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Rašo R. MIZARA

Šiomis dienomis (vas. 12-13 
dd.) sukanka vienas menuo, 
kai Raudonoji Armija pradė
jo savo didįjį žiemos ofensy- 
vą. Bėgyje vieno mėnesio ši 
armija atliko tokius žygius, 
kokiu nei .jokia kita armija 
žmonijos istorijoj nebuvo at
likusi !

Sausio 12 d. Raudonoji Ar
mija dar buvo rytiniame Vis- 
los šone, — neskaitant vienos 
ar poros nedidelių pozicijų, 
turėtų vakariniame tos upės 
šone.

šiandien toji armija jau 
peržengė O d ros upę, netoli 
Berlyno vartų; ji neužilgo bus 
Stettino ir Dresdeno miestuo
se; bėgyje mėnesio: ji išlais
vino veik visą Lenkiją, veik 
visą Prūsiją; ji atvadavo Lie
tuvai Klaipėdą.

Bėgyje vieno mėnesio ši ar
mija bus išmušusi arba i ne
laisvę paėmusi apie pusę mi
lijono vokiečių kareivių ir ka
rininkų!

Juo akyliau į tą viską žiūri, 
tuo pradedi žmogus stebėtis ir 
manyti, jog praeitasis mėnuo 
buvo savotiškų stebuklų mė
nuo !

★ ★ ★
Įdomų dalyką Londono 

žmonėms pasakė amerikietis 
Jungtinės Automobilių Darbi
ninkų Unijos prezidentas, R. 
J. Thomas.

Jis sakė:
—Franci joj kalbėjausi su 

amerikiečiais kariais ir jie pa
geidavo, kad i Berlyną Rau
donoji Armija įeitų pirmiau, 
negu amerikiečiai.

Kodėl ?
Todėl, kad, .jų nuomone, 

Tarybų vyriausybė pateiks 
vokiečiams teisingesnes taikos 
sąlygas, negu Jungtinės Vals
tijos arba Didžioji Britanija. 
Mūsų kariai bijosi, kad Ame
rika ir Anglija nebūtų per
daug švelnios link naciškųjų 
kriminalistų. t

Man rodosi, tačiau, tą klau
simą išspręs “trijų didžiųjų” 
posėdis, todėl mums perdaug 
dėl traktavimo vokiečių kri
minalistų netenka rūpintis.

★ ★ ★
Aukštieji stačiatikiui bažny

čios dvasiškiai, — patrijar- 
chai, arkivyskūpai ir vyskū- 
pai, — išleido pasauliui pa
reiškimą, skelbiantį, jog Va
tikanas uoliai pataikauja fa
šistams. Vatikanas — sako jie 
— yra fašistinių nevidonų už
tarytojas.

Tarybų Sąjungos spauda 
taipgi kritikuoja Vatikaną dėl 
to paties.

Kai kurie žmonės, Vatika
no politikierių šalininkai, gali 
daryti išvadą, būk toki pa
reiškimai iš Tarybų Sąjungos 
išplaukia dėl to, kad ten šei
mininkauja bolševikai.

Tokiems tenka nepamiršti 
sekamo fakto:

1,600 amerikiečių visokių ti
kybų vadų, — vyskupų, pro
fesorių ir kitų — atsišaukė j 
Rooseveltą, Staliną ir Chur- 
chillą, patardami jiems, kad j 
busimąją taikos konferenciją 
nebūtų kviečiamas Vatikanas, 
kaipo fašizmo šalininkas!

Štai, kokis įdomus to dva
sininkų atsišaukimo punktas:

“Remdamas Mussolinį Itali
joj, Dolfussą ir Šušningą Aus
trijoj, Hitlerį Vokietijoj, Fran
ko Ispanijoj ir Petainą Fran- 
cijoj, popiežius metė savo svo
rį į dabarties žmonijos kovų 
svarstykles demokratijos prie
šų pusėn.”

Taigi prieš Vatikaną, kaipo 
fašizmo užtarytoją, kyla bal
sai visame pasaulyje.

Jei jūs pakalbėtumėt dėl to 
su padoriais eiliniais katali
kais, jūs matytumėt, kiek jie 
galėtų prieš tokią Vatikano 
taktiką pasakyti!. . .

Praeitą sekmadienį man te- 
(Tąsa 5-tame pusi.)
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SILEZIJOJE RAUDONOJI ARMIJA PAĖMĖ 500 VIETOVIŲ
Belgijos Ministeriu 
Kabinetas iš Keturių

Skirtingų Partijų
Brussels.— Susidarė nau

jas Belgijos ministeriu kabi
netas, kurio premjeras yra 
socialistas Achille van Ac
ker; jis taip pat anglies pra
monės ministeris. Naujaja
me kabinete, apart socialis
tų, dalyvauja liberalai, kata
likai, komunistai ir vienas 
nepartijinis.

Užsienių reikalų ministe
riu tapo socialistas Paul- 
Henri Spaak, darbo ministe
riu soc. Leon - Emile*Troc- 
let. Yra ir du kiti socialis
tai ministerial.

Komunistas Edgar Lai- 
mand užėmė maisto minis- 
terio vietą, o kom. dr. Al
bertas Marteaux tapo svei
katos ministeriu.

Nuo katalikų naujajame 
kabinete dalyvauja C. du 
Bus Warnaffe, kaipo teisin
gumo ministeris, Gaston 
Eyskens — finansų ir ketu
ri kiti.

Liberalų yra keturi mini
sterial: Auguste Buiseret— 
švietimo, Adolphe van Glab- 
beke — vidaus reikalų ir kt. 
Nepartijinis Albertas Des- 
mael yra ekonominių rei
kalų ministeris.

Už WALLACE
Springfield, Mass. — Ne- 

priklausomingoji Piliečių 
Sąjunga pasiuntė senato
riams rezoliuciją, kurioje 
reikalauja, kad jie užgirtų 
Henry A. Wallace, Roosevel- 
to skiriamą į prekybos de- 
partmento sekretorius.

Padidėjo Smūgiai Hitlerinin
kams Budapešte *

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė, benaikindama ap
suptus vengrus ir vokiečius 
vakarinėje dalyje Budapeš
to, Vengrijos sostamiescio, 
užėmė karinę ir bendrąją li
goninę, dar vieną fabriką ir 
45 blokus namų ir išmušė 
priešus iš geležinkelio tune
lio; suėmė daugiau kaip 1,- 
300 vokiečių - vengrų karei
vių ir oficierių, tame skai
čiuje pulkininką R. Gusta
vą, ir pagrobė 37 patrankas, 
260 automobilių, tris garve
žius ir 790 vagonų.

Nacių Bankrotas
Maskva. — Pravda rašo, 

jog dabartinė Roosevelto- 
Stalino-Churchillo konferen
cija išmušė paskutinę poli
tinę kozyrę iš nacių rankų. 
Jie mėgino sukiršint talki
ninkus, bet talkininkai pri
ėmė planus sutartiniems žy
giams, kuriais bus pribaig
ta hitlerinė Vokietija. “Ber
lyno bankrutai nukentėjo vi
sišką fiasko,” sako Pravda, 
Sovietų komunistų laikraš
tis.

Jankių lakūnai puolė ja
ponus Nankinge, Chinijoj.

