
KRISLAI
Pažeistoji Žvėris.
Atsakykite Gražiai ir

Rimtai.
Kodėl Nesiunčiate?
Gal Per Didelė Kvailystė.
Beprotiška Zauna.
Kur Dingo Naciai?

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metam*
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Tegul šis naciu ofensyvas 
bus desperatiškas blaškymasis 
pažeistos žvėries. Bet reikia 
nepamiršti, kad pažeista žvėris 
yra pavojingiausia. Reikia bu* 
dėti ir saugotis!

Tai jau buvo pamiršę Ame-
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AMERIKOS KARIAI FAKTIMAI SUSTABDĖ VOKIEČIUS
rikos žmonės. Tai buvome pa
miršę visi. Jau buvome pradė
ję sapnuoti apie greitą karo 
pabaigą. Jau manėme, kad vis
kas baigta. Tik dienos kitos 
klausimas. . .

Išlaisvintuose Vengrijos 
Plotuose Įsikūrė Demokra-

tinių Partijų Valdžia★ ★ ★
Bet štai dabai- perkūnas iš 

to mūsų begiedrėjančio dan
gaus !

Štai faktai, kurie turi įsmig
ti į kiekvieno galvą: Hitleris 
tebeturi šešius milionus gerai 
išlavintos ir apginkluotos ar
mijos. Nei armijoj, nei šalyje 
nesigirdėt jokio masinio bruz
dėjimo prieš nacius.

Todėl dar labai daug ir la
bai sunkiai, be galo sunkiai, 
turės pakariauti Amerika, An
glija ir Tarybų Sąjunga.

St. Strazdas labai užsirūsti
nančiai bara mane. O bara už 
tai, kam aš nurodžiau gryną 
tiesą ir faktą, būtent, kad 
Bendrasis Fondas surinko dra
panas Lietuvos žmonėms, bet 
jų nesiunčia Lietuvon. Straz
das sako: Tai “kriminališka 
zauna” ir prašo komunistus 
mane suvaldyti! (KeL, gr. 20 
d.).

Bet šį klausimą galima la
bai greitai ir lengvai išspręs
ti ir visoms “kriminališkoms 
zaunoms” pastoti kelią. Lai 
Strazdas, o dar geriau, pats

London. — Išrinktas lai
kinasis tautinis Vengrijos 
seimas organizuoja demok
ratinę vyriausybę Debre
cen mieste. Seimas atsto
jau ja didžiąją Vengrijos di
džiumą, kurią Raudonoji 
Armija atvadavo nuo vokie
čių ir vengrų fašistų.

Maskva pranešė, jog šia
me seime yra atstovai nuo 
visų demokratinių partijų, 
darbo unijų, miestų val
džių, tautinių komitetų, val
stiečių organizacijų, pra
moninių sąjungų ir kitų 
visuomeninių organizacijų.

Seimo pirmininkas yra 
profesorius Belą Zede, o vi- 
ce-pirmininkai prof. Kai
man Santo ir dr. Sandor 
Yuhadnagy, vengrų refor
matų bažnyčios vadas.

Seimas išleido pareiškimą, 
šaukdamas vengrus sutrau- 
kyt ryšius su nacių Vokie
tija, taikytis su Sovietų Są

kun. Končius atsako: Ar pa
siuntėte nors vieną drapaną 
Lietuvos žmonėms?

Ar ne tiesa, kad surinkote; 
desėtkus toną, o jas pūdote čia 
Amerikoje ?

Ar ne tiesa, kad Fondo lyde
riai yra viešai pareiškę, jog jie 
siųs Lietuvon drapanas tik ta
da, kada Lietuvos vyriausybė 
išpildys jų reikalavimus? O jei 
neišpildys, tai jie Lietuvos 
žmonėms surinktas drapanas 
siųs Argentinon, švedijon, 
Francijon ir į kitus pasaulio 
kraštus, bet ne Lietuvon ?

★ ★ ★
Demokratija, tai demokra

tija, bet nonsensui neturėtų 
būti vietos. Ve koks ten James 
Allen iš Wilmington, Del., 
traukia teisman prez. Roose- 
veltą, prokurorą Biddle ir 
Aukščiausio Teismo narius. Jis 
reikalauja iš jų viso labo tik 
$75,000,000!

Jie visi prieš jį sudarę suo
kalbį, kai prieš kelius metus 
teismas jį rado kaltu ir pa
smerkė už kenkimą karo pa
stangoms.

Jo skundą priėmė vienas že
masis federalinis teismas. Da
bar eis byla. Rooseveltas, Bid
dle ir Aukščiausias teismas tu
rės gintis, provotis! Byla kaš
tuos šimtus tūkstančių dolerių. 
Mes turėsime mokėti taksus!

Karo metu, tai yra krimi- 
nališkos sorkės!

Chicagos kunigų Draugas 
piškina vieną editorialą po ki
tam dėl vargšų Lenkijos ponų 
likimo. Kadangi jiems nebelei
džiama pasivergti lietuvių, uk
rainiečių ir baltgudžių žemes, 
tai, Draugo supratimu, galas 
ir pačiai Lenkijai, šimutis tie
siog ir sako:

“Jei anglai ir, pagaliau, mū- 
vyriausybė pripažins Liub

lino zlenkų komitetą, visos 
Lenkijos laisvės ir nepriklauso
mybės klausimas atsiras labai 
dideliame pavojuje. Tada 
klausimas bus ne be apie Len
kijos padalinimą, bet apie jos 
likvidavimą ir galutiną sujun
gimą su Sovietų Rusija.” (D., 
gr. 20 d.).
. (Tąsa 5-me puslapyje)

LVOVO STOVYKLOSE NACIAI 
SVSAVDE BEI UŽKANKINO 

700,000 ŽMONIŲ
Maskva. — Trijose sto

vyklose Lvovo srityje, Va
karinėje Ukrainoje, naciai 

j nužudė bei užkankino 700,- 
000 vyrų, moterų ir vaikų— 
lenkų, žydų, rusų, čechoslo- 
vakų, jugoslavų, anglų, a- 
merikiečių ir kitu civilių 
žmonių ir karo belaisvių. 
Tatai surado sovietinė ko
misija, tyrinėjančioji hitle
rininkų žiaurumus.

Janovo stovyklos koman- 
dierius mėtė oran ir šaudė 
kūdikius; taip jis bovijo sa
vo dukterį, 9 metų am
žiaus.

Sitadel, Lisenic ir Janovo 
stovyklose vokiečiai dėdavo 
belaisvius į vandens stati
nes žiemos šaltyje ir lai- 
ikydavo, iki žmonės i leda 
; sušaldavo. Naciai imdavo iš 
; stovyklų vaikus ir atiduo- 
'davo hitleriniams jaunuo
liams šaudyti pratintis. Be
laisvius rašytojus, artistus 
; ir muzikus vokiečiai vers- 
įdavo liežuviais valvti laip
tus ir slenksčius ir lūpomis 
rinkti išmatas.

Tatai liudijo išlaisvinti 
sovietiniai piliečiai ir fran- 
cūzai.

Miške ties viena stovyk
la naciai sušaudė daugiau 
kaip 200,000 žmonių. Nuo 
1941 m. rugs. 7 iki 1943 m. 
birželio 6 d. jie išžudė 130,- 
000 žydų. Dešimtis tūkstan
čių karinių ir civiliu belais
viu jie numarino badu, troš
kuliu, šalčiu ir apkrečiamo
mis ligomis — šiltinėmis, 
kraujalige ir kitomis.

Nacių žandarų vadui 
Himmleriui įsakius ir gene
rolui Katzmanui patvar
kius, 1943 m. birž. 6 d., tūk
stančiai lavonų buvo atkas

junga, Anglija ir Jungtinė
mis Valstijomis ir drauge 
su šiais kraštais mušti hit
lerininkus. Atsišaukimas 
sako:

“Mes neturime, sudėję 
rankas, nuošaliai stovėti, 
kuomet vien tiktai Rusijos 
armija laisvina mūsų kraš
tą iš vokiečių jungo.”

Seimas pasmerkė nacių 
pastumdėlio Szalasi val
džią. Jinai jau pabėgo iš 
Raudonosios Armijos apsu
pamo sostamiesčio Budape
što į Soproną, prie sienos 
tarp Austrijos ir Vengri
jos.

Seimo paskelbta progra
ma užtikrina laisvę ir pla
čias politines teises darbo 
žmonėms ir žada duoti že
mės šimtams tūkstančių be
žemių ir mažažemių vals
tiečių, kad galėtų būti susti
printa demokratinė vengrų 
valstybės santvarka.

ta, sudeginta ir jų pelenai 
išsijota tam tikromis maši
nomis. Tuo būdu vokiečiai 
prisirinko dikčiai aukso iš 
lavonų dantų ir kitų daik
telių.

Bulgarijoj liaudies tribu
nolai pradėjo teisti buvu
sius fašistinius valdininkus 
ir seimo atstovus.

Demokratiniai Vengrų 
Ministerial

Maskva.— Vengrijos Lai
kinosios demokratinės val
džios ministeriu pirminin
ku tapo gen. Bela Miklos,* 
užsienio reikalų ministeriu 
dr. Janos Gyongyosy, vi
daus reikalų — dr. Ferenc 
Erden, apsigynimo — gen. 
Janos Voros ir 1.1. Ministe
riu kabinetas abelnai susi
daro iš patrijotinių karinin
kų ir nepartijinių visuome
nės vadų ir mokslininkų.

Leyte saloj jankiai artėja 
prie paskutinio japonų uos
to Palompono.

Burmoi anglai atėmė iš 
japonų Donbaiką.

STEIGIAMA
Paskutiniu laiku buvo ati

daryta dvidešimt viena a- 
matų mokykla Tarybų Lie
tuvoje — Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje, Ukmergėje, 
Šiauliuose, Kėdainiuose, U- 
tėnoj, Biržuose ir kitose 
vietose. Netrukus bus įkur
tos amatinės mokyklos Jur
barke, Marijampolėj, Vilka
viškyje ir Plungėje. Keli 
tūkstančiai jaunuolių jau 
padavė aplikacijas į tas mo-

Lietuvos geležinkeliečiai ir kauniškiai gyventojai atstato 
vokiečių susprogdinta geležinkelį, kuris vėl suriš Kauną su 
Vilniumi. L. P. T. KOMITETAS.

6,500 Lėktuvų Triuškino 
Nacius; Kai Kur Jankiai 
Atmetė Vokiečius Atgal

RAUDON. ARMIJA BEVEIK 
VISAI APSUPA VENGRIJOS 
SOSTAMIESTĮ BUDAPEŠTĄ
London, gr. 25. — Sovie

tų kariuomenė į vakarus 
nuo Vengrijos sostamiesčio 
Budapešto suardė hitleri
ninkų apsigynimo liniją 25- 
kių mylių ilgio; užėmė tvir- 
toviškus Szekesfehervar ir 
Bicske miestus; perkirto 
svarbiausius j kelius prie
šams pasitraukti iš Budape
što linkui Austrijos ir su
siaurino pačią pasitrauki
mo spragą iki 17 mylių iš 
viso.

Jau vakar Raudonoji Ar
mija apsupo didmiestį Bu
dapeštą keturiais penktada
liais; ir vokiečių - vengrų 
kariuomenei teliko tik vie
nas menkas geležinkelis ir 
pora viekšelių pasitraukti iš

CIO GALVA Už POKARINĘ 
AMERIKOS, SOVIETU IR 

ANGLIJOS VIENYBĘ
Maskva.— Amerikos CIO 

darbo unijų generalis pir
mininkas Philip Murray pa
rašė straipsnį sovietinių li
nijų žurnalui “Karas ir 
Darbininkų Klasė.” Tame 
straipsnyje jis ragina orga
nizuotus darbininkus žiū
rėti, kad karinė Amerikos, 
Sovietų ir Anglijos vienybė 
būtų išlaikyta ir po karo. 
Didžiųjų talkininkų vieny
bė reikalinga taikai užtik
rinti, kaip nurodo Murray.

Ateinantį vasario mėnesį 
Londone įvyks tarptautinė 
darbo unijų konferencija, 
šaukiama Anglijos unijų. 
Joje dalyvaus ir CIO ir So
vietų unijos.

Murray siūlo, kad ta 
konferencija įsteigtų pašto- 

DAUG AMATU MOKYKLŲ LIETUVOJE
kyklas.

Mokslas jose dovanai tei
kiamas. Mokiniai taip pat 
dovanai gauna iš Tarybi
nės valdžios kambarius, val
gį, drabužius, avalus ir lo
vas.

Tos mokyklos sunkiose są
lygose tapo atidarytos Ta
rybinėje Lietuvoje. Dauge
lyje vietų patys mokiniai 
padėjo pastatyt mokyklų 
rūmus, jų dirbyklas ir gy

Budapešto į šiaur. vakarus. 
Sovietai paėmė Torbagy ir 
kitus punktus tik už 5 my
lių į vakarus nuo Budapeš
to.

Čechoslovakijoj Raudono
ji Armija užėmė Levice ge
ležinkelių mazgą, ir išėjo į 
Bratislavos lygumą, 100 my
lių i rytus nuo Austrijos so
stamiesčio Vienos.

Per trijų dienų ofensyvą 
tarp Budapešto ir Balaton 
ežero Trečioji Ukrainos ar
mija, maršalo Tolbuchino 
komandoj, užkariavo dau
giau kaip 160 Vengia jos 
miestų, miestelių ir kitų 
vietovių ir suėmė 3,200 
vokiečių ir vengrų karių.

JANKIAI SUDAUŽĖ APIE 100 
JAPONU LĖKTUVU

Leyte. — Amerikos bom- 
banešiai užklupo ir sunaiki
no bei sunkiai sužalojo apie 
100 japonų lėktuvų pačioje 
Clark stovykloje, arti Mani- 
los, Filipinų sostamiesčio.

Berlynas' jau ketvirtą die
ną pranešė, kad Raudonoji 
Armija šturmuoja apsup
tus vokiečius Jelgavos 
(Mintaujos) - Liepojos sri
tyje, pietiniai vakariniame 
Latvijos kampe; sako, mi
sai keliose vietose prakirto 
nacių linijas.____________
vią tarptautinę unijistų or
ganizaciją kaipo “išraišką 
vienybės tarp visų kovojan
čių prieš fašizmą tautų.”

Amerikos Darbo Federa
cija atsisakė dalyvauti toje 
konferencijoj.

venamąsias patalpas. Pra
džioje trūko įrankių ir kitų 
reikmenų. Bet dabar jau į- 
veiktos didžiosios kliūtys: 
pastatytos ir įrengtos pa
talpos, paskirti mokytojai ir 
parūpinta įrankiai ir kiti 
reikalingi dalykai.

Šias mokyklas įsteigti 
Lietuvoje pagelbėjo kitos 
Tarybų Respublikos. Gauta 
avalų, priegalvių, paklodžių 
ir kitų reikmenų iš Minsko,

Paryžius, gr. 25. — Ame-Jojo 116 nacių tankų ir šar- 
rikos kariai bent laikinai i vuotų automobilių ir 778 
sustabdė vokiečius faktinai trekus.
ištisame Belgijos - Luksem- 2,000 Amerikos bombane- 
burgo ...ronve, o pietiniame!^, lydimi 900 lengvųjų lėk- 
fronto gale, ties Saveiboi -numetė 5,200 tonų 
nu, įvare devynių nuliu gi- bombų, triuškindami tuziną 
lumo kyli 1 nacių pozicijas,; vokiečių geležinkelių ir 
tarp Grosbus ir Diekirch, p]entų mazgų, 11 priešų 
Luksembuige. Tik vidun- Jektuvų aikščių ir naikinda- 
neje fronto dalyje vokiečiai nacįu pozicijos fronte, 
per dieną pasivarė mylią 1 \
pirmyn iki Rosieres, bet; Dabartiniame savo ofen- 
Amerikos kariai atgriebė' sYve naciai toliausiai yrar 
pusę Martalange miestelio, prasiveržę 36 mylias pir- 
0 šiauriniame fronto gale Wn iki Libramonto, Belgi- 
amerikiečiai pažygiavo pir- j°j, į? mylių nuo Francijos 
myn ties Maubachu, į rytus rubežiaus.
nuo Aacheno, Vokietijoje.----------------

6,500 Amerikos ir Angli- j London. — Lekiančios na- 
jos bombanešių ir lengvųjų cių bombos dar pirmą kartą 
lėktuvų įnirtusiai smogė pasiekė šiaurinius Anglijos 
priešam ir labai patarnavo miestus. Berlynas sakė, kad 
nacių sustabdymui. Jie nu-;tos jų robotbombos ardė 
šovė 125 vokiečių lėktuvus, Manchester}, fabrikų mies- 
sunaikino bei sunkiai suža- itą šiaurinėje Anglijoje.

