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Už poros dienų bus ir Nau
jieji Metai.

Daug kas tikėjosi, kad Eu
ropoje karas baigsis 1944 me
tais, bet tos viltys buvo tuš
čios.

Buvo nemažai politikų ir net 
aukštų karininkų, sakiusių, jog 
1944 m. hitlerinė Vokietija bus 
palaidota. Pasirodo, visi apsi
riko.

Gal priešų pajėgos buvo ne- 
davertintos, o gal mūsų pusė 
nesugebėjo kariauti, kaip turė
jo.

Tikėkime, kad 1945 metais 
karas bus Europoje pilnai už
baigtas.
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AMERIKIEČIAI IŠLAISVINO APSUPTUS SAVO DRAUGUS
Sovietai Ima Budapeštą 

Blokas po Bloko; Perskėlė 
Hitlerininkų Jėgas

London, gr. 28. — Rau
donoji Armija vakar, už
imdama Dunojaus salą 
Szentendre į žiemius nuo 

‘Budapešto, Vengrijos sosta-

Kai kurie tarptautinių įvy
kių stebėtojai, beje, teigia, būk 
1945 metai įvykiais bus kuri 
kas reikšmingesni negu baigia
mieji metai. ------- x------ , -------

Mūsą tėvą kraštui, Lietuvai,įmiesčio, perkirto susisieki-j 
šie metai buvo reikšmingi, mus tarp vokiečių ir vengrų i 
nes ji buvo išlaisvinta iš vo-1 kariuomenės Budapešte ir j 
kiškų okupantų priespaudos.

Šiemet tarybinė Lietuva pra
dėjo pokarinio atsistatymo 
darbą, -— tai didžiai reikšmin
gas dalykas!

Bet sekamais metais Lietu
von gali būti įjungtos lietuviš
kosios Rytą Prūsijos dalys, su 
Tilže ir Karaliaučiumi. Tai ir
gi būtų milžiniškos mūsų tau
tai svarbos istorinis reiškinys.

mylių nuo paties miesto 
centro. Verda įtūžę mūšiai 
mieste dėl kiekvieno namo. 
Visas Budapeštas turi 80 
ketvirtainių mylių ploto.

Vakariniame ir rytiniame 
Budapešto šonuose raudon
armiečiai per dieną paėmė 
dar keliolika miestų, mies
telių bei priemiesčių. Tą

Dunojaus kilpoje, į šiaurę.
Kaip Budapešte, taip toje 
150 ketvirtainių mylių kil- Ipačią dieną jie užmušė dau- 
poje hitlerininkai apsupti :giau kaip 3,000 priešų ir 
visomis pusėmis. suėmė 2,000. Viso per savai-

Sovietų kariuomenė už- tę šiame fronte Sovietų ka- 
ėmė 8 ketvirtaines mylias iriai suėmė ir nukovė bent 
Budapešto iš vakarų pusės *26,808 vokiečių ir vengrų 
ir paėmė blokus už dviejų karius.

Kur vokiečiams nepavyko viską sunaikinti, Lietuvos vals
tiečiai suima derlią. —L. P. T. KOMITETAS.

LIETUVIŲ RAUD. ARMIJOS 
JUNGINIO ŽYGIAI PRIE 

DUBYSOS IR ŽEMAITIJOJ

Išvaduodami Apsuptuosius 
Jankius, Amerikiečiai Įva
rė Pavojingą Naciam Kylį

Kiek tai liečia Jungt. Vals
tijas, šie metai buvo nepapras
tai reikšmingi, nes tai buvo 
prezidentinių rinkimų metai, 
kuriais Amerikos liaudis atli-Į 
ko didžiulę pergalę.

Bet kas gali užginčyti, kad Washington. — Prezid. 
1945-tieji metai neatneš didės- Rooseveltas įsakė karo de
nių mūsų kraštui reiškinių?! partmentui užimt didžiosios

★ ★ ★ Montgomery Ward kompa-
ir sande-

Prezidentas Įsake Armijai Užimt 
Montgomery Ward Kompaniją. 

Laužančią CIO Unijos Teises
Washington. — Ward sankrovą Dearborne, 

susėdo į automobilius ir pa
bėgo.

Naujienos rašo, jog Kerens- nijos krautuves 
kis “vistiek nori, kad Rusija iįus Chicagoj, taip pat, tur- 
būtų ko plačiausia... kad Ru-būt Detroite ir kituose 

rytines ; miestuose. Tai dėl to, kad 
iši kompanija nevykdo Ka
rinių Darbų Tarybos palie
pimų pripažinti darbinin
kams ir tarnautojams teisę 
pasirinkt pageidaujamą uni
ją ir priklausyt jai. Didžio
ji dauguma jų yra pasisa
kius už CIO uniją.

Jungtinių Valstijų teisda- 
rystės departmentas ima 
federalių teismų indžionkši- 
nus, uždraudžiančius kom
panijai daryti kliūtis ka
riams, kurie atvyks užimt 
jos sandėlius, krautuves ir 
raštines.

Detroite gręsia CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos streikas, jeigu valdžia 
neprivers M o n t g o m ery 
Ward kompaniją pildyt Ka
rinių Darbų Tarybos pat
varkymus dėlei unijinių 
teisių tos kompanijos darbi
ninkams ir tarnautojams.

sijai būtą atiduotos i 
Lenkijos žemės ir Baltijos: 
valstybės...”

Anot Naujienų, šitaip kalbė
damas, “Kerenskis bent ne
veidmainiavo, atvirai pasisaky
damas už jėgos vartojimą 
prieš silpnesnes tautas, kuomet 
to reikalauja Rusijos imperia
lizmo interesai. O palyginkite 
‘mūsiškius’ Maskvos peniukš
lius (?—R. M.)—Bimbą, Mi
zarą, Pruseiką, Andrulį — ku
rie visa laiką apgaudinėja pu
bliką, meluodami, kad Lietuva 
nebuvo aneksuota, kad ji ‘sa
vo noru įstojo’ į SSSR!...”

(Montgomery Ward ir 
Co. daugiausiai varo biznį, 
išsiuntinėdama p i r kinius 
pagal užsakymus. Ši kom
panija taip pat turi trakto
rių ir kitų dirbinių fabri
kus.)

Bevedant Graikams De
rybas, Anglą Lėktuvai 

Puolė Partizanus

Kaip paprastai, p. Grigaitis 
sumaišo kopūstus su burokais 
ir dėl to jo straipsnyj gauna
si typiška grigaitinė-rūgštis.

Jis -bando sugretinti Bimbą, 
Mizara, Pruseiką ir Andrulį su 
Kerenskiu.

Bet jis to padaryti niekad 
negalėjo, ir negalės: Kerenskis 
yra tas pats Kerenskis, koks 
buvo 1917 metais, kai Grigai
tis jį gynė.

Kerenskis nori, kad Pabalti
jo valstybės būtų atiduotos Ru
sijai, o Bimba, Mizara, Prusei- 
ka ir Andrulis tam priešingi!

Jie pritaria Pabaltijo tautų 
valiai, pareikštai 1940 metais, 
kad jos būtų laisvos ir nepri
klausomos, ir gyventų federa
cijoje su visomis kitomis tary
binėmis respublikomis, nes tas 
užtikrins joms saugumą ir ger
būvį — plėtojimąsi ekonomi
niai ir kultūriniai.

Pagaliau, tarybinė Rusija 
jokių svetimų kraštų užgrobti 
nenorėjo ir nenori.

Chicago. — Jei Montgo
mery Ward kompanija ne
pasirašys unijinės sutarties 
su CIO unija arba jeigu val
džia neprivers kompanijos 
viršininkus pasirašyt tokią 
sutartį, tai apie 6,000 jos 
tarnautojų streikuos.

Valdžia kartą, praeitą pa
vasarį, jau buvo užėmus 
kompanijos įmones už tai, 
kad ji atsisakė klausyti 
Karinių Darbų Tarybos pa
tvarkymų.

• P-nas Grigaitis neapkenčia 
tarybinės santvarkos. Jam 
smagu būtų matyti Rusijoje su-

■ grąžintą kerenskijadą. O tai 
reikštų, kad tuomet lietuvių 
tautai grūmotų pražūtis, nes 
toks Kerenskis motųsi mažes
nes tautas • pavergti, prijun
giant jas kerenskinei-buržua- 
zinei Rusijai.

Žinoma, neįvykins savo tiks-

Kansas City. — Prasidė
jo darbininkų - tarnautojų, 
CIO unijistų, streikas prieš 
Montgomery Ward kompa
nijos įstaigas.

Detroit, Mich. — 50 as
menų išdaužė Montgomery

lų nei Aleksandras Kerenskis, 
neigi jo buvęs garbintojas p. 
Grigaitis! }

Athenai. — Beinant de
ryboms tarp graikų Elas 
partizanų ir kitų partijų 
atstovų, Anglijos lėktuvai 
vėl bombardavo ir apšaudė 
partizanus šiaurvakrinėje 
sostinės Athenų dalyje. 
Partizanai puolė elektros 
stotį, už 1,500 jardų nuo an
glų ambasados rūmo. Jie 
taip pat atakavo anglų nau
dojamą lėktuvų aikštę arti 
Athenų.

Rašo Leonas Vidkis:
Lietuviškas Raudonosios 

Armijos junginys, atsižy
mėjęs Oriolo mūšiuose ir 
kitur vidurinėje Rusijoje, 
pagaliaus, įžengė į savo 
gimtąjį kraštą, pasiekė Du
bysos upę ir ėjo į nuteriotą, 
bet niekad nepavergtą Že
maitijos žemę. 1944 spalių 5 
d. buvo garbinga diena šiam 
lietuvių junginiui.

Padubisyj jie visų pirma 
šturmavo vokiečių apkasus 
ir paėmė tam tikrą skaičių 
nacių. Tai buvo sunkus žy
gis. Nes vokiečiai pylė ug
nį iš savo apsitvirtinimų 
aukštame kalne vakarinėje 
Dubysos pusėje. Lietuvių 
artilerija per pusantros va
landos bombardavo vokie
čius toje aukštumoje ir pa
skui šturmu užėmė ją, pra
siveržė per mišką ir užėmė 
pirmosios vokiečių linijos 
apkasus. Iš suimtų vokiečių 
buvo sužinota kiti jų apsi
gynimo įrengimai.

Tada lietuvių junginys, 
komanduojamas pukininko 
Urbšo, paplatino spragą 
prakirstą vokiečių linijoje, 
atėmė iš priešų eilę gyvena-

mųjų vietų ir gręse apsupt 
vokiečius Kelmės miestely
je.

Dar diena nebuvo pasi
baigus, o lietuvių junginio 
komdndierius jau 
sveikinimo telegramą 
aukščiausios Sovietų
mandos už puikius žygius.

gavo 
nuo 
ko-

KLAUSIMAS SOVIETAM 
DĖL ŽIBALO MAŠINŲ

RUMUNIJOJE
Washington. — Amerika 

ir Anglija prašė Sovietų 
paaiškinti, kaip tai jie išga
beno iš Rumunijos tūlas 
žibalo pramonės mašinas, 
kurios priklausė amerikie
čių ir anglų kompanijoms. 
Laukiama Sovietų atsaky
mo.

Naciai Palieka Tankus Dėl 
Gazolino Stokos

Paryžius. — Vokiečiai 
pradėjo mažiau vartoti sa
vo tankų ir šarvuotų auto
mobilių prieš amerikiečius. 
Nes trūksta naciams gazo
lino. Amerikiečiai atrado 
dar 17 vokiečių tankų ir 
motorinių kanuolių, paliktų 
dėl gazolino stokos.

Amerikiečiu Ofensyvas
Prieš Vokiečius

Paryžius, gr. 28. — Ame
rikos kariuomenė pradėjo 
ofensyvą iš savo pusės pie
tinėje Belgijos - Luksem- 
burgo fronto dalyje. Links
ta atgal nacių 35 mylių lini
ja. Jankiai taip pat smar
kiai atakuoja priešus vaka
riniame fronto smailgalyje 
į rytus nuo Cellec ir Ciney.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELE
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth ................
M. Svinkūnienė, Waterbury ...............................
A. Balčiūnas, Brooklyn......................................
P. P. Pilėnas, Philadelphia......... .......................
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester .........................
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne .......................
ALDLD 2 kp., So. Boston................ ..................
J. Kazlauskas, Hartford ........... . .....................
S. Kuzmickas, Shenandoah ...............................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, V. Vilkauskas,

Lawrence, Nashua....... ................
(Tąsa 5 puslapyj)

5706
4905
4523
4515
2917
2510
2014
2005
1881

1604

Paryžius. — Trečiosios 
Jungtinių Valstijų armijos 
tankai ir šarvuoti automo
biliai prakirto vokiečių tan
kų, kanuolių ir pėstininkų 
lanką, kuriuom keturi šim
tai amerikiečių buvo apsup
ti Bastogne, Belgijoj, nuo 
gruodžio 18 d.; ir paliuosa- 
vo tuos savo draugus, kurie 
didvyriškai gynėsi per 8 
dienas. Pulkininko A. M. 
Hogano komanduojami, jie 
atmušė šimtą kartų skait- 
lingesnius nacius, sunaikino 
31-ną priešų tanką ir nuko
vė daug vokiečių. Apsuptie
ji amerikiečiai nustojo tik 
apie 20 savo kovūnų.

Išvaduodami apsuptuo
sius, jankiai užėmė Bastog
ne miestelį, svarbų geležin
kelio ir plentų mazgą. Per 
dieną jie nužygiavo 5 my
lias pirmyn iki Bastogne, į- 
varydami pavojingą kylį į 
pietinį vokiečių armijos 
sparną. Tuo pačiu laiku 
Pirmosios armijos ameri
kiečiai iš žiemių pusės at
griebė Manhay miestelį ir 
įvarė kitą kylį į nacių lini
jas. Šiais veiksmais iš abie
jų pusių jankiai susiaurino 
iki 20 mylių spragą hitleri-

ninkams pasitraukt, prasi
veržusi ems toliau į vaka
rus. ,

Kiti amerikiečiai išmušė, 
vokiečius iš Ciney ir Celles 
apylinkių, 8 mylios nuo Di- 
nant, tvirtovės miesto, Bel
gijoj-

I pietus nuo Bastogne 
jankiai atgriebė Hollange ir 
Tintange, o L u ksemburge 
atkariavo Hallerį ir Wald- 
billigą.

Bendrai Amerikos kariuo
menė atgavo veiksmų ini
ciatyvą Belgijos - Luksem- 
burgo fronte.

Graikų Partizanai ir Ki 
tos Partijos Priims Ka

raliaus Pavaduotoją

3,000 Talkininkų Lėk
tuvų Pleškino Nacius

Fronte ir Vokietijoj
London. — Daugiau kaip 

1000 Amerikos bombanešių 
ir kovos lėktuvų bombarda
vo ir apšaudė 6 vokiečių 
geležinkelių tiltus, 6 geležin
kelių mazgus ir traukinių 
kiemus vakarinėje Vokieti
joje. Oro kautynėse ameri
kiečiai nukirto bent 41-ną 
nacių lėktuvą. Negrįžo 5 a- 
merikiniai bombanešiai ir 4 
kovos lėktuvai.

Viso 3,000 Amerikos ir 
Anglijos lėktuvu dalyvavo 
oro žygiuose prieš vokiečius 
per dieną, pleškindami prie
šus fronte ir Vokietijoje.

Sunaikinta 3 Kariniai 
Japonijos Laivai

Leyte. —Amerikos lėktu
vai ir PT laivukai nuskan
dino ties Mindoro sala tris 
karinius japonų laivus -nai
kintuvus ir sužalojo du 
stambius priešų karo laivus.

NACIŲ SUŠAUDYT! LIETUVIAI GIRKALNIO VALSČIUJ
Tarybinių Žinių Biuras 

pranešė apie vokiečių žiau
rumus Girkalnio valsčiuje, 
Žemaitijoje.

1944 m. rugpjūčio 6 d. vo
kiečių kareiviai įsiveržė į 
Jaugienės grįčią, Dautortų 
kaime, Girkalnio valsčiuje, 
Raseinių apskrityje. Jie pa
grobė baldus ir paskui nu-

žudė visą šeimą ir keturis 
kitus civilinius žmones.

Dautortų kaime vokiečiai 
sustatė 10 žmonių prie sie
nos ir sušaudė dumdum 
kulkomis. — Tos kulkos pu
čiasi kūne ir didina žaiz
das.