Anglai Pa
--------------- ---------------------[
Norvegų Patrijotai Atėmė 

Tuziną Laivų iš Vokiečių

London. —Norvegijos pa
trijotai užklupo vokiečius 
dvylikoje laivų Frederiksta- 
do uoste, nugalėjo nacių jū
reivius ir privertė vokiečius 
kapitonus nuvairuot laivus 
j vieną Švedijos prieplauką. 
Ten dabar šie laivai ir sto
vi, kaip bepušiško krašto 
uoste.

TALKININKAI JAU
FAKTINAI ATĖMĖ

KLEVE IŠ NACIU
Paryžius, vas. 12. —Ka

nadiečiai ir anglai faktinai 
jau užėmė vokiečių Klevę, 
tvirtovės miestą, šiaurinia
me Siegfriedo linijos gale, 
ir pramaršavo pro Klevę 
linkui Rheino upes. Keturių 
dienų mūšiuose dėl Klevės 
anglai - kanadiečiai suėmė 
4,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Kleve stovi už 4 mylių į 
vakarus nuo Rheino upės. 
Kanadiečiai ir anglai naiki
na nacių likučius tame mie
ste.

Trečioji Amerikos armija 
jau užėmė pusę Pruemo, vo
kiečių susisiekimų centro į 
vakarus nuo Siegfriedo lini
jos, kaip sako. naujausias 
pranešimas.

Amerikos lakūnai mėtė 
bombas į japonų sostinę.

RAUDON. ARMIJOS" LAIMĖ
JIMAI POMERANIJOJ

----------- I
London, vas. 12. — Sovie

tų kariuomenė Pomeranijo
je, šiauriniai - rytiniame 
Vokietijos kampe, užėmė 
svarbius geležinkelio ir 
plentų mazgus, Deutsch 
Krone ir Markisch Fried
land miestus, 62 ir 78 mylios 
į rytus nuo didžio uostamie
sčio Stettino. Kartu buvo 
atimta iš vokiečių dar 30 
gyvenamųjų vietovių. Per 
kautynes dėl Deutsch Kro
ne, ’raudonarmiečiai suėmė 
apie 600 nacių ir pagrobė 
aštuonis traukinius, pilnus 
prikrautus karinių reikme
nų. Žygiais artyn jūros, ru
sai gręsia atkirsti tą Vokie
tijos kampą.

Elbinge ir P. Eylau Nušluota 11,700 Vokiečių
a

Maskva. — Antroji Balta
rusijos armija, maršalo Ro- 
kossovskio komandoj, štur
mu užimdama Elbingą ryti
nėje Prūsijoje, užmušė apie 
5,000 vokiečių karių, suėmė 
daugiau kaip 2,700 nacių ka
reivių ir oficierių ir pagro
bė 33 hitlerininkų tankus, 
35 šarvuotus trokus, 200 ka- 
nuolių, 790 automobilių, 40 
geležinkelio garvežių, 1,141 
vagoną, du laivus ir 27 san
dėlius ginklų, amunicijos, į- 
vairių karinių įrengimų ir 
maisto.

e Klevę, Siegfriedo Tvirtovę
______________________ F1——————————————

Kanadiečiai ir Anglai Jau Kleve, 
Nacių Siegfriedo Linijos Inkare

Paryžius, vas. 12. — Ka
nados ir Anglijos kariuome
nė įsiveržė į Klevę, miestą- 
tvirtovę šiauriniame gale 
vokiečių Siegfriedo linijos. 
Kleve yra vadinamas tos 
linijos inkaru. Kai jie paim
tų Klevę, sakoma, galėtų ap
eiti Siegfriedo tvirtovių li
niją ir smogti į užnugarį e- 
santiems joje vokiečiams. 
Anglai - kanadiečiai užėmė 
Millingen, Zelderheide ir 
Gennep, Holąndijoj, ir Kee- 
ken ir Materborn, į šiaur
vakarius ir į pietvakarius

BŪSI/S SUDARYTAS BEND
RAS AMERIKOS-SOVIETŲ- 

ANGLŲ KARO STABAS
Washington. — čionai ti- 

nis laikraštis Washington 
Post rašo, jog prez. Roose- 
veltas, maršalas Stalinas ir 
Anglijos premjeras Chur- 
chillas- dabartinėje savo su
eigoje susitarė, kad kariniai 
Sovietų atstovai įeitų į 
bendrąją didžiųjų talkinin
kų karo štabų tarybą. Ta
tai užtikrins glaudesnį jų 
sandarbininkavimą žygiuo
se prieš Vokietiją.

Iki šiol tik Amerikos ir

Graikijos Partizanai Su
sitarė su Valdžia

Athenai, vate. 12. — Pra
nešama, kad graikų Tautos 
Vadavimo Fronto partiza
nai - Elas susitarė su prem
jero gen. Plastiro-arkivys- 
kup. Damaskino valdžia. Pa
gal partizanų reikalavimą, 
valdovai pasižadėjo šiemet 
suruošti visuotinus balsavi
mus, per kuriuos Graikijos 
piliečiai galėtų pasirinkti, 
kokios valdžios jie nori — 
ar respublikos ar karaliaus 
grąžinimo.

MARŠALAS KONEVAS 
PERĖJO BOBRO UPĘ 
Berlynas sakė, kad mar

šalo Konevo Pirmoji Ukrai
nos armija Silezijoj prasi
veržė, per Bobro upę, 75 
mylios į rytus nuo Vokieti
jos didmiesčio Dresdeno.

Pagrobta Daug Karo Reikmenų
Generolo Černiachovskio 

vadovaujama, Trečioji Bal
tarusijos armija šturmu pa
imdama Preussisch Eylau 
miestą, į pietus nuo Kara
liaučiaus, nukovė apie 4,000 
vokiečių karių ir pagrobė 6 
nacių tankus, 32 patrankas, 
4,200 automobilių, 1,000 nau
jų patrankų vamzdžių, 400 
patrankų važių, 5,000 kulko
svaidžių vamzdžių, 400 tan
kų inžinų, 250 automobilių 

nuo Kleve, pasieniniame 
Vokietijos ruože.

Trečioji Amerikos armija 
įsiveržė į priemiesčius Pru
emo, nacių susisiekimų cen
tro į vakarus nuo Siegfrie
do linijos. Kantinėse dėl 
Pruemo amerikiečiai vakar 
suėmė 1,118 vokiečių karei
vių ir oficierių. Amerikos 
kariai jau per keliasdešim
tį mylių pasiekė Roer upės 
krantus.

7-ji Amerikos armija to
liau į pietus įsiveržė į Ober- 
hoffeną, bet turėjo apleisti 
Drusenheimą.

Anglijos aukštieji karinin
kai sudarė bendrą tųdviejų- 
kraštų štabų tarybą.

Washington Post spėja, 
kad Sovietai gal prisidės 
prie vakarinių talkininkų 
karo prieš Japoniją. Tas 
laikraštis taipgi daro pasta
bą, jog Rusijos įstojimas į 
bendrąją karinę tarnybą 
dar kartą įrodo, kad Sovie
tai neturi tikslo užviešpa- 
taut vidurinę ir vakarinę 
Europą.

Raudonoji Armija Jau 
Arti Stettino Uosto

London, vas. 12. — Neofi
cialiai pranešama, jog So
vietų kariuomenė užėmė po
zicijas tiktai už 15 iki 17 a- 
merikinių mylių nuo Stetti
no miesto, didžio uosto Po
meranijoj, šiaurin.-rytinė- 
je Vokietijoje.

