotų, jugo
slavų moterų ir Lietuvos vaikų krauju. 
Dėl jų žiaurumų akis išverkė Lenkijos 
senutės, Norvegijos kūdikiai, jų padegi
mų liepsnoje žuvo Baltarusijos ir Uk
rainos kaimai su visais gyventojais.

Sunku neprarasti pusiausviros, sunku 
sulaikyti ’įtūžimą, matant neužmatomas 
apskretėlių gaujas, kurios, gal būt, išžu
dė tavo artimuosius, sugriovė namus, 
sudraskė knygas. Ir pasibjaurėjimas ap
ima, matant šitą tirštą sugyvulėjusią 
dvikojais žvėrimis virtusių žmonių kai
menę, ir džiaugsmas ima, pagalvojus, 
kad jie pasidarė jau niekam nebepavo
jingi.

Minskas. Didžiulė baisi griuvėsių krū
va. Dar karo pradžioje vokiečiai degino 
ir griovė jį, išaugusį Baltarusijos cent
rą, kuriame darbo- žmonių pastangomis 
buvo pastatyti ištisi kvartalai didžiulių 
naujų namų. Atsimenu, kaip prieš karą 
teko lankytis Minske ir dalyvauti didžiu
liame naujame teatre, pastatytame su 
visa įmanoma prabanga, liaudies poeto 
Jankos Kupalos jubiliejuj. Jau tada jau
tei karštą artimo karo alsavimą. Žinau, 
karo pradžioj, man teko čia evakuojan
tis pergyventi žiauriausią vokiečių bom
bardavimą, trukusį be pertraukos apie 
10 valandų. Daugybė namų liepsnojo, 
griuvo, žmonės žuvo ugnyje ir griuvė
siuose. Kada naktį išvažiavome iš mies
to, nuo kalno buvo matyti milžiniško, 
niekad anksčiau neregėto gaisro liepsna, 
ištisais kilometrais aplink nušviečianti 
išsigandusius kaimus ir miestelius.

Dabar aš vėl Minske, geriau sakant,

baisioje išgriautoje'ir išdegintoje Pom
pėjoje. Gatvės -užvirtosios namų laužu, 
kur-ne-kur styri išlikusios keliaaukščių 
didelių namų sienos. Labai retai.tepama
tysi civilinį gyventoją — jie išžudyti, iš
vežti į Vokietijos katorgą arba dar ne
grįžo iš miškų, kur jie ištisus trejus 
metus slapstėsi nuo vokiečių žiaurumo ir 
kovojo prieš okupantus.

Lietuva! Galų gale mes pervažiuojam 
Lietuvos sieną ties Medininkais. Šalia ke
lio stūkso karo nepaliesti istorinės pilies 
griuvėsiai. Griuvėsiais ir nuodėguliais 
paverstas visas miestelis. Kur tik va
žiuosi, visur guli sulaužytos, sudegusios 
vokiečių mašinos, tankai, patrankos. Dar 
nenurinkti pakelėse lavonai. Bet žmonės 
po mūšių jau renkasi į gimtąsias vietas 
ir su ašaromis žiūri į vokiečių sunaikin
tas savo sodybas.

Kartu važiuoją mūsų draugai nesusi
laiko nesušukę tris kartus skambaus lie- 
viško “valio”, kada mes pervažiuojame 
Lietuvos respublikos sieną. Į mus dvel
kia gimtosios žemės miškų ir ežerų kva
pas, mus sutinka žydinčios pievos ir lau
kai, trejus metus kentę kruvino vokiečio 
priespaudą ir kaip aušros laukę savo iš
vadavimo.

Stoughton, Mass.

Jonas Marcinkevičius.
PAKELIUI į SOSTINĘ VILNIŲ

Baltgudijoje priešas sumuštas dar ne
girdėtu karo istorijoje smarkumu. Jis 
kabinasi už kiekvieno miestelio, kaimo, 
jis priešinasi, bet divizija po divizijos 
patenka į apsupimą. Jos negailestingai 
sutriuškinamos. Po dešimt, po dvidešimt 
generolų imama nelaisvėn.

Su kareivių būriu aš skubu karo nu
niokotais miestais, miesteliais į amžiną
ją Lietuvos sostinę Vilnių. Miesteliai 
daugumoje vokiečių 'plėšikų sudeginti, 
bet kaimai išlikę apysveiki. Miškai miš
keliai pilni besislapstančių vokiečių. 
Daugelyje vetų juos apsupa civiliniai gy
ventojai ir... su lazdomis ima nelaisvėn 
ir varo į komendantūras. Nuskarę, per
badę j ę, akis žemyn nuleidę eina “buvu
sieji didvyriai” dulkėtais keliais, tylėda
mi, būkčiodami Raudonosios Armijos 
teismo už savo kruvinuosius darbus.

Sutemo. ‘Nebetoli Kamajų miestelis. 
Mūsų kolona nutarė čia pernakvoji. Ša
lia nedidelio kaimelio Kančiūnai pasista- 
tome savo mašinas ir einame į pirmąją 
pasitaikiusią trobą. Beldžiame į duris; 
niekas neatsiliepia. Einame į kitas tro
bas — nė garso. Atrodo, kad čia viskas 
išmirę. Staiga iš rugių išlenda pilkšva 
žmogaus figūra. $

— Draugai, aš savas, nešaukite.
Ir prieina prie mūsų suvargęs kupro

tas žmogelis. Jis su ašaromis akyse aiš- 
škina, kad per šitą kaimą tik vakar pra
ėjo vokiečiai ir išžudė beveik visus gy
ventojus.

— Šitas mano dėdės namas. Viduje 
dėdienė sušaudyta su vaikais. Aš bijau 
į vidų įeiti, nakvoju rugiuose.

Seržantas Gausa, aš ir dar vienas ka
reivis pro langą įlendame į vidų. Klai
kus vaizdas. Sena moteriškė guli kniūp- 
ščia ant grindų sukrėtusio kraujo kla
ne. Šalia jos apie keturiolika metų am
žiaus berniūkštis.

— Dėdienė nenorėjo vokiečiams ati
duoti paskutinio arklio, — aiškino mums 
gudiškai kuprotas žmogelis. — Ir dėl to 
jie ją nušovė.

Išeiname į sodą, tylėdami. Daug teko 
panašių vaizdų matyti, bet šis vaizdas 
kaž kaip visus mus sukrečia. Kiekvienas 
pagalvojame, jei dabar šiuo momentu 
sutiktume bent kokį vokietį — gyvo jo 
nepaliktumėme.

— Miegosime sode,— sakiau karei
viams.

Pasitiesėm. Staiga priešais pamatėm 
ateinančius du ginkluotus civilius. Iš 
rugių išniro trečias vienmarškinis.

Antroji dar liūdnesnė istorija. Šitųjų 
vyrų tėvai besitraukiančių vokiečių taip 
pat sušaudyti ir namai padegti.

— Draugai, Raudonosios Armijos ka
riai, — prabilo pirmasis, stipriai rankoje 
laikydamas trofėjinį šautuvą. —- Mano 
tėvas buvo senas ir nieko blogo nėra pa
daręs. Besitraukdami vokiečiai jį sušau
dė. Leiskite man tėvo garbei tris kart 
iššauti. Tai bus lyg priesaika, kad aš už 
jį vokiečiams atkeršysiu.

(Bus daugiau)

Rugsėjo 8, 1944, susiorgani
zavo Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas ir per tokį trum
pą laiką daug darbo atliko. 
Surinkta daug drapanų ir čė- 
verykų. Ir laiku, pasiūntėm 
Centro Komitetui, kad galėtų 
pasiųsti su 7-tu Siuntiniu ir 
kad galėtų kuo greičiausiai 
pagelbėti Lietuvos žmonėms. 
Pasiūntėm 15 baksų drapanų 
ir 2 baksiis čeverykų.