Buvo sušaudyta šie as
menys: Rozalija Jaugienė, 
dvi jos dukterys — Stasė,

14 metų, ir Ona, 11 metų; 
du sūnūs — Jonas, 12 metų, 
ir Povilas, 9 metų; Jaugie- 
nės sesuo Bronė, 40 metų; 
Petras Murauskas ir jo 
žmona Ona.

Naciai čia taip pat sušau
dė Praną Petrų iš Plaušinių 
kaimo ir Viktorą Račą iš 
Rožaičių kaimo.

Patikrindami tas vokie-

čių žmogžudystes, padarė 
prisiektą liudijimą: papul
kininkis Degtiarevas, majo
ras Rustanovas, vyresnieji 
leitenantai Užglubekovas ir 
Grušovas, Kazys Jasauskas 
iš Plaušinių kaimo, Vikto
ras Šauktis iš Dautortų kai
mo, Jon. Beržinskas ir Bro
nė Beržinskaitė iš Rožantė- 
lių kaimo.

Athenai. — Graikų Tau
tos Vadavimo Fronto par
tizanai Ellas ir dviejų kitų 
partijų atstovai po įkaitusių 
ginčų vienbalsiai sutiko, 
kad gali būti laikinai pas
kirtas emigracinio karaliaus 
Jurgio II pavaduotojas.

Anglija pirmiau siūle 
Graikijos arkivyskupą Da- 
maskiną kaip karaliaus pa
vaduotoją. Bet karalius ta
da nepriėmė jokio pavaduo
tojo. (Jis pats nori be gy
ventojų nubalsavimo grįžti 
ir vėl diktatoriškai viešpa
tauti.)

Anglijos premjeras Chur
chillas pareiškė, kad jei 
graikai tarpusavyje nesusi
taikys, tai po konferencijos 
tarp jo, prez. Roosevelto ir 
premjero Stalino, gal bus 
Graikija paimta į bendrą 
Anglijos, Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos globą. Kartu 
Churchillas sakė, kad Ang
lija ginklais veiks (prieš E- 
las partizanus), iki liausis 
kova tarp laikinosios prem
jero Papandreou valdžios ir 
jos priešininkų.

Jeigu bus paskirtas kara
liaus pavaduotojas ir kai 
dalykai susitvarkys, tai grai
kai galėsią tvarkiai per bal
savimus pasirinkti, ar jie 
nori demokratinės respubli
kos ar karaliaus valdžios 
grąžinimo.

Churchillas Norįs Nekerštin 
gos Valdžios Graikijoje

Athenai.—Anglijos prem
jeras Churchillas sakė, kad 
anglų kariuomenė tol nepa
sitrauks iš Graikijos, kol 
bus užtikrinta tokia graikų 
valdžia, kuri nekeršytų bu
vusiems politiniams prieši
ninkams. /

16 Amerikiečių Sušaudyta 
už Kriminalius Darbus
Franci jo j iki šiol sušau

dyta 16 amerikiečių — 4 už 
žmogžudystę ir 12 u? mer
ginę bei moterų žagimą.
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Kas Kaltas?
Vokiečių kontr-ofensyvas Belgijoje — 

pasirodė — nėra juokas. Tai rimtai pa
ruoštas nacių žygis ir jis daug mums 
lėšuos: lėšuos tiek žmonių gyvybėmis, 
tiek turtu, tiek bendru karinės strategi
jos atžvilgiu.

Kaip gi tai įvyko, kad vokiečiai galė
jo šitokį smūgį mums užduoti? Tokį 
klausimą dabar daugelis statosi ir negali 
kol kas jo išspręsti.

Visoki žmonės visaip tą aiškina. Ta
čiau yra du aiškinimai, kurie, mūsų nuo
mone, atitinka tikrovei:

1. Mūsų karinės žvalgybos (military 
intelligence) neapdairumas. Ji kalta esan
ti, kad negalėjo susekti vokiečių pasi
ruošimų ofensyvui. Juk vokiečiai ofen- 
syvo neruošė kur nors debesyse. Jie ruo
šė jį žemėje, netoli fronto. O kai ruošė, 
tai reikėjo didelio judėjimo, turėjo būti 
ginklų ir kitokių karinių pabūklų deri
nimas, kilnojimas ir tas turėjo būti žino
ma mūsiškiams žvalgams. O jeigu jie tą 
viską žinojo ir pranešė mūsų karinei va
dovybei, mūsų štabui, tai pastarasis ne
sugebėjo suprasti to, ką vokiečiai daro.

2. Nedakainavimas vokiečių pajėgų. 
Matyt, mūsų karinė vadovybė manė, jog 
vokiečių pajėgos smarkiai pakirstos, ir 
dėl to jie niekad negalėsią vesti prieš 
mus ofensyvo. Tą išskaičiavimą mūsų 
vadovybė rėmusi tuomi, kad vokiečių 
vadovybė į apsigynimą leido labai jau
nus arba gerokai pabuvusius vyrus. Tas 
viskas davė suprasti mums, būk jie ne
turį užtenkamai tinkamo amžiaus vyrų. 
Tuo pačiu sykiu vokiečiai “tinkamo am
žiaus” vyrus mokė, reorganizavo, ruoš
dami ofensyvui.

Bendrai, kai praeitą vasarą vokiečiai 
pradėjo bėgti į Vokietiją (iš Francijos), 
tūliems mūsų žmonėms entuziazmas ap
suko galvas: jie manė, jog vokiečiai jau 
visiškai esą palaužti. O tai buvo klaida: 
jie bėgo į Vokietiją, už Siegfriedo tvir
tumų linijos tam, kad susistiprinti, re- 
organizuotis ir, progai pasitaikius, mums 
smogti netikėtą smūgį.

Iš kitos pusės, vokiečių karo vadovybė 
turėjo visas žinias apie mūsų frontą. Ji 
žinojo, kur mūsų fronto vietos silpniau
sios (ten ji ir pradėjo ofensyvą), žino
jo, ką “mūsų pusė” mano, ji žinojo, kaip 
gerai mes nusiteikę ir manome, būk vo
kiečiai jau palaužti, ir t.t. Tuo pasinau
dodami, jie ir pradėjo ofensyvą Belgijo
je ir Luksemburge.

Niekaės nemano, kad vokiečiams šiuo 
ofensyvu pavyks užkariauti Franci ją, 
tačiau kiekvienas, kuris paprotauja, pa
seka dabartinius karo veiksmus Vakarų 
Fronte, mato ir supranta, jog šis vokie
čių ofensyvas padarys ne tik Amerikai, 
bet visoms Jungtinėms Tautoms daug 
žalos. Be kitko, kaip tūli spėja, jis prail
gins patį karą.

Apie Pabaltijo Kraštų Pabėgėlius 
Į Švediją

Kaip žinia, į Švediją yra atvykusių 
nemažai iš Pabaltijo kraštų visokių “ka
ro pabėgėlių”, kvislingų, tame skaičiuje 
ir lietuviškų. Jie laikomi tam tikrose 
stovyklose, kurių iš viso esą apie 150, 
kaip rašo Office of War Information.

Aną dieną Švedijos parlamente vienas 
atstovas užklausė Švedijos užsienio rei
kalų ministerį, kam Švedijos vyriausybė 
leidžia Tarybų Sąjungos atstovybės žmo
nėms eiti į paminėtąsias stovyklas ir 
kalbėt į tuos pabėgėlius. Užklaustasis at
sakė: dėlto, kad Tarybų Sąjungos atsto-

B žmogus, kalbėdamas į tuos pabė- 
lį ragino juos grįžti namon, į tuos 
as, iš kur jie pabėgo; jis pabrėžė, 
ekvienąs pabėgėlis turįs teisę su

grįžti ir jiems nebus taikoma jokia pa
bauda už tai, kad jie bėgo.

Dauguma tų pabėgėlių, paaiški, yra 
pasisakę už grįžimą į ten, iš kur pabėgo.

Tuomet klausėjas darė išvadą tokią: 
jeigu Švedijos vyriausybė leidžia Tary
bų Sąjungos atstovybei palaikyti kon
taktą su pabėgėliais, tai ji, vyriausybė, 
tuomi pripažįstanti Tarybų atstovybę at
stovaujančią Pabalti jos kraštus.

Į tai užsienio reikalų ministeris tie
sioginiai neatsakęs, ar Švedija dabar ofi-/ 
cialiai pripažįsta tuos kraštus tarybi
niais ar ne, bet jis, ministeris, paaiškino, 
jog Švedijos “vyriausybė prieš karą Pa
baltijo kraštų gyventojus skaitė Tarybų 
Sąjungos piliečiais.” (“He explained that 
the government had before the war con
sidered the population of the Baltic 
countries as Soviet citizens”).

Tai reikšmingas Švedijos valdžios at
stovo pripažinimas. Jis atvirai, parlamen
te, pareiškė, jog prieš karą Švediją pri
pažino Pabaltijo valstybes tarybinėmis 
respublikomis, pripažino pareikštą tų 
kraštų žmonių valią. Jeigu taip buvo 
prieš karą, tai, žinoma, negali būti kitaip 
ir šiandien, po karo!

Nesmagu bus ši piliulė praryti Kmi- 
tams, Grigaičiams, šimučiams, ir kt. Pa
baltijo tautų priešams.

Galima ir Reikia Pataisyti!
Š. m. gruodžio 26 d. Laisvėje tilpo A. 

Gilmano laiškas dėl šelpimo Lietuvos 
žmonių, dėl to, kaip tam tikros mūsų 
krašto įstaigos duoda pinigus šelpimui 
net fašistų, kvislingų, o tuo pačiu sykiu 
Lietuvos liaudžiai — nieko.

Ir dėl to visko išvadą A. Gilmanas da
ro tokią :

ALDLD 2-ras Apskritys be galo ap
gailestauja, kad tokia siauražiūra 
viešpatauja pas mūsų valdžios tūlus 
žmones, leidžiant demokratijos prie
šam tyčiotis iš mūsų brolių Lietuvoje, 
ir eikvoti mūsų šalies piliečių sunkiai 
uždirbtus ir taip nuoširdžiai aukuotus 
pinigus dėl aukšto ir prakilnaus rei
kalo.

ALDLD 2-ras Apskritys yra fiziniai 
bejėgis šitą apverktiną padėtį patai
syti.

Todėl ALDLD 2-ras Apskritys pa
geidauja, kad Amerikos geroji liaudis, 
visi piliečiai, kurie taip gausiai aukuo
ja į National War Fund, tikrai žinotų, 
kur jų pinigai eina; kad žinotų, jog 
jų pinigais per Bendrąjį Lietuvių Fon
dą yra penimi ir lietuviški fašistai, ly
gūs fašistai, kaip ir Vokietijos, Japo
nijos ir Italijos, prieš kuriuos tiek 
daugeliui mūsų jaunų vyrų reikia 
kraują lieti ir galvas guldyti.
Laisvėje tilpo redakcinių straipsnių 

tuo reikalu, tilpo konkrečių sumanymų, 
kaip tą viską pataisyti. Laisvėje, beje, 
buvo įdėtas Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo laiškas, siųstas President’s War 
Relief Control Board (Tarybai). Tame 
laiške buvo konkrečiai siūloma apvienyti 
Lietuvos žmonių šelpimo darbą Ameri
kos lietuviuose.

Ir mes manome, jog šis tai yra vienin
telis ir teisingiausias kelias Lietuvos 
žmonių šelpimo darbams išspręsti.

Amerikos lietuviams reikalinga viena 
įstaiga, vienas fondas, kuris rūpintųsi 
Lietuvos žmonių šelpimu. Tokį fondą tu
rėtų sudaryti visi Amerikos lietuviai — 
jis turėtų kalbėti visų Amerikos lietuvių 
vardu ir jis turėtų šelpti ne kokius ten 
fašistinius gaivalus Švedijoje, Argenti
noje, bet Lietuvos žmones, Lietuv. liau
dį, taip reikalingą pašalpos, taip nualin
tą karo!

Prie šito darbo turėtų prisidėti tiek 
ALDLD 2-rasis apskritys, tiek kitos or
ganizacijos, draugijos, kliubai, — visa 
organizuota mūsų visuomenė.

Nuolat ir nuolat šį klausimą statyda
mi prieš atitinkamų mūsų krašto parei
gūnų ir įstaigų akis, mes ne tik parody-' 
sime “bendrojo” fondo netikslius darbus, 
bet drauge anksčiau ar vėliau priversim 
tas valdiškas įstaigas įsikišti j visą padė
tį ir pareikalauti, kad Amerikos lietu
viuose turėtų būti vienas Lietuvai šelpti 
fondas arba Komitetas.

Graikijos patrijotai ir ju simpatikai šaukia i anglus 
ir rodo jiems nuo ju kulkų kritusius ELAS kovotojus.

Kas Ką Rašo ir Sako

.. y.v.-.TR . .. —T/vyTTv.
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APIE POLITIKĄ BELGI
JOJ IR GRAIKIJOJ

Graikijoj tebeina karas. 
Dar nesimato, kad Chur- 
chillo ir Edeno misija būtų 
pasisekus. Anglijos val
džia atsistojo už karališkos 
George Papandreou val
džios nugaros ir padeda jai 
triuškinti Tautinio Išsilais
vinimo Frontą, kuris at
stovauja Graikijos žmones. 
Anglai nori atimti ginklus 
iš žmonių pirma, negu tie 
žmonės išsirinko savo val
džią ir pirma, negu kraš
tas tapo apvalytas nuo kvis
lingų ii’ fašistų.

“Daily Worker” gana 
nuosekliai lygina Graikiją 
su Belgija. Laikraštis sako:

“Įsivaizduokite protą Bel
gijos valdžios, kuri vėl at
sisakė suteikti žmonėms 
teisę ginti save. Pereitą lap
kritį premjeras Hubert 
Pierlot nuginklavo Belgijos 
partizanus. Jis pažadėjo į- 
steigti naują armiją ir vėl 
atiduoti konfiskuotus gink
lus, jeigu iškiltų reikalas, 
Bet naujoji armija nepasi
rodė. Būtinas reikalas jau 
čia, o Pierlot nepildo savo 
pažadėjimo, p a 1 i kdamas 
žmones verstis, kaip jie iš
mano, o tuo tarpu jis pats 
Briuselyje sėdi ir ragina lai
kytis ramiai ir su pasitikė
jimu.

“Tik pagalvokite, ką tai 
reiškia. Nors gal tik laiki
nai, bet naciai sugrįžo Bel- 
gijon. Vėl ateina praneši
mai apie nacių žvėriškus 
žiaurumus prieš civilinius 
gyventojus; vėl naciai re
miasi šnipais ir kvislingais; 
žmonėms vėl reikia vadovy
bės. Partizaninis judėjimas 
pirmiau suteikė jiems tą 
vadovybę. Partizanai ir da
bar kovotų prieš vokiečius, 
medžiotų šnipus, apgintų 
gyventojus, palaikytų jų 
moralą sunkiausiose valan
dose. Bet Pierlot bijosi par
tizanų; jis bijosi savo kraš
to žmonių.”

Partizanai nuginkluoti. 
Juos nuginklavo Pierlot 
valdžia su pagalba Anglijos 
ginkluotų jėgų. Naciai ir vėl 
terorizuoja šalį, bet parti
zanai, tie drąsiausi liaudies 
sūnūs, įgudę kovotojai, yra 
bejėgiai, nes jie neturi gin
klų!

Amerikiečiai dabar vieni 
turi atlaikyti vokiečių smū
gius Belgijoj. Tūkstančiai 
jų jau krito ir tūkstančiai 
dar kris, (ginkluota, belgų

partizaninė kova, aišku, bū
tų palengvinus mūsų kovū- 
nams atlaikyti šį nacių o- 
fensyvą ir būtų išgelbėjus 
tūkstančius mūsų sūnų.

Tai štai ką davė Pierlot 
valdžios politika Belgijoje. 
Dabar panašią politiką An
glija palaiko Graikijoj. Ir 
Graikijoj anglai padeda Pa
pandreou valdžiai nugink
luoti patri jotus.

Klaidingas kelias, klaidin
ga politika. Ji tik nelaimę 
davė Belgijoj. Ji tik nelai
mę žada Graikijoj.

NAUJA IŠSILAISVINIMO 
ARMIJA ISPANIJOJ.
Ispanijos Komunistų Par

tijos Centralinio Komiteto 
narys Antonio Mije davė 
keletą strdipsnių apie prob
lemas prieš Ispanijos žmo
nes dėl išsilaisvinimo iš 
Franco diktatūros. Jis rašo 
apie susiorganizavimą ben
dro kovos fronto formoje 
Taut. Vienyb. Aukščiausios 
Tarybos. Komunistai ir kai
rieji socialistai sudaro ben
dro fronto nugarkaulį.