O iš Šveicarijos pranešta, 
kad Raudonoji Armija, žy
giuodama į vakarus nuo sa
vo užimto Elbingo, rytinėje 
Prūsijoje, jau pasiekė pir
mąsias Dancigo uostamies
čio linijas.

Sovietų artilerija dieną 
naktį bombarduoja vokie
čius Kuestrine ir Frankfor- 
te, 38 ir 32 mylios nuo Ber
lyno.

inžinų, 500 motorinių dvira
čių, 50 šarvuotų trokų, 211 
traktorių, 100 trokų su au
tomobilių dalių kroviniais, 
milioną minų; milioną pa- 
trankinių šovinių ir 980 tro
kų pilnai prikrautų įvairių 
karinių medžiagų.

Elbingo Svarba
Nacių komanda buvo įsa

kius vokiečiams būtinai ap
gint Elbingą, nežiūrint ntio-

B-29 Smogė Japony Sandė
liam Rangoone, Burmoje

Kalkutta, Indija.— Galin
giausi Amerikos bombane- 
šiai B-29, pakildami iš Indi
jos, numetė šimtus tonų 
bombų į karinius japonų į- 
rengimus Rangoone ir apy
linkėj, Burmoje. Tapo su
pleškinta japonų amunicijos 
ir gazolino sandėliai ir kiti 
įrengimai.

JANKIAI NEATLAI-
DŽIAI TRIUŠKINA

JAPONUS MANILOJ
Manila, vas. 12. — Ame

rikiečių tankai, pėstininkai 
ir kavalerija suskaldė japo
nus į paskiras grupes pie
tinėje dalyje Manilos, Filipi
nų sostamiescio ir iš visų 
pusių be atlaidos naikina 
priešus.

Japonai tiktai pietiniai- 
vakarinėje miesto dalyje, 
prieplaukų srityje, šiaip 
taip išlaiko savo liniją.

Bet suprantama, kad ir 
ten priešų jėgos netrukus 
bus suskaldytos į smulkias 
grupes, nesusisiekiančias 
viena su kita.

Anglai išmušė japonus iš 
pozicijų už 9 mylių nuo 
Mandalay, šiaurinės Bur
iuos sostamiescio.

Jankių lakūnai bombarda
vo Duesseldorfą, Vokietijoj.

JANKIAI SUŽALOJO JAPO
NŲ LĖKTUVŲ STATYBĄ

Guam. — Amerikos bom- 
banešiai B-29 paskutiniu žy
giu sprogdino ir degino di
džius Nakajima lėktuvų 
fabrikus Otos mieste, 40 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Japonijos sostamiescio To
kio. Buvo padaryta didelių 
nuostolių tiem fabrikam.

PLANINGA FRANCUOS 
EKONOMIJA

Paryžius. — Franci jos 
pramonės ministeris Rober
tas Lacoste sakė, jog tame 
krašte turės būti pagal val
džios planus vedamos svar
biosios pramonės ir reika
lingų medžiagų įgabenimai 
iš svetur.

stolių. Elbingas su apie 80,- 
000 gyventojų yra uostas ir 
antras didžiausias Rytų 
Prūsijos miestas. Schichau 
fabrikai Elbinge statė gar
vežius ir inžinųs laivams ir 
submarinams. Pirm karo El
binge buvo pastatoma 
po šešius submari- 
n u s per mėnesį. Čia taip 
pat buvo torpedlaivių sta
tyklos ir įvairios kitos dir- 
byklos.

Naciai buvo pavertę El
bingą ir Eylau į galingas 
savo tvirtoves.

Sovietai Užėmė Lieg- 
nitz, Steinau ir Kt. 
Vokiečių Tvirtoves
London, vas. 12. — Mar

šalo Konevo komanduoja
ma, Pirmoji Ukrainos armi
ja Vokiškoje Silezijoje su
triuškino nacių apsitvirtini- 
mų ruožą vakarinėje Odro 
upės pusėje, į šiaurvakarius 
nuo Breslau didmiesčio, ir 
užėmė svarbius pramonės ir 
geležinkelių centrus Lieg- 
nitz ir Steinau miestus-tvir- 
toves, paėmė susisiekimų 
mazgus Lueben, Haynau, 
Neumarkt ir Kanth, kitus 
tvirtoviškai a p d rūtintus 
miestus, ir išmušė hitleri
ninkus iš daugiau kaip 500 
kitų gyvenamųjų vietovių. 
Užimdami Kanthą ir Kurt- 
schą, į vakarus ir pietų ry
tus nuo Breslau, raudonar
miečiai jau iš trijų pusių 
apsupo šį aštuntą didžiausią 
Vokietijos miestą, Silezijos 
sostinę. Breslau pirm karo 
turėjo 615,000 gyventojų. 
Dabar vokiečiams iš jo pa
sitraukti teliko 15 ameriki
nių mylių spraga su trimis 
antraeiliais, aplinkiniais ge
ležinkeliais.

Silezijoj 100 mylių ilgio 
frontu Raudonoji Armija 
numaršavo jau iki 37 mylių 
pirmyn į vakarus nuo Od
ro upės. Iš dabartinių savo 
pozicijų ten raudonarmie
čiai taip pat gali gręsti Ber
lynui. Jie perkirto geležinke
lį tarp Breslau ir Berlyno 
ir atakuoja vokiečius palei 
didį plentą, vedanti iš Sile
zijos į Berlyną. Naciai des
peratiškai gina šį plentą.

Rusas Suėjo Pavergtą Seserį 
Rytinėje Prūsijoje

Maskva. — Raudonarmie- 
čiahis užėmus Elbingą, Ry
tinėje Prūsijoje, saržentas 
Ivanas Uliašenko turėjo y- 
pač didelio džiaugsmo — jis 
netikėtai suėjo savo seserį 
Aleksandrą. Jinai buvo vie
na iš rusių, kurias vokiečiai 
li941 m. suėmė Oriolo gu
bernijoj ir nuvežė Vokieti
jon į verguvės darbus..

Vokiečių Silezijoj Sovie
tai paėmė vietoves už 22 
mylių nuo šiaurinės Čecho- 
slovakijos sienos.

Prancūzų Žygiai
Paryžius.—Pietinėj Fran- 

cijos fronto dalyje Pirmoji 
francūzų armija suėmė jau 
17,467 vokiečius, užmušė 2,- 
773 ir pavojingai sužeidė 2,- 
568 nacių karius. Šie fran- 
cūzai sunaikino 75 procen
tus visų prieš juos pastaty
tų vokiečių jėgų.

BERLYNAS BŪSIĄS ŽŪT
BŪT GINAMAS

London. — Maskvos radi
jas pranešė, kad naciai į- 
vedė apgulos stovį Berlyne. 
Hitleris įsakė ginti Berlyną, 
jeigu jis per mūšius taptų ir 
visiškai sunaikintas.
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rima pasekmingai kraštą valdyti, tai val
džioje privalo būti pilnai reprezentuoja
mos tos pajėgos.

Belgijos klerikalai, sakoma, nenorį įei
ti į tokį valdžios sąstatą, kuriame būtų 
komunistai. Na, o komunistai Belgijoje 
buvo patys geriausi kovotojai prieš na
cių okupaciją! Klerikalai, taigi, nenorį jų 
įsileisti. Mums rodosi, kad klerikalai su 
savo tokia politika gero nepadarys nei 
sau, nei kraštui. Jie turi atsiminti, kad 
gyvena 1945 metus, o ne 1939.