Drapanos ir čeverykai Sutai
syta. Daugumas moterų atne
šė labai gerų sutaisytų ir išva
lytų drabužių ir buvo tokių, 
kurie nupirko visai naujų. Bet 
tarp daugio buvo ir tokių, ku
rias reikėjo pataisyti ir išvaly
ti. Tai mūsų darbščios mote
rys stengėsi tą darbą atlikti.

Betgi ir vyrai nesėdėjo ran-’ 
kas sudėję. Jie rūpinosi gauti 
baksų ir suraišioti. Ir visiems 
darbo užteko.

Teko man peržvelgti įvai
rias atskaitas iš įvairių kolo
nijų. Kitos yra gana stambios, 
tai mūsų atskaita atrodo labai 
mažytė. Bet, palyginus su did
miesčiais, tai mūsų mažytis 
miestelis yra tik nykštukas 
prieš milžiną. Bet kartais ir 
nykštukas išauga į milžiną. 
Štai mūsų milžinas, Lietuvių 
Namas ir mūsų Lietuvių Na
mo Draugija aukavo $200 tam 
tikslui. Taipgi davė kambarį 
dėl sunešimo ir taisymo drabu
žių. Davė veltui svetainę dėl 
parengimų !

Kada mes pradėjome visuo
tiną rinkliavą drabužių ir pi
nigų ir pasisakėme, kad turi
me surinkti $500 pinigais, 
stojom visi į darbą, išrinkom 
kolektorius eiti per stubas ir 
rengėm visokius parengimus. 
Tai neėmė nei 2 mėnesius, kaip 
tie $500 buvo sukelti. Tuojau 
pasiūntėm $210 Centro Komi
tetui, o už 200 papirkome 100 
porų vyriškų kelnių. Kelnes 
pirkome per draugę Antalio- 
nienę urmine kaina. O kiek 
padėvėtų drabužių, bet labai 
gerų, negalima apkainuoti. Bet 
drąsiai galiu sakyti, jei reiktų —------- .. ......... .. ............ , v . ----

J. GARŠVA Į
I GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius ]

VELTUI ŠERMENINĖ 
! (KOPLYČIA) ;

;■ Parsamdo automobilius ir ka- 
i rietas veselijom, krikštynom L 
Į ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE ;
; BROOKLYN
[ Telephone: EVergreen 8-9770

jas pirkti, tai už kitus $500 
nebūtumėm nupirkę. Bet dar 
biskį ir Cantonas prisidėjo prie 
to, tai ir mažyčiai nykštukai 
paliko milžinais!

Dabar pažymėsiu, kas kiek 
aukavo pinigais.

Lietuvių Namo Draugija 
$200.- i

Moterų Kliubas $20.35.
LDS 71 kp. $20.
K. Walantukevicius $12.
Po $10: A. Antalionienė, V. 

Stulgaittis, J. Petrukaitis ir J. 
Lavas.

Po $5: W. Walantukevicius, 
K. Kibirkštiene, A. Rupeika, 
F. Perekslis, J. Adomaitis.

J. Walantukevicius $4.
Po $3: M. Kasparienė ir J. 

Ciesnulevičiene.
Po $2: M. Klabis, Mr. & 

Mrs. Gerulskis, Mrs. Veracka, 
M. Overka, Ag. Yukon, M. 
Norkus, P. Walent, T. Gudi
nas, J. Malinauskis, G. Svir- 
nielienė, A. Petrukaitienė, L. 
Waitekunas, J. Bendoravičius, 
S. Laport, J. Kavolius.

Po $1: A. Barcius, A. Kups
tis, M. Jatul, S. Lucas, O. 
Mockienė, K. Stockienė, U. 
Januškienė, P. Grigas, A. 
Venskevičius, A. Kazlauskas, 
S. Radvilas, H. Perarlson, U. 
Siba, W. Antalionis, M. Moc- 
kunas, J. Grubinskas, A. Yu- 
konienė, A. Starasta, A. Ma
lakauskas, P. Tirilis, Irena 
Reilly, J. Wasilevicius, R. Ged
minas, F. Anusevičius, P. Stoc
kus, A. Chencus, M. Urgutis, 
F. Statkus, A. Yurcus, E. Gri
gienė, M. Makrickis, P. Liala, 
S. Rakauskienė, J. Ezepcik, M. 
Svidres, K. Marksas, M. Mon
kevičienė, K. Walent.

M. Kvedėrienė aukavo 
$1.50.

J. šilanskienė 50c.
Nuo Teatrališko Ratelio 

Banga likęs turtas $32.
Iš Canton, Mass., aukavo: 

F. Kvederas $10, K. Radzevi
čius $5.

Nuo parengimų pelnas 
$65.62. Viso įplaukų buvo 
$509.97.

Iš to pasiūntėm Centro Ko
mitetui $200, už kelnes užmo- 
kėjom $200, už pataisymą če- 
verykų $20, už pasiuntimą 
drabužių $21.33. Pas kasierių 
palieka $58.64.

Dabar pažymėsiu, kas au
kavo drabužių: M. Grigas, A. 
Bender, M. J. Roach, J. Stri
maitis, W. N. Killman, O. Tu- 
kis, Talacka, H. Lucas, U. Se- 
ba, A. Yukon, B. Kelly, E. Gri
gas, P. Walent, J. Walent, O. 
Elkevich, J. Girnis, J. Gri
gas, M. Monkevičienė, M. Keb- 
lis, O. Mockienė, T. Lysko, J. 
Lavas, H. H. Snow, P. Stanie- 
vich, O. Kazulis, J. Masickis, 
M. Jatul, Mrs. žulis, Mrs. Bud
revich, K. Marksas, A. Anta- 
lionis, F. Statkus, M. Yocas, 
A. Petrukaitienė, M. Stulgai- 
tis, K. Stockus, T. Lucas, L. 
Blye, Mrs. Kimtis, M. Paškie- 
nė, O. Norkus, S. Pocewicz, G. 
M. Mockunaitis, K. Mitkewicz, 
Mr. Nasher. Iš Canton, Mass.: 
F. Kvederas, Mrs. Tuma, Mr. 
Sabeika, A. Radzevičienė.

Tariu širdingą ačiū visiems, 
katrie prisidejot prie to prakil
naus darbo. Ir atsipraau tų, 
katrų vardai nėra pažymėti. 
Mes radome daug drabužių at
neštų, bet nebuvo pažymėta, 
nuo ko.

LPT Komitetas: pirm. J. Pe-

trukaitis, rast. M. Stulgaitienė, 
iždininkas A. Rupeika. Kiti 
komiteto nariai ir kas padėjo 
dirbti: J. Lavas, P. Jatui, A. 
Petrukaitienė, H. Lucas, M. Ja
tul, V. Stulgaitis, U. Seba, M. 
Grigas, A. Antalionienė, J. Ka
volius, J. Urgutis, W. Walent, 
K. Stockienė, J. Kimtis, drg. 
Kazulienė. Padėjo taisyti dra
bužių ir drg. Rupeika pasko
lino savo siuvamą mašiną dėl 
taisymo drabužių. »

Taipgi ačiū visam komite
tui už pasidarbavimą.

LPTK rašt., M. Stulgaitienė.

P. S.: Komitetas prašo visų, 
kas turite atliekamų drapa
nų, atneškite į svetainę. Komi
tetas ir vėl galės pasiųsti Lie
tuvos žmonėms, o jie jums bus 
labai dėkingi. M. S.

£ Tn

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR AL INC)

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 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

(Mes esame darę regėji- jnj 
mo Paisymus viršaus

1jr 500 daktarų ir kitokių Jįk 
profesijų žmonėms, taip- gj 

\ J gi jų šeimoms ir jų pa- '$■
ci j an tams.) -J®

DRS. STENGER & STENGER |
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

I GREEN STAR BAR & GRILL
3j 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

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
M

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir kl- 

I tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūsles 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. ZENS
110 East 16th St, N. Y.