Šita Taryba dabar pla
nuoja organizavimą ispanų 
išsilaisvinimo armijos. Iš 
kur tokia armija gautų 
rekrutų? Mije atsako:

“Pirmiausia partizanų 
grupės. Paskui tūkstančiai 
kareivių, kurie tik baimės 
ir teroro pagalba palaiko- 

I mi gen. Franco armijoj. 
| Paskui seks tie karininkai, 
kurie nebenori palaikyti be
gėdiškojo falangistų režimo 
tironiją. Pagaliau plačiosios 
žmonių masės, kurios yra į- 
sitikinusios, kad tiktai per 
kovą galima Franco ir fa-

i langą nuversti.”
Štai Ispanijos išlaisvini

mo jėgų šaltiniai.

| Kaip Rašytoja Žemaitė Persergėjo Ameri
kos Lietuvius Saugotis Klerikalų Apgavys

čių Lietuvos Žmonių Šelpimo Reikalais
Dar daugelis iš mūsų atsimename, kaip laike Pirmojo 

Karo ir tuojau po karo kunigai ir davatkos darė puikų 
biznį iš aukų, surinktų neva Lietuvos žmonių šelpimui. 
Apie tai tais laikais plačiai rašė žemaitė ir persergėjo 
Amerikos lietuvius. Aną dieną buvau padavęs jos vieną 
laišką. O štai jos kitas laiškas, rašytas 1914 metų gruo
džio 14 d., savo sūnui Amerikoje. Skaitydami šį laišką, 
atminkite, kad tie patys klerikalai dabar irgi organizuo
ja skyrius ir giriasi, kad jie šelpia Lietuvos žmones. Tik 
dabar ’jiems padeda ir socialistai iš Keleivio ir Naujienų, 
o tada tų laikų socialistai prieš klerikalų šmugelį kovojo.

žemaitės Laiškas Sūnui 
Amerikoje

Mielas Antanėli!
Andai rašiau tau gan il

goką laišką. Aprašiau šiek- 
tiek, nors trumpai, pasielgi
mus ir šunybes mūs dešinių
jų. Rodos, suprantamai ap
rašiau įsteigiamąjį plates
nės organizacijos susirinki
mą, kuomet kunigai su pa- 
gelba savo davatkų armijos 
išplėšė iš kairiųjų jau varo
mą darbą šelpimo pabėgė
lių, nusitvėrė vien į savo 
nagus, - neprileisdami nė 
vieno kairesnio. Per savo 
armijos palieptą balsavimą 
susitaisė tinkamą sau ko
mitetą.

Kairieji parašė protestą, 
su 23 parašais, reikalauda
mi kitų rinkimų, nes toksai 
komitetas, koksai dabar su
sidarė, yra vienpusiškas, tik 
klerikalinis. 7 dieną gruo
džio, teisybė, buvo sušauk
tas vėl susirinkimas. O mū
sų nekurie kairesniųjų ta
rėsi, lindo, net nusileido 
prieš dešiniuosius iki pat 
žemiausio laipsnio, meilyda
mi įlysti į komitetą. Bet de
šinieji ne tokie kvailiai 
(jiems nereikia kontroliavi
mo jųjų darbų), jie atmetė 
visas propozicijas ir pasiū
lymus vienu žodžiu — “ne 
nado!”

Dabar ponas Yčas, pirmi
ninkas, laksto po Maskvą, 
Petrogradą, po visokias 
draugijas ir sąjungas, lietu
vių vardu medžioja pinigus. 
Teisingais ar neteisingais 
būdais, tai komitetui nerū
pi; komitete tik nagus iš
skleidę laukia, kuomet pa- 

Ibirs jiems į skreistę tūks
tančiai.

Iš miestų sąjungos gavo 
arti 10 tūkstančių — na, ir 
pradėjo “veikti...” Tuojau 
kunigo Olšausko “Saulės” 
mokyklai 2,500 rublių, Kar
melitų bažnyčiai 500. Toliau 
paskyrė savo žmones važi
nėti po parapijas ir steigti 
pašalpos skyrius. Žinoma, 
kas klebonija, tai bus sky
rius. Delegatams kelionė ap
mokama; biletas antros kle- 
sos; apmokamos ir visos ki
tos kelionės išlaidos, o už 
darbą vienam 10 rublių į 
dieną, kitam 7! Ko čia gai
lėtis: pinigų yra! O tie pra
stieji žmonės, darbininkai, 
“bedieviai” gali badu dvės
ti, ir turbut nevienas gaus 
kojas pastatyti dėl tokios 
pašalpos per klebonijos sky
rius.

Dabar mūsų kairieji iš
stos iš tokios draugijos, ir

E-------------------------------------------------
nukentėjusių nuo karės. Be 

i galo bijome, kad Amerikos 
lietuviai nepatikėtų jų me
lams ir nesukištų savo su-
aukautų centų dešiniem- 
siems į gerklę. Nes sunku 
jums žinoti visas jųjų suk
tybes — laikraščiai kad ir 
nueina, bet persijoti cenzū
ros. Dabar, sako, užginta ir 
'apie kunigus rašyti. Priva- 
jtiškuose laiškuose vėl ma
žai kas parašys teisybės. 
Taip jau teisybės nežino ir 
gyvenantieji Lietuvoje, to
liau nuo Vilniaus. O kleri
kalai šaukia, giriasi, aukas 
renka, jausmingai šneka, 
žmoneliai tiki: “juk kuni
gas nemeluos!”

Taip katalikiškai akis 
monydami nuo neturtėlių 
paskutinę kapeiką plėšia. O 
dėl šelpimo,, tai gal vienam 
kitam ištikimesniam ir klė
telės po truputį, bent dėl 
p a s i rodymo. “Bedieviai”, 
žinoma, negaus — badu iš
dvės, tai ir pelnas: bent ka
talikystė nusivalys. Gi kitus 
pinigus sunaudos savo tik
slui — žmonių mulkinimui.

Rusų visuomenę sunku 
jiems įtikinti; akis apdum
ti: čia by kas gali liežuvį 
į laikraščius įkišti. Bet ame
rikiečius tai gali jie suklai
dinti, nes, be abejo, steng
sis saldžių-saldžiausius pa
sigyrimo savo darbais laiš
kus rašyti. Na, žinoma, var
nas varnui akies nekirs: 
Amerikos kuniginiai sukis 
savo aukas mūsiškiams ku
niginiams.

Bet užtai jūs, kairieji, 
būkite atsargesni. Laižysis 
jie ir prie kairiųjų. Girdė
jau, pas Šliupą būk jau ra
šę. Sugeba jie liežuvį paplo
ninti, by tik mato, kad gali- 
|ma pasipelnyti.

Berašydama sužinojau, 
kad ne du, bet keturi žmo
nės išvažiavo tverti skyrių, 
ir visi taip apmokami, kaip 
aukščiau rašiau. Tai mat, 
kur pinigėliai mėtomi! O čia 
turime pabėgėlių šimtais. 
Maitinome iki šiol šiek-tiek 
žmoniškai, p r i ž iūrėtojos 
darbavosi dykai. Šiandien 
viena, kuri turėjo žmonių 
(pabėgėlių iš Suvalkų gub.) 
pusantro šimto, atsisakė 
darbuotis. Ką į jos vietą pa
statys, dar nežinom. Aš ir 
prižiūriu prieglaudą pabė
gėlių — 40 vaikų ir 17 mo- 
įtinų. Kol-kas neatsisakau— 
gaila vaikų; o bobos net 
verkia, kad nepamesčiau. 
Bet man rodosi, ar šiaip ar 
taip — išmes mane. Mat, 
neiškenčiau, kaip vilkas ne- 

jstaugęs: tai šen, tai ten į
visur laikraščiuose, lietuviš-(laikraščius šmakštelėju lie
knose ir rusiškuose pradės žuvį. Vakar tilpo “Liet 
skelbti ir aiškinti kunigų žin.” feljetonėlis, parašytas 
pasielgimą ir jųjų darbe- kokios tai davatkos. Nupie-
lius, kad atidaryti akis vi- -štas pirmasis susirinkimaą. 
suomenei. Reikia tikėtis, kad už davat-

Dešinieji ir tas davatki- įkos liežuvį klius man per 
nis komitetas dabar plėšosi,^7"; ... .v . v. . , 
draskosi, kad iš visur išga-1 ,Is kailio issinerciau, kad 
vus kuo daugiau ir greičiau ^k isgelbeti jūsų centus 
aukų. Iš šalies girdėjome,1?1110 dešiniųjų pilvo. Ir tu, 
kad jie jau šaukėsi į Ame- ^k. kokius ryšius su 
riką, į malonę lietuvių, rei-. basčiais ar su sąjungo- 
kalaudami pinigų šelpimui [ (Tąsa 5-me pusi.)
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LIETUVOS ŽEMIŲ IŠVADAVIMAS IR
LIETUVOS KELIAS I NAUJĄ ATEITI

Justo Paleckio Pranešimas Lietuvos Aukščiausios Tarybos Posėdžiui Rugpj. 29,1944 m
x PABAIGA.

Visas Tautos Jėgas Įtempsime 
Galutinei Kovai

Draugai deputatai! Lietuvių tauta tėvynės 
kare turi garbingą vietą. Ji yra eilėj tarybi
nių tautų, kurių ištvermė ir galybė, pasireiš
kusi šiame kare, sukėlė viso pasaulio kultūrin
gųjų tautų pagarbą ir nusistebėjimą. Savo 
ligšiolinėmis kovomis lietuvių tauta yra pada
riusi įnašą į tarybinių tautų ‘'kovą prieš vo
kiškąjį fašizmą. Tačiau, būdama vokiškoj 
okupacijoj, mūsų tauta negalėjo pilnu mastu 
dalyvauti toj kovoj. Dabar, kai mūsų tėvy
nės didžioji dalis jau laisva, kai netolimas jos 
galutinis išvadavimas, atėjo laikas lietuvių 
tautai įtempti visas jėgas šiai kovai. Priešas 
jau palaužtas, jo jėgos jau pakirstos. Tačiau 
jis dar spiriasi, dar reikia jį galutinai par
blokšti. Mes įstojamo į kovą šiuo metu, kai 
Raudonoji Armija jau priėjo prie paties hit
lerinio žvėries lizdo, prie Vokietijos sienos. 
Lietuvių tautos pirmiausias uždavinys yra kuo 
sparčiausiai prisidėti prie tų galutinių smū
gių, kurie palaužtų hitlerinio žvėries nugar
kaulį, padarytų jį nekenksmingu, kad Vokieti
ja jau niekada nebebūtų karų ir pavojų židi
niu. Mūsų artimiausias uždavinys yra pabai
gti Tarybų Lietuvos išvadavimą. Mes turime 
ištiesti pagalbos ranką mūsų broliams lietu
viams, kenčiantiems Hitlerio jungą Klaipė
dos krašte ir Rytprūsiuose.

Lietuvių tauta, iškentusi hitlerinės okupa
cijos kančią, su didžiausiu džiaugsmu įsijun
gia į Tarybų Sąjungos tautų kovą. Tuo ji 
įspūdingiausiu būdu pareiškia savo padėką 
broliškoms tarybinėms tautoms už suteiktą 
ir teikiamą pagalbą. Mes sveikiname tuos 
tūkstančius Tarybų Lietuvos sūnų, kurie su 
didžiausiu entuziazmu, su lietuviškomis dai
nomis žygiuoja per miestus ir kaimus, įsilie
dami į Raudonosios Armijos lietuviškos ka
riuomenės eiles. Lietuvių tauta pasitiki, kad 
jie garbingai atliks savo pareigą tėvynei ir 
su tokiu pat didvyriškumu, kaip kitų tarybi
nių tautų kariai, kaip pirmosios Lietuviško
sios Divizijos kariai, kovos prieš lietuvių tau
tos amžinąjį priešą vokiškuosius grobikus ir 
bus pavyzdingais Žalgirio karių ainiais ir 
tikrais staliniškais kariais.

Didysis Raudonosios Armijos Parėmimo 
Uždavinys

Svarbiausias šiuo metu yra Raudonosios 
Armijos parėmimo ir jos aprūpinimo darbas, 
kurį jau daugiau, kaip trejus metus su pa
sišventimu ir meile atlieka kitos tarybinės 
tautos. Ir šiame darbe jau per trumpą lai
ką suspėjo pasireikšti lietuvių tautos tary
binis patriotizmas. Vos apie pusantro mėne
sio praėjo nuo tos dienos, kada Raudonoji 
Armija pradėj žygiuoti į Lietuvą, o Lietuvos 
valstiečiai Raudonajai Armijai aprūpinti ati
davė žymius kiekius grūdų, mėsos, sviesto 
ir kitų maisto produktų. Ir mūsų žmonės tai 
daro noriai, be jokių paraginimų,, be jokių 
represijų, džiaugdamiesi, kad nebe vokie
čiams grobikams, bet mūsų tarybiniams ka
riams tenka jų darbo vaisiai. Tarybinės tau
tos visada mylėjo savo Raudonąją Armiją, 
bet ypatingai padidėjo toji meilė tėvynės ka
ro metu, kai tarybiniai kariai savo krūtine 
apgynė tarybinę žemę, apgynė darbininkų, 
valstiečių didžiuosius laimėjimus ir garbin
gomis pergalėmis apvainikavo savo žygius 
prieš vokiškuosius fašistus. - Ir ne žodžiais, 
bet realiais darbais reiškiasi toji meilė.

“Raudonosios Armijos laimėjimai būtų bu
vę negalimi, — sako draugas Stalinas, — 
be liaudies paramos, be pasiaukojimo tarybi
nių žmonių darbo fabrikuose bei gamyklose, 
anglies ir rūdos kasyklose, transporte ir že
mės ūky. Sunkiomis karo sąlygomis tarybų 
liaudis sugebėjo aprūpinti savo kariuomenę 
visu tuo, kas jai mažų mažiausia būtina, ir 
nepaliaujamai tobulino jos karo techniką. 
Per visą karo laiką priešui nepavyko pra
lenkti mūsų kariuomenės ginklų kokybės 
atžvilgiu. Tuo pačiu metu mūsų pramonė tei
kė frontui vis didesnius ir didesnius karinės 
technikos kiekius.” Tokio pat pasiaukojamo 
darbo Raudonosios Armijos reikalams reikia 
dabar laukti ir iš lietuvių tautos.

Negana to, kad visi tarybiniai žmonės su 
didžiu entuziazmu dirba kariuomenės reika
lams, bet visos tarybinės respublikos su di- 
djdeliu patriotiniu pakilimu telkia lėšas karo 

, reikalams ir dažnai siunčia dovanas frontui. 
Atžymėdama Spalio Revoliucijos 25 metų su
kaktuves,' Tarybų Sąjungos liaudis per kele
tą mėnesių surinko 7 milijardus 41 milijoną 
320 tūkstančių rublių lėktuvams, tankams, 
patrankoms, karo laivams įsigyti ir statyti. 
Kolektyvinio ūkio valstietis Golovatyj buvo 
pirmas, paaukojęs iš savo sutaupų stambią 
sumą — 100,000 rublių lėktuvui nupirkti. 
O Agasi Galustovič iš Gruzijos TSR paau
kojo net 400,000 rublių. Tokiu pat duosnumu 
dėjo lėšas Tarybų Sąjungos piliečiai gynybos 
fondui. Nepaprastas entuziazmas pasireiškia 
pasirašant karo paskolas, kurios visada toli 

i perviršija numatytą sumą. Ir lietuvių tauta 

šiame tarybinio patriotizmo pasireiškime pa
siryžusi neatsilikti nuo broliškų tautų.

šiuo metu aktualus reikalas, į kurį vyriau
sybė kreips didelį dėmesį, yra pagalba rau
donarmiečių šeimoms. Visos tarybinės įstai
gos, visi piliečiai privalo reikšti raudonarmie
čių šeimoms ypatingą susirūpinimą, padėti 
joms buities reikalų sutvarkyme, kad mies
tuose jos būtų aprūpintos butu, kuru, kad 
kaime joms būtų suteikta pagalba žemės 
apdirbime, organizuojamos talkos tam rei
kalui.