PASTABA: Kai šis straipsnelis buvo 
surinktas, gauta žinių, kad Belgijos val
džia jau sudaryta. Ją vadovauja Achilles 
Van Acker, socijalistas; valdžion įeina 
katalikai, socijalistai, komunistai ir li
beralai.

Kas Ką Rašo ir Sako Laiškas iš Chicagos

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

Act of March 3, 1879.

Reakcininkai Kelia Galvą Kanadoj
Prieš savaitę Kanadoje (Owen Sound 

srityj), įvyko Kanados parlamento at
stovo rinkimai. Liberalai savo kandida
tu statė Kanados apsigynimo ministerį 
generolą McNaughton. Prieš jį reakci
ninkai išstatė savo Garfield Case. Rin
kimų kampanija buvo karšta ir ji at
kreipė link savęs visos šalies dėmesį, nes 
čia buvo ne tik svarbu generolo Mc- 
Naughton’o išrinkimas, bet ir parody
mas, kiek dabartinė King’o valdžią turi 
pasitikėjimo gyventojuose.

Na, ir gen. MacNaughtonas rinkimus 
pralaimėjo. Niekas neginčina, jog tuo 
būdu tapo užduotas smūgis King’o vy
riausybei. Galimas daiktas, kad neužilgo 
Kanadoje turės įvykti nacionaliniai rin
kimai.

Opiausias klausimas šiandien Kanado
je yra tas: siųsti ar nesiųsti draftuotus 
karius į Europos frontą? Valdžia stoja 
už siuntimą (ir jau yra pasiuntusi), opo
zicija tam priešinasi. Atsimename, tas 
viskas sukėlė nemažai skandalo Kanado
je. Kai kur net įvyko kareivių pasiprie
šinimo ir subruzdimo, savotiškų riaušių.

Prieš gen. McNaughtoną buvo paleista 
visokių kalbų ir prasimanymų. Liaudies 
Balsas rašo:

Iš užjūrio sugrįžęs Progresyvių (ti
krovėj, atžagareivių) Konservativų 
Partijos vadas John Bracken pareiškė, 
kad Kanados kareiviai užjūryje gene
rolą McNaughtoną, apsigynimo minis
terį, kaltina išdavime jų. Toks pareiš
kimas visai nesutinka su tikrove.

Generolas McNaughtonas apsiėmė 
eiti šias pareigas tuo metu, kai nė vie
nas iš kitų nesutiko. Jis paėmė šitą 
darbą, kada sutvirtinimų užjūryje la
bai reikėjo, o namie buvo kurstomi re
krūtai nestoti savanoriais. Per spaudą 
buvo leidžiami gandai, kad karininkai 
pasirengę masiniai rezignuoti.

Nežiūrint visų sunkumų, generolas 
McNaughton tuojaus pasiuntė užjūrin 
tūkstančius kareivių. Jis pasiuntė ne
mažai ir tų, kurie buvo mobilizuoti. Jo 
pastangas labai apsunkino pasišalini
mai iš armijos be leidimo ir priešų opo
zicija. Bet jis nebėgo iš pareigų.

O kaip būtų buvę su sustiprinimais, 
jeigu konservativų ir CCF planai būtų 
išdegę? Būtų buvę paskelbti rinkimai 
ir šiandien vietoj sutvirtinimų mūsų 
šalis rautųsi plaukus rinkiminėj agita
cijoj. Dabar buvo rinkimai tik viena
me raidinge, bet kiek srutų papilta 
prieš generolą McNaughtoną.

Išdavimo politika geriau pritiktų 
konservątivams, nes jie pastatė savo 
partiją pirmoj vietoj. Jie nei kiek ne
padėjo krizio metu. Ir reikia manyti, 
kad kareiviai tą gerai žino. O jeigu 
nežino, tai reikia duoti jiems žinot, 
kad je nepadarytų klaidos ir neišeitų 
prieš tą asmenį, kuris rūpinasi jų rei
kalais.

Rezignuoja
Belgijos vyriausybė rezignavo. Rezig

navo ir Hollandijos vyriausybė. Abi šios 
vyriausybės gyveno užsienyj, kai Belgi
ja ir Hollandija buvo vokiečių okupuo
tos (Hollandijos dar ir šiandien dideli 
plotai yra vokiečių rankose).

Abiejose šalyse buvo didelis žmonių ne
pasitenkinimas tomis valdžiomis, nes jos 
nereiškė liaudies valios, jos buvo pertoli 
atitrukusios nuo savo krašto 'žmonių. 
Tiek Belgijoj, tiek Hollandijoj vokiečių 
okupacijos metu atsirado naujos pajėgos, 
nauji vadai, vadovavę liaudies kovai 
prieš okupantus. Šitie, vadai, šitos pajė
gos kitaip žiūri į daugelį dalykų. Jei no

Lietuvos Mokslų Akademija
Skaitytojas veikiausiai pastebėjo šeš

tadienio Laisvėje straipsnį apie tai, kad 
Tarybų Lietuvoje pradeda darbą Lietu
vos Mokslų Akademija. Patys žymiausie
ji Lietuvos mokslininkai, profesoriai, in
žinieriai, rašytojai, verti mokslininko 

vardo, buriasi vienon organizacijon Lie
tuvos kultūrai, mokslui plėsti.

Lietuvos Mokslų Akademija įsikūrė 
1941 metais, bet pasalingasis naciškųjų 
žvėrių užpuolimas, pradėtasis karas, Lie
tuvos okupavimas nutraukė Akademijos 
darbą. Tenka priminti, jog net kai kurių 
asmenų, tuomet stovėjusių Akademijos 
priešakyj, šiandien nesigirdi. Vienas to
kių asmenų yra Krėvė-Mickevičius. Bu
vo girdėti, kad šis asmuo suklupo, nuėjo 
“pavėjui”, ’’susigyveno su naciais” ir, 
sakoma, pabėgo į Vokietiją. Ar tai tiesa, 
dabar nesiimame spręsti. Tai ateitis pa
rodys.

Žymių mokslininkų Lietuvoje dar pasi
liko ir jie šiandien atsistojo Akademijos 
priešakyj. Tokiais yra profesoriai: Pu
renąs, Ivanauskas, Janulaitis, Remeris, 
ir visa eilė kitų.

Akademikai pasimojo tuojau imtis pa
čių svarbiausių darbų, susijusių su Lietu
vos žmonių kultūrine gerove. Be kitko, 
Akademija tuojautinių darbų programon 
stato:

1. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno iš
leidimą.

2. Lietuvos istorijos išleidimą, — isto
rijos, liečiančios ir tik ką išgyventąjį lai
kotarpį — Lietuvos patapimą Tarybų 
respublika, Lietuvos išgyvenimą vokiečių 
okupacijoj, Lietuvos išlaisvinimą.

3. Lietuviškosios enciklopedijos leidimo 
tęsimą.

4. Gamtos mokslų žurnalo “Gamta” lei
dimą.

Vis tąi svarbūs darbai, dideli darbai.
Kiek tai liečia amerikiečius lietuvius, 

svarbu tas, kad Lietuvos akademikų susi
rinkime.