(leist. 28 m.)

Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M. 1

- -n................... . i ........ imj_

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

'■ . ..U ■■' •

. ........i
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Hitlerininkai Išžudė
40 Žmonių

Radviliškis. Pats mieste
lis nuo karo audros mažai 
tenukentėjo. H i 11 eriniai 
žmogžudžiai, atsitraukdami 
iš miestelio, pasiutimo ap
imti išžudė apie 40 niekuo 
nekaltų vietos gyventojų. 
Žudė su pasismaginimu, ką 
sutikdami: jaunus ir se
nius. Nužudytųjų tarpe yra 
visų mėgiamas ir taikaus 
būdo miestelio gyventojas 
darbininkat batsiuvis Stan
kevičius, broliai Riečkai ir 
let. Be to, apie 200 miestelio 
gyventojų buvo išvaryti į 
hitlerinę katorgą.

Išbėgdami okupantai su
plėšė ir sunaikino visus į- 
staigų dokumentus. Kitur, 
neturėdami ko sunaikinti,
su šautuvų buožėmis išdau- ir čia talkų pagalba darbas 
žė mokyklų langus, nuėmi- palengva eina į priekį.

nėjo kuliamųjų mašinų dir
žus, traktoriams magnetus, 
kad negalima būtų pradėti 
laiku kūlimo darbų.

Išbėgdami vokiečiai su
gadino stiklo fabriką. Dar
bininkai su nematytu darbo 
užsidegimu stengiasi atsta
tyti savo fabriką. Iš vieti
nės statybinės medžiagos 
jie montuoja trūkstamas 
mašinoms dalis.

Valstiečių darbai, nežiū
rint praūžusio karo, vyksta 
normaliai. Rugiai nuimti 
100%, valomas vasarojus. 
Jau ruošiama dirva sėjai. 
Darbas valstybiniuose la
kiuose vyksta sunkiau, nes 
bėgdami vokiečiai visus tin
kamus arklius išsivarė. Bet

Daug Francijos Lenkų Remia 
Tautinį Liublino Komitetą

Demokratinė Vengrijos Val
džia Šaukia Mušt Nacius

. » .4 ir W <

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuvos TSR Socialinio 
Aprūpipimo Liaudies Ko
misariatas pradeda normą-

Lietuvos TSR Socialinio 
Aprūpinimo Ųiaudies Ko- 
misariatąs yra jau aptvar
kęs didelę dalį savo veda
mųjų darbų, sutvarkytas 
inventorius ir paruoštos 
svarbiausios instrukcijos 
darbui pradėti. Pasiųsta in
strukcijos į visas išvaduotą
sias Tarybų Lietuvos sritis. 
Iš visos eilės vietovių gauta 
pranešimų, kad darbas vyk
sta jau visai normaliai.

Vilniaus mieste trys 
poliklinikos 

Vokiečių okupacijos pai
kais visos poliklinikos buvo 
panaikintos. Dabar Vilniuje 
vėl atidarytos trys polikli
nikos. Pirmoji poliklinika 
(Gedimino' gt. 27) turi 12 
kabinetų įvairioms ligoms; 
antroji poliklinika (Didžio
ji gt. 51) taip pat turi 12 
kabinetų įvairioms ligoms. 
Be fo, yrą dar viena polik
linika (Klaipėdos gt. 1) vai
kų ligoms.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HEEP WANTED— 
REIKALINGI VYRAI 

d C . M v> ji T

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD' 141’ kuopos ’ susirinkimas 

įvyk? sękmadienį, gruodžio 31, 2 v. 
dieną, 143 Piercė Št. Draugui, būti
nai dąlyvąukite. — L. T.

(304-305)

Paryžius. — Trys iš šešių 
Francijoj leidžiamų lenkiš
kų laikraščių stoja už Len
kų Komitetą Tautaj Vaduo
ti, kaipo laikinąją Lenkijos 
valdžią. Tam komitetui pri
taria ir skaitlingi lenkai 
jnainieriai šiaurinėje Fran- 
ęijoje, kaip praneša New 
Yorko Times koresponden
tas.

Užginčija Artimą Francijos 
Santarvę su Anglija

Paryžius. — Francūzų 
valdininkai ir spauda už
ginčija gandus, kad Franci- 
ja netrukus padarysianti 
apsigynimo sąjungą su An
glija; sako, tam reikės dar 
ilgų pasiruošimų.

Smarkiai Atakuojami Na- 
ę|ai Latvijos Kampe, Sako 

Berlynas
Berlynas sakė, kad Sovie

tų kariuomenė vis plačiau 
g ryžtingiau puola vokie- 

us, apsuptus Liepojos- 
Mintaujos srityje, pietiniai- 
yąkariniame Latvijos kam
pe. — Ten buvo apsupta 
bent 300,000 hitlerininkų.

Jąpopų lėktuvai, bombar- 
dųodami Amerikos orlaivių 
Stovyklą Saipan saloje, su
naikino vieną didelį ameri
kinį bombanešį ir sužalojo 
įelis kitus.

Amerikiečiai šį mėnesį 
Jumetė 1,500 tonų bombų į 

aponiją. •

Kanadiečiai užėmė gele
žinkelių mazgą, 10 mylių 
nuo Ravennos, Italijoj.

London.— Demokratiniai 
išrinkta, laikinoji- Vengri
jos valdžia atsišaukė per 
radiją į savo tautiečius ka
rius sostinėje Budapešte, 
kad atkreiptų ginklus prieš 
nacius ir padėtų Raudona
jai Armijai, apsupusiai tą 
didmiestį.

ANGLŲ LAKŪNAI BOM- 
BAĘDAVO SUMATRĄ 
Ceylon. — Anglų lėktu

vai bombardavo geležinke
lių stotis, sandėlius ir kitus 
karinius taikinius japonų 
užimtoje* Sumatros saloje, 
Rytinėje Rolandų Indijoje.

Tėvynės karo invalidų 
aprūpinimas

Tėvynės karo invalidų 
aprūpinimas yra šiuo metu 
vienas svarbiausių sociali
nio aprūpinimo uždavinių, 
todėl į tai yra atkreiptas 
tinkamas dėmesys. Šiuo 
metu jau* mokama Tėvynės 
kąro invalidams vienkarti
nės pašalpos, o taip pat ir 
nuolatinės pensijos. Be to, 
yrą įsteigtas Vilniuje, Lab
darių gt. 1, specialus bend
rabutis, kuriame gali apsi
stoti pravažiuojantieji per 
Vilnių Tėvynės karo invali
dai. Šitokių bendrabučių 
numatoma įsteigti taip pat 
Kaune ir kitose išvaduotose 
srityse. Artimiausiu laiku 
bus gauta Tėvynės karo in
validams drabužių ir avaly
nės.

Pradėti Viduriu šiltines ijf 
Dizenterijos SkiepijimaŲ 
Ryšium su profilaktine 

akcija prieš vidurių šiltinę 
ir dizenteriją V. M. V. K. 
Sveikatos Apsaugos Sky
riaus rūpesčiu visose ambu
latorijose, kurių Vilniuje 
yra 17 suaugusiems ir 3 
vaikams, pradėtas vidurių 
šiltinės skiepijimas.

Atidaryta valgykla prie 
“Maisto” centrin. kontoros

Prie “Maisto” centrinės 
kontoros Vilniuje atidaryta 
“Maisto” darbininkams ir 
tarnautojams valgykla.

Washington. — Atvyko 
naujas Francijos ambasa
dorius H. L. Bonnet.

Nuo kito sekmadienio rei
kės raciopąvimo stąmjų už 
daugumą įvairių rūšių mė
sos.