Išlaikyti ir Kelti Žemės Ūkio Lygį

Didelis uždavinys yra išlaikyti ir kuo dau
giausiai išsaugoti mūsų žemės ūkio lygį. 
Vaizdas valstiečio, kur pjauna, aria ir sėja 
aplinkui spiegiant sviediniams ir bomboms, 
simbolizuoja karštą mūsų valstiečio prisiri
šimą prie savo darbo, prie žemelės. Karo 
metu žemės ūkis turėjo didelių nuostolių, 
ypač nukentėjo gyvulininkystė. Vokiškieji 
barbarai, prieš pasitraukdami, vare sistema-- 
tingą gyvulių naikinimą. Daugelis valstiečių 
su ašaromis pasakoja, kaip vokiečiai iš au
tomatų iššaudė jų karves, arklius, kiaules. 
Tad didelis uždavinys yra užpildyti mūsų 
gyvulininkystei padarytus nuostolius, imtis 
priemonių, kad gyvulių kiekis vėl pasiektų 
prieškarinio lygio, kuriuo galėjome didžiuo
tis. Kitos tarybinės respublikos, didžiausius 
karo laiko sunkumus nugalėdamos, nežiū
rint darbo jėgos ir žemės ūkio mašinų kiekio 
sumažėjimo, ne tik nesumažino, bet dar pa
didino pasėlių plotą. Ir mūsų valstiečiai turi 
stengtis eiti tuo keliu, kad būtų plečiami pa
sėlių plotai, rūpestingai įdirbama žemė.

Atstatyti Sugriautus Miestus, Sugriautąją 
Pramonę

Tarybų Sąjungos tautos daugiau kaip t"»£- 
jus metus gyvena sunkaus karo metą. Vokie
čiai buvo okupavę plačias Tarybų Sąjungos 
sritis, jas nualino, sugriovė daugybę miestų, 
sunaikino begalę pramonės įmonių, kurias 
tarybinė liaudis statė su tokia meile ir pasi
aukojimu. Tačiau nugalėdami milžiniškas 
kliūtis, pakęsdami didelius nepriteklius ir au
kas, tarybiniai žmonės, nesigailėdami jėgų, 
didžiausiu įtempimu dirba ir tebesitęsiančio 
karo reikalams ir sugriautų miestų, išardyto 
ūkio atstatymui.

Ir prieš Tarybų Lietuvos darbo žmones 
stovi atsakingas uždavinys greta savo eili
nių darbų, gTeta karo reikalams vykdomų 
darbų, imtis vokiškųjų barbarų sugriautų 
miestų, sugriautų pramonės ir komunalinių 
įmonių, mokyklų, ligoninių, susisiekimo ke
lių, trobesių ir kitų sunaikintų objektų atsta
tymo darbo. Besitraukdami vokiečiai padegi
nėjo namus ir sprogdino svarbiausius miestų 
gyvybinius objektus — elektraines, vanden
tiekius, ligonines, telefono, telegrafo stotis, 
fabrikus, o fabrikų mašinas ir Įrengimus jie 
seniai vežė ir naikino. Griuvėsiuose guli Šiau
liai, Vilkaviškis, Raseiniai, Biržai, Švenčionys 
ir daug mažesnių miestų. Smarkiai nukentėjo 
Vilnius, Kaunas, Marijampolė, Ukmergė, 
Utena, Zarasai, o visai sveiko nerasim nė vie
no miesto ir miestelio. Vokiečiai dar siaučia 
Žemaitijoj, dar žiauriausiu/ būdu žudo ir kan
kina žmones, naikina mūsų miestus ir kai
mus. Atstatymo darbai pareikalaus daug jė
gų ir įtempto darbo. Tad reikia įgyvendinti 
griežtą darbo discipliną, suorganizuoti tvir
tą darbo vadovybę. Su visu tikslumu visi tu
rime vykdyti tarybinius įstatymus, kurie iš
leisti darbo disciplinai ir darbo našumui kel
ti, turime griežtai kovoti su bet kuriuo pa
krikimu ir iškrypimu toj srityj.

Lietuvos darbininkai atkakliai gynė nuo 
vokiečių okupantų savo fabrikus, kur tik ga
lėdami trukdė jų naikinimą ir sprogdinimą. 
Didvyriškumą pareiškė Vilniaus “Patrimpo” 
papirosų fabriko darbininkai, apsaugoję sa
vo įmonę nuo gaisrų, nebodami karo veiks
mų ir aplinkui sprogdinėjusių sviedinių. 
Darbininkai draugai Gudaitis ir Levčukas su 
šešiais kitais draugais buvo sužeisti, bet fa
briką pasisekė išgelbėti. Draugas Rubickis 
išgelbėjo nuo išvežimo trikotažo fabriko 
“Pakaita” mašinas, o paskui suorganizavo 
apsaugos brigadą, kuri budėjo ir saugojo 
fabriko turtą karo metu. Tokią pat patrioti
nę iniciatyvą parodė draugas Tumanis maši
nų fabrike Nr. 1. Dotnuvos žemės ūkio Aka
demijos tarnautojas drg. Kumpis, gyvybę ri
zikuodamas, išgelbėjo nuo išsprogdinimo 
dalį Akademijos pastatų ir iš degančių rūmų 
išnešė daug mokslo priemonių. Didelį darbo 
entuziazmą jau pareiškė Vilniaus, Kauno ir 
kitų miestų darbininkai fabrikų atstatyme ir 
paleidime į darbą, kur tiktai galima. Teko 
matyti pakeliui į Ukmergę, kaip darbinin
kai, nežiūrint traukiamosios jėgos stokos, vi
sus sunkumus nugalėdami, pristatė iš durpy
no į Ukmergę lokomobilį, kurs pritaikytas 
jėgos varikliu. Vilniaus elektrinės atstaty
mo darbininkai suruošė pirmą sekmadienio 
talką. Vilniuj jau pradėjo dirbti 37 įmonės 
ir greit bus paleista dar 10 pramonės įmo
nių. Tačiau reikia pažymėti, kad darbo dis

ciplinos pakėlimo atžvilgiu dar yra daug 
spragų, kurias reikia greitai išlyginti. Einant 
karui ir vykdant atsakingus krašto atstatymo 
darbus, joks dykavimas ir palaidumas yra 
neleistinas. Greta gamybinio darbo reikalų7 
tvarkymo, įmonių vadovybė kartu su prof
sąjungomis ir darbininkų komitetais turi pa
sirūpinti tinkamu maitinimo sutvarkymu, kur 
nuo ^veiklumo, sumanumo ir savo iniciatyvos 
daug kas priklauso.

Mūsų pramonei padaryti milžiniški nuo
stoliai — nukentėjo 60% visos pramonės. 
Nuostoliai Lietuvos ūkiui tik apytikriais ne
pilnais apskaičiavimais siekia 15 milijardų 
rublių. Mūsų uždavinys greičiausiai tas žaiz
das užgydyti. Jau paleista į darbą daug įmo
nių, kurios išvengė sunaikinimo ir dirba su 
vietos žaliava. Reikia, kad būtų paleistos vi
sos tos įmonės. Nepaprastos reikšmės šiuo 
metu turi statybinių medžiagų pramonė, ku
ri ypatingai plėstina.

Platus Kultūros Darbo Baras

Tarybinė vyriausybė savo darbais kultūros 
srity 1940—1941 metais įrodė didžiausią su
sirūpinimą ta. sritimi, didindama mokyklų, 
meno ir mokslo įstaigų skaičių. Dabar prieš 
mus stovi uždavinys likviduoti karo pada
rytus nuostolius mūsų kultūrai tiek medžia
ginėj, tiek kadrų srityj. Daromi žygiai, kad 
Lietuvos mokyklos kuo greičiausiai galėtų 
atidaryti savo duris, vėl pradėtų veikti Uni
versitetai, tarybų valdžios įkurtoji Mokslų 
Akademija, Pedagoginis Institutas, kurio už
daviniai šiandien ypatingai svarbūs mokyto
jų paruošime ir kitos aukštosios mokslo įstai
gos. Jau organizuojamas teatrų sezono ati
darymas, atnaujinama tarybų valdžios įkur
toji Filharmonija, ruošiasi darbui Dailės 
Akademija, Konservatorijos ir kitos meno 
įstaigos. Dideli uždaviniai stovi prieš mūsų 
rašytojus, dailininkus, muzikus, artistus, 
prieš visus meno ir mokslo darbuotojus. Lie
tuvių tauta laukia iš mūsų meno žmonių ir 
mokslininkų veikalų, kuriuose būtų atvaiz
duota didvyriškoji tautos kova prieš vokiš
kuosius grobikus, mūsų gyvenamojo didin
gojo laikotarpio heroika, kurios verti turi 
būti ir mūsų kūrėjai. Darbininkai ir valstie

Sovietų jūrininkai ant submarinų gaudytojo leidžiasi darban, nes jie pamatė 
toli šiauriuose nacių lėktuvų vežiką. Raudonasis Laivynas palaiko jūrų kelius at
darus, kuriais pristatoma būtiniaiisi karo vedimui dalykai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Nauja Tuberkuliozės Sanatori

ja Vaikams

Vilniaus miesto Vykdomojo 
Komiteto Sveikatos Apsaugos 
Skyrius, plėsdamas savo prieš- 
tuberkuliozinę veiklą, atidarė 
Vilniuje, Birutės gt. 36, spe
cialią tuberkuliozės sanatoriją 
vaikams.

Registracija Vilniuje ' Dirban
tiems Gydytojams ir Med.

Seserims
Vilniaus miesto Vykdomojo 

Komiteto Sveikatos Apsaugos 
Skyrius turi tam tikrų nesklan
dumų, komplektuojant gydyto
jų ir med. seserų kadrus Vil
niaus miestui. Kadangi dauge
lis gydytojų ir med. seserų 
dirba ne medicinos įstaigose 
arba įstaigose, nepriklausan
čiose Sveikatos Apsaugos Sky
riui, ir iki šiol nėra užsiregis
travę Sveikatos Apsaugos Sky
riuje, tai nežinpma netgi, kiek 
ir kokių gydytojų bei kitokio 
medicinos personalo yra šiuo 
metu Vilniuje, šiai nenormaliai 
padėčiai atitaisyti visi dar ne
užsiregistravę gydytojai ir 
med. seserys turi užsiregistruo
ti V. M. V. K. Sveikatos Ap
saugos Skyriuje.

faktą turi užregistruoti Civili
nės Būklės Aktų Įrašų Įstai
goje ir gabti iš ten vaiko gimi
mo metriką. Atliekant šiuos 
formalumus, reikalinga prista
tyti gimdymo liudijimas, moti
nos ir tėvo pasai. Jeigu gim
dymas įvyko be gydytojo pa
galbos ir ne gimdymo įstaigo
je, tai gimdymo liudijimą at
stoja dviejų patikimų liudyto
jų parodymas.

Naujagimiai Turi Būti Užre
gistruoti CBAJ įstaigoje Vieno 

Menesio Laikotarpyje
Naujagimio motina vieno 

mėnesio laikotarpyje nuo kū
dikio gimimo dienos gimimo 

Apie Mirimą Turi Būti Pra
nešta Per 24 Valandas

Atliekant mirimo formalu
mus, reikalinga pristatyti CB- 
AĮ įstaigai gydytojo ar įstai
gos, kurioje įvyko mirimas, ati
tinkamas mirimo liudijimas ir 
mirusiojo dokumentai. Jeigu 
dėl įstaigos mirties mirimo liu
dijimo neįmanoma pristatyti, 
galimą^ pasiremti dviejų pati
kimų liudytojų parodymu. Įvy
kus nelaimingam atsitikimui 
ar užmušimui, reikalinga pri
statyti milicijos liudijimas. 
Apie mirimą turi būti praneš
ta CBAĮ įstaigai per 24 valan
das.

Vilniaus Viešbučiai
Dabar Vilniuje jau veikia 

keturi viešbučiai: Viktorija, 
Narutis, Komercija ir Italija. 
Nuo kovų daugiausia nukentė
jo Italijos ir Viktorijos viešbu
čiai. Italijoj sunaikinta 3, o 
Viktorijoj net 12 kambarių. 
Viktorijos viešbučio vedėjo

čiai laukia, kad mūsų inteligentija visu nuo
širdumu talkininkaus jiems didžiajame kraš
to atstatyme ir socialistinės valstybės kūrimo 
darbe. * >*

*
Dideli darbai laukia mūsų kraštą. Jiems 

atlikti reikia suburti visas patriotines, visas 
kūrybines mūsų krašto jėgas. Tarybų vyriau
sybė tikisi, kad Tarybų Lietuvos darbininkai, 
valstiečiai ir darbo inteligentai, susibūrę ap
link Komunistų Partiją (bolševikų), aplink 
tarybinę vyriausybę sėkmingai atliks stato
mus jiems uždavinius. Mes nesame dabar 
vieni. Kaip vokiečių sutriuškinime mums pa
dėjo broliškos tarybinės tautos, taip ir ūkio 
atstatyme iš jų gausime ir jau gauname di
delę paramą. Tačiau viską nulems mūsų pa
čių darbas, mūsų pačių jėgos. Juo sparčiau 
ir geriau dirbsime, juo greičiau užgydysime 
karo žaizdas, juo greičiau sugrįšime į norma
lų gyvenimą, kurį sugriovė kruvinojo hitle- 
rizmo letena.

Tėvynės karo metu Tarybų Sąjungos liau
dis įspūdingiausiai įrodė senąją tiesą, kad 
“nėra tokių tvirtovių, kurių bolševikai nenu
galėtų.” Jei pasisekė nugalėti patį didžiau
sią pavojų, vokiškojo fašizmo pavojų, jei pa
sisekė išvaduoti beveik visas tarybines že
mes, jei galime šiandien Vilniuj sušaukti 
Aukščiausiosios Tarybos sesiją, tai negali 
būti abejonės, kad daug lengviau bus nuga
lėti tuos sunkumus, kurie dar tebestovi prieš 
mus hitlerininkų galutinio sutriuškinimo ir 
krašto atstatymo darbe.

Tegyvuoja laisvės ryto susilaukusioji lie
tuvių tauta (audringi plojimai) ! Tegyvuoja 
mūsų Tarybų Lietuva! (Audringi plojimai).

Tegyvuoja didžioji tarybinių tautų drau
gystė! Tegyvuoja Tarybų Sąjunga! (Audrin
gi plojimai).

Tegyvuoja tarybinių tautų laimėjimų or
ganizatorius Komunistų Partija! (Audringi 
plojimai).

Tegyvuoja šaunioji Raudonoji Armija ir 
jos lietuviškieji junginiai! (Audringi ploji
mai).

Tegyvuoja tarybinių tautų vadas didysis 
Stalinas! (Visi atsistoja; ilgi audringi ploji
mai, pereiną į ovacijas.)

Naugatuck-Oxford, 
Conn.

Jonas Prasauskas čionai 
staiga mirė gruodžio 8-tą. Pa
šarvotas buvo namuose savo 
uošvių, Mr. ir Mrs. Louis ir An
na Griškauskas, Oxford, Conn. 
Išlydėtas iš St. Francis bažny
čios į St. James kapines, Nau
gatuck. Gėlių ir palydovų, 
(imant atydon nedideles lietu
vių kolonijas) turėjo labai 
daug, palydėtas bene 27 maši
nomis. Laidotuves prižiūrėjo 
Ernest Mažeika iš Waterbury, 
Conn.

Mirė vos pragyvenęs mažiau 
pusamžio, palikdamas liūdėsyj 
jauną žmoną Nellie ir maža
mečius vaikus, Joan ir Ri
chard, tėvus Mr. ir Mrs. Jus
tin Prasauskus, brolius Ben
jamin ir Edwardą, gyvenan
čius Watertown, Conn., sese
ris Mrs. Anna Kuslis ir Mrs. 
Lucy Adams. (Mrs. Adams gy
vena St. Albans, N. Y.) su 
šeimynomis. »

Giminių buvo atvykę ir iš 
kitų miestų. Iš Providence, R. 
L, dalyvavo Mrs. Višniauskas 
ir duktė Albina, Mr. ir Mrs. 
Elton Briggs, Mrs. Margaret 
Kubilius. Taipgi buvo giminai
čių iš Detroito (pavardžių ne
teko sužinoti). Iš Brooklyn©, 
N. Y., lankėsi Mrs. Anna Ka
zakevičienė su dukra Florence, 
Mr. John Kazakevičius, Mrs. 
A. Navikas, Mrs. Sprain is ir 
Mrs. Ripkevich. Giminės iš 
Pennsylvanijos atsiuntė dova
na. '

šeimai reiškiame užuojautą 
jūsų liūdesyje. K.

Haverhill, Mass.