ERAIKHOS PARTIZANAI
ŽYGIUOJA PRIEŠ KARALIAUS

JURGIO ĮRANKIUS
Athenai. — Demokrati

niai graikų partizanai EL- 
AS puola generolo Zervaso 
vadovaujamus būrius Epire, 
šiaurvakarinėje Graikijos 
dalyje.

Gen. Zervas yra pabėgė
lio Graikijos karaliaus Jur-! 
gio II įrankis. Daugelis I 
Zervaso šalininkų pirmiaus 
buvo karališkieji oficieriai 
ir žandarai. Jie dažnai iš
vien su vokiečiais okupan
tais puldavo ELAS demo
kratinio fronto partizanus, 
kovojusius prieš nacius.

Dabar ELAS partizanai 
nubloškė Zervaso būrius 16 
mylių atgal, pramaršavo 
pro Epiro sostamiestį lani- 
na, užėmė Arta miestą ir 
pasiekė Grammenon mieste
lį, netoli Albanijos sienos.

Anglai ir jų remiama lai
kinoji Graikijos valdžia su 
premjeru Papandreou prie
kyje kariauja prieš ELAS 
partizanus todėl, kad par
tizanai atsisako nusigink
luok Bet nei anglai nei Pa
pandreou valdžia nekliudo 
ginkluotų Zervaso šalinin
kų. ELAS partizanai sakė, 
kad jie sutiks nusiginkluot, ; 
jeigu sykiu ir Zervaso sekė
jai bus nuginkluoti.

Riazanės, Ivanovo, Mask
vos, Leningrado, Čeliabins- 
ko ir kitų sovietinių mies
tų. Taip antai, Maskva at
siuntė 50,000 metrų audek
lų, 24,000 paklodžių, prie
galvių užvalkčių, kepurių ir 
1,500 porų kaliošų, o Čelia- 
binskas atsiuntė 2,000 lovų 
ir medžiagų penkiem tūks
tančiam lovų ir penkis to
nus muilo.

Tarybinių žinių Biuras.

Sakoma, kad Zervas tu- 
■rįs apie 10,000 ginkluotų vy- 
|rų, o ELAS — 15,000 iki 
20,000 partizanų.

Anglų kariuomenė, dau
giausia tamsūnai gurkos iš 
Indijos, su gautais iš Ame
rikos tankais, puola partiza
nus graikų sostinėje Athe- 
nuose ir artimame Pirėjaus 
uoste.

ELAS Partizanai Ištaškė 
Dešiniuosius

Athenai. — Graikijos de
mokratinio fronto partiza
nai — ELAS taip supliekė 
generolo Zervaso dešiniuo
sius EDES būrius Epire, 
šiaurvakarinėje Graikijoje, 
kad likučiai jų, prispirti 
prie jūros, stengiasi pabėgt 
į anglų kontroliuojamą Kor- 
fu salą. Tūkstančiai Zerva
so vyrų perėjo į ELAS pu
sę. Zervas yra karaliaus 
grąžinimo šalininkas.

MIRTIS NACIAM UŽ JANKIU 
UNIFORMŲ NAUDOJIMĄ
Paryžius. — Tapo suimti 

ir sušaudyti trys vokiečiai 
parašiutistai nusileidę ant
rapus amerikiečių linijų. 
Taip jie nubausti už tai, 
kad buvo persirengę kari
nėmis amerikiečių unifor
momis.

UŽDRAUDĖ ARKLIŲ IR 
ŠUNŲ LENKTYNES.
Washington. — Karinės 

Mobilizacijos direktorius J. 
F. Byrnes uždraudė arklių 
ir šunų lenktynes nuo sau
sio 3 d.

Amerikos lakūnai vėl 
puolė japonus Iwo saloj.
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Kokią Vietą Užims Henry 
A. Wallace?

Po mėnesio laiko Jungtinių Valstijų 
vice-prezidentas Henry A. Wallace “ne
teks darbo”. Tą vietą užims senatorius 
Truman. Daugelis smalsuolių dabar tei
raujasi, ką veiks Mr. Wallace? Kokią 
vietą jis užims mūsų viešajame gyveni
me?

Iki šiol buvo manyta, jog Mr. Wallace 
bus paskirtas mūsų valstybės depart
ment sekretoriumi, vietoje Mr. Hull’o. 
Bet dabar tas dalykas atpuola, nes Mr. 
Hullo vietą užėmė Mr. Stettinius.

Tai ką gi Mr. Wallace veiks? Ar jam 
prez. Rooseveltas leis pasitraukti iš Wa- 
shingtono be jokios atsakomingesnės vie
tos ?

Mes suprantame, jog Mr. Wallace yra 
gabus, darbštus ir sumanus vyras. Be to, 
jis yra pažangus vyras. Todėl nemano
me, kad prez. Rooseveltas nepakvies jo 
užimti tą ar kitą valdžioje vietą. Tūli 
sako, jog Mr. Wallacą viliojanti komer
cijos sekretoriaus vieta, kurią šiandien 
turi užėmęs Jesse H. Jones. Kaip žinoma, 
Mr. Jones yra konservatyvus žmogus ir 
kadaise su Wallace turėjo nemalonių su
sirėmimų.

O gal Mr. Wallace norėtų užimti darbo 
sekretoriaus vietą? Gal žemdirbystės 
sekretoriaus vietą, kurioje jis tarnavo 
apie septynerius metus, pirmiau negu jis 
buvo išrinktas vice-prezidentu?

Tą viską parodys greitoji ateitis. Bū
damas Jungtinių Valstijų vice-preziden
tu Mr. Wallace pasirodė esąs plačių pa
žiūrų, demokrat. nusistatymo politiku ir 
visuomenininku. Dar ir šiandien daug A- 
merikos žmonių mano, jog Chicago j e bu
vo padaryta didžiausia klaida, kai de
mokratų suvažiavimas nenominavo jo 
dar vienai ketverių metų vice-prezidento 
tarnybai.

Menininkai, Mokslininkai ir Pro
fesionalai Organizuojasi

Praeitą savaitę New Yorke įsikūrė pa
stovus mokslininkų, menininkų, ir profe
sionalų komitetas, kurio tikslas bus da
lyvauti politiniame mūsų krašto gyve
nime. Jis vadinasi: Independent Citizens’ 
Committee of the Arts, Sciences and 
Professions. Komiteto pirmininku yra 
Jo Davidson, žymusis Amerikos skulpto
rius.

Praeitoje prezidentinių rinkimų kam
panijoje šis komitetas, taipgi vadovauja
mas Mr. Jo Davidsono, veikė tik. kaipo 
laikinas komitetas prez. Rooseveltui iš
rinkti. Dabar menininkai, mokslininkai 
ir kitoki intelektualai pamatė, jog būtų 
labai vietoje šitam komitetui pasilikti 
mūsų krašto gyvenime pastoviai.

Komitetas veiks nepriklausomai nuo 
bet kurių politinių partijų. Jo darbų pro
grama yra tokia: greitas ir visuotinas

karo laimėjimas ir pergalės pasiekimas; 
pastovi taika; aprūpinimas darbais vi
siems darbo žmonėms ir palaikymas 
žmoniškesnio gyvenimo lygio; praplėti
mas demokratijos Jungtinėse Valstijose; 
praplėtimas demokratijos pasaulyj; su
stiprinimas tarptautinės vienybės tarp 
mokslininkų, menininkų, artistų ir kitų 
proto darbininkų.

Kaip matome, programa yra plati ir 
svarbi, ir šis mokslininkų ir menininkų 
žygis yra pirmas tos rūšies žygis mūsų 
krašto istorijoje. Turime atsiminti, kad 
šin komitetan įeina toki mokslininkai, 
kaip Albert Einstein, toki dainininkai ir 
artistai, kaip Paul Robeson.

Naujojo komiteto kūrėjai tikisi, jog 
neužilgo komiteto narių skaičius pasieks 
apie 100,000 asmenų. Komitetas mano 
leisti savo perijodinę ir neperijodinę li
teratūrą; komitetas mano, beje, ruošti 
mitingus ir juose skleisti apšvietą. *

Seniai Amerikos žmonės troško, kad 
šio krašto intelektualai pradėtų veikliau 
dalyvauti politikoje. Dabar jie gali pasi
džiaugti, kad tie jų troškimai realizuo
jasi.

EAM ir ELAS
Vilnis rašo:

Pranešimuose iš Grekijos nuolat 
kartojami šie inicialai: EAM ir ELAS.

EAM yra pradinės raidės Ethinicon 
Apeleuteroticon Metopon. Išvertus lie
tuvių kalbon, gauname Tautinio Išlais
vinimo Frontą.

Inicialai ELAS reiškia: Ellinicos 
. Laikos Apeleuteraticos Stratos. Taip 
vadinasi ginkluotoji pajėga, kurią su
kūrė Tautinio Išlaisvinimo Frontas, t

Darbai ir Uždarbiai po Karo
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Skaitytojas bus pastebėjęs ir veikiau
siai skaitęs Laisvėje pasirodžiusius di
dokus skelbimus, kuriuos pateikia Natio
nal Association of Manufacturers — Na- 
cionalis Industrinių Informacijų Komi
tetas.

Šitie skelbimai žymiai skiriasi nuo kitų 
biznio įstaigų skelbimų, pasirodančių 
mūsų dienraštyj ir kituose. Šitie skelbi
mai nesiūlo nieko pirkti. Jie siūlo tam 
tikrą idėją, tam tikrą supratimą, kuriuo 
Amerikos žmonės turėtų persiimti. Skel
bėjai nori, kad Amerikos visuomenė at
kreiptų savo dėmesį į tai, kas turėtų bū
ti po karo.

Kaip patys skelbėjai sako: National 
Association of Manufacturers atstovauja 
“tūkstančius įvairių biznių, didelių ir 
mažų, samdančių 75 nuoš. visų alginių 
darbininkų fabrikinėje pramonėje.” Ši 
įstaiga, taigi, atstovauja taip vadinamą 
Laisvąjį Verslą, — atstovauja privatinį 
biznį.

Ko gi N AM nori? Ką ji sako?
N AM sako, kad po karo Amerikos 

žmonės gali susilaukti tokio gyvenimo 
gausingumo, “kokio dar nė viena tauta 
pasaulyje — įskaitant mus pačius —nė
ra mačiusi.”

Ar tai galima?
Žinoma, jog galima. Mes tam ištekliui, 

mes tam gerbūviui sukurti turime visas 
galimybes. Dabartinio karo metu mūsų 
pramonė, mūsų žemės- ūkis, mūsų labo
ratorijos atlieka pasakiškus žygius ga
myboje. Mes aprūpiname lėktuvais, lai
vais, tankais, kanuolėmis, šaudomąja 
medžiaga mūsų karo frontus. Mes tuo 
viskuo dar padedame ir kitoms mūsų tal
kininkėms. Mūsų žemės ūkis aprūpina 
maistu mūsų šalies žmones, mūsų ka- 
rius-kovūnus ir nemažai to maisto eina 
mūsų talkininkams!

Jeigu mes galime tą viską atlikti, su
kurti karo metu, tai kodėl mūsų fabri
kai, mūsų laboratorijos - mokslininkai, 
mūsų žemės ūkis negali atlikti to visko 
taikos metu, kuomet bus viskas gamina
ma ne naikinimui, bet naudojimui.

Aišku, neužtenka tiktai daug pagamin
ti, — reikia, kad tuos gaminius kas nors 
sunaudotų. Jeigu taip, tai darbininkams 
algos turi būti mokamos didelės, kad jie 
galėtų pirktis gaminamuosius produktus. 
Mūsų užsieninė prekyba privalo smar
kiai išsiplėsti, o tam reikalingas ramus, 
laisvas pasaulis, kur žmonės galėtų pirk
ti mūsų produktus!

Įsidėmėtinas šis pasakymas:
“Kad padidinti visiems progas užsi

dirbti, biznis prižada teisingą ir šviesią 
algų politiką ir atidarymą, visų galimų 
kelių darbininkui pakilti.”

Tai tik keli, N AM’ Nacionalio Indus
trinių Informacijų Komiteto iškelti da
lykai. r

Į juos mes privalome kreipti dėmesio.

Laisvės Redakcijai 
427 Lorimer St. 
Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 27, 
Brangūs Draugai:

Laisvės No. 275 paduoda- 
te ponios Gugienės raštą, 
kur ji sako:

“Šiandien mes, lietuviai, 
jau turime savo Bendrą 
Lietuvių Fondą, kuris yra 
Amerikos valdžios pripažin
tas ir, be to, yra narys Na
tional War Fund.”

Toliau sakote:
“Šis nuolatinis gyrimasis 

valdžios pripažinimu yra 
bandymas pateisinti savo 
nepateisinamus žygius. Tie
siog sakoma: mes turime 
valdžios pripažinimą, mes 
galime daryti, ką mes nori
me. Jūs, žmonės, turit mū
sų klausyti, į mūsų, darbus 
nežiūrėti, jų nekritikuoti.

“Pavyzdžiui, mes nema
nome, kad valdžia yra už- 
gyrus siuntimą iš Bendrojo 
Fondo iždo tūkstančių dole
rių šelpimui hitlerinių kri
minalistų Švedijoj, kurie ten 
paspruko, kai turėjo nešdin
tis iš Lietuvos visa Kubiliū
no šaika. O Fondas siunčia 
ir juos ten šelpia, o jie už 
tai atsimoka siųsdami hit
lerinę propagandą Ameri
kos Lietuvių j Informacijų 
Centrui.

“Arba mums nesinori ti
kėti, Lad valdžia yra užgy- 
rus Fondo vadų žadėjimą 
nesiųsti Lietuvos žmonėms 
surinktų drapanų, nebent 
tie žmonės išpildys klerika
lų, menševikų ir smetoni- 
ninkų reikalavimą ir pakeis 
savo santvarką. Jei mes ne
klystame, tai mūsų valdžia 
yra tokio nusistatymo, kad 
pašalpa turi būti duodama 
išlaisvintų kraštų- žmonėms, 
nepaisant, ar tie žmonės 
yra pasirinkę socialistinę 
arba buržuazinę santvarką.

“Dar vienas pavyzdys. 
Berods valdžia yra Bendro
jo Fondo vadams nurod
žius, kad jie pašalpą Lietu
vos žmonėms turi siųsti per 
Russian War Relief, betgi 
klerikalų, tautininkų ir so
cialistų spauda be paliovos 
šaukia, kad Russian War 
Relief esant apgavinga or
ganizacija, nes ji būk visą 
pašalpą atiduodanti tik ru
sams, o lietuviai jos negau
ną ir t.t.

“Tiesa, valdžia yra, per 
klaidą, mūsų supratimu, 
pripažinus Bendrąjį Fon
dą, bet niekur, kiek mums 
žinoma, nėra pripažinus to. 
Fondo politikos.”

Būtų labai gerai, jeigu 
nors taip būtų, kaip jūs ma
note, bet taip nėra. Teisin
gai pasakius, ponios Gugie
nės pasigyrimas yra tiesa.

Mūsų valdžia davė tas pri
vilegijas Bendram Lietuvių 
Fondui, kaip paaiški iš gau
tų valdžios prižiūrimų šalti- 
tinių informacijų.

ALDLD Ž-ras Apskritys 
susirūpino matydamas, kad 
tiek daugel pinigų, $265,- 
000 paskirta Bendram Lie
tuvių Fondui, kurių ne tik 
nesiunčia Lietuvos žmonėm, 
ale ir nežada siųsti, jeigu 
ten nebus viskas po Bend
rojo Lietuvių Fondo žmo- 

• nių noru. Apskritys pasiun
tė padėties paaiškinimui 
laiškus National War Re
lief Fundui ir The Presi
dent’s War Relief Control 
Boardui, taipgi prašant tų 
įstaigų perkeisti savo nuta
rimus duoti tiek daug A- 
merikos žmonių pinigų 
Bendram Lietuvių Fondui, 
kuris per spaudą skelbia, 
kad jie tik duoda lietuviš
kiems fašistams Švedijoj ir 
kitur,! bet Lietuvos žmonėm 
nemano duot, kol nebus ten 
viskas po BLF noru.

Šių įstaigų žmonės pasi
rodė labai mandagūs, davė 
gana plačius paaiškinimus 
ALDLD 2-ram Apskričiui, 
užgirdarni Bendrą Lietuvių 
Fondą ir jo darbus. Štai 
kaip National War Fund 
užgiria Bendrojo Lietuvių 
Fondo darbus ir kaip pripa
žįsta tam fondui teisę nieko 
lietuviams nesiųsti per Rus
sian War Relief:

“However, I think it is 
only fair to point out that 
part of the United Lithua
nian Relief Fund of Ame
rica’s ’ modest program 
($265,000 allocated tentat
ively for twelve months) 
does contemplate sending 
medical supplies to Lithua
nia and collection, of cloth
ing for shipments to Lith
uania — and requests for 
additional funds for similar 
purposes and to aid Lithu
anian refugees in Soviet 
Russia were regretfully de
nied temporarily by the 
Budget Committee because 
of the almost complete lack 
of information available as 
to military and UNRRA 
plans for providing relief 
for those same people.”