Pąsibaige kalėdinis Lon
dono požeminių geležinkelių 
streikas.

Privačiai amerikiečių au 
tomobiliai tegaus tik 200,- 
000 “t a j erių” sausyje.

Organizuojamas profesinis 
invalidų apmokymas

Šiuo metu Vilniuje (taip 
pat ir Kaune) veikia aklųjų 
pynimo, šepečių ir skardos 
gaminių dirbtuvės. Arti
miausiu laiku numatoma 
suorganizuoti visa eilė inva
lidams mokyklų:. siuvėjų, 
batsiuvių, šaltkalvių, laikro
dininkų, dviračių taisytojų 
ir kt. Be to, organizuojama 
viename pagalbiniame Vil
niaus apskrities ūkyje že
mės ūkio mokykla su šiais 
skyriais: sodininkystės, bi
tininkystės ir lauko techni
kos. Bus taip pat įsteigti 
specialūs invalidams kur
sai: sąskaitybos, pardavėjų, 
statistikų, taupomųjų kasų 
inspektorių ir p.

KAUNO KRONIKA
Raudonosios Armijos da

liniai vakarais demonstruo
ja kino filmas ir ruošia 
koncertus. Jų pasižiūrėti ir 
pasiklausyti susirenka ir 
daug cįvilių žmonių. Gy
ventojai tokiomis pramogo
mis labai patenkinti.

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. rengia vakarienę, 

sekmadienį, gruodžio 31 d. Kasmo- 
čių salėųę, 91 S|eaąibpat R^. Už? 
baigsime’senus metus ir pasitiksime 
naiijūš’ Bus skanių valgių ir' įvai
rių gęrimų, taipgi gera Orkestrą šo
kiams. pradžią 6:30 v. v. Kvięčiaąie 
vietinius ir iŠ apylinkės dalyvauti. 
— Rengėjai. (304-305)

MONTELLO, MĄSS.
Lie.tuvių Tautiško Napao Draugo

vė rengia metinį bankietą, pasitįki- 
mui naujų 1945 metų. šeštadienį 
gruodžio 30 d., Liet. Namo apatinėj 
sądėje, 7 v. v. Bus muziką, valgių 
_ir„gšrifnų, Įžangos nėra. Metinis 
bankietas pasitikimui naujų mėtų 
įvyks sekmadienio vakarą, gruodžio 
31 d., T v. v., toj pačioj vietoj. Bus 
muzika ir Turkey Dinner ir gėrimų. 
Trauksis iki vėlumos. Įėjimas $1.50. 
Kviečia Kom. (304-305)

SHENANDOAH, PĄ.
Per daugelį metų Shenandoah 

progresyviai lietuviai vis turėdavo 
Naujų Metų vakarą, sutraukdami 
daug žmonių į 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 įvyks West End Hall, 
Shenandoah. Įžanga bus 35c ypatai. 
Kviečiame Visus ir visas atsilanky
ti. — Komitetas.

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

gruodžio 28 d., 8 v. v., 376 Broad
way. Nariai dalyvaukite susirinki
me, užsimokėkite duokles už 1945 
metus. Susirinkimas bus svarbus, 
yra laiškų iš Centro. Taipgi reikės 
rinkti val’dybą 19,45 metams.

(303-304)

pasitiksime

ŠIMTAI DARBŲ
Pąs

WRIGHT AERONAUTICAL
CORPORATION

Visokią Tipų 
ŲĄVIJSTŲ ąy NEiŲAVINTŲ

Wright Turi Jums Gerą Darbą
Puikiausia Alga ir Bonai
Puikiausia Trąnsportacija 

švarus, Gerai Ąpšildytas Fabrikas
Padėkite Budavoti Įnžipus^Del Superfortresses!

NEATIDUOKITE — KREIPKITĖS ŠIANDIEN

WRIGHT AERONAUTICAL CORPORATION
1560 BROADWAY 376 E. 149th STREET

MANHATTAN BRONX
Atstovas iš War Manpower Corpinission yra ant yietos pas Wright Aeronautical, 

Bronx Ofise, patarimui aplikahtams pasiliuosavimų »r at liekam ūmo klausimais.

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 5

WESTERN 
ELECTRIC CO. 
9Q0 Broad St.
100 Central Ave.

ARBA matykite mūsų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
' Pareiškimo.

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

atstovą j USES
Newark, N. J.

Jersey City, N. J.

Methuen, Mass
Vieša Padėka

Man, R. čiuladienei, 
padaryta operacija gruodžio 
7 d. Ligos nugalėjimui daug 
prisidėjo nuoširdus atsinešimas 
draugiu ir draugų. Todėl, mes 
labai ačiuojame giminėms už 
prižiūrėjimą ir pagalbą ligoj, 
taipgi už gėles ir dovanas, 
ypatingai šle.iviams, Marce- 
liams, Al. ir Stepanei Kau
piniams, Al. ir Lena Groos. 
Ačiū susiedams ir draugėms iš 
Pacific dirbtuvės už aplanky
mą, suteikimą dovanų ir gėlių. 
Visiems širdingai ačiū!

Roięė ir Ignas Čįąladąi.

buvo

tai 
pa-

pavieniais, 
per dieną 

oro žygių prieš

MMMNNHMMbti

Dienrąsčio Laisves Bendroves

Dalininkų Suvažiavimas ir
BANKIETAS

Sausio - January 28, 1945
GRAND PARADISE HALL

318 CĮrą^d Street Brooklyn, N. Y.
Konvencija bus nuo 10 vai. ryto iki 6-tos vakare.

Bankietas 7 yal. vakaro
Visi Laisvės Bendrovės .dalipinkai dalyvaukite suva

žiavime ir po suvažiavimo būkite bankiete. Katrie dar 
nėsate dienrąščio Lai^vęs Ęenęlrąvės dąlipįnkąis (ššrį- 
nįnkais), tuojau jais patapkite. Ųž $Į0.0Q įsigijęs šęrą 
būsi dienraščio Laisvės savininku ir leįdėju. *

BANKIETO BILIETAS $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

Suregistruota kiek daug 
nuostolių hitleriniai vanda
lai padarė Kauno gydymosi 
ir medicinos įstaigoms. Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
klinikos, tarybiniais laikais 
taip tobulintos, paliktos 
plikomis sienomis. Išgrob
tos I-ji, II-ji ir VĮI-ji Kau
no ligoninė. Sunaikintas 
Higienos institutas. Vokiš
ki banditai turės atsakyti 
už savo piktadarybę.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

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

(303-304)

Veikia Gydytojų Darbinės 
Ekspertizes Komisijos

Jau pradėjo veikti gydy
tojų darbinės ekspertizės 
komisijos Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje ir Utenoje. Ko
misijų uždavinys: 1) nu
statyti darbingumo neteki
mo laipsnį ir priskirti so- 
ciališkąi aprūpintiną as
menį invalidumo grupei, 2) 
nustatyti darbingumo nete
kimo priežastis. Per šias 
komisijas pereina visi i^ 
peųsiųinkai.

Vilniaus valstybinė maistų 
prekyba normaliai aprūpins 

gyventojus maisto pro
duktais

Vilniaus Valstybinės Mai
sto Prekybos vadovybė de
dą visas pastangas gauti 
atitinkamas vidaus trąns- 
pprto priemones maisto 
produktams išvežioti į 
krautuves. Kadangi vokie
čiai yrą pasigrobę visas bu
vusios “Rūtos0 automašinas 
įr dargi arklius su vėži
niais, tai iš pradžių buvo la
bai didelių sunkumų, pri- 
stantaį produktus į krautu
ves. Dabar Maisto, Preky
bos vadovybė yra jau įgiju
si kelioliką ąrklių ir veži
mų, ir prekių "išvežiųjimąs 
vyksta sklaidžiau, o ry
šium su tuo ir gyventojų 
aprūpinimas maisto produk-

Kaune perorganizuota 
“Sodyba” energingai ėmėsi 
darbo kuo plačiausiai kau
niečius aprūpinti daržovė
mis. Į Kauno apskrities į- 
vairias vietas pasiųsti in
struktoriai. Jie prižiūri tin
kamą daržovių nuėmimą ir 
organizuoja jų pristatynią.