Kovalskio Eduardo pasakoji
mu, okupantai bėgdami grobė 
tiesiog iš lovų antklodes, pa
klodes, pagalves ir net indus. 
Bet viešb. vedėjų ir tarnautojų 
dėka, yra jau daug kas surink
ta, su j ieškota ir atstatyta tin
kama tvarka ir Švara. Viešbu
čių Trestas artimiausiu laiku 
Vilniuje numato įsteigti dar 3 
viešbučius.

Konsultacijos Motinoms
Vaikų Poliklinika, Klaipė

dos gt. Nr. 1, atidarė mieste 
visą eilę konsultacijos punktų 
motinoms, o taip pat turi šiuos 
kabinetus: pediatrijos, otola- 
ringologijos, chirurgijos, akių, 
neurologijos, dentistikos ir gi
nekologijos.

Belgija. — Į vakarus nuo 
Bastogne amerikiečiai paė
mė 13 vokiečių motorinių 
kanuolių, sustojusių dėl ga
zolino stokos.

Iš Mūsų Veikimo
Kada pamačiau Laisvėj 

ALDLD Centro Komiteto se
kretoriaus drg. D. M. šoloms- 
ko paraginimą, kad kuopų se
kretoriai parašytų apie kuopų 
stovį, tai ir stengiuosi tą pa
daryti.

Tenka pasigirti, kad mūsų 
Liet. Literatūros Draugijos 85 
kuopa gyvuoja ir veikia kuo 
geriausiai. Visi nariai yra pa- 
simokėję už 1944 metus duok
les ir gavo labai svarbią knygą 
“Lietuva Ugnyje,” kurią skai
to ir yra pasitenkinę. Gavome 
ir tris naujus narius į kuopą.

Būdavo pirmiau nariai pri
pratinti mokėti duokles, kada 
jiems pasitaiko, kaip kurie nu
tęsdavo iki pat metų galo. Ka
da aš užėmiau sekretorės vie
tą, tai buvo daug keblumo, 
nes kada nario paklausi, kad 
jis pasimokėtų duokles už 
1944 metus, tai ir pats neži
no, už kuriuos metus jis yra 
mokėjęs, nes mokėjo metų ga
le.

Dabar, pasidėkavojant na
riams, jau mūsų kuopoj viskaą 
gerai sutvarkyta ir atsišaukiu 
į visus nąrius, kad visi lanky
tų kuopos susirinkimus ir tuo
jau susimokėtų už 1945 metus 
savo duokles. Kuopos susirin
kimas įvyks penktadienį, sau
sio 5 d., 7 vai. vakare, LUG 
Kliubo svetainėje, 324 River 
St. Prašome ir tuos ateiti, ku
rie norite skaityti geras kny
gas ir žurnalą ir įstoti į mūsų 
organizaciją.

Jeigu kurie negaunate žur
nalo šviesos, tai ateikite į su
sirinkimą ir praneškite sekre
torei.

Kp. Sekretorė,
A. ’Račkauskienė.



Ketvirtas puslapis

Paruošė D. M. šolomskas.

Olandi-
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

, (Tąsa)
Trys šūviai nuaidėjo nakties tyloje, 

rodos, garsiau, negu paprastai ir gink
luotas žmogus palengvėl nuėjo miško 
linkui, kur dar tebeklaidžiojo ginkluotų 
vokiečių būriai.

— Jis pasidarė truputį keistas,—aiški
no man jo draugai. — Jis kurį laiką 
buvo netoli Minsko Tristojanec kaime. 
Ar žinote, kas tai per kaimas? Ne? Į tą 
kaimą yra suvežta apie astuoni šimtai 
tūkstančių žmonių. Suvežta iš Belgijos, 
Prancūzijos, Lietuvos, 
jos, Ukrainos, gali m a 
iš viso pasaulio. Prieš pasitrau
kiant vokiečiai kulkosvaidžiais, grana
tomis, kuo tik įmanydami išžudė visus 
tuos žmones ir padegė. Dega dabar di
džiulis kaina kaukolių, nuo saulės džiūs
ta lavonai, liepsnų neapimti... milijonai 
musių zizia apie tą lavonų kalną, sklin
da smarvė neišpasakyta. Ten jis ant su
degusio kareiviško katiliuko rado išrėžta 
savo brolio vardą ir pavardę. Pirmomis 
karo dienomis jo brolis buvo patekęs į 
vokiečių nelaisvę.

Sugulę sode, mes kad ir išvargę ilgai 
neužmigome. Prieš mano akis šmėkčiojo 
nelaimingas kuprius ir tas kaukolių kal
nas, kurį rodos, čia pat ėmiau matyti 
prieš savo akis. Nejaugi ir mano bran
gioj tėvynėj Lietuvoj žiaurusis fašistas 
suspės supilti lavonų kalnus, — galvojau 
iki pat aušros.

“Liepos 13 d., 1944 m., mūsų dalys iš
laisvino Vilnių, Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos amžinąją sostinę. Ir 
vėl užplevėsavo raudonoji vėliava virš 
miesto gražuolio.

“Mes vaikščiojame Vilniaus gatvėmis. 
Lietuvos sostinė daug nukentėjo kovoje. 
Aikštėj, prieš šv. Kazimiero bažnyčią 
guli daug vokiečių lavonų. Trijų aukštų 
namas prieš Aušros Vartus dega.

“Gatvėse daug žmonių, o pirmiau at
rodė, kad miestas visai išmiręs. Šiandien 
jie išlindo iš skiepų, renkasi iš miškų ir 
imasi taisyti savo namus. Daugeliui nė
ra kas taisyti, nes jų namai sunaikinti. 
Fašistų gaivalai sunaikino elektros ga
mybos stotį, vandens pompas ir kitus į- 
rengimus.

“Gatvėj apart lietuvių, baltrusių buvo 
ir rusų. Daugelis jų klausinėjo, kaip pa
siekti Mogilevą, Smolenską, Oršą; tai 
buvo žmonės vokiečių po prievarta atva
ryti į Vilnių dirbti arba apkasus (Rasti.”

LaisV&^—Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, Cruod. 2&, 1014

Easton, Pa visi pasveikinti ir savo tėvynes 
Lietuvos žmonių. Ten dar jūs 
turite savo artimųjų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Atmin
kite, kad Lietuvos žmonės la
biausiai nukentėjo nuo karo, 
nuo prakeiktų barbarų nacių, 
kurie ugnimi ir kardu naikino 
mūs gimtinę šalį. Bizūnais ka
pojo, kankino ir varė Lietuvos 
jaunuolius į Vokietijos bau
džiavą.

Aukas ir drapanas siųskite 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetui. 417 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. Aukas ir 
pasveikinimus siųsti niekad nė
ra per vėlu. Siųskite tuoj, da
bar, nes dabar daugiausia pa
galba jiems reikalinga. Arba 
priduokite man, o aš perduosiu 
ar pasiųsiu ten, kur reikalinga.

V. J. Stankus.

Chinijos karo našlaičiai partizanų teritorijoje. Jie 
dainuoja pergalės dainą. Tokių našlaičių darželių yra 
nemažai. Juos organizuoja Madame Sun Yet-sen, o jie 
užlaikomi Amerikos National War Fund’o kaštais.

> LOWELL, MASS

Mūšiai Už Išlaisvinimą Vilniaus
Pergalingosios Raudonosios Armijos 

pulkai, liepos pradžioj didžiais šuoliais 
žygiavo išlaisvinimui Tarybų Lietuvos 
sostinės Vilniaus.

Liepos 8 d. sovietinė armija perkirto 
Vilniaus-Dvinsko gelžkelį ir užėmė gelž- 
kelių stotis Nemenčiną ir Pabraidę, 
Bezdonis ir Naują Vileiką ir įsiveržė į 
Vilniaus priemiesčius. Liepos 9 d. Rau
donoji Armija užėmė gelžj<elio stotį 
Panerius ir tokiu būdu nukirto gelžkelį 
tarpe Vilniaus ir Kauno. Vilniuje vo
kiečių armija liko apsupta. Vieni Rau
donosios Armijos daliniai nusivijo» vo
kiečius linkui Kauno išilgai gelžkelį, o 
kiti linkui Varėnos ir Gardino ir užėmė 
gelžkelio stotis: Lentvaravas, Šilėnai, 
Rudnikai (Rūdiškės) ir kitas.

Vilniuje apsupti hitlerininkai baisiai 
priešinosi. Apie tas kovas Sovietų karo 
korespondentas J. Zolinas, kuris žygiavo 
kartu su Raudonąja Armija, liepos 14 d. 
“Pravdoj” rašė: •

“Smorgonių miestas buvo paskutinė 
vokiečių tvirta pozicija, pridengusi kelią 
linkui Vilniaus. Mūšiai buvo žiaurūs. 
Vokiečiai liko labai sumušti, mums teko 
daug ginklų ir belaisvių...

‘Vilnių hitlerininkai pasirengė ginti 
atkakliai. Vilijos upė teikė jiems patogią 
poziciją. Vilnius iš visų pusių apsuptas 
kalnų ir guli, kaip bliude. Vokiečiai išsi
kasė ant kalnų apkasus, prisistatė dau
gybę kanuolių, iškasė prieštankinius 
griovius. Bet Sovietų galinga artilerija, 
lėktuvai ir tankai pasekmingai daužė 
priešo pozicijas. Tuojau pribuvo ir ge
nerolo Perekrestovo pėstininkai, kurie 
drąsiai ėjo į mūšį paskui Sovietų tan
kus.

“Vokiečiai buvo sumušti ant išlaukinių 
Vilniaus pozicijų. Tada jie pasitraukė į 
miestą ir prasidėjo žiaurūs mūšiai gat
vėse. Mūsų kovūnams dažnai prisėjo im
ti kiekvieną namą, mušti priešus iš ka
nuolių ir daužyti rankinėmis granato
mis. Pirmieji į miestą įsiveržė mechani
zuotos pėstijos kovotojai vadovystėje ka
pitono Alabušievo. Kulkasvaidžių ir au
tomatų ugnimi jie grūdo priešą į atski
rus kvartalus, atidalino vienas vokiečių 
dalis nuo kitų. Kovūnai vadovystėje 
pulkininko Doneco išmušė vokiečius iš 
tvirtų pozicijų Moterų KlioštoriaUs sri- 

J tyj, kuris tuojau buvo paimtas vadovy
stėj leitenanto E. Sysovo.

“Tuo laiku, kada tankiečiai ir pėsti
ninkai vedė sunkias kovas Vilniaus gat
vėse, tai mechanizuotos jėgos galutinai 
apsupo Vilnių, gi lakūnai vadovystėje 
generolo - leitenanto Savickio daužė prie
šus, naikino jų tankus,, besitraukiančias 
jėgas ir nacių lėktuvus, kuriais jie sku
bėjo parašiutistų padrūtinimus saviš
kiams į Vilnių. Mūsų oro sakalai Guda j e- 

is, Kiselkovas, 
pasižymėjo

LIETUVIAI PARTIZANAI 
GELBeJO

Tam pačiame “Pravdos” numeryj ki
tas korespondentas V. Koževnikovas a- 
pibūdinęs Raudonosios Armijos kovas už 
Vilniaus išvadavimą rašo:

“Petys j petį su sovietiniais kovūnais 
kovojo ir lietuvių partizanai iš paskubu
sių “Vilnius,” “Žalgiris” ir ”Už Tėvy
nę” partizanų skyrių. Vilniaus jaunimas, 
sekdami pavyzdį lietuvių tautos didvyrės 
Marijos Melnikaitės apsiginklavę vokie
čių ginklais stojo į kovą prieš amžinuo
sius neprietelius vokiečius. Vilniaus gy
ventojai, tų kvartalų, kurie pradžioj ko
vos buvo išlaisvinti, gamino maistą rau
donarmiečiams, perrišinėjo sužeistųjų 
žaizdas ir visaip gelbėjo miesto išlaisvini
mui.

— Broleli! — sakė lietuvė moteris vy
resniajam leitenantui Kolomeicovui, — 
einame, aš nuvesiu jus prie mano namo, 
ten sėdi vokiečiai fašistai. >

Vyrai ir moterys apsirengė geriausiais 
savo drabužiais ir užpildė gatves.

— Šiandien mūsų didžiausia šventė,— 
• kalbėjo ji^— šioji diena bus įrašyta į 

kalendorių, kaip lietuvių tautos šventė.
“Mūšiai Vilniaus gatvėse buvo žiaurūs. 

Kovoti prisiėjo už kiekvieno namo iš
laisvinimą. Mūsų kovūnai su automatais 
prasiskverbdavo pro išmuštas skyles na
mų sienose priešui į užnugarį. Mušėsi 
skiepuose, pastogėse, palapinėse, namuo
se, bažnyčiose, urvuose ir ant Vilijos 
krantų. Ir sovietiniai kovūnai parodė 
neišpasakytą drąsą, pasiaukavimą ir su- 
gabumą. Tarpe tirštų dūmų, namų griu
vėsių per kelias dienas ėjo sunkūs mū
šiai. Mūsų tankai sugabiai veikė ir siau
rose gatvėse, naikino priešo ugnies taš
kus. Pėstininkai laisvino vis naujus plo
tus. Ir po penkių parų žiaurių mūšių 
gatvėse Lietuvos sostinė Vilnius jau iš
laisvintas.”

Liepos 14 d. pulk. L. Vysokostrovskis, 
apibūdinęs žiaurias kovas už Vilniaus iš
laisvinimą, tarp kitko, rašo:

“Mieste dar didesni nuostoliai, kaip 
priemiesčiuose. Visur matai sudaužytus 
stiklus, išgriautas tvoras, gatvė nuklota 
šmotais sudaužytų daiktų. Vienoj vietoj 
stovi du civiliai. Vienam ant rankovės 
užrišta žymė, kitam kaspinas ant kepu
rės. Jie’ žvalgosi į visas puses. Jie yra 
Lietuvos partizanai, kurie grūmėsi Vil
niaus srityje ir pačiame mieste per tris 
metus. Partizanai apleido savo slėpimosi 
vietas ir sudarė miesto miliciją. Jie eina 
visas kasdienines pareigas — trafiko re
guliavimą ir tvarkos prižiūrėjimą. Jie 
veda kovą prieš kontr-sabotažninkue, ku
riuos vokiečiai pasitraukdami paliko; jie 
gaudo šnipus ir išdavikus.

“Lietuvos partizanai teikia Raudona
jai Armijai labai daug pagelbos.

“Daug žmonių rado savo namus čie- 
lybėj, bet viskas išplėšta, išvežta.

“Daug vyrų nori stoti į Raudonąją 
Armiją. Jie prašo ginklų, kad vejantis 
vokiečius atkeršyti jiems už savo miesto 
apgriovimą.

“Netoli Vilniaus yra nedidelė stotis 
Paneriai, kur vokiečiai nužudė SSSR 
daug piliečių. Tūkstančiai lietuvių, len
kų, žydų ir baltarusių buvo fašistų su
šaudyti.

Šis Tas iš Mūsų Veikimo

Gruodžio 17 d. LPK su
rengė draugams Puskunigiams 
35-kių metų sukaktuvių parę. 
Drg. Puskunigis yra daug pa- 
.sidarbavęs kliubui, taipgi ir jo 
žmona.

Svečių pusėtinai daug buvo. 
Draugai Puskunigiai apie parę 
nieko nežinojo, kol atėjo į 
kliubą. Iš vakaro patys su ki
tais kliubo svetainę dabino, ki
ti draugai užkvietė juos būti
nai ateiti, nes turėsime išde- 
koravimą atžymėti.

Jie atvyko ir nustebo, pa
matę tiek daug publikos. Jiems 
prikabino po puokštę gėlių ir 
vedė už stalo. Pare buvo links
ma. Pasakyta daug gražių kal
bų, palinkėta Puskunigiams 
dar gyventi kitus 35 metus ir 
darbuotis. Jie širdingai paačia- 
vo. Buvo neužmiršta ir Lietu
vos žmonės, geresniam pažy
mėjimui sukakties parinkta 
aukų.

Pas mus anti-lietuviai dūks
ta, kad Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetas gausiai remia 
tarybinėj Lietuvoj žmones. Jie 
nutarė kviesti ponią Devenie- 
nę. Jų tikslas išniekinti Lietu
vos žmones ir pasipinigauti, 
kad paremti pabėgusius į Šve
diją kvislingus (Hitlerio ber
nus).

šie ponai buvo patenkinti, 
kada Lietuvoje viešpatavo vo
kiečiai, kada ten šaudė žmo
nes, kaip kad čiuladą sušaudė 
ir daugybę kitų, bet jie dūks
ta, kada Lietuva tapo išlaisvin
ta iš nacių vergijos.