(VERTIMAS: “Kaip ne
būt, aš manau, kad teisinga 
bus nurodyti, jog Bendro 
Lietuvių Fondo kukli pro
grama ($265>000 bandymui 
paskirta dvylikai mėnesių) 
mano siųsti medikamentus 
į Lietuvą ir kolektuoti dra- 

. panas dėl siuntimo Lietu
von — ir prašymas dau
giau pinigų dėl tokio paties 
reikalo ir gelbėjimui Lietu
vos pabėgėlių Sovietų Rusi
joje, apgailėtinai buvo atsi
sakyta laikinai Biudžeto

Iš aukščiau padavimų 
mums aišku. Tikime, jog ir 
Laisvės Redakcijai bus aiš
ku, kad mūsų valdžios žmo
nės pasitiki ir sutinka su

tional War Fund, būt visai 
neįmanoma perkelti pini
gus, kurie paskirti Bend
ram Lietuvių Fondui. Tik 
per narystę Bendrame Lie
tuvių Fonde, arba per kitą 
panašią agentūrą, National 
War Funde tegalima gauti

Komisijos todėl, kad beveik kaipo dalis ir po Russian 
jokių informacijų nėra, ko- War Relief. Pagal Boardo 
kie militariniai ir UNRRA įstatais ir procedūra Na- 
planai del pagelbos suteiki
mo tiems žmonėms.”)

Negalima sakyti; kad ši
ta įstaiga nėra mūs valdžiai 
žinoma ir kad mūsų val
džios žmonės nieko nežino, 
ką šita įstaiga veikia su 
mūsų šalies žmonių sudėtais
pinigais. Kaip iš viršui pa-’pinigų šelpimui Lietuvos 
aiškinimo pasirodo, tai mū- i žmonių. Be abejonės, su
sų valdžios žmonės sutinka įprantama, kad bile pinigai 
su Bendru Lietuvių Fondu, i paskirti tam tikslui, bus 
kad jie gali Lietuvos žmo- išdalinti taip, jog eitų nau- 
nėms siųsti iš tų pinigų pa- don visiems reikalaujan- 
gelbą, kada jie nori, bile jie 1 tiems pagelbos be diskrimi- 
tik sako, kad jie mano kada nacijos rasės, tikėjimo ar 
nors siųsti. politinių priklausymų.”)

Ir kaip matome, tai Na
tional War Fund netik ne
liepia Bendram Lietuvių 
Fondui siųsti pagelbą lietu
viams pabėgėliams Sovietų 
Sąjungoje, ale ir patys ne-!Bendruoju Lietuvių Fondu, 
žino, ką daryti tik todėl, 
kad UNRRA dar neturi del 
to. planų, ir militariniai pla
nai jiems nežinomi.

Tiesa, Lietuvai Šelpti Ko
mitetas jau kelioliktą siun
tinį siunčia lietuviams So
vietų Sąjungoje per Russ
ian War Relief, ir tie siun
tiniai susideda iš tonų ir to
nų, apie kuriuos žinom, jog 
lietuvius ten pasiekia, o 
National War Relief skun
džiasi, kad jie į ten kelių 
negali rasti, tai ir Lietuvių j ir storai. Nedyvai, kad po- 
Bendram Fondui leidžia da- Įnia Gugienė giriasi, 
ryti su mūsų piliečių pini-! ALDLD 2-ras Apskritys 
gaiš, ką fondas nori. < Ibe galo apgailestauja, kad

O štai čia seka ištrauka i tokia siauražiūra viešpatau* 
iš The President’s War Re
lief Control Board laiško, 
atsakyme ALDLD 2-ram 
Apskričiui:

“The Board’s records in
dicate that the Committee 
to Aid Lithuania functions 
as a part of and under the 
registration of 
War Relief. Under the poli- ALDLD* 2-Tas Apskritys 
cies established by the yra‘fiziniai bejėgis šitą ap- 
Board and under the proce- jverktiną padėtį pataisyti, 
dures of the National War | Todėl ALDLD 2-ras Ap- 
Fund it would be impos- skritys pageidauja, kad A- 
sible to transfer funds allo- menkos geroji liaudis, visi 
cated for United Lithuan- piliečiai, kurie taip gausiai 
ian Relief. Membership of I 
the United Lithuanian Re
lief Fund, or some -other 
agency of similar purpose, 
in the National War Fund 
is in effect the only method 
by which National War 
Fund monies may be made 
available for the specific

Kaip matome, jie sutinka ir 
su tuo, kad Bendras Lietu
vių Fondas gali šelpti Šve
dijoje esančius lietuviškus 
fašistus, nes aukščiau para
šyta juodu ant balto: “be di
skriminacijos rasės, tikėji
mo ar politinių priklausy
mų.”

Mes manome, kad abejo
nėm, kaip Laisvė darė šia
me atvejyje, nieko nepatai
sysi.

Aukščiau pasakyta aiškiai

ja pas mūsų valdžios tūlus 
žmones, leidžiant demokra
tijos priešam tyčiotis iš mū
sų brolių Lietuvoje, ir eik
voti mūsų šalies piliečių 
sunkiai uždirbtus ir taip 
nuoširdžiai aukuotus pini
gus del aukšto ir prakil- 

Russian naus reikalo.
ALDLD* 2-Tas Apskritys

aukuoja į National War 
Fund, tikrai žinotų, kur jų 
pinigai eina; kad žinotų, 
jog jų pinigais per Bendrą
jį Lietuvių Fondą yra peni
mi ir lietuviški fašistai, ly
gūs fašistai, kaip ir Vokie
tijos, Japonijos ir Italijos, 
prieš kuriuos tiek daugeliui 

purpose of relief -for the mūsų jaunų vyrų reikia 
people of Lithuania. It is kraują lieti ir galvas guldy- 
of course understood that ti.
any funds provided for that į Draugiškai, 
purpose will be administered A. Giimanas,
in such a way as to benefit į ALDLD 2-ro Aps. Pirmin.
needy persons without dis
crimination on the basis of 
race, creed or political af
filiations.”

(VERTIMAS: “Boardo 
rekordai parodo, jog. Lietu
vai Šelpti Komitetas veikia

Amerikos militarinė policija gerai iškrečia nacius karo belaisvius Sarrenbourg 
mieste, Frahci joje. . ’ ' *

On* BuckoutoF EvtryTen . 
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Naminis Frontas
Septyni Miestai Lenktyniuo- 

ja Bonų Pardavinėjime 
Washingtonas. — Septyni 

dideli ’ miestai eina lenkty
nių, kuris pirmiausiai išpil
dys E kvotą bonų supirki
me šio, šeštojo Karo Pasko
los Vajaus, metu.

Miestai yra šie: Bostonas, 
; Philadelphia, Pittsburghas, 
■ St. Louis, Los Angeles, San 
Francisco ir Washingtonas.

Lenktynių daviniai bus iš
davinėjami minėtųjų mies
tų laikraščiams du kartu į 

’savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais — iš Wa* 
ishingtono. OWL
Dar Vis Tebetruks Radijo 

Lempučių
Washingtonas. — Karo 

Gamybos Vadyba pranešė^ 
kad laike dviejų paskutinių
jų metų galima buvo pa
tenkinti vos pusę radijo 
lempučių privataus pareika
lavimo ir manoma, kad lem
pučių trūkumas tęsis iki 
praeis bent keli mėnesiai 
'nuo Vokietijos ir 
nugalėjimo.

---------  ■ f.......—
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LIETUVOS ŽEMIŲ IŠVADAVIMAS IR 
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Justo Paleckio Pranešimas Lietuvos Aukščiausios Tarybos Posėdžiui Rugpj. 29,1944 m
Draugai deputatai!
Vienintelė teisėtoji lietuvių tautos atstovy

bė ir jos suverenumo reiškėją —Lietuvos 
TSR Aukščiausioji Taryba — saVo Trečio
sios sesijos atidarymu atnaujina savo darbą 
įlūo vokiškųjų grobikų išVaduotoj Tarybų 
Lietuvos teritorijoj, šioji istorine sesija pirmą 
kartą įvyksta Tarybt) Lietuvos sostinėj Vil
niuj, kurs nuo amžių buvo lietuvių tautos 
valstybingumo židiniu, lietuvių tautinio at
gimimo centru ir Lietuvos tarybinės Valdžios 
lopšiu (audringi plojimai). Aukščiausiosios 
Tarybos Trečioji sesija yra džiugiu įvykiu 
lietuvių tautai. Ji skelbia, kad baigiasi vo
kiškosios okupacijos naktis, kad Lietuva nu
stojo buvusi beteisiu vokiškojo “Ostlando” 
becirku, kad išblaškomos iš Lietuvos padan
gės visos fašizmo ir reakcijos šmėklos; kad 
Lietuvos liaudis vėl pasidarė savo krašto pil
nateisiu šeimininku ir ji vėl gali laisvai kurti 
savo nepriklausomą tarybinį gyvenimą (aud
ringi plojimai).

Visi tie didžiausios reikšmės lietuvių tau
tos laimėjimai buvo pasiekti dėka tvirta 
draugyste sucementuotų, po Lenino-Stalino 
vėliava žygiuojančiu, Tarybų Sąjungos tautų 
nepalaužiamos galybės, dėka Raudonosios 
Armijos nuostabių pergalių kovoj prieš vo
kiškuosius grobikus. Tad savo pirmąjį žodį 
kreipiame į Tą, kurio genijaus ir plieninės 
valios vadovaujamos tarybinės tautos ir jų 
Raudonoji Armija žengia iš pergalės į per
galę, nešdamos išvadavimą fašizmo paverg
toms tautoms, nešdamos galutinį išvadavimą 
mūsų Tarybų Lietuvai. Lietuvių tautos vardu, 
siunčiame liepsningus sveikinimus mūsų di
džiajam vadui, geriausiam mūsų draugui, 
Vyriausiajam Kariuomenės Vadui Tarybų 
Sąjungos Maršalui draugui Stalinui! (Aud
ringi, ilgai nesiliaują plojimai. Visi atsistoja. 
Šūkiai “valio!” draugo Stalino garbei.).

Lietuvių tautos vardu, liepsningai sveikina
me mūsų didvyrišką Raudonąją Armiją — 
išvaduotoją! (Audringi plojimai).

Lietuviu tautos vardu, sveikiname visas 
broliškąsias Tarybų Sąjungos tautas, su di
džiąją rusu tauta priešakyj! (Audringi plo
jimai).
Vokiškųjų Grobikų Imperialistiški Užsimoji

mai ir jų Žlugimas nuo Raudonosios
Armijos Smūgių

Draugai! Daugiau kain tr^ii met«i praėio 
nuo tos dienos, kada vokiškieji grobikai klas
tingu būdu užpuolė Tarybų Sąiunga ir pra
dėjo galvažudžių darbus mūsų gimtojoj Lie
tuvoj. Pasišovė užkariauti ir pavergti visą 
pasauli, per trumpa laika savo “psichiniu 
karu” ir šlvkščiausia klasta morališkai su
skaldė. o naskui kariškai parbloškė ir oku
pavę dauguma Vakaru Europos valstybių, ki
tas pavertė savo vasalais — vokiškieji gro
bikai tikėjosi žaibiniu totaliniu karu par
blokšti Tarybų Sąjunga. Savo puolimui hit
lerinė Vokietija sumobilizavo milžinišką ka
riuomenę, jau išbandytą eilei puolamųjų žai
biniu karų, surinko milžinišką karo techni
ką ne tik iš savo krašto, bet ir iš visu užka
riautųjų ir vasalinių Europos valstybių ir 
tikėjosi lengvai ir greitai sutriuškinti Rau
donąją Armiją. Vokiškieji grobikai tikėjosi, 
kad daugiatautėj Tarybų Sąjungoj jiems pa
siseks supjudyti tautas vieną prieš kitą, kad 
prasidės nesutarimai tarp darbininkų ir vals
tiečių, kad tarybinė santvarka nepajėgs iš
laikyti karo smūgių. Tačiau vokiečiai skau
džiai apsiriko. Tėvynės karo ugnyje dar la
biau sustiprėjo ir užsigrūdino tarybinių tau
tų draugystė, dar labiau sutvirtėjo darbinin
kų ir valstiečių vieningumas. Ir tarybinė san
tvarka ne tik nepašlijo, bet pasidarė dar 
Stipresnė. “Jei tarybinė santvarka , — kalbė
jo draugas Stalinas, — taip lengvai išlaikė 
išbandymus ir dar labiau sutvirtino savo 
užnugarį, tai reiškia, kad tarybinė santvarka 
yra dabar pati tvirčiausia santvarka.”

Nors ir giliai buvo įsiskverbę Tarybų Są
jungos teritorijon, buvo priėję pri^pat Mas
kvos, vokiškieji grobikai jau 1941 m. pra
laimėjo žaibinį karą ir vietoj trumpo ir leng
vo karo jiems Tarybų Sąjungoj teko ilgas 
ir sunkus karas. Ties Maskva, ir istorinėse 
kautynėse ties Stalingradu Raudonoji Armija 
skaudžiai sumušė hitlerinės Vokietijos ir 
jos vasalų kariuomenę. Nesant antrojo fron
to Europos kontinente, būdama viena pati 
prieš milžiniškas vokiečių pajėgas, Raudono
ji Armija tose kautynėse parodė sugebanti 
įveikti, triuškinti ir priversti galvotrūkčiais 
bėgti vokiečių kariuomenę, kuri ligi tol gy
rės esanti neįveikiama. Stalingrado kautynė
se įvyko karo persilaužimas. Sužlugdžiusį 
paskutinį Hitlerio bandymą pulti ties Oriolu 
ir Bielgorodu, 1943 m. vasarą Raudonoji Ar
mija pradėjo pergalingą puolimą, išvaduoda
ma didelius tarybinės žemės plotus. Mūsų 
sąjungininkų, Didžiosios Britanijos ir Ame
rikos Jungtinių Valstybių, kariuomenė savo 
sėkmingais žygiais išvalė nuo vokiečių ir ita
lų fašistų šiaur. Afriką, perkėlė karo veiks
mus į Italiją, kuri pirmoji iŠ Vokietijos vasa-

lų buvo priveista kapituliuot ir pati paskelbė 
karą Vokietijai., Pradėjusi naujus puolamuo
sius žygius 1944 metais, Raudonoji Armija,' 
išvadavo Leningrado ir Kalinino sritis, visą 
Ukrainą, Baltarusiją, Moldaviją, Karelų-Suo- 
miją, Krymą, įžygiavo į Rumunijos teritori
ją, vykdo Liethvos, Latvijos ir Estijos tary
binių respublikų teritorijos valymą nuo vo
kiškųjų okupantų. Ištiesdama draugiškos pa
galbos ranką lenkų tautai, Raudonoji Armi
ja pradėjo Lenkijos vadavimą. Trečiojo Bal
tarusijos fronto kariuomenė, sėkmingam per
galės žygy per Lietuvą, pasiekė Rytprūsių 
sieną. Raudonosios Armijos pergalės palaužė 
hitlerinės Vokietijos karinę galybę ir sudarė 
sąlygas vykdyti Teherano konferencijos nu
tarimams dėl visų sąjungininkų suderintų 
karo veiksmų prieš vokiškuosius grobikus. 
Išlaipinę didelę kariuomenę Prancūzijos te
ritorijoj, anglai ir amerikiečiai šią vasarą 
pradėjo plataus masto operacijas Europoj; 
jų pasėkoj vyksta spartus Prancūzijos žemės 
vadavimas, kuriame jau gausiai dalyvauja 
ir prancūzų tauta, ilgai nešusi vokiškos oku
pacijos jungą. Didvyriškosios Pietųslavijos 
tautos, maršalo Tito vadovaujamos, triuškina 
vokiškuosius grobikus ir išvadavo žymią dalį 
savo krašto. Paskutinieji įvykiai — nauji 
Raudonosios Armijos laimėjimai, Rumunijos 
kapituliavimas ir perėjimas sąjungininkų pu
sėn, įvykiai Bulgarijoj, Paryžiaus miesto iš
vadavimas ir sąjungininkų kariuomenės ar
tėjimas prie Vokietijos sienų — visu ryšku
mu liudija apie tai, kad Vokietija sparčiu 
tempu artėja į katastrofą, rieda į bedugnę, 
kurią jai iškasė nusikalstama,avantiūristinė 
Hitlerio ir jo šutvės politika bei jos pakarto
tini neriboti imperialistiniai siekimai. Mes 
matome, kaip skaudžiai nukentėjo tautos, 
kurios davėsi fašizmo suviliojamos, kurių gy
venimo raida buvo smurtu pasukta grobuo
niškos fašistinės ir nacional-šovinistinės poli
tikos keliu, kurios siekė užkariauti, pavergti 
ir naikinti kitas tautas.