Kaune jau veikią pirmoji 
pieno virtuvė ir netrukus 
bus atidarytas pirmasis 9.0 
lovų lopšelis.

* Kainoraščiai Kirpyklose
Kirpėjų artelės valdyba iš

kabino yisosę miesto, kirpyklo
se kainoraščius, pagal kuriuos 
turi būti mokamą už atliktą 
darbą. Be to, įvęstos yra kir
pyklose skundų ir pągeidavį- 

knygos.mų

Pittsburgh, Pa
Už

Pittsburghe LPTK skyrius 
.laikė susirinkimą gruodžio 17 
d., kuriame dalyvavo atstovai 
ir iš ąpylįnkių ir pąsisakė, kad 
Amerikos lietuvių demokrati
nis sųvąžiąviąias būtų Šąąkįa- 
mas ir pageidaujame, kad 
Pittsb^ygb.e-

Mes suprantam, kad Brook- 
lynąs gal būtų geriau, bet pla
čiau žiūrint, tai Pittsbųrghųi 
būtų didelis laimėjimas turėti 
čia suvąžįąyimą, tam y^ą d<ųig 
svarbių priežasčių.

Ę. K. Slięfcfene.

Denįpkratipį Suvažiavimą

baltimqRę? Md-
Gruodžio 31 d., LDS ir ALDįD 

kuopos rengia parę.*— $1.25.“
711 W. Lomb.ąpd St. Pradžia 8 

y. v. Turėsime' valgių ir gėrimų. 
Kviečiame ’narius ir pritarėjus ęfą- 
lyvąuti, linksmą! sulaukti Naujus 
Melus. P,' Pirškis? (303-304).

kuopos rengia parę

KEARNY-HARRISQN, 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)

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 bązaras, galė
sime kąi 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 Hp. (303-304)

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiędų.

2 Meduje randasi įvairių mlntprąliu 
’ druską ir Viiąminų. kas yrą būti

nai reikalinga atbUdavojimtu žmo- 
gąus kūno.

3 pledus yra dąųg saldesnis ir svęi-
" kešnis uz cukrų. ..... “ \
4 Medus, šiltas vanduo ir citrino 

(lemon Y sultis daug pagelbsti nuo 
gerkles skaudėjirųo, įy šalčio.

Tuojaųš parsitraukite tikro bičių 
medaus.' Prišiųšk’itė' $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiojo, $4.00 už 
galioną. Gavę medų j^ pasięnp^ą- 
ąife’/Eį&reęui už pąrsiųptimą.

Taipgi galite užsigaįcyti per Lais
vės admiriištraciją........

Thomson’s Natural Fw! Cft
4M2 rrr. 41ąt Stręęt

LONG ISLAND GITY, N. Y*

(307)

AKINIAM STIKLŲ DARBININKAI. Mašina 
Akiniam Stiklų' Šveitėjai, pageidaujama su 
patyrimu. Naktinis darbas; pėftki vienuolikos 
valandų šiitai per savaitę, arba penkiolikos 
valandų viršlaikių už laiką ir pusę;’ gera 
nlga, 10% Įionų yž naktipį darbų. Gulime 
naudoti vyrus' ir moteris, patyrusius centravi- 

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

' “ ‘ ‘ ' FLUSHING, NEW YORK.
 (307)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

TROKŲ VAIRUOTOJAMS 
KREIPKĮTftS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
• ~ ‘

VIRĖJA IR NAMAMS DARB1NIN&® 
Patyrusi. Ideališkos aplinkybės. 1 Valkas.

Gera Alga. * 
KREIPKITĖS PO 910 OCEAN AVE., 

BROOKLYN.
_________________________m
Reikia mechanikų prie trokų. 90c į valandų 
pradžiai. $1.35 virš 40 valandų. [)gųg virš
laikių. Duodam premiją dirbantiems nakčia.

EVERGREEN 8-8030. '
__________________________________________________________________________________

LAIVŲ VAŲYTOJĄI 
PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp. 

Delaware Ave. & State St., 
CAMDEN, N. J.

_____________ :_____________

REIKIA VYRO 
48 VALANDOS—$40 

Patyrimo Nereikia
Vabar Karinis Darbas 

Geras Po Karo

EVERGREEN §-5450
(X)

Amerikos s u b m a r inai 
pradėjo pulti pačios Japo
nijos pajūrius^ kaip sakė 
japonų rądijas.

BROOKLYN YARD
Lydytojai - Svėrlkal - Kūrintojo!

Boilerių Valytojai 
Vamzdžių Suvedėjai 

Piumeriai . Laivų Maliavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai . šaltkalviai 
Kalviai . Lathe Darbininkai 

Dailydės.
J^ektalkierią!—Pirmos Klasės, 

Pagelblninkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelblninkai 

prie Visų Amatų.

Sandėlis Knygų ir Žoliy
Gydykla nuo Baimes Mirties ....... .
Girtuoklių Linksmos Dainos ....... ..
Apie Dangų, Sauk ir žvąigįdes .......
Celibatas, arba' Nevedusių' Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ................—
Mikaldds Papasakojimai ‘ ................. .
Duktė Marių, grąži apysaka . .............
Duktė Gyvena POstynėje ............ —
niurkia 'ir Burtininkais ................ .......
Kunigis Smitas, papjovė Savų Meilužy 

‘ if ’ ’Paskandino'' 'Hudson Upėj— 
su meilužes paveikslu.... ;...... .

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 
Veiniikas“tiltas, Eroto/ Boba .......
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo lAiniės,' turtus ir slap
tybes, nuo tavfes paslėptas

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ...........
Tukfcfanti*' ’Naktų 'Ir Viena, Dalis .....
Karvės, Nauda ir Sųrių padarymai .. 
Sapnij Knygasii P ai veikslais, apdaryta 
Kapitonas Velnias, 400 pupl. .....
istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais .......... .i...'............. ....
Istorija Ateina, 500 pusi......................
Paparčio ’žiedas, kada “k kur jį ga

lima sučiupti,'d tai j|'i^uši, tai 
viską ^nt pasaulio žinosi ....

Gudrus Piemenukas, gra^i apysaką — 
Nedoras Žydas, ‘{domūs Skaitymai'.....
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

rams ir Moterims, ir kaip apsi
saugo! nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų’....... ..

Sabalas, Zobovos Knygutė ..................
ainų Knygutė apie Kęplos Kančias 

Praloto Olšausko Darbai ....
Ko Nori Kunigas Kaulinis..................
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagclbos ............-....
Sveikata,* Llgonlhiriė’/ ‘Aprašo apie 350 

įvairiu* žplių. nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima’gauti’...... ...

Lytiškos Ligos, ką|p apsisaugoti ir 
gyįyti* ...... ....