Staigiai mirė P. Podukas. Jis 
dirbo No. Chelmsforde So. 
Wool Combing Co. prie vilnų 
mezgimo už formaną. Ryto 4

vai. atsisėdo pasilsėti ir mirė. 
Buvo 30 metų amžiaus. Pali
ko nuliūdime žmoną ir tris vai
kus. Buvo gero būdo žmogus, 
mokėjo su darbininkais žmo
niškai apsieiti. Gaila gero 
žmogaus.

Piliečių Kliubas rengia pa
rę pasitikimui Naujų Metų. 
Kliubiečiai sako, kad bus vis
ko valgyti ir gerti. Tikietas 
$1.50. Atsibus kliubo salėj. Vi
si ir visos kviečiami dalyvauti.

Darbininku balsavimu Merri
mack Co. dirbtuvėje atmesta 
ADF unija, reiškia, pasiliko 
kompanijos unija. Darbininkai 
sako, kad Amerikos Darbo Fe
deracijos unija nėra geresnė 
už kompaničną, nes ir ten po
nai viršininkai nesiskaito su 
nariais. Senis.

YOUR PERSONAL GOAL 
-AT LEAST 

ONE EXTRA/ 
$100 BOND!

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus 1

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regeji- 
mo pataisymus viršaus $$ 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 
gi jų šeimoms ir jų pa- 
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone STagg 2-8842

Vietinės Žinios
Serga Stasys Urba ir Stepo

nas Audenis. Abudu .guli mies
to ligoninėje. Aplankykite sa
vo draugus.

Gruodžio 17 d., ant savo 
ūkės, draugė Elzbieta Katinis 
buvo surengus varduvių 50 
metų sukakties pramogą. Da
lyvavo kelios šeimynos. Visi 
valgė ir gėrė, o ir ilgo amžiaus 
linkėjo draugei Katinienei, ku
ri išauklėjo du sūnus, kurie da
bar tarnauja Dėdei Šamui. s
Aukos Lietuvos Žmonėms ir 

Laisvės Fondui
Nuo hitlerininkų nacių karo 

nukentėjusioms Lietuvos var
guoliams aukavo: Jonas Za- 
botko $5, Frank Martinkus $3, 
Stasys Matonis $2, V. J. Stan
kus $1. Ir bethlehemietė d. V. 
Virbickienė $1.

Laisvės mašinų pašmeravi- 
mui aukavo: V. Unikauskas 
$1. čekis pasiųstas Liet. Pa
galbos Teikimo Komitetui. Vi
so $12. Visiems aukavusiems 
ačiū.

Kalėdų Pasveikinimai
Rašant šiuos žodžius gavau 

nuo savo draugų daug pasvei
kinimų su Kalėdų šventėm. Vi
siem širdingai ačiū. Bet, drau-l 
gai ir draugės, nepamirškite1

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užein; 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas Ety 4-8698

® *59 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

a

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnčs 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-spinduIių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

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

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

(Isist. 28 m.)

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

(Bus daugiau)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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.

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



i

Penktadienis, Gruod. 29, 1944

Submarinai Nuskandino 
Dar 26 Japony Laivus
Washington. — Amerikos 

submarinai nuskandino dar 
6 karinius ir 20 prekinių 
Japonijos' laivų apart tų, 
kurie pirmiau buvo pa
skelbti. Taigi nuo karo pra
džios vien Jungtinių Valsti
jų submarinai sunaikino 
934 japonų laivus, o tarp jų 
99 karinius laivus, kaip 
pranešė Amerikos laivyno 
sekretorius Forrestal.

Amerikiečiai Francijoj Virši
jo Drąsos Rekordus

Paryžius. — Nuo ameri
kiečių išsikėlimo į Franci- 
ją birž. 6 d. dar nei vienas ; 
Amerikos karys nėra mir- 
čia nubaustas už bailumą 
ar pabėgimą iš mūšio. Tai ■ 
aukščiausias drąsos rekor
das šimtams tūkstančių ka-1 
riuomenės.

Kiek Kareiviu Balsavo 
Prezidento Rinkimuose

Pavargę, purvini, nesiskutę, pirmu sykiu j penkioli
ka dienų šitie amerikiečiai kovūnai gauna šiltos sriubos.
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

LAISVES VAJUS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Washington.— Apytikriai• 
suskaičiuota, jog preziden
to rinkimuose dalyvavo 2,- 
800,000 karių. Didžioji dau
guma jų balsavo už Roose- 
veltų.

Balsavimų laiku ginkluo
tose Amerikos jėgose buvo 
7,860,000 vyrų. Apie 65 pro
centai jų negavo progos 
balsuoti todėl, kad prieš- 
rooseveltiniai kongreso na
riai pervarė įstatymų, labai 
suvaržantį kareivių balsavi
mus.

Great Neck, N. Y. i Naujy Mėty Rezoliucijos
Paskutinis Pranešimas Krieno Aforizmai

Nauji Metai — nauji la
pai ir sena giesmė be galo: 
sulaužytos rezoliucijos!

P. Žirgulis, Rochester ........... 1602
V. J. Stankus, Easton .............  1238
P... Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ........ 7.’:............... 1195
Geo. Shimaitis, Brockton ..... 1065
Ig. Urbonas, Great Neck ......... 1146 
C. K. Urban, Hudson ................ 1027
ALDLD 25 kp., Baltimore .... 1000 
ALDLD 20 kp., ir Moterų Sky

rius, Binghamton '.............. . 905
P. Šlajus, Chester ...... ‘ Š44
J. Grybas-Preibis, Norwood .... 744 
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh 708 
P. Šlekaitis, Scranton ................ 650
V. Ramanauskas, Minersville .... 558 
J. Matačiūnas, Paterson .......
J. Kalvelis, Bridgewater ......
S. Puidokas, Rumford ...........

Rudmanas, New Haven ....
Padgalskas, Mexico .........

Simutis, Nashua .................
Levanienė, Los Angeles ..
Blažonis, J. M. Karsonas,
Lowell ........ .........................

Naujų skaitytojų (ir atnaujinimų) prisiuntė: A. Stri- 
peika ir Geo. Kudirka (2); M. Svinkūnienė (3); P. Pi
lėnas (1); ALDLD 2 kp. (per A. Buivid), (1); S. Kuz
mickas (1); Ig. Urbonas (1); P. Šlajus (1); J. Grybas 
(1); ALDLD 4 Apskr., per Ig. Urbonas (3); P. Šlekai
tis (1) ir J. Kalvelis, (1).

Vien tik atnaujinimų prisiuntė: A. Balčiūnas (bendra
darbiavo S. Sasna ir M. Klimas); J. Bakšys, J. Kazlaus
kas, S. Penkauskas ir Ko. (per Ig. Čiuladą), V. J. Stan
kus, ALDLD 25 kp., per P. Paserskį; J. Rudmanas, J. 
Simutis, A. Dambrauskas ir A. Vąlinčius^

Čia tik trumpai sužymėjome, nes atėjo daug laiškų ir 
reikia sutvarkyti kitam numeriui. Vajus jau eina prie 
pabaigos. Reikia pasakyti, kad mūsų vajininkai puikiai 
pasidarbavo gavimui naujų skitytojų, nes visi žinome, 
kad ne taip lengva šiais laikais apvažinėti visus skaityto
jus, nes stoka geso.. Esame dėkingi jiems už puikų koo- 
peravimą.

460
456
432
429
419
398
390

349

A. Darubrauskas, Haverhill .....
J. Žilinskas, Lewiston .................
A. Vąlinčius, Pittston .... .........
J. Lingevičius, Saginaw ............
M. Smitrevičienė, Detroit .......
M. Janutienė, Detroit .................
W. Yokini, New Britain ..........-
L. Prūseika, Chicago ..................
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
A. Gūdžių, Schenectady ...........
J. A. Bekampis, Merchantville
M. Paulauskas, Pittsburgh ...
A. J. Navickas, Haverhill .... 
Frank Wilkas, Wilmerding . 
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill. 
V. Smalstis, Royal Oak ......
Mary Siekis, Gardner ........

K. Bready, Brooklyn ....
Buivid, Dorchester .......
Shlave, Gardner, Mass. . 
Cibulskienė, Nanticoke ... 
A. Shunski, Amsterdam .

C.
A.
M.

J.

312 
308 
304 
247 
224 
217 
182 
173 
168 
165 
153 
130 
130 
118 
117 

... 104 

.. 104 
. 104 
.... 98 
... 92 
.... 78 
.... 26

23

MAŠINISTAI
Acme & New Britain 

Automatic
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas.

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

V 
W

Reikia mechanikų prie trokų. 90c j valandą 
pradžiai. $1.35 virš 40 valandų. Daug virš
laikių. Duodam premiją dirbantiems nakčia. 

EVERGREEN 8-8080.
(D

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS IR VYRAI
Lavinti ir nelavinti. Dic-ną-naktj : prie mašinų 

ar sustatymų. Nuolat ar laikinai.
PALMER, 234 E. 16TH ST.

(2)

Nualintas kuinas nežven
gia, užguitas šuva neloja, 
nukamuotas darbininkas — 
neproduktingas.

Vaikai yra tavo vaikais 
kol maži; užaugę jie jau ne 
vaikai—ir ne tavo.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

LIVINGSTON, N. J.
LDS 47 kp. ruošia smagią parę, 

pasitikimui naujų metų ir palydėji
mui senųjų. Įvyks gruodžio 31 d., 
sekmadienio vakare, pas dd. A. H. 
Palsonus, White Oak Ridge Rd., 
prie

White Oak Ridge 
So. Orange Ave. — Kom..

(305-306)

Laisves Administracija

PAPRASTI DARBININKAI
Dirbti spalvų bei dažų dirbtuvėje. 

GERA ALGA.
Nemokamai Grupinė Apdrauda.

EUREKA PRINTING CO., 
250 Paulison Ave., 

Clifton. N. J.
PASSAIC 2-0711.

Taxi

o)
AUTOMOBILIŲ MAZGOTOJAI 

prie DeSoto Taxis. Aukšta alga.
Transit Co., 751 Bruckner Blvd., Bronx.

PAPRASTI DARBININKAI
Švarus darbas. Nuolatinis darbas. Gera alga.

KEYSTONE FOLDING BOX CO..
367 Verona Ave., Newark. N. J.

HUMBOLDT 3-7311.__________________ sn
BALTIMORE & OHIO LR.

Turi Vietų
PAPRASTIEM 

DARBININKAM
TROKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202
24TH & CHESTNUT STS.,

PHILADELPHIA, PA.
(300)

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

Gera Alga.
KREIPKITĖS PO 910 OCEAN AVE., 

BROOKLYN.
(305)

AKINIAM STIKLŲ DARBININKAI. Malina 
Akiniam Stiklų Šveitėjai, pageidaujama su 
patyrimu. Naktinis darbas; penki vienuolikos 
valandų iiftai per savaitę, arba penkiolikos 
valandų viršlaikių už laiką ir pusę; gera 
alga. 10% bonų už naktinį darbą. Galime 
naudoti vyrus ir moteris, patyrusius centravi- 

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

FLUSHING, NEW YORK.
(307)

i

LAIVŲ VALYTOJAI
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
, T. C. Shipbuilding Corp

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

R.HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. ruošia smagų ba

lių pasitikimui naujų metų. Įvyks 
gruodžio 31 d. Laisvės Choro salė
jo, 155 Hungerford St. Bus skanaus 
maisto ir įvairaus gėrimo. Įžanga 
75c asmeniui. Pradžia 2 vai. dieną. 
Kviečiame dalyvauti ir smagiai pra
leisti laiką.

(2y

A. L. D. L. D. REIKALAI

Užbaigimui senų ir pasitik i- 
, mui Naujų Metų Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 24 kuo- 

; pa rengia šaunią vakarienę, 
i kuri įvyks sekmadienį, gruo-
džio 31 d., A. J. Kasmočių,; Nedaryk tokių rezoliuci- 
Svetainėje, 91 Steamboat Kd. jų, kurios yra lengvai su- 
Great Neck, N. Y. laužomos.

Galima pasakyti, kad rengė-j. 
jai iš savo pusės yra viską rū-į 
pestingai prirengę-parūpinę ne 
tiktai skanius valgius ir gėri
mus, bet ir gerą orkestrą šo
kiams. žodžiu sakant, kad už
ganėdinti visus, kad būtų sma
gūs ir linksmus. Todėl kviečia
me visus, kaip Great Necko, 
taip pat ir kitų kolonijų lietu
vius, dalyvauti bankiete ir 
linksmai laiką praleisti 
draugais ir pažįstamais.

Valgiai bus duodami 6:30 
vai. vakare. Rengėjai, tų,

--------------- i savų.

Geros rezoliucijos: neda
ryk jokio kompromiso blo
giems įpročiams; tebūnie 
besąlyginis pasidavimas!

Finansinė Atskaita už Spalio, Lap
kričio ir Gruodžio mėn., 1944 m.

Spalių Mėn. Įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė, Miestas 

68 B. Muleranka, Hartford
Pav. M. Senkus, Gardner ....

13

13
16

M.
F.

Urba, Easton .................
U. Kizis, Worcester ....
Urba, Easton ...;:............
Matulis, Jersey City ....

5.40
5.00
1.80
2.90

Kom. (305-306).. BROOKLYN YARD
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 31, 2 v. 
dieną, 143 Pierce St. Draugai, būti
nai

Lydytojai - Svėrlkai - Kūrlntojal 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojal 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai . šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

ElektrUderiai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkal Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkal 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO H KABO 

VETERANAI.
Kreipkite* tiesiai j Employment Ofi*ą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.¥.
Kiti Aplikuotai Kreipkitės į 
Todd Atstovą, USES.

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

(S07)
-.....

Viso įplaukė $217.05

ĮVAIRIOS ŽINIOS 4.90

Nepragerk karo štampų.

Už

$187.92Viso

Los Angeles, Cal
Sužeidė d. Levaną,.

$239.06Balansas

VYRAI!VYRAI!PAJIEŠKOJIMAI

P.

MEDUSpasitraukti truputį atgal

$304.93Viso išėjo

146

(307)

Viso įplaukė $743.24$209.93Balansas 1

A.

UI3

4

O)

A.

A.

B

4&) 14 ‘ ALDLD

vakarienę, 
d. Kasmo-

$251.98
262.88

$514.86
304.93

Už
Už

J.
A.

S.
M.
M.

$209.93
217.05

$426.98
187.92

$982.30
419.32

6.00
7.07

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

218
182
145
161

11
39

A.
J.

K.
P.

anglų kalba knygas jaun. 
apsaugos dėžutę ALDLD 
dokumentams ......................
atspausdinimą 2,000 laiškų

.. 6.30
. 1.50
30.00

1.60
3.00

Kartu .
Išeigų buvo

RAŠTININKĖS
IŠSIUNTIMŲ DEPARTMEhtTUI

5 DIENŲ SAVAITE

LUMMUS CO.,
420 LEXINGTON AVE.

ROOM 1281.

Kartu ............
Lapkr, mėn. išėjo

dalyvaukite. — 
(304-305)

Sutrauka:
Balansas buvo .......... ...
Spalių mėn. įplaukė ..

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

atstovą 1 USES
Newark, N. J. 

Jersey City, N. J.

.. 17.30
. 30.75
... 1.50

>1

900 Broad St. 
100 Central Ave.

ARBA matykite mūsų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 5

WESTERN

190
19
86
52

Pav. P. Mažyliai, Montreal ..
— J. Sabaliauskas, Clinton ....

Pav. J. Gudeliauskas, Minersv.
11
87

Gruodžio Mėn. Įplaukos: 
G.
S.

Worcester 5.00 
B’klyn ..... 11.50
Chicago .... 9.20 
Montreal 454.89

REIKALINGI TUOJAU
KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas

GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Sutrauka:
Balansas buvo ............
Lapkr. mėn. įplaukė ..

Lapkričio Mėn. Išeigos:
Sekr. ir knyg. alga už mėn. $66.50
Už
Už

Gruodžio Mėn. Išeigos:
Knyg. ir sekr. alga už gruodį $66.50
Už anglų kalba knygas jaun. 10.90
Pašto ženklelių pirkta už ........ 28.00

Kartu ........ ........
Spalių mėn. išeigos

INSPEKTORĖS
Nereikia Patyrimą 

Nėr* Amžiaus Apribavimo.
Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių.

UNION PARTS MFG, CO.,
128 ASHLAND PI., BBOO---------

Balansas ............................ $562.98
D. M. ŠolomsĮtąs, 
ALDLD CK Sekretorius.
Evą Mizara, >

ALDLD CK. Iždininkė.