...buvo iškelta mintis kreiptis Lietu
vos mokslininkų ir kultūros veikėjų 
vardu į Amerikos lietuvių visuomenę 
su prašymu padėti aukomis atstatyti 
vokiškųjų grobikų sugriautą Žemės 
Ūkio Akademiją ir Vilniaus Universi
teto Klinikas. Atsišaukimui į Amerik. 
lietuvius parašyti buvo išrinkta komi
sija.
Netenka čia aiškinti, jog tie visi di

dieji darbai, kuriuos Lietųv. akademikai 
pasimojo atlikti, gaus visapusės paramos 
iš Tarybų Lietuvos vyriausybės. Visuo
menė taip pat tąjį žygį nuoširdžiai 
rems.

Mes gi, amerikiečiai lietuviai, turėtume 
rimtai susirūpinti teikimu visokeriopos 
pagalbos, kokios Lietuvos mokslininkai iš 
mūs prašys vokiečių sugriautosioms Lie
tuvos kultūros įstaigoms atstatyti.

Demokratinių Lenkų Judėjimas 
Bręsta

Mūsų valstybės departmentą aplankė 
amerikiečių lenkų delegacija (kuriai va
dovavo Michigano valstijos senatorius 
Stanley Nowak), reikalaujanti,,kad Ame
rika juo greičiau pripažintų laikinąją 
Lenkijos (Varšavos) vyriausybę. Savo 
memorandume, įteiktame valstybės de- 
partmentui, delegacija nurodo, jog londo- 
niškė lenkų “valdžia” remiasi fašistine 
konstitucija, padirbta 1935 metais, ir tuo 
būdu (jau nekalbant apie patį jos sąsta
tą) ji nėra demokratinė. Lenkų tautą, 
Lenkijos reikalus šiandien atstovauja lai
kinoji Lenkijos vyriausybė ir kaipo tokią 
Amerika turi pripažinti.

Vis daugiau ir daugiau žymių lenkų 
šiandien stoja su Varšavos vyriausybe. 
Su londoniškiais dvarponiais pasiliks tik 
patys reakcingiausi lenkai, tik fašistai.

Už NUSUSUSĮ KARA
LIUM, O PRIEŠ JUNGT.

TAUTAS
Naujienų redaktorius per 

ne mierą įsimylėjo į Jugos
lavijos karaliuką Petrą. Pe
tras Grigaičiui atstovauja 
ir simbolizuoja laisvę, doro
vę, demokratiją ir civiliza
ciją, o ne tik maršalas Tito 
ir premjer. Subasič, bet ir 
Rooseveltas su Churchillu— 
terorą ir verguvę. Karalius 
Petras teisingas, o visas 
svietas — klaidingas.

Ką čia bekalbėti apie Ma
skvą, Staliną ir Tarybų vy
riausybę: tai visa Naujienų 
peckelis jau seniai yra pra
keikęs ir. pasiuntęs peklon. 
Dabar atėjo kaleina ir 
Rooseveltui su Churchillu, ir 
Washingtonui su Londonu.

Kam jie apleido Petrą ir 
nudardėjo pas maršalą Ti
to! Jis sako (N., vas. 5):

“Karalius Petras patyręs, 
kad Jungtinės Valstijos to
kiai santvarkai nepritaria, 
turėjo drąsos atmesti Suba- 
sičo-Tito planą ir ‘duoti sak- 
tį’ premjerui, nepaisyda
mas to, kad pats Churchil- 
las parlamente viešai pareiš
kė, jog Petras turės klausy
ti ‘maršalo Tito’, o jei ne, 
tai Tito apsieisiąs be jo.”

Oh, koks drąsus tas Pet
ras!

Bet Petro ir Grigaičio ne
laimė, kad Jungtinės Vals
tijos “atmainė” savo pozici
ją. Girdi:

’’Bet kai Petras liepė Su- 
basičui eiti ‘šunims šėko 
piauti’, tai Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Patterson 
gavo įsakymą iš Washing- 
tono pranešti Jugoslavijos 
karaliui, jogei Jungtinės 
Valstijos pageidauja, kad 
jisai su Subasiču laikytųsi.”

Už tai Washingtonui ne
galima dovanoti, Grigaičiui 
net protas susimaišė ir jis 
skundžiasi, kad jis nebepa
jėgia suprasti, “ką šitokia 
Amerikos intervencija gali

atnešti.” Jis sako:
“Kadangi premjeras Su

basič veikia išvien su komu
nistų lyderiu, kurio partiza
nai terorizuoja visus kitaip 
manančius žmones Jugosla
vijoj, tai koks čia gali būti 
su juo susitaikymas? Susi
taikymas čia reikštų sutiki
mą palikti galią komunistų 
rankose.”

O Grigaitis daug greičiau 
visą galią atiduotų pačiam 
velniui, negu komunistams! 
“Sakysime,” jis sako, ’’kad 
Broz-Tito leistų kitų partijų 
atstovams paimti vieną ki
tą vietą kabinete. Bet tai 
būtų tiktai ‘kamuflažas.’ Tie 
ministerial neturės reikš
mės, kol ginkluotų partiza
nu kontrolė bus ‘maršalo 

a-

Tito’ rankose”.
“Amerikos valdžia nori,” 

jis sako, ’’kad Jugoslavijos 
klausimas būtų išspręstas 
kompromiso keliu. Tai su
prantama. Churchillas, rem
damas komunistus Jugosla
vijoje, privedė tą kraštą 
prie to, kad demokratinei 
tvarkai įsteigti tenai yra la
bai nedaug šansų. Washing- 
tonas bijo, kad tenai nekiltų 
panašus pilietinis karas, 
kaip Graikijoje. Bet, sie
kiant taikingo kompromiso, 
reikia sudaryti tinkamas 
tam sąlygas.”

Gi Amerika, žinoma, to
kių sąlygų, kurios būtų pri
imtinos Petrui ir Grigaičiui, 
nesudarė.

Tačiau, kad ir dar taip ener
gingai apgynęs Petrą, Nau
jienų bosas nebedrįsta rei
kalauti, kad tiesiog jam bū
tų pavestas Jugoslavijos 
valdymas. Girdi, “Jugoslavi
joje turėtų laikiniai paimti 
į savo rankas kontrolę tarp
tautinė komisija.”

Kodėl ne Petras, kuris tu
rėjo drąsos duoti Subasičui 
“saktį” ir pasiųsti jį ’’šu
nims šėko piauti” ir nusi- 
spiauti ant Churchillo pa
grūmojimo?

Lietuvių Ūpas Gerokai Pakilęs.
CHICAGO, ILL. — Pereitą 

sekmadienį turėjome bankietą 
30 metų ALDLD sukaktį atžy
mėti, taipgi sykiu paminėti ir 
L. Prūseikos 40 metų literati- 
nio darbo sukaktį. Jisai buvo 
pats vyriausias ALDLD kūrė
jas, tad ir sujungta abi sukak
tys.

žmonių prisirinko kupinos 
Lietuvių Auditorijos abi žemu
tinės salės. Teko net du .kartu 
stalai taisyti valgytojams.

Programas buvo geras. Dai
navo mūsų paskilbęs duetas A. 
Kenstavičienė su C. Abekiene 
ir taipgi gerai pasižymėjęs, 
nors dar jaunas trio — P. 
Dauderis, V. Judžentavičius ir 
P. Burdulis.

Kalbėjo visa eilė žmonių, 
aiškindami rolę mūsų Draugi
jos švietime Amerikos lietuvių, 
taipgi pabrėždami darbus L. 
Prūseikos, kaipo populeriškiau- 
sio lietuvių žurnalisto Ameri
koj ir daugiausia knygų para
šiusio.