Vokiškųjų Grobikų Galvažudiški Tikslai 
Lietuvoje

Draugai deputatai! Apie hitlerininkų už
simojimus ir siekimus draugas Stalinas savo 
kalboj, pasakytoj 1941 m. liepos 3 d., aiškiai 
pareiškė: “Priešas žiaurus ir negailestingas. 
Jis turi tikslą užgrobti mūsų žemę, aplaistytą 
mūsų prakaitu, užgrobti mūsų duoną ir mū
sų naftą, įgytus mūsų darbu. Jis turi tikslą 
grąžinti dvarininkų valdžią, grąžinti cariz
mą, sugriauti tautinę kultūrą ir tautinį vals
tybingumą rusų, ukrainiečių, baltarusių, lie
tuvių, latvių, estų, uzbekų, totorių, molda
vų, gruzinų, armėnų, azerbaidžanų, ir kitų 
laisvųjų Tarybų Sąjungos tautų, jas suvo
kietinti, paversti vokiškųjų kunigaikščių ir 
baronų vergais. Vadinasi, sprendžiamas 
klausimas apie tarybinės valstybės gyvybę ir 
mirtį, apie Tarybų Sąjungos tautų gyvybę 
ir mirtį, apie tai, ar Tarybų Sąjungos tautos 
bus laisvos, ar bus pavergtos.”

Per trejus karo metus mes visi matėme, 
kaip vokiškieji grobikai be atodairos siekė 
tų piktųjų tikslų visuose jų okupuotuose 
kraštuose, kaip siekė jų Tarybų Lietuvoj. 
Antru atveju šiame šimtmety, antru atveju 
mūsų gyvenamosios kartos amžiuje vokiš
kieji grobikai bandė galutinai pavergti ir 
išnaikinti lietuvių tautą. Savo galvažudiškų 
tikslų siekdami, vokiškieji grobikai nesiten
kino okupavę Lietuvą. Je stengėsi suskaldyti 
mūsų tautą, ją susilpninti, užnuodyti ją mo
raliniais nuodais, aptemdinti jos sąmonę, pa
laužti tautos dvasią. Hitlerininkai įvairiais 
būdais bandė įtraukti Lietuvos žmones į sa
vo kruvinas pinkles, padaryti juos hitlerinin
kų nusikaltimų dalyviais, savo tautos išda
vikais ir smaugėjais.

Matydami plačių Lietuvos liaudies masių, 
Lietuvos darbininkų, valstiečių ir darbo in- 
telingentų nesugriaunamą meilę Tarybų Lie
tuvai ir Rengdamiesi užmaskuoti savo gal
važudiškus darbus, hitlerininkai nuolat sklei
dė šmeižtus, melagystes ir provokacijas apie 
tarybinę santvarką, bandė nujuodinti Tarybų 
Lietuvos valdžią. Tačiau maža terado hitle
rininkai kvaišelių, patikėjusių tais šmeižtais 
ir provokacijomis. Išskyrus nedidelę sauje
lę fašistinių išgamų, išdavikų ir parsidavėlių, 
joks doras žmogus nenuėjo su vokiečiais. Ne
žiūrint visos vokiečių klastos ir apgaulės, ne
paisant žiauriausio teroro, kančių ir perse
kiojimų, Tarybų Lietuvos dvasia buvo gyva 
Lietuvoj ir jos gyvumą vokiškieji okupantai 
skaudžiai pajautė ant savo kailio.

Lietuvių tauta nepasidavė vokiečių suve
džiojama, nes jos širdy buvo gyvi Tarybų 
Lietuvos darbai, nes ji suprato vokiškųjų gro
bikų tikslus. Lietuvių tautai buvo aišku, kad 
jos valia įkurtoji Tarybų Lietuva buvo ir 
bus laisva ir pilnateisė tarybinė socialistinė 
respublika, o vokiškieji grobikai atėjo 
tikslu panaikinti Lietuvos valstybingumą, 
trynė net Lietuvos vardą ir kėsinosi ant 
sados uždaryti lietuvių tautą į kalėjimą 
gėdinga iškaba “Ostland.”
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Tarybų Lietuvoj lietuvių tauta nuolat jau
tė, jog ji turi savą, darbininkų, valstiečių 
valdžią, kuriai vadovauja Visos tautos 
rinktoji tautos atstovybė ir savo lietuviška 
vyriausybė, jog tarybinė santvarka užtikrina 
darbo žmonėms plačiausias teises, o vokiška
me “Ostlande” lietuvių tauta neteko visų 
politinių teisių ir atsidūrė Valdoma svetimų 
vokiškųjų smogikų, kuriuos parėmė saujelė 
išdavikų iš dvarininkų ir išnaudotojų sluogs
nių. Lietuvos darbo žmonės buvo paversti 
bebalsiais ir beteisiais darbo galvijais, sve
timų ir savų ponų stumdomais ir išnaudoja
mais.

Tarybinė valdžia Lietuvoj atėmė žemę iš 
dvarininkų ir stambių žemvaldžių ir atidavė 
ją bežemiams ir mažažemiams valstiečiams, 
o hitlerininkai, siekdami kolonizuoti Lietuvą,
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JUSTAS PALECKIS
atėmė žemę iš neturtingųjų ir atidavė ją dva
rininkams ir buožėms, vokiškiems kolonis
tams smogikams ir įvairiems svetimiems svie
to perėjūnams.

Tarybinėj santvarkoj viskas daroma la
bui savo tautos, savo krašto darbo žmonių, 
kurie patys kuria savo naują socialistinį vals
tybės rūmą, gaudami brolišką paramą iš kitų 
tarybinių respublikų, o hitlerininkai viską 
darė tiktai Vokietijos labui, žiūrėdami į lie
tuvių tautą, kaip į žemesnės rūšies žmones, 
kaip į jų vergus, kurių svarbiausias uždavi
nys ■— tarnauti “ponų tautai,” vokiečiams.

Tarybinės santvarkos metu'’ Lietuvoj pra
sidėjęs spartus pramonės kilimas, o hitleri
ninkai išardė mūsų pramonę, palikdami oku
pacijos metu tiktai tai, kas jiems buvo reika
linga savo grobikiškam karui vesti.

Tarybų valdžia Lietuvoj aprūpino visus 
darbu savo tėvynėj, o hitlerininkai išvežė 
šimtus tūkstančių mūsų darbininkų ir vals
tiečių į Vokietiją ir jos užkariautus kraštus.

Tarybinė santvarka Lietuvoj plačiai atida
rė duris į visas mokyklas ir aukštąsias moks
lo įstaigas, įkūrė eilę naujų mokslo ir me
no įstaigų, nuoširdžiai rūpinosi lietuvių tau
tos kultūros kėlimu, pažangaus mokslo ir 
laisvojo meno klestėjimu, o hitlerininkai slo
pino mokyklas, uždarinėjo aukštąsias moks
lo įstaigas, trukdė liaudies masėms kelią į 
šviesą.

Tarybinėj santvarkoj Lietuvoj buvo įgy
vendinti tautų lygybės ir brolybės dėsniai, 
o hitlerininkai sėjo šlykščią rasinę ir tautinę 
neapykantą, pjudė tautas vieną prieš kitą, 
kad lengviau būtų, jas valdyti, pavergti ir iš
naikinti.

Tarybinėj santvarkoj moteris lygiateisė ir 
laisva, o hitlerininkai pavertė moterį verge 
ir tūkstančius Lietuvos moterų suvarė į pa
leistuvystės namus, bjauriai iškoneveikdami 
ir išniekindami jas.

Lietuvių tauta gerai žinojo ir suprato, kad 
tarybinė santvarka Lietuvoj atidarė jai pla
čiausius ūkinio, kultūrinio ir tautinio augimo 
galimumus, o hitlerininkai siekė žvėriško 
tikslo — išblakyti ir sunaikinti lietuvių tautą.

Hitlerininkai, iš kailio lįsdami, stengėsi 
palaužti tą tiesos logiką. Bet mūsų tauta ge
rai pažino visą hitlerinio melo nuogumą ir 
netikėjo nė vienu jų žodžiu.

Draugai deputatai! Ne pirmą kartą lietu
vių tautai tenka turėti reikalą su vokiškai
siais grobikais, savo amžinais priešais, ir 1 
gerai pažįsta jų kruvinus užsimojimus, nors 
jie ir bet kokiomis kaukėmis būtų dangstomi. 
Mes neužmiršome, kad viduramžiais vokiš
kieji grobikai šunės — riteriai, prisidengda- 1 
mi krikščionybės platinimo tikslais, per 200 ; 
metų plėšė ir naikino Lietuvą, pagrobė dalį 1 
jos žemių, visiškai sunaikino lietuviškąją se
nųjų prūsų giminę,' ant kurios kaulų sukūrė 
vokiškų junkerių ir imperialistų lizdą — Prū
siją. Dabar vokiškieji grobikai, prisidengda
mi “naujosios Europos” kūrimo šūkiais, ban
dė ant lietuvių ir kitų kaimyninių tautų kau
lų sukurti vokišką “Ostlandą,” kaip hitleri
nio “grosdeutschlando” tęsinį.

Per. trejus okupacijos metus hitlerininkai 
su lietuviais įvairiais tonais kalbėjo. Bet tik
rasis jų kalbos tonas buvo 1941 metais, ka
da vokiečiai jautėsi nenugalimais, o į lietu
vius žiūrėjo, kaip į pasmerktuosius, stovin
čius ant iškastos kapų duobės kranto. Visi

prisimena akiplėšišką hitlerininko Lohsės 
pareiškimą, kuriuo jis panaikino Lietuvos 
vardą ir išvadino lietuvius nesubrendėliais, 
nevėliais patiems save valdyti. Vokiečių 
laikraščiai tada akiplėšų tonu rašė apie Lie
tuvą, kaip neabejotinai vokišką kraštą, apie 
“Kauen” ir Wilna,” kaip apie vokiškus mies
tus, hitlerininkų leidžiami lietuvių kalba 
laikraščiai pradėjo spausdinti ištisus pusla
pius vokiečių kalba. Ar gali kas bent valan
dėlei abejoti, kad lietuvių tautos likimas bū
tų tikrai žaibo greitumu išspręstas ją nu
šlavus nuo žemės paviršiaus, jei tik vokiečiai 
būtų laimėję karą ? Mes žinome ryškų pa
vyzdį iš Rytprūsių, 
kieji vietovardžiai 
atėję prie valdžios 
mėnesių lietuviškus
ir pakeitė juos vokiškais. Ne mažesniais tem
pais būtų vykęs ir visos lietuvių tautos naiki
nimas, jei vokiškoji kiaulė būtų įgijusi ragus, 
apie kokius ji svajojo. Jei hitlerininkai ėmė 
daryti manevrus, ėmė saldliežuvauti ir vai
dinti įvairias savivaldybių komedijas, nuda
vė neva praplečią lietuviams teises, tai tik 
todėl, kad Raudonoji Armija pradėjo juos 
skaudžiai mušti, todėl, kad jie buvo privers
ti bandyti jieškoti sau kokios nors paramos 
iš pavergtųjų tautų ir iš lietuvių tautos.

kur to krašto lietuviš- 
išsilaikė šimtmečius, o 
hitlerininkai per keletą 
vietovardžius išnaikino

Hitlerininkų Masinis Teroras Lietuvoje
Nėra žmonių kalboj žodžių, kuriais galima 

būtų apibūdinti hitlerininkų žvėriškumus, jų 
bestiališkus darbus okupuotoj Lietuvoj, Rau
donosios Armijos mušami ir vejami iš Tarybų 
Sąjungos žemių, vokiečiai išsigando, kai išva
duotose srityse buvo keliami aikštėn jų baisių 
nusikaltimų įrodymai, šimtai tūkstančių jų 
nužudytųjų žmonių lavonų. Tada jie suskato 
naikint? savo nusikaltimų pėdsakus ir lavonus 
deginti. To darbo jie griebėsi ir Lietuvoj, sa
vo bukaprotiškume didžiuodamiesi, kad, girdi, 
bolševikai jokių pėdsakų neatras. Bet bergž
džios buvo hitlerinių budelių pastangos pa
slėpti tai, apie ką kiekvienas vaikas žino.

Jau pirmomis karo dienomis hitlerininkai 
pradėjo Lietuvoj masines žudynes. Tos žudy
nės vyko per visą hitlerinės okupacijos laiką, 
jos tebesitęsia dar ir šiandien ten, kur dar te
bėra vokiškieji banditai, šiurpų kaltinimo 
aktą hitlerininkams patiekia Kauno “mirties 
fortai,” Panerių kalvos bei miškai ir daug ki
tų masinių žudynių vietų. Yra nustatyta, kad 
tiktai laikotarpiu nuo 1944 m. sausio ligi ba
landžio 15 d. vokiečiai sudegino 68,600 lavonų 
Paneriuose. Deginimai tęsėsi ilgą laiką, o vis 
dėlto ten surandama dar tūkstančiai vyrų, mo
terų, senelių ir kūdikių lavonų, kurių hitleri
niai budeliai nesuspėjo sudeginti. Ir tokių mil
žiniškų kapinynų pilna Lietuva, beveik kiek
vienas miestas turi savo Panerius. Jau seniai 
žinojome, o čia pasitvirtino duomens, kad ties 
Kauno IX fortu nužudyta daug dešimčių tūks
tančių žmonių. Bet pasirodė, kad tokie pat 
mirties fortai buvo ir IV, ir VI, ir VII fortai. 
Tyrimai, kuriuos atlieka Nepaprastoji Komi
sija vokiškųjų grobikų nusikaltimams tirti, 
suranda vis naujų duomenų apie masinius su
šaudymus. Milžiniškų kapinynų esama Aly
taus, Švenčionių, Marijampolės, Panevėžio, 
Trakų, Krakių, Naujosios Vilnios apylinkėse 
ir kitur. Dar nežinom apie tuos tūkstančius 
aukų, kurios guli Žemaitijos žemėj. Kasdien 
atrandama vis naujų ir naujų kapų, vis naujų 
hitlerinių bestijų sadistiškų nusikaltimų pėd
sakų. Amžiais neužmirš Lietuvos liaudis tų 
hitlerinio maro metų, kurie pavertė Lietuvą 
kapinynų, koncentracijos stovyklų ir kartuvių 
kraštu. Amžiais prakeiktas bus Lietuvoj var
das vokiškųjų grobikų, kurie kėsinosi Lietuvą 
paversti ištisu mūsų tautos kapinynu. Kas 
gali užmiršti Miliūnų, Kernavos, Gumbių, 
Gudelkių, Lazdėnų, Fermos, Trakėnų kaimus, 
kuriuos vokiečiai pavertė pelenų ir griuvėsių 
krūva, o gyventojus išžudė arba išvarė į ka
torgos darbus? Apie vokiškųjų budelių krau
geriškumą visada bylos Pirčiupio kaimo var
das, kuriame jie sudegino 130 žmonių, kur 
mėtė kūdikius į degančius namus ir šaudė iš 
automatų bėgančias iš ugnies moteris.

Pagal apytikres žinias, gautas per frontą, 
mes skaičiuodavom, kad vokiškos okupacijos 
aukų Lietuvoj yra apie 200,000 žmonių, ir toji 
skaitlinė atrodė šiurpiai didelė. Ištikro ji yra 
žymiai didesnė. Nepaprastoji Komisija, atli
kusi vokiškųjų okupantų žvėriškumo tyrimo 
darbą, paskelbs galutinius duomenis apie oku
pantų teroro aukas. Bet jau šiandien galima 
pasakyti, kad tai bus baisios, šiurpios skaitli
nės, kurios prisidės prie jau surinktųjų gau
sių hitlerinių žmogėdrų nusikaltimų įrodymų.