*

l

MERGINOS—MOTERYS
Nereikia patyrimo; nuolat. 

Lengvas, linksmas fabriko darbas. 
Poilsio periodai. 5 dienos. Gera alga.

R. & S. PACKAGING CO., 
53 Ann St., N. Y. City. 

(Independent Nassau St. Stotis;
I.R.T. Fulton St.)

Belgija — Amerikiečiai 
atrado, kad naciai Belgijos 
kaime Pafenondroy išžudė 
daug vyrų, moterų ir vaikų 
be jokios įžiūrimos prieža
sties.

Amerikos lakūnai degino 
japonų sostinės Tokio šiau
rinius priemiesčius.

Berlynas sakė, kad vokie
čiai ginasi viduriniame ap- 
sitvirtinimų rate pačiame 
Budapešte, Vengrijos sosti
nėje.

ir
su

drau- 
einant 
namų, 
ir šu
kelių.

Vokiečiai suvarė 10,000 
darbininkų geriau aptvir- 
tint rubežių tarp Vengrijos 
ir Austrijos. Sovietai per 
Vengriją grumiasi artyn 
Austrijos.

Didelė nelaimė patiko 
gą Igną Levaną. Jam 
skersai gatvę, netoli jo 
automobilius parmušė jį 
laužė abi kojas žemiau

| Gaila visiems draugo, kaipo ge- 
į ro veikėjo ir nuoširdaus darbi
ninkiško veikimo rėmėjo! Visi 
reiškiame draugui nuoširdžiau
sią užuojautą ir linkime greitai 
pasveikti.

Ši nelaimė sunkiai atsilieps 
ir į draugės Levanienės veiki-

Amerikiečiai Serchio klo- mą ir rūpesčius. Ji tiek daug 
nyj Italijoj buvo priversti Įdirbo spaudos vajuj, karo bonų 

pardavime ir kitose kampanijo
se. Ir kada Pabalti jos valsty
bių komitetas, gruodžio 16 d., 
turėjo dieną išpardavimui šeš
tos karo paskolos bonų, tai 
^raugai Levanai daugiausiai 
dirbo, kad būtų pasekmės. Ir 
štai tik trys dienos prieš tai 
drg. Levaną patiko nelaimė.

Bet drg. Levanienė dirbo iš 
visų jėgų parenkime pasekmin- 
gumui. Kada ją paklausiau, 
kaip jaučiasi, tai atsakė, kad 
verkė .kiek galėjo ir norėjo, bet 
nusprendė dirbti, nes dabar 
tūkstančiai yra moterų, moti
nų ir seserų, kurios netekę sa
vo mylimųjų taip pat dirba ka
ro pergalei, kad priešas būtų 
sumuštas.

Naciai ties Bastogne su
šaudė 6 jankius belaisvius.

Nacių frontas Belgijoj 
Luksemburge pradeda kli
bėti.

Jankiai baigia praskint 
kelią iš Indijos į Burmą.

Kaip Rašytoja Žemaitė Per
sergėjo Amerikiečius Lietuv 

Šelpimo Reikalais
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

mis turi, rašinėk, perspė
liok, kaip įmanydamas; jei 
kur reikia — telegrafuok. 
Bijau tik, kad mano laiškas 
nepavėluotų, ir jūs neišsiųs
tame t prašomųjų pinigų 
“tokiai iškilmingai pašal
pai/’ pridengtai vardu — 
nukentėjusių nuo karės.

Susninkų Jurgis
Žemaitės Raštai Karo 

Metu.”

Taipgi dug. Povilas Pupis 
yra ligoninėj, jam padarė ope
raciją. Ligonis jaučiasi gerai 
ir tikimės, kad greitai pasveiks. 
Visi linkime draugui greitai 
pasveikti ir vėl su mumis 'būti.

Vasario 11 d., 1945 m., Ben
dras Komitetas rengia .koncer
tą ir balių, pelnas skiriamas 
pagalbai Lietuvos vaikučių. 
Parengimas įvyks 1631 Adams 
Blvd. Dalyvaus daugelio tautų

Pirk ir neparduok karo 
bonų, — kad blogas biznis 
būtų Hitleriui.

Nerūkyk svetimų cigare- 
jeigu negali nusipirkt

Šalinkis juodo turgaus, 
kaip velnias kryžiaus.

Negerk daug šnapso, kuo
met kiti fundina.

Nemokėk aukštesnės kai
nos už jokį daiktų, be kurio 
galima ir negalima apsieiti.

Dažniau parašyk tų laiš
kutį saviškiam kovūnui ka
ro tarnyboje, kad tavęs ne
graužtų sųžinė.

Jeigu mėgsti išsilakt, 
įprask pamėgti ir užkąst.

Reguliariai pirk karo bo
nus ir laikas nuo laiko pa
remk darbininkiškų spaudų.

Naujais Metais dovanų 
duok Atlikto Kriukio Daug 
Labų Dienų eilių knygų, 
kuria dar galima gauti 
Laisvėje ir pas platintojus.

Valgyk dažniau žuvies ir 
gerk maslionkų, kad būtum 
išmintingas ir drūtas dar 
ilgai mušti hitlerizmą.

Atleiskite Krienui, jei
gu kartais ko nedasako, — 
kad cenzorius nesupyktų.

Kubiliūnas, Kuzmickas ir 
Valukas ir kt. yra liaudies 
artistai, jos kūnas ir krau
jas, siela ir širdis. Todėl jie 
verti tinkamo įvertinimo.

artistai, dainininkai, muzikai. 
Būtinai visi ir visos dalyvauki
te. Išgirskite gerą koncertą', pa
sišokite ir paremkite Lieįuvbj 
vaikučius. - ZČjįa.

Suma 
$1.50 

1.60
— s.
22 J.

Tvarijonas, Hamtramck 2.00
Slripeika, Cleveland .... 9.10

19 K. Matukaitis, Chicago ....' 10.80
10 S. Reikauskas, Phila......... 17.10
11 S. Janulis, Worcester ..... 1.50

Pav. J. Žilinskas, Suffield .....1.00
165 G. Kardauskas, Linden ...... 6.30
— R. Mizara, Brooklyn .....4.73
— J. Ruseckas, Brooklyn ..... 1.00
29 K. Liaudanskas, Rockford 1.60

219 J. Kondrat, Forest City .. 1.70
79 J. Urban, Chicago ........... 9.40
26 P. Kuosevičius, Collinsville 6.40
46 M. Bielinis, Ottawa ....... 10.00
25 A. Balsiūtė, Baltimore .... 1.50
11 S. Janulis, Worcester ........ 3.20
86 A. Pasilis, Chicago .../.... 4.60
52 J. K. Alvinas, Detroit .... 17.20

Už
Atmokėta “Liaudies Balsui” .. 10.00
Atmok, aukų Lietuvos žmon. 20.00
Atmokėta auka Laisvei ........ 10.00
Atmok. Laisvei prenum........... 15.00

svet. laidos, brošiūras ....... 2.67
ALDLD gars. Laisvės pr. 10.00 
atsp. org. 200 laiškų ....... 2.78
išsiuntimą “Šv.” No.. 4 išl. 33.00

GREAT NECK,
LDS 24 kp. rengia 

sekmadienį, gruodžio 31 
čių galėję, 91 Steamboat Rd. Už
baigsime senus metus ir pasitiksime 
naujus. Bus skanių valgių ir įvai
rių gėrimų, taipgi gera Orkestrą šo
kiams. Pradžia 6:30 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
— Rengėjai. (304-305)

24. K. Bender, Brooklyn ..... 1.50
M. Bush, Los Angeles .......  3.80
Geo Warrison, Brooklyn 16.40 

14.60 
1.50 
4.50 
4.60 
5.70 
1.60 
6.50 
5.00

145
1
2

34
25 

185 
104 
160

85

146 
133 

54 
123 
141
39
37
28

J. Shukis, S. Boston .....
S. Puidokas, Rumford .....
A. Balsiūtė, Baltimore ....
V. Paukštys, R. Hill .........
K. Guzevich, Chicago .......
J. Tenikat, Gillespie .......
A. Račkauskienė, Haverhill
A. Misevičius, Detroit ....
J. K. Stalioraitis, Chicago 11.90
A. J. Pranaitis, Camden .... 2.00
C. Andriunas, Elizabeth .... 9.00 
A. Mikelionis, Gary ...
L. Tureikis, Phila.......
P. Šlekaitis, Scranton
C. Gradeckas, Lawrence .... 6.10
S. Meison, Waterbury .... 6.30

Viso įplaukė ............... $262.88
Spalių Mėn. Išeigos:

Knygio ir sekr. alga už mėn. $66.50 
Išeigos knygų ekspedicijos .... 79.38 
Už anglų kalba knyg. jaun. 11.60 
Atmokėta Moterų Komitetui .... 2.00 
Randa už liepos-rugsėjo mėn. 37.50 
Už org. spaudos darbus ......... 24.75
Už pašto ženklelius ............... 23.00
Prenum, už SRT žurn............... 2.00
Pren. atm. dienr. Laisvei ..... 50.00
Už atvirutes “šv.” reikalais .... 1.08 
Už anglų kalba knygas jaun. 2.12 
Kolone A. J. Smito į CK posėdį,5.00

188 
79 
19 
6 

155 
52

Lapkričio Mėn. Įplaukos:
J. Caspar, Newark ...... $4.50
Varaneckienė, Detroit 12.10

Urman, Chicago .......... 13.60
Matukaitis, Chicago .... 25.20 
Šimaitis, Montello ....... 1.60
Janulienė; Worcester .. 7.45 

11.20

K.
G.
H.
J. K. Alvinas, Detroit

Pav. P. Matulien, Hazleton .... 3.00
— A. ^ekanauskas, Springf. 1.00 
11 S. Janulis, Worcester   6.00

107 J. Pechul, Steubenville .... l>{50 
Apskr. 7, S. Penkauskas,

Lawrence ..................
D. Burba, Stamford 
C.

166
7

86
23

117
187
146
43

55.00 
1.50

J. Rachncr, Springfield 6.50
Pasilis, Chicago .... .
Vildžius, N.Y.C.......

Ragauskas, Shelton 
Butkus, Chicago ...-.
K. Stalioraitis, Chicago 
Radzevičius, W. Barre

— P. Paserskis,’, Baltimore
92 A. Dočkus, Cicero

200
11

153
94

104
39

Kudirka, Hillside- ....... 4.60
Janulis, Worcester    4.50 
Sutkus, S. Francisco .. 3.00 
Pakšienė, Kenosha ....
Guzevich, Chicago .....
Šlekaitis, Scranton .....
Jatul, Stoughton .......
Nemura, Cleveland .... 
Matukaitis, Chicago .... 
Pasilis, Chicago ............
K. Alvinas, Detroit ....

9.10
10.40

5.10
5.00

11.25
21.70
15.30
6.10
1.40

.50
1.55
6.10S. Janulis, Worcester

D. P. Lekavičius, Pittsb. 12.5Q 
LDS J. Gasiūnas, B’klyn 50.00 
M. Ciplijauskas, N. London 2.00 
S. Janulis, Worcester ....... 1.60
P. Šliekaitis, Scranton .... 17.05

Apskr. 8 J. Baltulis, Mjlwauk. 11.00 
56 J. Baltulis, Milwaukee .... 2.00 

Pav. St. Kamar, California .... 2.00 
155 H. Janulienė,

1 Geo. Warrison, 
116 A. Matukaitis, 
KVK-J. Lesevičius,

K. Stalioraitis, Chicago 1.60 
J. Zigmant, Detroit ..... 3.50
Stakėnas, Freesoil .......  8.00
Poška, Maywood ........ 9.20
Bush,’ Los Angeles .....  14.00
Baltrušaitis, Seattle 22.60

Pašto ženklelių pirkta už
Raštinei pirkta reikmenų už .... 2.47
Už svetimos laikos knygas .....  2.60
Knygų eksp. išeigos ................ 41.00
Už anglų kalba knyg. jaun.
Už atsp. “Šviesos” No. 4 ..

.... 22.45
.. 245.40

Viso išėjo ......................$419.32

Sutrauka:
Balansas buvo ...................... $239.06
Gruodžio mėn. įplaukos ..... .. 743.24

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugo

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

Pajieškau pusininko prie kriaučių 
biznio. Kuriam pavieniui kriaučiui 
nusibodo dirbti dirbtuvėje, kviečia- 
nfe eiti į pusininkus su mumis, ati
daryme vyrų rūbų krautuvės. Pa
geidaujame, laisvo, teisingo ir biz
niavo pusininko. Mary ir Jonas Ma- 
roza, General Delivery, Hazleton, 
Pa. (305-306)

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

. Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš Įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mineraliy 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų,
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerkles' skaudėjimo ir Šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45-42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y
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PIRKITE KARO BONUS

Tai buvo 
visu metu 

c *■

Aido Choras 
Dainuoja jis 
vakarą kas 

penktadienis.

sueiti, ka
nu o darbo

vakarieniaujant, L. 
trumpai pranešė šio

12,000 
streiko 
dieno-

to, ką gavo. Pavaiši- 
ir sočiai.

31-mą,
419 Lori-

turi. Bent toks 
pasitaikius būti 
gruodžio 22ros 

A i d as

na- 
pa- 
kai

New York o miesto 
telefonistų balsuos 
klausima, sausio 2 ir 3 I v
mis.

Buvęs pavogtas paštininko 
trokas ant W. 26th St., New 
Yorke, už pusantros valandos 
rastas prie 49th St. Menama, 
kad siuntiniai neliesta.

SVEIKINAMA IR SPAUDOS IR PUBLIKOS!
ĮŠILTA ... PATIKIMA . . . LABAI SUJAUDINANTI, VIRPINANTI...

GILIAI SUDOMINANTI... NEPRALEISKITE JOS!”
Matykite šią šaunią istoriją vyrų ir jų moterų mūsų Armijos Oro 
Jėgose! Dar niekad nebuvo tokių sužavėjimų, romanso ir garbės! , 
Tai garbės ir drąsos istorija!

„S 44Winged Victory”
Skambios dainos ir skardus juokas! Matykite šį judžių judj!

* IR DAR IŠKILMINGAS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJE hu NICHOLAS 
, BROTHERS * JACK DURANT ir daug kitų puikių aktų.

' DABAR VAIDINAMAROXY 7th Avė. ir 50th St., New York

Lietuvių Komunistų 
Kliubo Vakare Drau

giškai Pasilinksminta
L. K. Kliubo metų užbaig- 

tuvių bankietas sutraukė gra
žų būrį narių ir rėmėjų, ne
žiūrint, kad įvyko skaitomu 
nepatogiu laiku, švenčių išva
karėse, gruodžio 23-čią.

Nors tai pripuolė kūčios 
(legaliai visos sekmadienį pri- 

.puolančios šventės švenčiamos 
diena anksčiau ar vėliau), ta
čiau atėjus Laisvės salėn nie
kur nesimatė šieno. Net atsi
sėdę prie stalo šieno vietoje, 
radome kopūstus—prieš šven
tes visoki “šienai” buvo jau 
išgaudyta, kada vienintelė šio 
bankieto gaspadinė M. Mise
vičienė pribuvo iš East New 
Yorko į Williamsburga. Vie
nok prie gero apsukrumo ji
nai, prigelbstima Petro šo- 
lomsko ir Leono Grikšto, spėjo 
pagaminti gerą užkandį ir be 
šieno, iš 
no gerai

Mums 
Grikštas 
vakaro tikslą ir pakv:etė D. 
M. šolomską. Glaustoje kalbo
je Šolomskas priminė mūsų bu
vusius svarbius, sėkmingai nu
dirbtus darbus ir laukiančias 
šiandie,nines pareigas karo lai
mėjimui ir demokratijos ap
saugai. Tuos darbus, sakė jis, 
galėjome nudirbti tik dėka 
jums, kad jūs visi kooperavo
te. Būti komunistų organizaci
jos nariu, dirbti, talkininkauti 
su komunistais šiandieną yra 
didelė garbė, atsižvelgiant į 
nuopelnus komunistų vadovau
jamos Sovietų Sąjungos, ko
munistų vadovaujamų jugo
slavų ir kitų tautų didvyriškų 
kovotojų prieš fašizmą.

Užbaigoje kalbėjo Petras 
šolomskas, Kliubo sekretorius. 
Jis priminė, jog kliubas visas 
tas vaišes paruošė savo lėšo
mis. Kad išgalinčiųju prisidė
jimas lėšoms padengti suteiks 
paramą kliubo tolimesniems 
darbams. Bematant suskrido j 
stambus pluoštas popierinių ir 
sidabrinių, šeimynišjcai pasi
linksminta ir lėšos padengta 
tuo pat būdu, kožnas pagal iš
galę ir įvertinimą.