Patsai Prūseika irgi .kalbėjo, 
bet trumpai. Jis sakė, kad pa
gyrimų jam perdaug duota, o 
silpnosios pusės visai užmiršta, 
o tai yra vienpusis apibudini
mas jo darbų.

Jisai gi vietoj apie save kal
bėti .gyrė kitus, ypač kurie su 
juo dirba. Tuomi jis tikrai pa- 
,rodė esąs tokiu, kaip jį persta
tė kiti.

Bankietas visais atžvilgiais 
geriausia pavyko.

Beje, Prūseikai įteikta geras 
laikrodėlis ir piniginė dovana. 
Tai padarė ALDLD Pirmo/Ap
skričio Komitetas ir Prūseikos 
artimi draugai, o draugų jis 
turi daug.

Bankiete ir visą vakarą buvo 
didelio entuziazmo.

Tarpe mūsiškių ir ablenai 
pažangiųjų (Chicago j yra dide
lis vieningumas ir sutartingu- 
mas.

Yra žinių, kad kai kurie len
kų ir lietuvių įtakingesni as
mens buvę pakviesti Washing
tone. Jiems teko kalbėti su žy
miais valdžios pareigūnais. 
Kalbėta apie lenkų ir lietuvių 
politikierius, kurie lando po 
valdžios kancelerijas, ir ku-

A. L. D. L. D. REIKALAI

riuos Valstybes Departmente 
vadina “big nuisance.” Sako
ma, tuojau po Trijų Didžiųjų 
konferencijos bus ištuštinti 
ofisai tų “diplomatų,” kurie 
jau senai nieko neatstovauja, 
kurių žmonės jau senai juos 
atmetę ir kitas valdžias sau iš
rinko.

Lietuvių “tarybininkai” vaik
što nosis nuleidę. Jie jaučia ką 
tai nesmagaus. Abelnai, jie nu
siminę. Visos jų viltys savo 
plauko valdžią Lietuvoje turė
ti, kad vieni jų galėtų ten grį
žę “mužikus valdyti,” o kiti čia 
likę pelnytis iš “tėvynės mei
lės,” jau užgęsta.

Net ir turįs didžiausių ta
lentų savęs apgauliojimui, p. 
P. Grigaitis jau atvėsta. Jis 
jau nesitiki, kad prezidentas 
Rooseveltas ar premjeras 
Churchillas jiems Lietuvą ati
duotų, bet jis dar deda vilties 
į kokią tai komisiją, po karui, 
kuri patenkins jį ir kitus to
kius ponus.

Tai paika, bet daugelį žmo
nių paikos viltys išgelbi nuo 
bemiegės ir blogesnių “predi- 
kamentų.”

Atrodo, kad tautininkai Chi- 
cagoj greičiau susibalansuos. 
Jie mat reališkesni. Jie ma
žiau vilčių deda, kad Lietuvon 
grįš smetonizmas ar kas jam 
panašaus. Jie net apie SSSR 
karo laimėjimus geriau atsilie
pia.

Labiausia mulkina savo 
skaitytojus “Naujienos.” Dau
giausia naciams naudingos pro
pagandos paskleidžia tas “so
cialistų” laikraštis, ir daugiau
sia tulžies išlieja prieš Ameri
kos talkininkę Sovietų Sąjun
gą p. Grigaitis.

Pirmiaus džiugiai rašęs ir 
kalbėjęs, kad vokiečių armija 
“kaip peiliu košę perpjaus” 
Sovietų Sąjungą, dabar jis to 
džiaugsmo neturi, bet skleidžia 
kitą naciams naudingą propa
gandą, atakuoja SSSR.

Kažin kaip tai, visas ir jų vi
sų riksmas prieš SSSR dabar 
skamba kaip seno ir be dantų 
šuns lojimas.. Girdisi, piktas 
balsas, bet jame nėra nieko 
gąsdinančio, nes pats to balso 
autorius jaučiasi, kad jis vel
tui aušiną gerklę, kad niekas 
•jo nepaiso ir nei vaikai jo ne
bijo.

Kaip Eina Narių Vajus
Sausio mėnesis buvo neper

geriausias naujų narių gavi
me. Dar labai mažai kuopos 
įsitraukė į vajų. Tiesa, pada
ryta pasižadėjimų. Pirmas ap
skritys, Chicago, priešakyje 
su dd. Juriu ir Viešiu iššaukė 
Antrą' apskritį, Brooklyn, į 
lenktynes, kuris iš jų gaus 200 
naujų narių pirma. Chicagie- 
čių iššaukimas labai geras, 
drąsus ir, manau, kad jie pra
ves. Kas liečia Brooklyno apy
linkę, tai nežinau. Pas mus tik 
eilė draugių ir draugų gerai 
dirba, kaip kurie “veikėjai” 
per 15-ką metų nebuvo kuopos 
susirinkime ir negavo nei vie
no naujo nario per visą tą lai
ką. Gal dabar ir jie pasipro- 
vys.

Dabar naujų narių gavime 
sekamai kuopos stovi:

Po 2 naujus narius gavo: 
4 kp., Portland; 79 kp., Rose
land; 116 kp., Chicago; 161 
kp., Seattle; 145 kp., Los An
geles. .

Po 1 naują narį gavo: 1 kp., 
Brooklyn; 11 kp., Worcester; 
13 kp., Easton; 17 kp., She
nandoah ; 39 kp., Scranton; 47 
kp., Montreal; 67 kp., Li
vingston; 68 kp., Hartford; 86 
kp., Chicago; 94 kp., Keno
sha; 162 kp., Toronto ir 212 
kp., Bayonne. .. . , į

Tai dar permažai gauta na

Kiek narių
Kp. Miestas gavo
19 Chicago 7
10 Philadelphia 6
28 Waterbury . 4
55 Brooklyn 4
20 Binghamton Q O
63 Bridgeport 3
92 Cicero 3

rių pirmą mėnesį. Reikia vi
siems nariams ir visoms kuo
poms darbuotis, kad iki liepos 
1 dienos gautume 1,000 nau
jų narių.

Garbės Kuopos
Pilnai duokles pasimokėjo 

sekamos kuopos:
4—Portland, Oreg.

67—Livingston, N. J.
Ill—Butte, Mont. 
113—Hamilton, Ont. 
117—Shelton, Conn. 
161—Seattle, Wash. 
176—Athol, Mass.

Kaip Mokasi Duokles
Su sausio pabaiga yra eilė 

kuopų, kurios labai gerai mo
ka duokles. Iš daugiau pasi- 
mokėjusių yra sekamos: 162 
kp., Toronto, pasimokėjo už 
91 narį; 47 kp., Montreal— 
90; 10 kp., Philadelphia — 
85; 20 kp., Binghamton — 
55; 50 kp., Rochester — 68; 
79 kp., Roseland — 39; 39 
kp., Scranton — 30; 94 kp., 
Kenosha — 31; 212 kp., Bay
onne — 26; 137 kp., Mon
treal — 42; 145 kp., Los An
geles — 30 ir kitos po mažiau. 
Mokėkite duokles tuojau! Ne
laukite pavasario ar vasaros. 
Ankstyvas sumokėjimas duok
lių suteiks jums daugiau laiko 
darbuotis gavimui naujų narių 
ir kitiems reikalams. Laiku su
mokėjimas duoklių padės Cen
tro Komitetui laiku išleisti 
žurnalą Šviesą ir knygą.