Virėja, knyga apįe. sų <50 visokių

vietoj ję r^ū^įši u kąip UąnNh»

ŽO.VIŲ ARBATOS
Nervų ir puo'SiĮtukinid, po '2.'.....r... 
Inkstų Kraujo Valytojai, pp ............. -
Nuo Kosulio, Kokliušų, Dusulio, 
VyriškbtfC’ •*•-*“■*—*•’* * * 
Moterų” N 
Vidurių 1 
Išvarymui 
lovoj, 'po
Nuo užsisenėjųsio fcąt«rQ, Hay Fever 
Nuo nemalonaus kva'jio ........................
Nuo sdifūgušlp piiyp (^eąrtbum) ...... 
Nuo romatlškų sausgėlų ........
Plaukų augintojas, prašalina .............

pleiskanas .........................................
Palangos ‘frej^ka šąk^s
nuo vėžio ligos (r jos kraujo ........ .

užteršimo .... ...'......J.....
Nuo Cukrięęs ligps (DJųbųtes) .........
Mostis, nub vėžio, niežulio, rožės, 

apdegintų, nubrūžijimų, .....
įsikirtimų ir’ t-t- •••«•••••••••••••••••••••••o

M. BUKAITIS 
384 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

guUįt^rms .......
......... .

illų, neiiapinti

ižsisenėjųsio I^tai 
lėnialonauš kvajio ................
ųrūgusio pily? (^eąrtbum) 
matukų sausgėlų .... ..

50c 
15c 
10c

30c 
25c 
25c 
25c 
25c

15c
25c
35c

75c 
15c 
50c 
25c 

$1.25 
$1.25

25c 
$1.25

$2.50 
10c 
15c 
25c 
10c

35c

11.25

/T7- .4

Kreipkite! tiesiai j Employment Ofie<

Todd Shipyards Corporation
(Brooklyn Division)

of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantal Kreipkitės |
Todd Atstovę, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y*
Pokarinės Progos

(307)

Ft.

PEČKURIAI 
IR 

DŽIANITORIĄI 
KEW GARDENS

MANUFACTURING PLAN'? 

Nuolatiniai Darbai! 
'SYLVANIA 

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

FLUSHING 9-2123 
_______________________ 1222

MAŠINISTAI 
Acme & New Britain 

Automatic
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai 

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas.

yNJQN PĄRTS MFG. COj, 
125 ASHLAND PL., ^RO^KL^*

(M$) 
111 Į1!L ■ - * '"JJ ,L r - '-“fe 
pęys WCffS-FEMAMi 
REIKALINGOS MOTERYS,

«sm * • s. • .

MOTERIS
Lengvam Valymui ir Virimui
4 Dienosi 8 Ą. M. iki 12 A. M.

2 PILNOS DIENOS.
Nėra Vaikų Šeimoje.

$25 Į SAVAITĘ ’ 
Skambinkite ALgonquin 4-3163 

________________________ 1222

Nereikia Pątyrim^ 
Nėra Amžiaus Apribavinjo. 

Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių.
ŲN|pN PARTS MF<J. ęO., 
125 ASHLAND PL., BROOKLYN. >



Šeštas puslapis

>HYoilo^/Wa2iniot
tor Susitiksime Šiemet, At- 

siskirsime Kitais Metais
■ šiemet, gruodžio 31, apie 9 

vai. vakaro, susitiksime visi 
tie, kurie mėgstame jaukioj 
atmosferoje, tarp nuoširdžių 
dainos, meno ir lietuviškos kul
tūros mylėtojų linksmai laikų 
praleisti. Sueisim, kartu su Ai
do Choro nariais į Laisvės sve
tainę.

Čia susirinkime tikslu pa
silinksminti, užsikasti, dainos, 
muzikos ir visko, kas priduoda 
ne tik kūnui, bet ir sielai ma
lonumo, kupini, užmiršę valan
dėlei savo kasdieninius vargus, 
sulaukti ’Naujų, gal būt, daug 
žadančių mums visiems Metų.

Gal būt, kad daugelis iš mū
sų laukia tos dienos, kuomet 
sugrįš mūsų didvyriai iš visų 
karo frontų, ir ateinanti 1945 
metai bus tais džiaugsmo me
tais, kada mūsų troškimų di
džiuma išsipildys. Taigi ir jų 
sutikimas tebūna kultūringas. 
O kur mes rasime kitur vieta 
ar grupę tarp mūsų, lietuvių, 
kurioje galėtume kultūringiau 
Naujus Metus sutikti negu juos 
sutiksime Aido Choro malonioj 
draugystėj? Juk Aido Choras 
per ištisus metus mus linksmi
no savo dainomis. Linksmins 
mus ir ant toliau. Dėl to mes 
turėtume šiuo svarbiu momen
tu neužmiršti savo choro, at
eiti į jo rengiama Naujų Me
tų sutikimui vakarėlį-sueiga. 
Tuomi mes ne tik patys būsi
me užsiganėdinę, bet taipgi su
teiksime chorui materialės ir 
moralės paspirties tolesniam 
jo mus linksminimui.

Susirinkime skaitlingai Lais
vės svetainėn šiemet, kad po 
kelių maloniai praleistų valan
dų išsiskirstytu m e jau kitais 
metais. Koresp.

Žvirblis—Kultūros
Platintojas

Vincas žvirblis, Stanlio 
bartenderis, pasirodo,

M i-
siūno
moka ne tik mandagiai patar
nauti savo kostumeriams, bet 
moka ir lietuviškų kultūra pla- 

.tinti: Kalėdų* šventėmis jis 
pardavė 10 kopijų Atlikto 
Kriukio knygos “Daug Labų 
Dienų.”

Tai tik vienas iš daugelio 
žvirblio nuopelnų. Jis taipgi 
kai kada parclayjnėja ir tikie- 
tus į kultūriški^ lietuviškus 
parengimus ir t.t.

Verta pasimatyti ir pasisvei
kinti su žvirbliu Misiūno Bar 
& Grill užeigoj, kampas Union 
Avė. ir Grand St.

Na, o jeigu kas turite storų 
cveka ir norite jį sulenkti, tai 
nuneškite pas Misiūnų ir pa
rodykite Vladui Adomovičiui. 
Jis parodys, kaip galima cvekų 
sulenkti ir vėl ištiesti. Rep.

r naujas saunusis jc dis i puikioji epika armijos oro jėgų 
VYRŲ “ ---------- ----------------IR JŲ MOTERŲ! SĄJŪDŽIAI, ROMANSAS, GARBE! 

SUVIRPINA SIELĄ! JUDIS JUDŽIŲ!

“Winged Victory”MOSS 
HART’S

Pagamino DARRYL F.~ZANUCK, “Wilson’o” kūrėjas 
Dirigavo GEORGE CUKOR. 20th Century Fox Judis 

* IR DAR IŠKILMINGI ASMENŲ VAIDINIMAI SCENOJE *
ROXY 7th Ave. ir 50th St., New York

BROADWAY & 49th ST.

A 20th Century-Fox Picture-.

WORLD
ra£MIER8

Prasideda Rytoj!
Nenugalimojo žmo
gaus garbinga istori
ja. . . nepalygina
mieji nuotikiai! Visai 
naujas ir dar nesva
jotas patyrimas ju
damųjų paveik slų 
teatre!

W m OF THE KINGDOM

Karo Korespondentai Kalbefe 
Prieš Franko Mitinge

, —,--------- -------- 1

Eilės žymių demokratinių 
organizacijų atstovai ir karo 
korespondentai kalbės Ispani
jos reikalais šaukiamame ma
siniame mitinge ateinančio an
tradienio vakarų, sausio 2-ra, 
Madison Square Gardene.

William Shirer, žymus radi
jo komentatorius, ir Frank 
Gervasi, Collier’s žurnalo vy- 
riausis užrubežinis' korespon
dentas bus tarpe kitų žymių 
kalbėtojų, kurie nurodinės, jog 
fašistiška Franco Ispanija kliu
do dabartinei pergalei ir yra 
gūšta sukimui mašinos už tre
čių pasaulinį karų. Mitingas 
reikalaus, kad Amerika nu
trauktų diplomatinius, ryšius 
su Franco Ispanija.