Teisindami savo žvėriškumus, hitleriniai 
budeliai skelbė šaudą komunistus, partizanus 
ir jiems aktyviai pasipriešinančius. Kokį gi 

j nusikaltimą galėjo padaryti 8 metų mergytė 
Marija Saulinaitė ar 9 metų berniukas Anta
nas Ermokaitis, kurie tarp 30 kitų vaikų bu
vo sudeginti Pirčiupy? Kokį nusikaltimą ga
lėjo padaryti kūdikiai, kuriuos tarp tūkstan
čių lavonų atkastus matėme Paneriuose? Kuo 
nusikalto sušaudytieji senelių prieglaudų 
įnamiai ir invalidai? Atsakymas tėra vienas— 
tie šimtai tūkstančių nekaltų žmonių buvo 
kraugeriškos hitlerinės tautų naikinimo poli
tikos aukos. Tarp sušaudytųjų yra įvairių 
sluogsnių žmonės — darbininkai, amatininkai, 
valstiečiai, inteligentai, kunigai. Hitlerininkai 
žudė ir lietuvius, ir žydus, ir rusus, ir lenkus, 
ir įvairių kitų tautybių žmones. 1942 metais 
z .(Tąsa 5-tame puslapyj)

-o

Tarybų Lietuvos 
Pareigūnai

Vilniaus Tiesoje skaitom, 
kad Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos susirinkimas pa
skyrė sekamus pareigūnus:

J. Žiugžda — švietimo 
Liaudies Komisaras

j. Banaitis — Meno Rei
kalų Valdybos viršininkas

J. Vaišnora — Valstybes 
Plano Komisijos pirminink.

V. Vazalinskas — žemės 
ūkio Liaudies Komisaras

A. Drobnis
Liaudies Komisaras

J. Bartašiūnas — Vidaus 
Reikal. Liaudies Komisaras

A. Guzevičius — Valsty
bes Saugumo Liaudies Ko
misaras

S. Tverkus — Valstybes 
Kontrolės Liaudies Komisa
ras.

Finansų

Janoniene Ragina 
Gelbėti Lietuvai
Jau nuo seniai Lietuvai 

Pagalbos Teikimo Komite
tas renka drabužius ir 
siunčia Lietuvos žmonėms. 
Dabar ir kita organizacija, 
kokis ten “bendras fondas” 
jau renka drabužius. Būtų 
geras jų darbas, jeigu jie 
sur?nkę tuos drabužius pa
siųstų Lietuvos žmonėms, 
bet jeigu jie laikys juos su
krovę ir lauks progos, kol 
jie patys galės tuos drabu
žius padalinti.

Tai ar jūs nesate girdėję 
tuos Jėzaus Kristaus žo
džius, kuriuos jis sakė mo
kytiems ir farizėjams, ku
rie norėjo Jėzų apkaltinti, 
kad jis šventadieniais gydo 
ligonius? Jėzus jiems statė 
klausimą: Ar geras dalykas 
yra ligonį gydyti? Jie nie
ko negalėjo atsakyti. Tada 
jis jiems vėl statė klausi
mą: Jeigu jūsų jautis ar 
arklys įpultų į šulinį šven
tadienyje ir jūs jo netrauk
site, tai jis prigers, ar ne? 
Tada ir vėl tie mokytojai ir 
farizėjai negalėjo jam atsa
kyti.

Taip dabar yra ir tarpe - 
Amerikos lietuvių su dra
panų rinkimu. Taigi, jeigu 
iš “bendro fondo” nori pa
gelbėti Lietuvos žmonėms, 
tai dabar turi ir siųsti su
rinktas drapanas, o ne lauk
ti sau patogios progos, nes 
dabar Lietuvoj jų yra dide
lis reikalas.

Jūs galite nesutikti su e- 
sama ten valdžia, tai jūsų 
reikalas, bet kodėl jūs turi
te kenkti Lietuvos žmonėm, 
kodėl pykti ant savo gimi
nių? Aš manau, kad visi ten 
turime giminių. Ar jūsų šir
dyj nebėra jau nei kibirkš
tėlės meilės linkui Lietuvos 
žmonių ? Juk jų daug be pa
stogės ir drabužių liko, vo
kiečiai viską išplėšė.

O gal jūs renkate tik tam, 
kad netektų 
Lietuvai Pakalbtos Teikimo 
Komitetui, 
siunčia? Ar 
jums savųjų 
voj, kad taip darote? Ten 
dabar. viešpatauja dideli 
šalčiai ir pagalba labai rei
kalinga. Kurie esate gimę 
Amerikoj, tai nežinote, ko
kios žiemos būna Lietuvoj, 
bet kurie esate iš ten atva
žiavę, tai žinote tuos šal
čius. M. Janonienė.
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PATAISA

5 dabar 
era gaila 

įminiu Lietu-

drabužiai

i

Lietuvos žmonėms Dovanų 
surašė buvo pažymėta, kad W. 
Skeistaitis, Newarke, N. J., da
vė $25. Tai klaida. Reikėjo bū
ti: W. Skeistaitis ir L. Luč- 
kauskas, $25. Savininkai Lietu
vių užeigos, ^Newarke.

LPTK.
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

Paruošė D. M. šolftmskas.

(Tąsa)
Sovietų radijas pranešė, kad vokiečiai 

daugiau kaip ištisus paskutinius metus 
atkasinėjo nužudytųjų lavonus ir degi
no juos. Bet palaikai žmogių kaulų ir 
pelenų užsiliko smėlyje< Nepavyko hit
lerininkams paslėpt \ių žmogžudystės 
pėdsakus. /

“Per trejus metus su viršum vokiečiai 
įsiveržėliai mūsų žemėje vykdė savo po
litiką, siekiančią išnaikinti vietinius gy
ventojus”, sakė vienas iš lietuvių atsto
vų, Gedvilas, Tarybinės Lietuvos prem
jeras: “Hitleriniams banditams bus pil
nai atsiteista už jų piktadarystes. Jau 
netoli valanda, kad jiems bus atkeršyta, 
ir priešai taps visiškai sunaikinti.”

Taip buvo Kaune, Vilniuj, Alytuj, taip 
buvo visoj Lietuvoj. Priešų užpuolimas, 
sauvaliavimas ir žiaurumas suburė lie
tuvius talkon ir s&ukė šventon kovon už 
laisvę. ,
Lietuvių Liaudis Stoja į Partizanų Karą

Žvėriškas hitlerininkų užpuolimas ant 
Lietuvos, baisus žmonių ir turto naiki
nimas, lietuvių miestų vokiškai krikšti
jimas ir pačios Lietuvos vardo panaiki
nimas, tūkstančiais žmonių žudymas ir 
šimtais tūkstančių trėmimas į Vokietiją 
iššaukė nuožmią lietuvių tautos žūt-būti- 
nę kovą prieš vokiečius. Garsioji poetė 
Salomėja Nėris* apie tą padėtį sako, ei
lėse:

“Kas sudrumstė padangę ramią
Gaisrais bombanešių baisiais?
Kas taip išniekino mūsų žemę?
Ko miestai virto griuvėsiais?”
Į tai lietuvių liaudis vieningai atsakė, 

kad vokietys užpuolikas, tas amžinasis 
lietuvių tautos priešas, prieš kurį šimt
mečius kovojame, kad išlaikyti savo tau
tą, tautinę laisvę ir kultūrą.

Ir tūkstančiais lietuviai ėjo į miškus, 
organizavo partizan. būrius, kaip pareiš
kė “

“Keršytojas” nuleido nuo bėgių arba su
sprogdino 15 vokiečių traukinių.

Kitoj vietoj žemaičiai partizanai į sa
vaitę laiko nuleido nuo bėgių 17-ka vo
kiečių karinių traukinių, ėjusių į frontą 
su tankais ir amunicija, sunaikino 250 
vokiečių kareivių, pačiupo apščiai kulka- 
svaidžių ir kitų , ginklų.

Vienoj vietoj nacių žandarai buVo už
puolę ant valstiečių, tai atvyko partizanų 
būrys “Pirmyn”, apsupo vokiečius, 30 
policininkų ir žandarų užmušė, pačiupo 
18 šautuvų, 4 automatus ir kitokių gink
lų. Veikė “Mickevičiaus” vardo partiza
nų būrys ir kiti.

Šiemet, kada naciai pamatė, kad jiems 
Lietuvoj ilgai teišsilaikyti, tai pradėjo 
surašinėti gyvulius, kad išvaryti į Vo
kietiją. Valstiečiai ėmė gyvulius slėpti į 
miškus. Alytuj, Kaune ir kitur naciai 
pradėjo gaudyti jaunesnius žmones. To 
pasekmėj lietuvių jaunimas bėgo į miš
kus ir dar daugiau sutvirtino partizanų 
būrius. Vietomis ir kunigai prisidėjo 
prie partizanų.

Kada Raudonoji Armija ir lietuvių 
pulkai laisvino Lietuvą iš nacių vergijos, 
tai Lietuvos partizanai daug pagelbėjo 
toj kovoj.

Antanas Venclova savo eilėraštyje 
“Plėšikams iš1 Berlyno” jau daug pir
miau numatė juodą priešų galą, kada jis 
sakė :

“Jūs dingsite, kaip dingsta rauplės, 
šiltinė,

Kaip dingsta cholera ir maras.
Jūs jį pagimdė te, ir jis jus pražudys— 
Sukeltas jūsų — karas!”

Milwaukee, Wis.

Pet
ras Ežerskis. Partizanai kovojo pagrįžu
siai. P. Ežerskis sako:

“Vokiečiai nedrįso pasirodyti Lietu
vos miškuose smulkesniais būriais. Jie 
bijo partizanų ir ne be pamato. Partiza
nai apginkluoti ne vien šautuvais, auto
matais ir kulkosvaidžiais, bet ir mino
svaidžiais. Nemaža turime būrių, ku
riuose kiekvienas partizanas turi auto
matą.” z

Partizanai mokėjo veikti, o Lietuvos 
darbininkai ir valstiečiai jiemš teikė ži
nias, pagalbą ir su jais stbvėjo. “Vals
tiečiai ne tik padeda partizanams, —sa
kė Petras Ežerskis, — bet negausiai sto
ja į partizanų eiles. Per dvi pastarąsias 
savaites į mano vadovaujamą būrį atvy
ko 22 valstiečiai. Jie visi buvo pabėgę 
nuo hitlerininkų vergų medžiotojų.”

Iš karto naciai ir jų pakalikai Kubiliū
nai bandė nuneigti Lietuvoj partizanų 
kovą prieš hitlerininkus, bet vėliau jau 
negalėjo nutylėti, net hitlerininkų lei
džiami laikraščiai pradėjo rašyti apie 
partizanų kovas. Rašė ir “Karys” iš lie
pos 28 d., 1943 m.

Liepos 7 d., 1943 metais įvyko aštri ko
va tarpe lietuvių partizanų ir hitlerinin
kų Jūžintuose, Rokiškio apskrity j. Šio
se kautynėse užmušta didelis skaičius 
vokiečių.

Liepos 12 d., 1943 m., partizanai susi
kirto Aišenų srityje, kur buvo daug už
mušta vokiečių ir jų policininkų, kurių 
vardus paskelbė einąs Vilniuj laikraštis.

Liepos mėnesį, 1943 metais, tik “Žal
girio” būrio partizanų vienas junginys 
susprogdino arba nuo bėgių nuleido 12 
■hitlerininkų karinių traukinių su karo 
technika ir kareiviais.

Lietuvių partizanų būriai veikė Dzū
kijoj, Suvalkijoj, Aukštaitijoj, Žemaiti
joj ir Klaipėdos krašte.

• Žemaičiai partizanai, 11944 metais, ant 
vieno vieškelio nušovė nąokf generolą 
veji Bezikis ir šovikąi pabėgo. Naciai toj 
srityj pastatė stipri ~ 
kus buvo susprogd

ą, bet netru- 
htas karinis trauki

nys ir užmušta 130 nacių kareivių ir 
oficierių.

Kitoj vietoj partizanai užmušė na
cių slaptos policijos kapitoną Langę. 
Plačiai buvo žinomi partizanų būriai 
“Žemaitija” ir “Keršytojas”. Pirmasis 
partizanų būrys į trumpą laiką nuvertė 
16-ką vokiečių karinių traukinių, sus
progdino 3 gelžkelių tiltus, išardė daug 
bėgių iu telefonų bei telegrafo laidų.

LIETUVIŲ PULKAI KOVOJ
Negalėjo masiniai pasitraukti Lietu

vos gyventojai gilumon Sovietų Sąjun
gos, nes Hitlerio mechanizuotos jėgos į 
kelias dienas pavergė Lietuvą. Bet kas 
suspėjo pasitraukti kartu su Lietuvos 
Tarybų vyriausybe, tie organizavo So
vietų Sąjungoj darbą išlaisvinimui Lie
tuvos iš baisios nacių vergijos.

Balandžio 26 d., 1942 metais; Maskvoj 
įvyko. Lietuvių Tautos Atstovų Konfe
renciją, kuri padėjo planus veiklai. Ją 
sekė kitos. Tuojau buvo suburiami lie
tuviai daugiau į daiktą, atidarytos vai
kučių mokyklos; mokyklos, kur ruošė 
būsimus naujus kadrus. Vyrai ir mote
rys energingai stojo į gamybos darbą, 
organizavosi lietuvių raudonarmiečių da
liniai, kovojanti eilėse Raudonosios Ar
mijos. Buvo sukelta pinigų ir įgyta karo 
lėktuvų eskadrilė, kuri pavadinta “Ta
rybų Lietuva”, išleista daugybė brošiūrų 
ir milijonai lapelių, užmegs ta ryšiai su 
nacių pavergtais Lietuvos gyventojais. 
Lietuviai rašytojai dirbo sunkiai. Jie 
apščiai informavo ir amerikiečius apie 
Lietuvos padėtį. Ir visas tas darbas buvo 
atliktas vadovystėj tarybinės vyriausy
bės ir partijos veikėjų.

Lietuvių raudonarmiečių daliniai jau 
1943 metais Oriolo mūšiuose gerai pasi
rodė ir kirto skaudžių smūgių amžinie
siems lietuvių tautos neprieteliams vo
kiečiams. Jie kovojo ir jautė, kad kiek
vienas atkariautas kilometras Sovietų 
Sąjungos žemės vis arčiau juos veda prie 
Lietuvos.

— Lietuvą!... Lietuvą... Mūsiškiai už
ėmė Lietuvą!.... Išvaduota Lietuva! — 
džiaugėsi lietuviai kovūnai Oriolo srityj; 
kada jie išlaisvino kaimą, pavadintą 
“Litva” (Lietuva).

Aišku, kokis didelis jų troškimas bu
vo greičiau pasiekti Lietuvos žemę ir su
vesti su budeliškais hitlerininkais są
skaitas, kurie per eilę metų žudė ir kan
kino Lietuvos žmones. Poetas A. Dagilis 
savo eilėse, užvardintose “Kovūno Prie
saika Tėvynei” išreiškė jausmus lietuvių 
kovūnų Raudonosios Armijos daliniuose 
sekamai:

Laisvinimo Tavo artėja diena: 
Laikas mūs širdžiai brangus.
Ir už tai, Tėvyne, mintis tik viena: 
Nušvis Tavo juodas dangus.
Apvalysim Tave nuo priešo žiauraus, 
Tavąsias lankas ir sodus;
Nors nuo mūsų kraujo ir žemė paraus: 
Nutrenksim grobikų klodus...
Kaip lietuvių daliniai kovojo, matome 

iš pareiškimo generolo Macijausko Vil
niuje. Jis sakė:

(Bus daugiau) . .

Cudahy Bros, mėsos pakavi
mo dirbtuvės bosai manė, kad 
jų niekas negali kontroliuoti. 
Nors jie padarė sutartį su 
UPW (CIO) vienetu 40, kur 
buvo WLB užtvirtinta, bet vis- 

-tiek jie nesiskaitė ir nepifdė 
savo pažadų.

Matomai, kompanija manė, 
kad darbininkai nepakęs jų 
sauvaliavimo ir išeis į streiką. 
Bet taip nebuvo, unija pilnai 
išlaikė savo pažadą nestrei
kuoti. Ji kreipėsi į WLB ir 
žmones. Tai yra, unija kreipė
si į Piliečių Komitetą. Abudu 
kongresmanai Wasiliewski ir 
McMurray palaikė darbininkus 
ir kreipėsi į valdžios viršūnes, 
kad šios kompanijos elgėsis 
būtų valdžios sulaikytas. To 
viso pasekmė: Gruodžio 8 d. 
valdžia paėmė dirbtuvę kon
troliuoti. šį žygį darbininkai 
sutiko patenkintai ir sudėjo 
pažadus, kad jie stengsis dar 
daugiau duoti produkcijos ir 
išlaikyti pažadus nestreikuoti.

Harold Nelson, 40 vieneto 
prezidentas, štai ką pasakė:— 
Armijos paėmimas dirbtuvės į 
savo rankas reiškia naują lai
mėjimą darbo unijų ir užmez
gimas didesnio giminingumo su 
šalies valdžia. Pirmiau žmo
nės manė, kad darbininkų rei
kalavimas įvykdoma tik per 
streiką ir kovą, o ne įstatymų 
pagelba, dabar pasirodo, kad 
tai būta klaidingo supratimo.

Aš manau, kad Armijos pa
daryti žygiai pilnai užsitar
naus UAW atnaujinimo pasi
žadėjimo nestreikuoti.

Suprantama, kad tie Armi
jos žygiai varsto kapitalistų 
širdis, ir jie sugalvos kokius 
būdus, kad vėl kenkti darbi
ninkams. Tąčiąų kąs„ liepia ,šį 
laimėjimą, I mes darbininkai 
jaučiamės daug atsiekę unijos 
kovoj prieš - darbdavius.

Netenka abejoti, kad dar 
daugiau suorganizavus darbi
ninkus į unijas ir jose išrinkus 
teisingus vadus, greit sulauksi
me geresnių sąlygų darbe ir 
tinkamesnio mokesties už dar
bą.