Šviesos Antrašai
Neužilgo išsiuntinėsime vi

siems kuopų sekretoriams ant
rašus, kuriais siunčiame na
riams Šviesą. Patikrinkite, jei-

gu kurių pasikeitę, tai,praneš
kite į centrą.

Taipgi ir nariai, kada persi
keliate į kitą vietą gyventi, tai 
patys tuojau praneškite mums 
tiesiai savo seną ir naują ant
rašą. Tuomi jūs padėsite kuo
pos sekretoriui, centrui ir pa
lengvinsite paštui.

Kas Sveikina Jubilėjų

Draugiją 30-ties metų jubi- 
lėjo proga ir jos apšvietos rei
kalais sveikino sekamos kuo
pos ir draugai:

ALDLD 198 kp., Oakland, 
per K. B. Karosienę, sveikino 
su $10 auka.

ALDLD 2-ras Apsk., Brook
lyn, per P. Janiūnas, prisiuntė 
$10.

ALDLD 2 kp., Moterų Sky
rius, So. Boston, per H. Ta
mošauskienę $5.

F. P. Malkaitis, Easton, svei
kina su $5.

ALDLD 39 kuopos nariai, 
Scranton, per P. šliekaitis, 
prisiuntė $3.50, o pirmiau tos 
kuopos nariai sveikino su $6.- 
25. Vardai tilpo koresponden
cijoj.

Po $2 aukavo: J. Barkus, 
Brooklyn, S. Tvarijonas, 
Hamtramck; Juozas Venckus, 
Mexico; V. Raguski, Noxon, 
Pa.

‘ Po $1 aukavo: J. Podjun, 
Luther, Mich, ir J. Kriaucevi- 
čius, Hart, Mich.

J. Janulevich, W. Elizabeth, 
Pa., 50c. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK. 
Sekretorius,
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Vilnies vajus šiemet praves
tas kur kas didesnėm pasek
mėm, kaip pernykštis, net kaip 
.kelių metų pirmiaus. Bet į dvi 
javaiti po vajui jau gauta 12 
naujų skaitytojų. Aišku, jie 
patys užsirašė, nes zvajininkai 
baigę sunkų darbą ilsisi.

Tai yra labai geras reiški
nys. Tas rodo, kad mūsų laik
raščiai, gaudami žinias tiesiog 
iš Lietuvos, taipgi imdami jas 
jš Lietuvos laikraščių, savo ti
ražą žymiai padidins. Supran
tama, tas rodo ir abelnai lietu
vių kryptį mūs-link.

Jei dabar taip yra, tai karui 
pasibaigus juo labiau bus — 
juo daugiau žmonės mes skai
tę šlamštus, .kurie teikia “Lie
tuvos žinias” pagamintas pro- 
naciškų “lietuvių biurų.”

Nežinau kaip jūsiškis ALDLD 
apskritys ima iššaukimą jo į 
lenktynes naujų narių gavime. 
Sprendžiant iš laiško, pas ma
ne susidarė nekoks įspūdis, o 
gal aš nesuprantu humoro. Bet 
mūsiškis apskritys ima tai se- 
rioziniai ir dirbs sunkiai, .kad 
pralenkti jūsiškį.

Su lenktynėmis pas mus vi-, 
suomet išėjo taip, kad pradžio
je dAug pasigiriama rodos tik 
tam, kad kitus paakstihti prie 
darbo, bet ir viena ir kita pu
sė dirbti nemano, laukdami 
kad .kiti dirbtų, tikėdamiesi, 
kad pagąsdinimu kitus privers 
.dirbti.

šį sykį mūsiškis apskritys 
»rodos serioziai mano lenkty- 
.niuoti ir lengvai nepaleis opo
nentų.

Dirva šiuo tarpu ir mūsų 
organizacijoms ir spaudai ver- 
buotis naujų skaitytojų ir na
rių gera. Reikia tik noro ir 
darbo. Chicagietis.
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TALKON LIETUVAI
Mes Prisikėlėm GyventiPANEVĖŽIO MIESTO IR APSKRITIES 

ŠVIETIMO REIKALAI
Panevėžio miesto ir apskri

ties Vykdomojo Komiteto švie
timo skyriuose didelis judėji
mas. Nuo ryto iki vakaro čia 
atvyksta ir išvyksta miesto ir 
įvairių apskrities miestelių ir 
valsčių mokyklų mokytojai. 
Jie pranešinėja apie mokyklų 
pasiruošimą mokslo meti] pra
džiai, mokyklų patalpų remon
tą, mokinių registraciją ir ki
tus parengiamuosius darbus. 
Naujai priimtieji mokytojai, 
gavę paskyrimo raštus, links
mais veidais išvyksta j darbo 
vietas.

Panevėžio miesto Vykd. 
Komiteto švietimo skyriaus ve
dėjas drg. Sukauskas, suradęs 
laisvą minutę, maloniai infor
muoja apie Panevėžio švieti
mo reikalus.

Vokiečių okupacijos metu 
Panevėžio švietimo reikalai 
buvo labai sunkioje padėtyje. 
Okupantai, norėdami sutruk
dyti mokyklų veikimą, mėtė 
mokyklas ir kitas švietimo 
įstaigas iš vieni? patalpų į ki
tas, iš miesto į užmiestį. Pane
vėžio gimnazijos turtas buvo 
išblaškytas net trylikoje mies
to vietų. Miesto Centralinė bi
blioteka buvo išmesta iš savo 
patalpų. Muziejų hitlerininkai 
uždarė, o jo patalpose buvo 
įsteigta vokiečių ligoninė. Ta
čiau muziejaus eksponatus ir
bibliotekos knygas pavyko di
dele dalimi išsaugoti. Taip pat 
buvo paslėptos nuo sunaikini
mo iš skaityklų okupantų nu
rodymu išimtos tarybinių ra
šytojų lietuvių kalba knygos.

Karo audrai praūžus, Pa
nevėžio m. mokytojai ėmėsi 
saugoti, rinkti ir inventarizuo- 

į t.i mokyklų turtą. Buvo praves
ta mokytojų, švietimo darbuo- 

i ’ tojų ir mokinių registracija.
*. ' švietimo reikalų organizavimo

darbe labai daug skyriui pa
deda LKP(b) Panevėžio aps. 
komiteto agitacijos1 ir propa
gandos skyriaus vedėjas drg. 
M. Taurinskas ir Komjaunimo 
Aps. Komiteto instruktorė 
drg. Paulauskaitė.

šiuo metu paruošta mokslo 
metams mieste 50 komplektų 
pradžios mokyklų. Be to, Pa
nevėžy veikia 2 gimnazijos 
mergaičių ir berniukų. Viena 
progimnazija steigiama. Taip 
pat Panevėžyje veiks moky
tojų seminarija. Ruošiamasi 
atidaryti 5 vaikų darželiai. 
Buvęs suaugusiųjų institutas 
perorganizuojamas į suaugu
siųjų gimnaziją. Prie pradžios 
mokyklų ir gimnazijų veiks 
kursai neraštingumui likviduo
ti. Veiks taip pat aukštoji pre
kybos mokykla, kuri turės 18 
klasių, ir 2 amatų mokyklos, 
kuriose bus ruošiami fabrikų 
gamybinio parengimo kadrai.