Kitu žymiu svečiu kalbėtoju 
bus dr. Francis E. McMahon iš 
Chicagos Universiteto. Tai žy
mus katalikų vadas, kurio, 
apie metai pirmiau, pasitrauki
mas iš Notre Dame Universite
to fakulteto dėl jo priešfašis- 
tinių pažiūrų sukėlė visame

Stampos ir Punktai

apyvartos yra: 
stampos prade- 
baigiant su P5.

Prašo Sunaikinti Senas 
Štampas

Kainų Administracija atsi
šaukė į visas šeimininkes tuo
jau sunaikinti visas paskelbtas 
išimtomis iš apyvartos raudo
nas, mėlynas ir cukraus štam
pas (kas dar turi užsilikusių 
senų), kad jos daugiau nega
lėtų būti panaudotos per klai
da ar tiksliai.

Išimtomis iš
Raudonosios 

dant su A8 ir 
šio mėnesio 31-ma įeis galion 
5 stampos—T5, U5, V5. W5 
X5. Raudonieji tokenai tebėra 
galioje.

Mėlynos stampos išmesti 
pradedant su A8, baigiant su 
W5. Sausio 1-mų įeis galion 5 
stampos, baigiant su G2. Mė
lynieji tokenai buvo panaikin
ti jau spalių mėnesį, vartoji
mui netinka.

Cukraus stampos išmesti 30, 
31, 32, 33 ir 40. Dabar varto
jama tik stampa 34.

Gatvėje Turi Saugotis
Jeigu nori gatvėje išlikti 

sveikas, eidamas ar važiuoda
mas, turi saugoti save, neatsi
dėti ant kitų. Mrs. Fitzgerald, 
važiuodama su dukra mašino
je, iš Yonkers į Brooklyna vieš
nagėm nuvažiavo į ligoninę. 
Priežastis: kita mašina jas nu
stūmė iš kelio. Patyrinėjus, su
rasta, kad kita mašina buvo 
vogta, nebuvo kada su ja sau
giai važiuoti.

jų dviejų barnis iški-

MASPETH, N. Y

SUSIRINKIMAI

Tarp Lietuvių Kariškių

BROOKLYN

į jį HowTo S4|/£vaikščiojant prie Lex-

Esama Gana Žuvies

ir susikrausčius kartu 
30 W. 105th St., Newkrašte dideles diskusijas.

Kova prieš palikimų fašisti
nes valstybes Europoje yra ko

Dezertyras iš armijos, Ed
ward J. Dunn, 26 m., tapo pa
šautas netoli Pennsylvania sto
ties bandant pabėgti.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

TeJ. EVergreen 7-6868

„ " k*

2-ros.”
sftke, kad stoka mėsos 
bus svarstoma greta lu- 
kainų klausimo ir kad

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

Vienuose naktiniuose dra
bužiuose apsirengus moteriškė 
rasta 
ington Avė. ir 45th St., New
Yorke. Ja nuvežė į Bellevue li
goninę. Sakėsi esanti Edyth 
Lee, 38 m., gyvenanti 132 E. 
47th St.

Laisvi—Liberty, Litkuanian baity

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau nuo 2-jų iki 3-jų kam

barių, garu šildomi. Norėčiau, kad 
būtų apie East New Yorką, Canar- 
sie ar Jamaica sekcijoj. Turinti ne
užimtus'kambarius, prašau rašyti; 
John Radus, 117-64

Ketvirtai., Gruodžio Ž8, 1D44 
=r." ; ..... ■■„"■irfrž:ar±xs

Siunčia Jugoslavijon
Pagalbos Laivą

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
t

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

'Z" RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvienų diena yra didelis pasirinkimas visokių valgių

rą, kaip kad kova prieš fašiz
mų pirmiau buvo kova prieš 
dabartinį karą. Mūsų nelaimei, 
ne gana žmonių tuomi buvo su
sidomėję, nepakankamai prieš 
fašizmų kovojome. Lai mūsų 
nepaisymas, nesusipratimas ar 
apsileidimas nebūna priežasti
mi žudingo kito karo mūsų 
mažiems vaikams ir anūkams! 
Paremkime kovotojus prieš fa
šizmų Ispanijoj dalyvumu ma
siniame mitinge sausio 2-ros 
vakarų, Madison Square Gar
dene !

Mitingų rengia The Nation 
Associates. Jį remia daugelis 
demokratiškų organizacijų, ta
me skaičiuje ir Lincolno Bri
gados veteranai. Tikietai, nuo 
60c iki $1.80, gaunami pas 
rengėjus, 20 Vesey St., New 
Yorke, taipgi Darbininkų Kny
gyne ir salės kasoj.

šiomis dienomis atostogauja 
Marinas Charles Tuskey (Tun
kevičius).' Jis yra kilęs iš 
Scrantono ir turi Brooklyne dvi 
seseris ir, rodos, brolį. Taipgi 
švogerį Jonų Kriaučiūnų, kuris 
brooklyniečiams yra žinomas 
kaipo kriaučius, barberys ir 
muzikantas — ne kartų yra 
su savo muzika patarnavęs ir 
laisviečių mažesniuose paren- 
gimėliuose.

Charles Tuskey jau 15 mėn. 
kariavęs su priešais. Parvyk- 
damas dabar parvežė daug 
įspūdžių ir saviesiems lauktu
vių.

šiomis dienomis atostogauja 
Brooklyne Pranas Balsys. Jis, 
kaip ir visada gerai atrodo ir 
sakosi, gerai jaučiasi. Taip pat 
sakė, kad tikisi neužilgo būti 
pakeltas į chief petty oficie- 
rio ranga.

Geros kloties tau, Pranuli, 
to laipsnio pasiekti!

Švenčių proga parvyko kor- 
poralas Stanley Misiūnas ir 
tuomi palinksmino savo tėvus, 
žinomus Brooklyno biznierius. 
Aišku, ir pačiam korporalui 
malonu praleisti šventes savo 
tėvų ir draugų 'kompanijoje.

Linkime geriausio pasiseki
mo visiems kariškiams ir grei
to ir laimingo sugrįžimo pasto
viam apsigyvenimui tarp saviš
kių ir draugų. Rep.

žuvų pardavėjai užtikirino 
majorų LaGuardių, kad mies
tui neteks alkti, jeigu mėsos ir 
stokuoja. Jie sakė, kad mieste 
dabai' randasi 15,000,000 sva
rų žuvų ir didelis pasirinki
mas skirtingų rūšių žuvies. 
Kad taip pat kasdien gauna
ma pakankamai daugiau.. Ir 
kad reikalui esant, jie gali ap
rūpinti miestų žuvimis “septy
nias dienas per savaitę, 52 sa
vaites per metus.”

Prie pagaminimo žuvies dau
giau darbo, tačiau tai labai 
naudinga permaina nuo mėsos. 
Didžiuma šeimų nerūgotų, jei 
žuvies gautų bent tris syk per 
savaitę.

New Yorke mažiausia vie
kas vyrukas už kelių metų ga
lės girtis gimęs kartu su Kris
tumi. Juomi yra sūnelis kario 
ir Mrs. Burl Mansberger, 9 
svarų berniukas, gimęs lygiai 
pusiaunaktį Kalėdų naktį, ka
da krikščionys minėjo Kris
taus gimimų. Vaiko tėvas ran
dasi užjūryje.

Dovanos Lietuvos 
Yaikams

Laisvės numeryje 297-me, 
tilpusiam© aukotojų sąraše ne
buvo pažymėta Pranas Bepirš
tis, aukojęs $5, Pranas Cvirka 
—$3, Marion Sherry—$1. K. 
Yoneliunas buvo pažymėtas 
aukojęs $5, turėjo būti $10.

Helen Borach, 30 m., rasta 
su perpjautu rankos riešeliu 
New Yorke ,prie 371 W. 23rd 
St. Sakoma, kad pati persipjo
vus riešeli. Nuvežta Bellevue 
ligoninėn. Dėl ko jinai atsira
do tokioje padėtyje toli nuo 
namų, neaiškinama. Ji gyve
no 5125 Goldsmith St., Elm
hurst, Queens.