Neapsvaigkime laimėjimais, 
bet stokime kiečiau ir tvirčiau 
į unijų organizavimo darbą ir 
abelnai švietimą politiniai dar
bo liaudies.

Darbininkas.

Binghamton, N. Y.
Gruodžio 12 d. susižeidė 

Mrs. Agota Bubienė, krisdama 
laiptais į skiepą. Ji tapo nu
vežta į Johnson City ligoninę. 
A. Bubienė yra delegatė nuo 
Darbininkų Susišelpimo Drau
gijos į Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto skyrių. Ji pati 
aukavo ir nuo kitų gelbėjo 
rinkti drabužių. Taipgi, ji yra 
.Moterų Skyriaus narė. Kam 
laikas pavėlina, tai aplankyki
te ją. Nuo savęs vėlinu jai 
greitai pasveikti.

Gruodžio 9 d. lankėsi myli
mi svečiai, P. D. Kvalkauskai, 
iš Zion Grove-Shenandoah apy
linkės pas savo dukrą A. Za- 
rauskaitę ir gimines V. E. Če
kanauskus.

Buvo ir pas mus užėję. Pa
sikalbėjome apie dienraščio 
Laisvės ir LDS vajų, taipgi Lie-

tuvos žmonėms pagalbos rei
kalą. Jie paramai Lietuvos 
žmonių paaukavo $3.

Gruodžio 15 d. apsilankė 
draugai N. ir A. Yudikaičiai, 
pasimokėjo prenumeratą už 
Laisvę ir Lietuvos vaikučių pa
galbai paaukavo $1.

Iš Buffalo miesto lankėsi 
Stefanė Viežiutė — Evans su 
savo mažyte dukrele pas tė
vus, brolį Petrą, tetulę V. Ka
minskienę. Malonu buvo susi
tikti.

J. K. Na Valinskienė.

KĄ SAKO IR RAŠO 
KRIENAS

Entuziazmas yra darbin
gumo ir energijos termo
metras.

Žmogus be energijos ir 
entuziazmo — gyvas nabaš- 
ninkas.

Energija paeina iš maisto 
ir gyvena kūne; entuziaz
mas — iš energijos, gyvena 
dvasioje.

/J ‘ y .• '4..

Washington. — Neęficia- 
liai pranešama, kad Sovietai 
netrukus pradėsią naują di
dį ofensyvą prie| Prūsiją..

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turimo

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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.

Į NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ 4

! Mes egzaminuojant akis, rašome receptus,
!• X.- .'' nupieštam planus
[ Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

(Mes esame darę regėji- 
mo pataisymus viršaus 
500 daktarą ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- Pg 
gi jų šeimoms ir jų pa- 
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.

4. 4
. x '. .r. . X

BROOKLYN, N.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
Jiį • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000. 

n nRGUf® II • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

workers Ting 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, Nu Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nario.

Mano vardas............................................................................-............

Antrašas............................................................................................ —

| Lietuvių Kuro Kompanija
J. Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam
MĮ kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

W Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuo 
įL «e turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis

f Tru- Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. 9 BROOKLYN. N. Y 

Telefonas EVergreen 7-1661GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

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

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spinduliU 
kraujo ir šlapumo ištyrimai sutfeikia 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.

(Įsist. 28 m.)

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110



Lietuvos Žemių Išvadavimas ir
Lietuvos Kelias į Naują Ateitį

(Tąsa nuo 3-čio pus.) 
vokiečiai paskelbė sušaudę kaipo įkaitus 400 
žmonių Švenčionių apskrity. Iš tikro jie išžu
dė ten ištisos apylinkės gyventojus, tūkstan
čius žmonių, nežiūrėdami nei amžiaus, nei ly
ties, nei tautybės. Yra žinoma faktų, kad vo
kiečiai šaudė susirgusius šiltine, vadindami 
tai vieninteliu būdu epidemijai užkirsti. Kas 
gali, kas pajėgs nu pasakot ir aprašyt visas tas 
vokiškos okupacijos baisenybes, kurių daugelį 
žino kiekvienas Lietuvos žmogus, kurias visas 
reikia užfiksuoti, surinkti. Mūsų pareiga yra 
ant tų masinių žudynių kapų pastatyti pamin
klus, kurie visada primintų apie baisybes, at
neštas fašizmo ir tautų neapykantą sėjančios 
ideologijos.

Stengdamiesi išblaškyti lietuvių tautą ir 
panaudoti lietuvius kaip reikalingą jiems ka
ro metu darbo jėgą, vokiečiai daugybę jų iš
varė į Vokietiją, į įvairius darbus pafrontėj 
ir okupuotuose kraštuose. Tokių išvarytų iš 
tėvynės vyrų ir moterų skaičius dar nėra nu
statytas, bet apytikriais spaudoj patiektais 
duomenimis jis siekia apie 150,000, iš kurių 
daugelis žuvo nuo bado ir bombų.

bų Lietuvos įkūrimas, lietuvių tauta neišven
giamai būtų įstumta į tą nelaimingą ir gė
dingą padėtį, kurioj atsidūrė Suomija, Veng
rija, Rumunija ir kiti hitlerinės Vokietijos 
vasalai, būtų įkinkyta į hitlerinį karo-vežimą, 
kurs dabar rieda į bedugnę.

Būdama tarybine respublika, būdama Ta
rybų Sąjungos respublikų šeimos lygiateisiu 
nariu, Lietuva atsistojo toj barikados pusėj, 
kuri kovoja tarybinių tautų vardu, visos kul
tūringosios ir laisvosios žmonijos vardu, prieš 
pikčiausiąjį žmonijos priešą vokiškąjį fašiz
mą, dalyvauja šventame tarybinių tautų tė
vynės kare dėl savo tautos išvadavimo, dėl 
tarybinių žemių išvadavimo, dėl tiesos ir lais
vės laimėjimo, dėl hitlerizmo sutriuškinimo.

Waterbury, Conn. Bridgeport, Conn. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Vokiečiai Laike Lietuvius Žemesnės Rūšies 
Žmonėmis

Kartu su tuo masiniu Lietuvos žmonių žu
dymu ir trėmimu vokiečiai vykdė Lietuvos 
kolonizaciją. Jų pačių paskelbtais duomeni
mis Lietuvoj jau įsikūrė daugiau.kaip 30,000 
vokiečių .kolonistų, apsėdusių geriausią mūsų 
žemę, pagrobusių geriausius ūkius, iš kurių 
lietuviai buvo išvaryti. Kaip alkanos žiurkės 
suplaukė į Lietuvos miestus vokiečių pirkliai, 
pramonininkai ir įvairūs vertelgos, iš kurių 
kiekvienas jautėsi “viršžmogiu” ir į “litauerį” 
žiūrėjo kaip į savo pastumdėlį vergą. Prie ge
riausių krautuvių, valgyklų, restoranų ir vieš
bučių iškabintieji užrašai “Tiktai vokiečiams” 
nuolat priminė, kad šio krašto šeimininkams 
lietuviams lemta būti parijais, žemesnės rū
šies piliečiais savo tėvynėj. Paskutinis vokiš
kas idiotas turėjo teisę į dvigubai didesnes 
maisto normas, kaip lietuvis profesorius. Lie
tuvos valstietis buvo paverstas vokiečių bau
džiauninku ii’ laukė savo eilės, kada jis bus iš 
savo ūkio išmestas.

Visi tie reiškiniai liudija apie vieną — hit
lerinė okupacija grėsė lietuvių tautai pavirsti 
priešmirtine agonija.. Savo grobuoniškos pro
gramos “Deutschland ūber alles” vedini, su
kūrė žvėrišką rasinės ir tautinės nelygybės 
teoriją, skelbdami galvažudžių šūkį “mums 
reikia teritorijos, o ne žmonių,” vokiškieji hu
nai į visas kitas tautas žiūrėjo kaip į mėšlą, 
ant kurio turi išaugti vokiečių gerovės rojus. 
Pataikavimu žemiausiems vokiečių geiduliams 
iškilę į valdžią vadinamųjų nacionalsocialis
tų vadai apginklavo vokiečius baisiausiu gink
lu — teise be atodairos žudyti, ir naikinti vi
sus ir viską vokiečių tautos viešpatavimo la
bui. Kraugerys Hitleris atvirai paskelbė: “Aš 
atleidžiu žmogų nuo žeminančios chimeros, 
kuri vadinasi sąžinė. Sąžinė, kaip ir mokslas, 
žaloja žmogų. Aš turiu tą pirmenybę, jog ma
nęs nesulaiko jokie teorinio ar moralinio po
būdžio samprotavimai.” O banditas Geringas 
•ciniškai sako: “žudykite kiekvieną, kas prieš 
mus, žudykite, ne jūs atsakote už tai, 6 aš, 
todėl žudykite.”

Lietuvi! Nueik į Kauno “mirties fortus,” 
\Queik į Panerių kalnus, pažvelgk į daugybę 
išbarstytų po visą Lietuvą kapinynų, kuriuose 
guli šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių, ir dar 
kartą pajausk, kokią baisią ateitį ruošė lie
tuvių tautai vokiškieji grobikai savo “naujo
joj Europoj,” ir tada dar ryškiau suprasi, iš 
kokio pavojaus išgelbėta lietuvių tauta dėka 
Raudonosios Armijos pergalių.

Seimas paskelbė 
Respublika, lais- 
Sąjungos Respu- 
ypatingai galime

Tarybų Lietuvos įkūrimo Reikšme Lietuvių 
Tautai

Lietuvių tautos išgelbėjimas ir išvadavi
mas neatskiriamai susijęs su istoriniais 1940 
metų įvykiais, kada visuotinu balsavimu vie
ningai išrinktasis Liaudies 
Lietuvą Tarybų Socialistine 
vu noru įeinančia į Tarybų 
biikų šeimą, šiandien mes
įvertinti, milžinišką to įvykio reikšmę lietuvių 
tautai ir. jos likimui. Kas būtų su Lietuva, 
jei ne tas didysis istorinis sprendimas, jei 
Lietuva būtų likusi fašistinė ar plutokratinė 
respublika? Smetoninės Lietuvos buvusieji di
plomatai atvirai išdėstė apie 1939 metų rugsė
jo mėnesį buvusio smetoninio pasiuntinio 
Škirpos iš Berlyno atvežtus Hitlerio pasiūly
mus, apie Copote, ties Dancigu, pradėtas de
rybas tarp hitlerinės Vokietijos ir smetoninės 
Lietuvos vyriausybių atstovų, kuriose derėtasi 
dėl Lietuvos pardavimo Vokietijai. Tik Tary
bų Sąjungos vyriausybės įsikišimas ir Raudo
nosios Armijos įgulų įvedimas į Lietuvą išgel
bėjo lietuvių tautą nuo vokiečių okupacijos 
jau 1939 m. To paties tikslo — pavesti Lietu
vą hitlerininkams — siekė ir vėlesnės fašisti
nės Lietuvos vyriausybės provokacijos. Joms 
galą padarė 1940 metų birželio — liepos mė
nesių įvykiai, kurių pasėkoj Lietuvos liau
dis nušlavė nekenkiamą fašistinį režimą. Nu
sikalstama politika, kurią varė smetoninės 
Lietuvos vyriausybė, neišvengiamai stūmė lie
tuvių tautą į hitlerines pinkles. Jei ne Tary-

Didvyriškoji Lietuvos Partizanų Kova Prieš 
Hitlerinius Pavergėjus

Po Tarybų Lietuvos vėliava susitelkė liau
džiai iki galo ištikimos jėgos, pasiryžusios gin
ti lietuvių tautos garbę ir gyvybę. Dar 1941 
metais, kada padėtis atrodė beviltiška, kada 
hitlerininkai triumfuodami klykavo, girdamie
si sunaikinę Raudonąją Armiją ir per žiūro
nus matą Maskvos bokštus, Lietuvoj skambė
jo tarybinių partizanų šūviai, primindami, 
kad gyva ir nepalaužta, kovojančioji Tarybų 
Lietuva.

Tarybų Lietuvos partizanų didvyriškose ko
vose prieš amžinuosius lietuvių priešus vo
kiškuosius grobikus atgimė Žalgirio Lietuvos 
dvasia. Tarybų Lietuvos partizanų žygiai kė
lė siaubą ir sumišimą hitlerininkų tarpe, jie 
kėlė viltį ir pasitikėjimą pas doruosius pa
triotus. Tarybinių partizanų judėjimas išaugo 
į tikrą Lietuvos liaudies partizaninį karą prieš 
okupantus. Tūkstančiai pasiryžėlių atėjo į par
tizanų būrius, negalėdami ramiai žiūrėti į hit
lerininkų daromas skriaudas Lietuvos žmo
nėms, negalėdami pakelti mūsų tautos nieki
nimo ir jos teisių pažeidimo.

Tarybinių partizanų svarbiausios jėgos šal
tinis buvo jų gilus ir glaudus ryšys su liau
dies masėmis. Liaudis ir visi nuoširdūs pa
triotai iš plačiausių sluogsnių rėmė mūsų par
tizanus, matė juose tikrus savo krašto ir jos 
darbo žmonių laisvės gynėjus, tikrus liau
dies keršytojus. Todėl partizanai visur at
rasdavo prieglaudą ir faktiškoj tarybinių par
tizanų valdžioj buvo daugelis vietovių, kur’ 
hitlerininkai nedrįsdavo net pasirodyti ir lin
dėdavo pylimais ir spygliuotom vielom apsup
tose tvirtovėse.

Hitlerininkai ne kartą bandė išnaikinti ta
rybinius partizanus, siųsdavo prieš juos di
deles ginkluotas pajėgas su artilerija, avia
cija, net su tankais. Tačiau patys hitlerinin
kai turėdavo pripažinti, kad prieš partizanus 
ir hitlerinė kariuomenė, ir policija yra be
jėgė. O partizanų kovos rezultatus hitlerinin
kai kasdien jautė ant savo kailio. Tais rezul
tatais buvo šimtai susprogdintų kariškų trau
kinių su tūkstančiais vagonų, gabenusių ka
ro medžiagą ir gyvąją karo jėgą, daug tūks
tančių išnaikintų hitlerininkų, daugybė išar
dytų tiltų, sunaikintų auto mašinų, susprog
dintų sandėlių su karo medžiaga.

Apie "Tarybų Lietuvos partizanų kovą daž
nai skelbdavo Tarybinis Informacijų Biuras. 
Po visą Lietuvą ir toli už jos ribų pagarsėjo 
savo kovine veikla “Žalgirio,” “Vilniaus,” 
“Margirio,” “Liaudies keršytojo,” “Už tėvy
nę,” “Gedimino,” “Adomo Mickevičiaus,” 
“Kosto Kalinausko,” “žemaitės,” “Vlado Ba
rono” ir dešimtys kitų partizanų būrių. Par
tizaninės kovos nevystančios garbės raidėmis 
įrašė į ^Lietuvos liaudies laisvės kovų istoriją 
daugelį-karžygių vardų, kuriuos lietuvių tau
ta visada minės greta senovės Lietuvos karžy
gių, kovojusių prieš vokiškuosius grobikus. 
Tai Tarybų Sąjungos Didvyrė Marija Melni- 
kaitė, narsiai kovojusi, iškentėjusi baisias 
kančias gestapo rūsy ir žuvusi su nepalaužta 
dvasia, su Stalino ir Tarybų Lietuvos vardu 
lūpose, su tarybinio patrioto- išdidumu ir pa
nieka hitleriniams šunims. Tai partizanų bū
rio vadas Šimėnas, vienas pirmųjų iškėlęs par
tizaninės kovos vėliavą. Tai didvyriškai žuvę 
partizanų žygiuose Lietuvos Komunistų Parti
jos (bolševikų) Centro Komiteto Sekretorius 
TSRS Aukščiausios Tarybos deputatas Mes- 
kupas, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko pavaduotojas Domas 
Ročius.

Tai Vladas Baronas, didvyriškai kovojęs iki 
paskutinio šūvio, nudėdamas kelioliką hitleri
ninkų ir kartu su savo draugais, Sla/pšiu ir 
Vilimu, žiauriai pakartas Kaune. Greta seno'- 
vės Margirio minės lietuviai partizaną Albinų,, 
kurs, nenorėdamas gyvas pasiduoti, mete po 
kojų sprogstamąją medžiagą, žūdamas pats 
ir .kartu išsprogdindamas keletą jį apsupusių 
vokiečių. Didvyrių pirmose eilėse stovi parti
zanų vadas Kurmelis - Urbonavičius, kuris 
pats asmeniškai ir drauge su savo būriu su
sprogdino 37 vokiečių ešelonus. Atžymėdama 
mūsų partizanų kovos nuopelnus, Tarybų Są
jungos vyriausybė apdovanojo daugelį mūsų 
partizanų Tarybų Sąjungos ordinais. Lenino 
ordinu apdovanoti partizaninio judėjimo žy
mūs vadovai, Liaudies Komisarų Tarybos Pir
mininko pavaduotojas deputatas 
šumauskas ir publicistas Henrikas 
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Motiejus
Zimanas.