Čia dalyvavo ir keli retai 
sutinkami draugai. Turėjome 
svečią net iš Bridgeport©. Da
lyvavo ką tik iš užjūrio grįžęs 
jūrininkas, Molly Bederma- 
niutės vyras. Taipgi pas mus 
svečiavosi ką tik grįžęs iš ka
riškos tarnybos Carl Belte, per 
du metus buvęs mūs krašto ka
riškose kempėse ir užjūriuose.

Rep.

Penktadienis, Gruod. Ž9, 1944

Labai Džiaugiausi, Kad 
Esu Mažas ir Sausas

Aido Choras Gavęs Daug 
Laiškų nuo Savo Vaikų

Mes jau ne kartą ir ne du 
girdėjome, kad 
daug dainuoja, 
mažiausia vieną 
savaitė — kas
Pirm didžiųjų iškilmių dainuo
ja du ir tris kart per savaitę. 
Tačiau seniau nesigirdėdavo, 
kad Aidas užsiimtų su vaikais, 
turėtų vaikų.

O visgi jis 
įspūdis gavosi 
pas aid iečius
vakarą. Laisvės salėj, 
gavęs daug laiškų nuo savo na
rių, jaunų vaikinų. Choro pir
mininkei Adelei Pakalniškie
nei skaitant tuos laiškus aidie- 
čiuose matėsi iškilmingas, 
džiaugsmingas ūpas. Choristai 
jaučiasi, jog čia jų vaikai. Kad 
jie atlikę didžias pareigas 
kraštui vėl grįš pas juos. Tie
sa, aidiečiai juos, kaip vaikus 
ir prisiminę šventėmis. Prisimi
nę visus, kurių tik antrašus tu
rėjo, susirado.

Tarpe sveikintojų Aidą su 
šventėmis radosi Jurgis Kaza
kevičius, Petras Čepas, Vincas 
Ulchickas, Adomas Stuporas, 
Jonas Kalendra ir kai kurie 
kiti jauni choro nariai, išsi
sklaidę karinėms pareigoms po

platų pasaulį, esantieji dauge
lyje kraštų.

Smagu, gražu ir patrijotiška 
turėti ryšius su tais garbingais 
d e m o k r a t i j' o s gynėjais.

Greta sveikinimų, choras tu
rėjo ir vaišių, o prie vaišių cho
ristai nebuvo saumyliai — pa
sikvietė čia pasitaikiusius savo 
draugus ir ne dainininkus. Tar
pe tų svečių teko matyti ir ai- 
diečiams draugiškų įstaigų 
gaspadoriai: Juozas Zakaraus
kas, Piliečių Kliubo; Pranas 
Buknys, Laisvės. Vaišių paga
minime chorui patarnavo An
tanina Zablackienė. 
lyg ir užbaigtuvės 
darbo.

Tačiau didžiosios
vės metų, kur visi choristai ir 
jų draugai, kur visi buvę, esan
tieji ir būsiantieji choristai ga
lės sueiti, įvyks šio sekmadie
nio vakarą, gruodžio 
Laisvės svetainėje, 
mer St., Brooklyne.

Čion visi galės 
daugi bus liuosas
vakaras ir sekama diena šven
tadienis, Naujieji 1945 Metai.

Aido Choras visus kviečia, 
visų lauks šiame tradiciniame 
vakarų vakare. C. G. N.

Miesto Taryba Paskyrė 
Pinigų Pokarinei 

Statybai

Ir Be Karo Randasi 
Daug Globos Reikalingu 

Vaiky Ligoniu
Ngw York o miestas niekad 

nepergyveno priešo atakų, čio
nai niekad nekrito priešų bom
bos. Tačiau ir normališkose są
lygose gyvenant mieste randa
si 17,500 sužeistų ar kaip ki
taip nesveikatos paliestų vai
kų. Didžiumai iš jų reikalinga 
visuomenės parama.

Virš minėtas skaitlines pa- 
Vaikų Hygienes Biuras 
skaičiai pateikia mums 
tokią įžvalgą į padėtį, 
atrado Lietuvos vyriau-

Tie 
šiokią 
kokią 
sybė Lietuvoje Raudonajai Ar
mijai išvijus nacius. Ten, kur 
atkartotinai krito bombos ir 
kulkų lietus, kur per arti pus
ketvirtų metų siautė žvėriškas 
vokiečių fašizmas, kur alkino 
ir tiksliai teriojo, kankino 
žmones, ten turėjo liktis kur 
kas didesnis nuošimtis sužeistų 
ir paliegusių vaikų.

Tai tų vargšų paramai pri
sideda ir visi tie, kurie auko
ja kalėdiniam dovanų siunti
niui Lietuvos vaikams per Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
tetą.

11 DABAR RODOMAS!
Nenugalimojo žmo
gaus garbinga istori
ja. . . nepalygina
mieji nuotikiai! Visai 
naujas ir dar nesva
jotas patyrimas ju
damųjų p a v e i k slų

A 20th Century-Fox Picture

WORLD 

PREMIERE BROADWAY & 49th ST.

Browderis Bus Vyriau 
siu Kalbėtoju Lenino 

Paminėjime
Lenino mirties 21 metų su

kakties minėjimas rengiamas 
15-ta sausio, 7:30 vakaro, di- 
džiojoj Madison Square Gar
den, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Mitingui turima visapusiškai 
įdomi programa — politiškų 
kalbu ir dainų, muzikos ir šo- 
kiu meno.

Earl Browder, Komunistų 
Politinės Sąjungos prezidentas,

EARL BROWDER
kalbės apie svarbiąsias Euro
pos politines problemas. O tų 
problemų yra daugybė, yra la
bai didelių. Newyorkieciai no
rės išgirsti Browderio aiškini
mą tų problemų.

Meniškoje programoje bus 
Radischevo šokėjai, vadovau
jami Alex Karaczun. Dainuos 
Aubrey Pankey.

Visi prašomi pasilaikyti sau
sio 15-tą liuosa tam svarbiam 
Lenino mitingui.

Tikietai jau gaunami dabar. 
Jų kainos: nuo 50c iki $2. Vi
sos sėdynės rezervuotos.

L. K. N.

Matyk Naujausius Sensacingus 
Žinių J adžius Embassy!

Matyk Tokio bombardavimą!
Matyk Japonus atakuojant Sai- 
paną! Matyk Laivyno lėktuvus 
smogiant Manilai! Matyk Talki
ninkų žygius Vakarų Fronte! 
Matyk naujausius judžius iš Grai
kijos! Matyk Talkininkų konvojų 
Antwerpe! Matyk Jankius apren
giant Filipiniečius! Girdėk Žinių 
Forumą — “Koloninė Francija 
prieš Japoniją.” Matyk žavinčią 
judžių trumpmeną ‘‘Amazing Me
tropolis” ir dar žinių judžius iš 
visų pasaulio karo frontų!
viwpAQQV NEWSREEL theatre 
lItIDMviJI BROADWAY ir 46 ST.

Po ilgų debatų-diskusijų, 
Miesto Taryba priėmė majoro 
LaGuardijos pasiūlytą miestui 
budžetą sumoje $196,000,000. 
Budžetas turės padengti mies
to išlaidas ateinančiais metais. 
Budžeto metai skaitosi nuo lie
pos 1-mos iki liepos 1-mos.

Buvo stiprių kalbų už budže
tą ir aitrių kalbų prieš budže
tą. Priimtas 12 balsų prieš 2 
ir su dviem pasisakiusiais vi
sai nebalsuojant už nei prieš.

Bu d ž etas numato ne tik pa
dengimą miesto bėgamų išlai
dų, bet yra skiriamos stambios 
sumos padėjimui pamato po
karinei statybai, kuriai, iki bus 
užbaigta, numatoma išleisti bi- 
lioną dolerių. Dabartiniame 
budžete sumos skiriamos tik 
pasiruošimui, kad miestas tuos 
darbus galėtų be atidėliojimo 
pradėti tuojau, kai tik karas 
baigsis, kada pasiliuosuos nuo 
karui produkcijos medžiagos ir 
žmogaus darbo jėga. Numato
ma paimti darban 200,000 dar
bininkų ir žymiai pagerinti 
miesto gyventojams patarnavi
mą.

Tai sveikintinas, toli prama
tančių miesto gasp a d orių 
gis. Vienok Miesto Tarybos 
riai ne visi vienodai į tai 
žiūrėjo. štai pamatinės 
kurių išreikštos mintys:

Genevieve B. Earle, mažu
mos vadovė, sakė, jog šios pa
skyros tai “bulvarkas prieš po
karinę suįrutę.”

Finansų Komisijos pirmi-1
ninkas Louis Cohen atakavo ! 
budžetą kaipo “fantastišką do-' 
kumentą,” kuris “subankrutuo
siąs” miestą. Bet galų gale 
balsavo už budžetą.

Stanley Isaacs sakėsi neprie- ' 
šingas įvesdinimui pinigų į ge-1 
rinimą miesto, bet siūlė suben- Į 
drinti projektus. Jis buvo prie
šingas statybai atskirų stočių 
policijos, gaisragesnių, labda-\ 

, rybės reikalams. Siūlė jungti 
įstaigas. Jis ir A. J. Phillips/ 
Queens republikonas, pasisakė 
visai nebalsuoją budžeto.

J. A. Phillips ir Hugh 
Quinn, Queens demokratai, 
balsavo prieš budžetą.

Benjamin J. Davis, Jr., ko
munistas, pripažinęs kai ku
rias minėtų tarybininkų pasta
bas geromis, sakė, kad miestas 
privalo gerėti, turi duoti gy
ventojams darbų pereinamuo
ju iš karo į taiką laikotarpiu. 
Jis kaltino Miesto Budžeto 
Komisiją, kuri, būdama stam
biųjų nuosavybių grupe, nori 
atsilikimo miestavoje statybo
je.

Didžiumos vadas Joseph T. 
Sharkey, nors daugeliu atvejų 
parėmė kritikus, tačiau stipriai 
stojo už budžeto priėmimą.

Turėjęs progą pasilsėti šven
tėmis, antradienį smagus kiū
tinau į darbą ir eidamas gal
vojau : “Kaip būtų gerai, kad 
kas savaitė tik tiek tereikėtų 
dirbti. Keturias ii; pusę dienų 
padirbai, pustrečios pasilsėjai. 
Ot, būtų gyvenimėlis! Viskam 
būtų pakankamai, laiko.”

Nuėjus į darbą keletas savo 
bendradarbių nemačiau. — 
Gal pamigo iš įpratimo šven
tėmis be rūpesčio miegoti, — 
pamaniau sau. Bet praėjo ry
tas, atėjo ir praėjo ir popie
tis, o jų kaip nėra, taip nėra.

Grįždamas namo galvojau— 
kažin ar Ytpsimoka šventės? 
Kaip dabai*'išspręsti ? Man bu
vo geros. O Jonui ir Petrui? 
O kitiems, kurie taip pavargo, 
kad į darbą nebeatsvyravo. . .

—Bum, tylim, būm, būūm. . . 
pasigirdo įdršuje laiptų keis
tas bumpsėį’imas, tarsi kas šla
piu maišu per grindis smarkiai 
tvotų ar minkštą, sunkų rutu
li ristų laiptais. Niekad pir
miau tokio .garso negirdėjau 
mūsų name. Einant arčiau, pa
sigirdo kai kada sukeikiantis, 
kai kada prašantis balsas. Pas
kiau ir vėl bumpsėjimas.

Man palipėjus aukščiau, o 
bumpsėjimui dasigavus žemyn, 
pamačiau, kad kaimynas ban
do vesti iš namo kažkaip į jį 
dasigavusį, biskį perdaug ra
gavusį svečią, kuriam “labai 
miego norisi” ir kojos linksta. 
Vedėjas gal kokių 130 svarų 
vyrukas. Vedamas apie 250- 
300 svarų. Pasekmė — kai tik 
šis dasiveda iki sekamo aukš
to viršūnės, tai vedamasis pa
svyra ir ištrūkęs vedančiajam 
iš rankų nubumpsi į koridorių 

j jau vienu aukštu žemiau.
Prieš pabaigą kelionės, tran

kymą laiptų išgirdęs, pribuvo 
namo prižiūrėtojas ir jau dvie
juose, ne galva, bet sėdyne že
myn nušokdino “malonų sve- V • 1 «cią.

“Ko perdaug, tai perdaug,”

murmėjau sau vienas iš naujo 
pradėjęs laiptais kelionę aukš
tyn po palydėjimo akimis taip 
iškilmingai išleisto “svečio.” 
Kažkaip atrodė neleistina, kad 
didelis vyras leidosi nugalimas 
tokio mažo stiklelio, pridarė 
savo kaimynams ar draugams, 
o gal ir visai svetimiems tiek 
nemalonumo. Gi iš po tokio 
bumpsėjimo, klausimas ar kel
sis ir sekamą dieną. Juk gali 
su pirmu užsnūdimu viskas pa
sibaigti. Dar policija prika
muos žmones, k 1 ausin ėdama, 
kas jį primušė.

Mažiukas.

PAL Vaikai Surinkę 23 
Tonus Popieros

Farmerio Laimė Miške
Charles Phels, ūkininkas, 

pereitą sekmadienį išėjęs pa
sivaikščioti miške rado su- 
bliuškusį milžiną baliūną ne
toli Fallsburgh, N. Y. Pasiro
dė, kad tai tas pats baliūnas, 
kuris gruodžio 12-tą, laike vė- 
sulos atitrūko nuo viešbučio 
Taft stogo, New Yorke, ir iš
skrido nežinomais keliais. Už 
baliūną buvo paskelbta $500 į 
radybų.

Baliūnas 
gio, buvęs 
Normandy 
nuo priešo 
New Yorke, buvo vartojamas 
garsinimui filmos “Winged 
Victory,” rodomos Roxy Teat
re.

turįs 34 
vartotas 
pajūrių 

lėktuvų,

pėdas il- 
Anzio ir 
apsaugai 
o dabar,

James B. Nolan, Policijos 
Atletiškos Lygos (PAL) prezi
dentas, skelbia, kad tos lygos 
sumobilizuoti berniukai ir mer
gaitės pastaraisiais trim mėne
siais surinko 46,577 svarus at
liekamos popieros.

Veikdami iš 11-kos PAL 
centrų visame mieste, vaikai 
sudarė viens su kitu lenkty- 
n i liejančius tymus. Tymai pa
vadinti įvairiais militariškais

i vardais.
“Pasekmės,” sako inspekto

rius Nolan, “yra džiuginančios. 
Vaikai turi naudingą užsiėmi
mą ir tuo pačiu sykiu jaučia 
.kožnas asmeniškai, kad PALS 
prisideda priartinimui perga
lės.”

Brook lyno PATS trijų mė
nesių lenktynėse išėjo pirmoj 
vietoj, su 19,056 svarų popie
ros jų kreditui. Bronx — seka-

su 16,334. Manhattan 
|PALS surinko 11,187 svarus.

Greta rinkimo popieros, vai
kai taipgi padarė popieros su- 
bėlavimui daug formų, kurios 
palengvina surinktos popieros 
sudėjimą į patogius pundus ir 
palengvina darbą popieros su
krovė jams į tuokus.

m as,

Dealto, 18 mėnesių 
atiduota pamestinukų

Doris 
kūdikis, 
prieglaudon, kada jos motina 
palikus ją kaiminkos priežiū
rai, nebesugrįžo namo.

PA JIEŠKOJIMAI
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 — 123rd St., 
So. Ozone Park, L. I., N. Y.

(304-305)

Dviejose skirtingose miesto 
vietose rado po asmenį uždu
susius gasu

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-
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

Dešimtis pasirūkiusių subvė- 
se užsimokėjo po $10 baudos, 
o vienas neturėjęs pinigų nuė
jo tris dienas kalėti.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vymj ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Snvininkna

411 Grand St. Brooklyn

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyėk ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS;

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Tj Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 

K b vorų alus ir 
ius. Kada būsite 
rooklyne, užeiki-

I te K

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

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

LXZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKL

HowTo £4 Vr

THOSE 
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $1 fl.95 
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Už Mažus 
Rankpinigius 
Palaikysime

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Vyriška* 
Žiedas

ii

$19.95 

aukštyn

BIRTHSTONE 
Žiedai $£.95 
Ir ankityn

ROBERT LIPTON

Mes Turime Įvairiu 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Jeweler
1701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
‘ Tri. ST. &-Z178. ATDARA VAKARAI&
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