Didžiuma Bučernių 
Atdaros

New Yorke apie 65 nuošim
čiai visų bučernių buvo atda
ros pereitų antradienį. Reiškia, 
bučeriai bandė prisitaikyti prie' 
miesto vyriausybės prašymo ir 
mėsos vartotojų reikalavimų. 
Didžiuma norėjo palaikyti bu- 
černes. atdaromis ir laukti, kol 
vyriausybė turės proga išspręs
ti mėsos problema organizuo
tu, pasitarimų keliu.

Tačiau mėsos kiekis, sako
ma, visoje didžiumoje atsida
riusiu bučernių buvo menkas. 
O kai kurios ^al būti tik dėlto 
ir visai neatsidarė, kad nega
vo pakankamai mėsos lubinė- 
mis kainomis, o juodajame tur
guje nenorėjo pirkti.

Specialiame pranešime per 
radijų majoras LaGuardia per
eito antradienio vakarų sakė, 
kad federalė vyriausybė veiks 
mėsos klausimu pirm sausio 2- 
ros. Prašė visų . pakantrumo ir 
kooperacijos. Jis sakė: “Nega
liu užtikrintai pasakyti; ką 
vyriausybė padarys, bet žinau 
tiek, kad ji duos atsakymą ga
le šios saavitės ar ne vėliau 
sausio

Jis 
taipgi 
binių 
miestas iš savo pusės prašė va
karinių valstijų skerdyklų ir 
mėsos pakavimo įstaigų savi
ninkus siųsti miestui daugiau 
mėsos.

Kooperuojantieji bučeriai, 
pakartojo majoras, bus įstaty
mais ginami, o palaikantieji 
juodąjį turgų anksčiau ar vė
liau susidurs su įstatymais.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES del Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel. ^Tagg 2-8842

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

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

Perdaug Mainikaudama 
Vyrais Rado Mirtį

Mrs. Grilla Kaan, 32 metų, 
apygražė brunetė, jūrininko 
žmona, rasta mirtinai primuš
ta naujojo vyro, Alberto Gat- 
rick, 28 m., su kuriuo jinai 
tik prieš mėnesį laiko susipa
žinus 
gyventi 
Yorke.

Tarp 
lęs, kada jinai pasisakius ei
nanti Kalėdų vakarų pabalia- 
voti su kitu. Jisai ja sumušęs 
jos pačios šliurėmis ir palikęs 
kaimyno apartmente. Ryte ja 
rado negyva, o Gatrick areš
tavo darbe.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 138 kuopos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 14- 
tos kuopos priešmetinis susi
rinkimas atsibuvo 7 d. gruo
džio, Rusų Name, 56-58 61st 
St. Narių dalyvavo vidutiniai. 
Iš kuopų Valdybų raportų pa
sirodė, kad kuopose viskas yra 
.tvarkoje.

Apie naujų narių gavima 
mūsų kuopų nariai, draugai ir 
draugės tarė vienbalsiai: “ban
dysim visi gauti naujų narių ir 
nepaliausim bandę, kol bus pa
sekmės.”

Rinkimuose naujos valdybos 
ateinantiems, 1945 metams, 
valdyba palikta ta pati: J. 
Kalvaitis .pirmininku, A. Za- 
blackienė sekretore, P. Cibuls
kis finansų sekr., O. Kalvai- 
tienė kasierka, G. Laukaitis or
ganizatorių, V. Kartonas org. 
ir reporteris.

Buvo kalbėta apie draugų 
P. Cibulskį. Mes visi, draugai 
ir draugės, apgailestavom, kad 
mūs draugas negali kartu da
lyvauti. Jį patiko didelė nelai
mė keli mėnesiai atgal, darbe 
pavojingai apdegino ir nuo to 
dar negalėjo visiškai pakilti. 
Visi nuoširdžiai velinam greito 
pasveikimo mūsų draugui.

Kor. V. Kartonas.

New Yorko Butų Autorite
tas sudaręs programų padary
mui 36,753 ąeimoms moderniš
kų butų artimiausiais metais 
po kard. Tam numatyta reikė- 
siant 260 milionų dolerių.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

VALANDOS: 9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

New Yorko Organizaci 
jos Prašė Roosevelto 

Remti Graikus
Jugoslavų masinis mitingas, 

suruoštas Serbų Nacionalio 
Kliubo, New Yorko, prašė pre
zidento Roosevelto ir Valsty
bės Department© užtarti Grai
kų Tautos Laisvinimo Armijų 
(ELAS). Prašė “tuojau įsikiš
ti, kad mūšiai Athenuose bū
tų sustabdyti ir kad Graikijos 
liaudis galėtų laisvai organi
zuoti savo vyriausybę ir būti 
.valdovais.savo likimo.’’

Rezoliucija toliau nurodo, 
kad graikai per ilgus tris me
tus mušė fašistus įsiveržėlius 
su dideliu pasiaukojimu ir kad 
beveik patys vieni išmušė prie
šų iš savo krašto.

Panašūs atsišaukimai į pre
zidentų ir raginimai Valstybės 
Departmental pasiųsti Bronxo 
susiedijos organizacijų vadų, 
New Yorko Mokytojų Unijos 
Lokalo 55-to, Audėjų Unijos 
Lokalų 753 ir 408, taipgi dau
gelio kitų organizacijų.

Magikos ir Dainų Pro
gramos Vaikams

Vaikų mėgstamos Peter Pan 
the Magic Man programos bus 
šia savaitę Brooklyno ir 
Queens sekamose vietose. Kam 
galima, nuveskite josna mažiu
kus.

Ketvirtadienį, 11-ta vai. iš 
ryto, bus Flushinge, žaismavie- 
tėj prie 20th Avė. ir 149th‘ St. 
O 3-čių vai. po pietų bus Bay
side, 210th St. ir 32nd Avė.

Penktadienį, 11 vai. ryto, 
Corona žaismavietėj, 102nd 
St. ir Corona Ave., o 3 vai. po 
piet Grover Cleveland žaisma
vietėj, Stanhope St. #ir Grand
view Ave., Ridgewoode.

šeštadienį, 11 ryto, River
dale ir Snediker Ave., o 2 val. 
po piet Betsy Head Recreation 
Center, Hopkinson ir Dumont 
Avės., abi vietos Brooklyne.

THOSE
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $f O.95 
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Už Mažus 
Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Vyriškai 
Žiedas

$19.95 
Ii aukštyn

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

5 MRTHSTONE 
į žiedai $0.96 
' Ir aukštyn 

j ROBERT LIPTON
1701 Grand St.

TeL ST.

žymūs Amerikos rašytojai 
spaudos leidėjai, žurnalistai 
su pačių jugoslavų kilmės va
dovaujančiais žmonėmis tose 
eilėse, sudarė komitetų pasiųs* 
ti Jugoslavijon Pagalbos Lai* 
va.

Pareiškime komitetas pažy* 
mi, kad, kaipo mūsų talkinin
kai, vadovybėje maršalo Tito, 
jugoslavai didvyriškai kovojo 
prieš nacius

Jv;,„ H7-64 — 123rd St.,
So. Ozone Park, L. I., N. Y.

įrt rt :( 304-305)
...X: -----------------

LPT BROOKLYNO 
KOMITETO NARIAMS

Lietuvai Pagelbos Teikimo Broo
klyno Komiteto labai svarbus susi
rinkimas jvyks ketvirtadienio vaka- 

j re, 8 vai., gruodžio 28-tą, 419 Lo- 
i 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 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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 fl-6191
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Mes Turime J vairią 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
’ JULĖS 
JURGENSEN

Jeweler 
Brooklyn, N. Y 

ATDARA VAKARAIB.