Hitleriškai Puola Sovietą 
Sąjungą

Lietuviški kryžiokai, arba 
taip vadinama “taryba” suren
gė prakalbas 17 d. gruodžio, 
švento Juozapo parapijos sve
tainėj. Garsino, kad kalbės 
kunigas J. Valantiejus, kun. 
Jonas Bakšys iš Rochesterio, 
J. Laučka iš Brooklyno.

Nuėjau į svetainę laiku, bet 
žmonių dar buvo mažai. Kiek 
palaukus štai ateina P. Vilei
šis, Devenienė, Orentas, tai 
vietiniai lietuvių vienybės ar
dytojai.

Netrukus kokia tai moteriš
kė atidarė susirinkimą ir pa
kvietė Alekšį su jo vadovauja
mu choru padainuoti, kelios 
ypatos susirinkę sugiedojo 
Amerikos himną ir “Lietuva 
Tėvynė Mūsų.”

Garsintų kalbėtojų vis nesi
mato, tai iššaukė kun. Bagu- 
šą, vikarą Šv. Juozapo parapi
jos. Jis aiškino, kad prakal
bos sušauktos svarbiam tiks
lui — “Lietuvai gelbėti.” Na
gi, mislinu, kaip Hitleris Lietu
vą buvo pavergęs ir žmones 
šaudė, tii jie nesirūpino, o da
bar, kaip jie čia “gelbės”?

Jam pabaigus, perstato ad
vokatą Jurgėlą iš New Yor- 
ko, vedėją tų “informacijų” 
biuro, kuris “informuoja” vis
ką prieš Amerikos talkininkę 
—Sovietų Sąjungą, — skelbia 
goebbelsišjtą propagandą.

Na, ir 'pradėjo jis Hitlerio 
giesmę, būk Sovietai kankino 
lietuvius, {kaip vežė į Sibirą, 
net šimtais tūkstančių žmones. 
Ir kada vėl Raudonoji Armija 
atėjo išlaisvinti Lietuvą, tai 
būk šimtai Lietuvos patrijotų 
pabėgo į Švediją, bet nepasa
kė, kiek tūkstančių jo vien
minčių pabėgo pas Hitlerį į 
Berlyną. Malė ir malė nacių 
pasakas prieš Sovietų Sąjun
gą, Amerikos talkininkę, kuri 
tiek daug žmonių neteko ko
voj už mūsų laisvę ir kuri ir 
dabar sunkiausią karo naštą 
neša, bet tiksliai užtylėjo, kad 
Hittleris su savo razbaininkais 
Lietuvoj nužudė 465,000 žmo
nių, šimtus tūkstančių lietuvių 
išvežė katorgos darbams į Vo
kietiją, kurių didelė dalis ten 
buvo ir dar bus užkankinti.

Ta jo kalba, nukreipta ar
dyti Jungtinių Tautų vienybę, 
pabodo klausytojams ir jie 
pradėjo viens po kitam eiti iš 
svetainės. O ponas Jurgėla nuo 
niekinimo Sovietų Sąjungos 
jau perėjo prie gyrimo savo 
“informacijų” biuro, barėsi, 
kad negana pinigų duoda, rė
kė, kad jam reikia pinigų, pi
nigų “informacijoms” ir leisti 
brošiūras, žinoma, taip pat 
goebbelsiškas.

Tuojau pradėjo rinkti au
kas to biuro palaikymui. Vė- 
.liau skelbė, kad surinko $86.

Paskui vėl šaukė kovoti už 
Lietuvą, ir vėl tvirtino, kad jau 
“veltui,” bet vis tiek kovoki
me, tai “nors ant širdies bus 
geriau.” Plūdo Lietuvos dabar
tinę tvarką, Paleckio valdžią, 
einančius lietuvių laikraščius.

žmonės jau pradėjo grupe
lėmis eiti laukan, patys savo 
tarpe kalbėdami Lietuvos rei
kalu, aiškindamiesi, kad ponai 
“verkia, nes neteko šiltų vie
tų” ir “negalės viešpatauti ant 
žmonių sprando.” Tada pirmi
ninkė paskelbė, kad pasiųs re
zoliuciją Amerikos valdžiai.

Tą rezoliuciją vėliau pama
tėme vietos anglų dienraštyje, 
kur sako, būk “400 žmonių 
vienbalsiai priėmė.” Tai did
žiausia netiesa!

Taip jie visada daro. Keli 
metai atgal irgi jų vadukai 
buvo pasiuntę rezoliuciją visų 
Waterburio lietuvių vardu. 
Mat, kaip jie nesiskaito su Lie
tuvos žmonių valia, taip nesi
skaito ir čia su žmonių valia, 
kalba jų vardu ir tiek. Bet ne
toli nueis! Ir tie, kurie dar ti
ki jų hitleriškoms pasakoms, 
greitai pamatys, kam šie po
nai fašistų reikalus gina pri
sidengdami Lietuvos “gelbėji
mo” tikslais.

Stasys.

Motina ir Sūnus Mirė nuo Ap
deginto; Tėvas su Sūnum Li
goninėj—Kritiškoje Padėtyje

Panedėlyje, gruodžio 18, 
naktį, čia įvyko štai kokią šei
myniška tragedija: Kilus gais
rui iš aliejumi (kerosina) kū
renamo pečiausj tapo apde
ginta visa Durnų šeima. Mote
ris, Yvonne Dumas, 29 metų 
amžiaus ir jos sūnus Herma
nas, 10 metų amžiaus — nu
gabenti Milfordo ligoninėn, 
tuojau mirė nuo apdegimo. 
Pats šeimininkas, Hermanas 
Durnas, 34 metų amžiaus ir jų 
dukrelė Betty A. Durnas, 8 me
tų amžiaus, randasi toje pačio
je ligoninėje kritiškoje padė
tyje.

Gaisras kilo iš aliejinio pe
čiaus, kuris, kaip ugniagesių 
inspektorius patikrinęs nusta
tė, buvęs sugedęs, nenustaty
tas kaip reikią, o tas pečius 
buvęs apačioje. Viršuje gi Du
rnai turėję miegamuosius kam
barius. Tad gaisrui kilus, jie 
negalėję pasprukti. Tik pats 
Durnas išspyręs langą, nors ir 
apdegęs, bet iššoko į lauką; 
taipgi ir virš minėtą mergaitę 
su savim pasigriebė; taipgi ir 
motina Dumienė su sūnum iš
šokę per tą patį langą.

Keisčiausias dalykas,* kad 
lygiai du metai atgal, šių 
žmonių duktė 2 metų amžiaus 
ir tos mergaitės mažiukė pus
seserė Rutha, 4 metų amžiaus, 
buvo paliktos prižiūrėti 16-kos 
metų amžiaus berniukui ir, ki
lus taipgi gaisrui, — abi mer
gaitės buvo apdegintos ir už- 
troškintos. Tada tėvai iš kaž 
kur sugrįžę rado abi negyvas. 
Bet tėvai nuo to, atrodo, ne
pasimokino, kaip reikia būti 
atsargiems su gaisru.

Petras.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ir vis tik todėl, kad Liubli
no Lenkų Komitetas sutinka, 
kad Lenkijos rubežiai sektų 
Kurzono liniją, tai yra, kad 
Vilniaus kraštas, Vakarinė 
Baltgudija ir Vakarinė Ukrai
na po karo nebebūtų Lenkijos 
pavergti.

Be to, šimutis nesupranta 
likvidavimo. Likvidavimas reiš
kia išnaikinimą, sunaikinimą. 
O sunaikinto arba išnaikinto 
daikto nebegalima su kuom 
nors sujungti. Nes jo nebėra.

Todėl šimutis plepa nonsen
są, kai jis sako, kad likviduota 
Lenkija bus sujungta su Rusi
ja.

Pastebėjau, kad Naujienos 
visai nebemini nacių. Visur 
skamba tik “vokiečiai.”

Grigaitis, matyt, nenori už
rūstinti Hitlerį.

MEDUS

■ i
I

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Natūralia ir tikras medus bitelių 
surinktas, iš Įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi Įvairių mlneralių 
druskų ir Vitaminui kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už Vz 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.

ŠIMTAI DARBŲ
Pas

WRIGHT AERONAUTICAL
CORPORATION

Visokių Tipų 
LAVINTŲ ar NELAVINTŲ

Wright Turi Jums Gurą Darbą
Puikiausia Alga ir Bonai 
Puikiausia Transportacija

Švarus, Gerai Apšildytas Fabrikas
Padekite Budavoti Inžinus Dėl Superfortresses!

NEATIDELIOKITE — KREIPKITĖS ŠIANDIEN

WRIGHT AERONAUTICAL CORPORATION
1560 BROADWAY 

MANHATTAN
376 E. 149th STREET 

BRONX
Atstovas iš War Manpower Commission yra ant vietos pas Wright Aeronautical, 

Bronx Ofise, patarimui aplikantams pasiliuosavimų ir atliekamumo klausimais.

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO R

PAPRASTI DARBININKAI

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
. T. C. Shipbuilding Corp

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

KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 
KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas

GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Šeštadieniu 8:30 iki 5

Broad St.
Central Ave.

ARBA matykite mūsų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

900
100

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

atstovą ; USES
Newark, N. J.

Jersey City, N. J.

(307)

PIRKITE KARO BONUS

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimes Mirties ...........
Girtuoklių Linksmos Dainos _.........
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes .......
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ............
Mikaidos Papasakojimai ....................
Duktė Marių, graži apysaka . .......... ...
Duktė Gyvena Pfistynėje .................. .
Burykla ir Burtininkas ......................
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj— 
su meilužės paveikslu.............

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .......
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ....... ..

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ......... _
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis .....
Karvės, Nauda it* Sūrių Padarymai .. 
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais ................................
Istorija Abclna, 500 pusi......................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jj ga

lima sučiupti, o kai jj gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...

Gudrus Piemenukas, graži apysaka .... 
Nedoras Žydas, Įdomūs skaitymai .....
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

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

Kabalas, Zobovos Knygutė ..................
Dainų Knygutė apie Keplos Kančias 
Praloto Olšausko Darbai ................
Ko Nori Kunigas Kaulinis..................
Lengvas Būdfs Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagelbos ...................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

Įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra jr kur jų galima gauti .........

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir 
gydytis ........................................

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų. .

Pekla, su paveiksi, 
vietoj ji randasi

Parodo, kokioj 
ir kaip kankina

ŽOLIŲ

užsisenėjusio kataro. Hay Fever 
nemalonaus kvapo ...................... _
surūgusio pilvo (heartburn) .....
romatiskų sausgėlų ............._.......

ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po... .........
Inkstų Kraujo Valytojas, po .............-
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio, .....
Vyriškumo Pataisymui .... ............ .....
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ............................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapinti 
lovoj, po .................................... ..... ......
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Plaukų augintojas, prašalina .............

pleiskanas .........................................
Palangos Trcjanka, stambios šaknys 
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

užteršimo ............................. ............
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........

Mostis, nuo' vėžio, niežulio, rožės, 
apdegintų, nubrūžijimų...........

Įsikirtimų ir t.t..............................
M. ŽUKAITIS 

334 Dean Street, 
SPENCERPORT. N. Y.

60c
15c
10c

30c
25c
25c
25c
25c

15c
25c
35c

75c 
15c 
50c 
25c 

$1.25 
$1.25

25c
$1.25

20c
25c
35c

$2.50 
10c 
15c 
25c 
10c

30c

$1.00

30c

85c
60c
60c
85c
60c
60c

60c
85c
85c
85c
00c

60c
60c

$1.25
85c

$1.25

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & Liquor at i'etail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law .at 431 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANGELO R. MANGANELLI
431 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2420 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undfer Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
809 Stuyvesant Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY GOLDBERG
309 Stuyvesaut St., Brooklyn, N. Y.

VYRAI GARADŽIUI. MAZGOJIMUI IR 
PRISTATYMUI KARU- $45 PRADŽIAI. 
AYWON GARAGE, 70-35 AUSTIN ST., 

FOREST HILLS, L. I.
(302)

AKINIAM STIKLŲ DARBININKAI. Masina 
Akiniam Stiklų Šveitėjai, pageidaujama su 
patyrimu. Naktinis darbas; penki vienuolikos 
valandų šiftai per savaitę, arba penkiolikos 
valandų viršlaikių už laiką ir pusę; gera 
alga, 10% bonų už naktini darbą. Galima 
naudoti vyrus ir moteris, patyrusius cent rovi

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

FLUSHING, NEW YORK.
(307)

REIKIA VYRO 
48 VALANDOS—$40 

Patyrimo Nereikia
Dabar Karinis Darbas 

Geras Po Karo 

EVERGREEN 8-5450 
___________ .__________ <22

REIKIA SSJ
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojo!
Boilerių Valytojai

Vamzdžių Suvedėjai 
Piumeriai - Laivų Maiiavotojal 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai . Šaltkalviai 

Kalviai . Lathe Darbininkai
Dallydės, 

Elektrikleriai—Pirmos Klasės, 
Pagel bin inkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO H KABO 

VETERAN AL
Kreipkitės tiesiai Į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

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

(807)—i

PEČKURIAI

DŽIAN1TORIAI
KEW GARDENS 

MANUFACTURING PLANT 
Nuolatiniai Darbai!

SYLVANIA 
Electric Products, Ine. 
34-10 Linden Pl„ Flushing. L. I.

FLUSHING 9-2123
(308).

MAŠINISTAI
Acme & New Britain 

Automatic
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai 

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas.

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

2 PILNOS DIENOS.
Nėra Vaikų šeimoje.

$25 Į SAVAITĘ
Skambinkite ALgonquin 4-3163

(303)

INSPEKTORĖS
Nereikia Patyrimo 

Nėra Amžiaus Apribavimo. 
Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių.

UNION PARTS MFG. CO.,

(308)

*



Neleisti Mėsos Krizio

Tarp Lietuvių

Rep.

•**I1*»«

Segtas puslapis

Majoras Ragino Vyriausybę

Buvo Gana Eglaičių

Armijai Reikia Daugiau

Šiandien Iki Gruodžio 30

The Rainbow

-

NEWARK OPERA HOUSE
WASHINGTON IR COURT ST. 

NEWARK, NEW JERSEY

Nuolatinis rodymas 
nuo 6:80 vai. vakare

NAUJAS ŠAUNUSIS JUDI8! PUIKIOJI EPIKA ARMIJOS ORO JĖGŲ 
VYRŲ “ ---------------------------- -----------------IR JŲ MOTERŲ! SĄJŪDŽIAI, ROMANSAS, GARBE! 

SUVIRPINA SIELĄ! JUDIS JUDŽIŲ!

44Winged Victory”

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th SL 

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapoj 
TeleL: GR. 7-7553

, / 2539 Woodward Avenue
DETROITE: { 602 Hofmann Bid*.

N. SHAFFER, WM. VOGEL. Direktoriai

i ti. Bet tai nieko. Po švenčių 
Choras galėtų per visus metus Butkūnai ir 

pasveikinti per vėl mums maloniai tarnaus.

'-’4-

MMĮ|

I

Laisvė—-Liberty, Lithuanian Daily Antradienis, Gruod, 26, 1944 r

Apie Medaus Mėnesį 
Reikėjo Pagalvoti

TEATRAI

Carl Belle Sugrįžo iš 
Kariškos Tarnybos

Pasivažinėjimas Su 
Nežinomais

Korporalas Carl Belte, lais- 
vietės Lilijos Kavaliauskaitės 
vyras, grįžo iš kariškos tarny
bos. Paleistas į civilinį gyveni
mą po išbuvimo kariškoj tar
nyboj 25/mėnesius. Užjūrinėje 
tarnyboje, Afrikoje, Carl išbu
vo metus laiko. Prieš tūlą lai
ką buvo iš Afrikos sugrąžin
tas ir tarnybines pareigas ėjo 
J. V. kempėse.

Mūsų Lilijai dėl to buvo 
džiaugsmingos šventės — kiek 
šventėms liko laiko. Jinai, kaip 
žinia, yra Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto centralinė 
finansų sekretorė. Tai jinai 
bėgiu šių metų turėjo perskai
tyti tūkstančius laiškų, pakvi
tuoti tūkstantines aukas, išra
šyti certifikatus, iš šimtų blan
kų ir laiškų surankioti daug 
tūkstančių aukotojų vardų ir 
juos paruošt paskelbimui spau
doje, dalyvauti gana tankiuo
se komiteto susirinkimuose-pa- 
sitarimuose. Ir daug kitų iš to 
išeinančių darbų-darbelių at
likti.

Visą tai atliekant nuo die
nos darbo atliekamu laiku, ne
mokamai, atliekant kaipo au
ką Lietuvos žmonių paramai, 
aišku, nedaug liuoslaikių nu- 
lieka vakarais, nedaug šven
čių šventėmis.

Sveikiname Carl jo laimin
go sugrįžimo proga ir linkime 
abiem laimės iš naujo pradė
tame gyvenime.

Majoras LaGuardia pereitą 
penktadienį karštai ragino fe- 
deralę vyriausybę imtis griežtų 
ir greitų žygių prašalinimui 
mėsos krizio.

Majoras turėjo pasitarimą ir 
su miesto bučernių savininkų ir 
darbininkų bučerių unijos at
stovais. Tie atstovai jam paža
dėję, kad jie pirks iš daug- 
menimis parduotuvių (whole
salers) tiek mėsos, kiek jos 
gaus teisėtomis, lubinėmis kai
nomis ir ją pardavinės tomis 
kainomis. Jog jie stengsis tvar
kytis taip, kad ta mėsa būtų 
pasidalinta po visas miesto da
lis. Ir kad bučernės ant tiek 
bus atdaros, kiek gaus mėsos.

Majoras, iš savo pusės, pa
žadėjo, kad visas ^miesto Tur
gaviečių Departmentas bus su-

Gruodžio 21 dieną, Juozas 
ir Ona Zaidai buvo surengę 
Walteriui Bereniui surprizo 
parę, jo 60 m.- amžiaus sukak
ties proga. Pare surengta Zai- 
dų užeigoj, 411 Grand St.

Walteris labai pasitenkinęs 
už Zaidų rūpestingumą, tik ap
gailestavo, kad nebuvo jo tų 
draugų, su kuriais jis norėjo 
pasidalinti savo džiaugsmu.

Linkime Walteriui geriausio 
pasisekimo ir sulaukti dar 
daug linksmų sukakčių.

Būkit Pasveikinti su 
Naujais Metais!

Penktadienį, gruodžio 22 d., 
iš militarės (Coast Guard) 
akademijos, švenčių proga, su
grįžo Stanlio ir Nellies Rutkū- 
nų sūnus Eddis. Kalėdos vi
siems Rutkūnams dėl to labai 
buvo linksmos.

Per šventes Rutkūnai savo 
Lituanica Sq. restauraną už
darę, tai didesnė proga jiems 
linksmiau šventes praleisti. O 
mes, kurie esame jų maitina-

Aido Choras nori Naujų 
Metų išvakarėse pasisveikinti 
ir būti pasveikintas daugelio 
jo gerų draugų, rėmėjų ir už- 
megsti naujų pažinčių ryšius. 
Tam tikslui Aido Choras ir 
rengia balių pasitikimui Nau- __ , ------ -------
jų Metų 31 d. gruodžio, Lais- ■ mi, jaučiamės kiek nuskriaus- 
vės svetainėje.

Aišku, Aido 
savo prietelius 
laikraštį ir tuomi pasitenkinti, 
bet tai būtų tik šaltas, juodas 
ant balto popierio žodis, netu
rėtų to draugiško nuoširdumo. 
Todėl choras, jo nariai ir va
dovybė užkviečia jus visus į i 
Laisvės svetainę, norėdamas 
su jumis visais asmeniškai pa
simatyti ir bendrai sutikti Nau
juosius Metus.

Brooklyniečiams jau žino
ma, kad su choru smagiai tas 
vakaras praleidžiamas su dai
ną ir meną mylinčiais ir jos 
nepavydinčiais choristais. Taip 
bus ir šį metą. Be to, bus dar 
gerti ir valgyti ir yra užkvies
ti muzikantai. Reiškia, nerei
kės nuobodauti.

Įžanga visai pigi. Bet paga- 
liaus įžanga ir nesvarbu. Svar
bu nuoširdus draugiškumas. . .

Kviečia Rengimo Komisija.

Kurie dar nenusprendėte, 
kur Naujus metus sutiksite, 
tai Lietuvių Atletų Kliubas, 
168 Marcy Ave., Brooklyne, 

i primena, kad pas juos bus ga
lima linksmai sutikti Naujus 
Metus. Čia, už $1.50 įžangos 
bus galima gerai pasilinksmin
ti ir pasivaišinti. Pradžia apie 
9 vai. sekmadienio, gruodžio 
31 dienos vakaro. O pasilinks
minimas užsibaigs kadsį-ndrs 
kitais metais.

Kainų Administracija 
Jiems Nepatinka

PIRMAS RODYMAS 
NEWARKE

Pereitą savaitę viename tik 
New Yorke miesto teisme vėl 
nubausta 372 prekėj ai, prasi
žengę lubinėms kainoms. Ben
droje sumoje jie sumokėjo $4,- 
705 pabaudos ir sugaišavo da
lį dienos teisme. Jie labai ne
patenkinti su kainų kontrole.

Tvirtuma Išskrido 
Savais Keliais

Buvusi porai dienų išstaty
ta parodon LaGuardia lėktuvų 
stotyje skraidančioji tvirtuma 
(B-29 Superfortress) gruodžio 
22-rą išskrido kur nors vaka
rų link.

MOSS 
HART’S

Pagamino DARRYL F. ZANUCK, “Wil«on’o” kūrėjas 
. Dirigavo GEORGE CUKOR. .20th Century Fox Judia ;

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

mobilizuotas bučeriams padėti. 
Jis pareiškė, kad jeigu kuris 
perkupčius turės mėsos, o at
sisakys parduoti bučeriams Ri
binėmis kainomis, miestas pa
sisiūlys tą mėsą pirkti. Atsi
sakius parduoti miestui, “bus 
imtasi atitinkamų žygių.”

Majoras prašė vartotojų ko
operuoti su tuo nusistatymu.

Ko Majoras Reikalavo iš 

Federalės Vyriausybės?

Išleisti įsakymą skirti New 
Yorko miestui atitinkamą kie
kį mėsos. Prižiūrėti, kad ji 
būtų teisingai parduodama bu
čeriams. Sudaryti sąlygas, kad 
normalūs kiekiai mėsos būtų 
nuolat gaunami pagal skaičių 
gyventojų.

Įkaitintas ir nuteistas kalėji- 
man už peržengimą lubinių 
kainų, Joseph di . Cosimo, 31 
metų, prašė teisėjo, kad jam 
atbuvimą bausmės atidėtų to
liau. Esą, jis tiktai prieš porą 
savaičių vedęs ir 
leisti šventes su 
žmonele. Teisėjas 
atsakė:

norėtų pra- 
savo jauna 
Diserio jam

nusileidimo

ją trūko tūkstan- 
kailinių, $10,000 
ir $10,000 vertės

yra pasiturinti, ji 
privatiškus de-

Kaip ir buvo numatyta ir 
vyriausybės įspėta iš anksto, 
kalėdinių eglaičių buvo gana 
ir perdaug. Tačiau iš anksto 
daugelyje vietų jos pusėtinai 
branginta. Specialiai tam tiks
lui auklėtos eglaitės, kamba
riuose įrengti dydžio, kainuota 
iki $9. Paskutinėmis dienomis 
daugelį gražių eglaičių buvo 
galima gauti po 50c.

Gaus $70,000 Už Sužei 
dimą Troku

John C. Frank, 17 metų, 
568 Jefferson Ave., Brooklyne, 
gaus $70,000 už jo sužeidi
mą užvažiavus troku. Mena
ma, kad tai esanti didžiausia 
.suma iš bile kur mokėtų už 
sužalojimą auto nelaimėj, 
mokėti tą sumą įkaitintieji 
tikę be stojimo teisman, tik 
vus pašaukimą į teismą.

Frank buvo sužeistas —
važiuotas troko važinėdamas 
dviračiu prie Jamaica ir Mil
ler Avės., pereitų metų rudenį. 
Jam sulaužė nugarą. Jis dėl to 
išbuvo metus ligoninėj ir tik 
dabar pradeda mokytis vaikš
čioti ir tai ne 
pajėgomis,

Prieš porą savaičių Mrs. 
Penner, jauna, pasiturinti ko
miko aktoriaus našlė, susiėju
si Brooklyne trejetą jūrininkų. 
Su jais pauliavojusi. Viso ge
ro čionai dar buvę negana. Jie 
visi nuvažiavę į Patersoną ir 
ten apkalėdoję taverną kitą. 
O kada jie jau pajutę, kad 
gana, sumanę važiuoti namo. 
Išėjus iš taverno kokie “gera
širdžiai” pasisiūlę pavėžinti. 

.Bet vos tik Mrs. Penner spė
jus įsėsti, vežimas taip ir nu
dulkėjo pirmyn be kariškų jos 
palydovų. Nusivožę, ją apvo
gę ir išžaginę.

Kada pavažinėtoji iš po to 
visko gerai atsipeikėjo ir apsi
žiūrėjo, pas 
tinęs vertų 
verto žiedo 
branzalieto.

Kadangi
pasisam džius 
tektyvus. Jie pasišaukę pater- 
soniečius pagelbon. Jie sužino
ję vardus,; pavardes ir antra
šus 30 asmenų, buvusių tą va
karą užeigoje, iš kurios išėjus 
ponia gavo “raidą.” Iš tų po 
.vieną išrankioję 12, daleidžia- 
mų galint turėti kriminališkų 
polinkių. Tuos 12 jie sekioję 
per savaitę ir pagaliau pasi
rinkę tik du. Tuos du arešta
vę, patalpinę kožną atskirai ir 
kurstymu vieno prieš kitą būk 
išgavę prisipažinimą.

Policija jau atgavus ponios 
Penner žiedą ir kailinius. Sa
koma, kad susekę ir branza- 
lietą. Jį tikisi atgauti su areš
tu dar trūkstamų dviejų 
menų iš buvusių keturių 
grobime Mrs. Penner.

“Negali būti 
tiems, kurie pclnagrobiauja iš 
karo kęsmų. Apie medaus mė
nesį turėjai pagalvoti iš anks
to.”

Cosimo, gyvenąs 2170 Ar
thur Ave., Bronxe, salesmanas 
d augmenimis pardavinėjančios 
firmos, prisipažino 18-ką kar
tų perėmęs virš lubinių kainų 
iš krautuvininkų, šešiais kitais 
kaltinimais jis neprisipažino 
kaltu, paliko teismui spręsti. 
Už kožną iš tų 18-kos punktų 
teisėjas nustatė pasimokėti už 
kožną po $25 arba už kožną 
atkalėti po 5 dienas. O už 
tuos šešis neprisipažintus 
punktus jis taip pat buvo pri
pažintas kaltu ir skirta tokia 
bausmė, kaip už anuos 18-ką. 
Priedams, ant kožno iš tų 6 
punktų dar pridėjo po 5 
n as

“Embezzled Heaven” Turbūt 
Apsigyvens Ilgam

Šiam veikalui, su scenos ve
terane Ethel Barrymore prie
šakyje, tikietai parduodami 
astuoniomis savaitėmis iš anks
to. Tai rodo, kad veikalas ap
sibus ilgą laiką. Vaidinamas 
National Teatre, 41st St., į va
karus nuo Broadway, New 
Yorke, šeštadieniais ir ketvir
tadieniais būna ir popietiniai 
perstatymai.

Viešbučiai Turėsią 
Gana Mėsos

die-
kalėjimo.

MIRĖ
m.

as-
pa-

Nellie Kriaučiūnienė, 54 
amžiaus, mirė namuose, 3\86 
Grand St., Brooklyne. Kūnas 
pašarvotas grab. S. Aromiskio 
koplyčioje, 423 Metropolitan 
Avenue, Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks gruodžio 26 d., šv. Jono 
kapinėse. Velionė! paliko nu
liūdime dukterį Helen ir sūnų 
John, kuris tarnauja J. V. lai
vyne.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

Iš- 
su- 
ga-

U Z-

vienomis savo 
bet su mechaniš

kais prietaisais. Aukštesnį at
lyginimą skirti reikalavo ir tas 
faktas, kad. vaikinėlis jau bu
vo studentu technikos viduri
nėj mokykloj ir jo, kaipo la
vinto techniko, numatomas 
amžiaus uždarbis rokuota ga
lėjęs būti didesniu už viduti
nio darbininko.

Karo veiksmams padidėjus 
ir sužeidimams padaugėjus, 
armijai reikia daugiau slaugių. 
Raudonasis Kryžius pradėjo 
specialį vajų, nori sumobili
zuoti tūkstančius slaugybai 
pasiruošusių žmonių į tarnybą 
armijai.

Įkaitinto bandyme pavogti 
automobilių vaikino teisme tei
sėjas Leibowitz pastebėjo aša
rojančią moteriškę. Sužinojęs, 
jog tai motina, teisėjas pasi
šaukė ją ir leido sūnų vestis 
namo šventėms, sakydamas, 
jog bandys jam padėti, kadan
gi jis prasikaltęs tik pirmu 
kartu.

“Delicious” obuoliam pakel
ta lubos vienu centu, dabar 
mokama 26 centai už du sva
rus.

Vargšės lėlės, nebesulaukė 
iškilmių! Iškilęs gaisras lėlių 
šapoj, 3 W. 22nd St., New 
Yorke, suspirgino ir sušlapino 
daug lėlių.

Dienraščio Laisves Bendroves

Dalininku Suvažiavimas ir
BANKIETAS

Sausio - January 28, 1945
GRAND PARADISE HALL

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Konvencija bus nuo 10 vai. ryto iki 6-tois vakare. 

Bankietas 7 vai. vakaro
Visi Laisvės Bendrovės dalininkai dalyvaukite suva

žiavime ir po suvažiavimo būkite bankiete. Katrie dar 
nesate dienraščio Laisvės Bendrovės dalininkais (šėri- 
ninkais), tuojau jais patapkite. Už $10.00 įsigijęs Šerų 
būsi dienraščio Laisvės savininku ir leidėju.

BANKIETO BILIETAS $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

Kituose Teatruose
Eilė scenos veikalų baigia 

savo gyvenimą ant Broadway, 
neužilgo nutrauks vaidinimą:

“Carmen Jones” gyvena 
paskutines tris savaites.

Vaidinamas 4-ti metais “An
gel Street” bus dar apie porą 
savaičių.

“Chicken Every Sunday” 
baigs bėgiu trejetos savaičių.

Ir yra jau labai pagyvenu
sių scenos senukų, kurie dar 
nei negalvoja apie užbaigtu- 
ves. Vienu iš tų seniausių yra 
6-ti metai vaidinamas “Life 
With Father,” Empire Teat
re.

“Hts Off to Ice” nepaiso 
žiema ar vasara. Jie ant ledo 
savo triksus atbuvo jau 
kartą, penktadienį.

Miesto stambieji viešbučiai 
ir restauranai šventėms turė
sią gana kalakutienos ir kito
kios paukštienos.

Naujų Metų laukimo vaka
rui kai kurie viešbučiai skelbia 
jau išdavę visas vietas. Kiti 
skelbia turį dar po kelias vie
tas. Tarp lietuvių gal ne dau
gelis tomis vietomis įdomauja
si. Tačiau tiems, kurie mano, 
kad Piliečių Kliube laukti 
Naujų Metų per brangu, o 
Laisvės salėje, su aidiečiais, 
per pigu, tie dar gali gauti vie
tų, sakysime, kad ir Plaza vieš
butyje, užsimokant “tiktai” po 
$15 už vietą vienam asmeniui. 
“Smulkmenos” prie vietos, ži
noma, gali atsieiti ir dar kelis 
syk po tiek. Taip pabaliavo- 
jęs žmogus (jo kišenius) bent 
per pusmetį jaus, kad paba- 
liavota.

I

250‘jį

plotą 
veik

Best & Co. supirko 
nuosavybių, užimančių 
visą bloką prie 5th Avė., tarp 
51st ir 52nd, New Yorke. Bu- 
davosią milžinišką krautuvėms 
bildingą. Vien žemės kainavu
sios apie tris milionus.

Adam Hat Įvedė Pensijų 
Plana

Pensijų planas, teikiąs ap- 
draudos tūkstančiams darbi
ninkų po visas Jungtines Vals
tijas įvestas Adam Hat Stores, 
Ine., kaip skelbia Elias Lustig, 
firmos prezidentas. Planas tei
kiąs apdraudą, pensiją nebe
galintiem dirbti ir pomirtines. 
Duokles mokanti pati firma.

SHOP
Savininkas

Kalnios
Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

fi

v

BROOKLYN

i LXT RESTAURANT
0 STANLEY RUTKŪNAS
VA , ’ SAVININKAS

I PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
|| PAUKŠTIENOS PIETŪS

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

k How To £4,r

FOR THOSE 
YOU LOVE! ’

□
r

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

Tel. EVergreen 7-6868

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. «Tagg 2-8842

VALANDOS* I 9 12 ryte valainuos. į !_8 vakare
Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $1 0,05 
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Už Mažos 
Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Vyriška, 
žiedas

$19.95 
aukštyn

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

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

•IRTHSTONE
Žiedai $|
Ir aukštyn

ROBERT
1701 Grand St.

TeL ST. 2-2178.

Mesffurhne Įvairių 1
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES

JURGENSEN

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

Jeweler
Brooklyn, N. Y