Nors karo metu ir neleng
vos mokslo sąlygos, tačiau mo
kinių skaičius yra padidėjęs. 
Mokyklų mokytojai beveik 
100% sugrįžo į darbą. Kad
rai visiškai sukomplektuoti.

Panevėžio apskrityje švie
timo Skyriui • vadovauja drg. 
Laurinaitis. Apskrityje iš viso 
yra paruošta darbui 362 kom
plektai pradžios mokyklų. 
Šiais mokslo metais apskrityje 
veikia 10 progimnazijų ir 2 
gimnazijos. Paruošta veikimui 
16 vaikų darželių.

Mokyklų sutvarkymui ir at- 
remontavimui labai daug pa
dėjo LKP (b) Panevėžio Aps. 
Komiteto karinio skyriaus ve
dėjai drg. Pranevičius.

Nuo karo veiksmų ir besi
traukiančių vokiškų okupantų 
Panevėžio apskr. buvo visiš
kai sunaikinta 6 pradžios mo
kyklos. 50% visų aps. mokyk
lų buvo daugiau ar mažiau 
apgriauta. Nukentėjo ir pusė 
bibliotekų. Bėgdami grobikai 

ų vokiečiai sąmoningai stengėsi 
naikinti Panevėžio aps. kultū
ros ir švietimo židinius.

Aps. šv. skyriaus inspekto
rius drg. Vaškevičius pasako
ja:

—Rozalimo valse., žvirblio- 
nių km., mokyklos pastatus 
vokiečiai dienos metu iš ne
didelio aukščio apmėtė bom
bomis. Aplink mokyklą krito 
daugiau kaip 20 bombų. Ta
čiau laimė — nei viena nepa
taikė. Besitraukdamos esesi
ninkų gaujos, užėjusios į Čel- 
kių kaimo valstiečio Palujans- 
ko Petro namus rado ant stalo 
pradžios mokyklų vadovėlius. 
Vkiečiai juos suplėšė į smul
kius gabaliukus ir dar kojo
mis sumynė. Dabar šio vals
tiečio trys vaikučiai rengiasi 
lankyti tarybinę mokyklą; in
spektorius jiems davė mokslo 
vadovėlius.

Toks Europos kultūros “ne
šėjų” žygdarbis nebuvo vie
nintelis. Jų pasitaikė ir kituo
se apskrities valsčiuose.

Dabar Panevėžio miesto ir 
apskrities mokyklos plačiai 
atidaro savo duris. Ir tarybi
nės Lietuvos jaunimas vėl ne
trukdomai galės imti knygas 
į rankas, nes jį saugo galin
goji Raudonoji Armija.

“Tiesa.”

Japonija bijo Sovietų ka
ro prieš ją.

A. Mickevičiaus Partizanų Dalinio Kovų Bruožai
Kai vokiečių okupantai pra

dėjo siausti mūsų krašte, de
ginti Lietuvos sodybas ir šau
dyti nekaltus žmones, neaprė
piamuose Rūdininkų girios plo
tuose buvo ramu. Miškas ošė
Girios takeliai buvo užžėlę, 
ir retas žmogus jais praeida
vo.

Giria snaudė. Jos gelmėse 
veisėsi laukiniai žvėrys. Pauk
ščiai krykštė. Liemeningos pu
šys dainavo monotonišką dai
ną. Vėtrai užėjus, girios me
džiai maištingai siūbavo, giria 
tarytum šaukėsi žmogaus, ku
ris suprastų jos paslaptingą 
melodiją.

Ir žmogus atėjo.
1943 m. rudenį į Rūdininkų 

girią atėjo Lietuvos partizanų 
grupė.

Ramūs girios gelmių žvėrys 
pastatė ausis ir nustebo žmo
gaus atsiradimu. Kas gi juos 
čia atvedė į tuos negyvenamus 
didžius plotus, kuriuose iki šiol 
tik paukščių ir kitų miško gy
vulių karalystė buvo ?

Keliolika žmonių, įvairiai 
apsirėdžiusių, su automatais 
ant pečių, traukė miško gel
mėn. Vieniši, palikę žmonas 
ir vaikus kažin^kur toli, pasi
ryžę žūtbūtinei kovai, jie pa
miršo viską. Prieš jų akis atsi
stojo žiaurus okupanto šešė
lis, negailestingai teriojantis 
Lietuvos žemę.

Jie įsmeigė laibą stiebą že
mėn, o ant jo viršūnės pakabi
no raudonąją kovos vėliavą. 
Taip Rūdininkų giria buvo pa
imta Lietuvos partizanų val
džion.

Tai buvo Rūdininkų girios 
partizaninio judėjimo užuo
mazga.

Iš Adomo Mickevičiaus var
do partižanų užrašų puslapių 
prabyla Vardai ir dalinio ko
vos žygiai.■ Miške ant kelmo 
užrašyti drebančia nuo šalčio 
ranka žodžiai ir datos liūdija 
apie dalinio kovas su vokiš
kuoju grobiku, amžinuoju Lie
tuvos priešu. Prieš akis pra
eina vaizdai, kaip žmonės žu
vo, vargę ir kovojo dėl Lietu
vos atvadavimo. 1943 m. spa
lių mėn. 4 d. Adomo Mickevi
čiaus daginį pradėjo kurti pir
masis jo partizanas 
vadas 
čius. Tą pačią dieną ryšinin 
kas V. atsiuntė kitą partiza 
na. Po trijų dienų, jiems ei

dalinio
— Juozapavi

(Reportažas iš Kurklių, 
Ukmergės aps.)

Gražus ruduo tarybi
niuose Kurkliuose. Sugrį
žęs iš rytų pirmą kartą ap
lankau gimtąjį miestelį, sa
vo pažįstamus ir gimines. 
Žmonės dirba pūdymą, 
aria, sėja rugius.

Po trejų metų vaizdas 
maža kuo pasikeitęs, mies
telis, išskiriant fašistų su
sprogdintą pieninę, svei
kas. Būrys valstiečių, susi- 
spietęs prie valsčiaus, lau
kia žemės dalijimo komisi
jos. Šios dienos šūkis 
“grąžinkit mūsų žemę!”

Sutinku seną pažįstamą 
valstietį Ž.

— Žinai, — sako jis — 
vokiečių okupaciją mes ne- 
sitikėjom pergyventi. Mane 
taip pat buvo suėmę už tai, 
kad buvau gavęs iš Tary
bų valdžios žemės. Išsėdė
jau tris mėnesius. Sugrįžęs 
radau žmoną su vaikais iš
mestus buožės iš namų. Ką 
uždirbau per ištisus metus, 
viską atėmė. Netekau kar
vės, duonos. Per visą žiemą 
mano vaikai buvo be pieno. 
1942 metų pavasarį mane 
vėl buvo suėmę. Fašistinis 
budelis saugumo tardytojas 
Gaškavičius nagano ranke

nant į susitikimo su ryšininku 
vietą, buvo sutikti dar 3 vy
rai, besislapstą nuo žiauraus 
okupanto persekiojimo. Ir taip 
partizanų šeima kasdien augo 
ir ruošėsi keršto ir kovos žy
giams prieš baisų Lietuvos 
krašto teriotoją ir žudiką, hit
leriškąjį vokietį.

Dalinio užuomazga jau bu
vo. Reikėjo jieškoti naujų 
žmonių, naujų ryšininkų, ku
rie padėtų nuo vokiečių besi
slapstantiems žmonėms suras
ti partizanų dalinį. Spalių 
mėn. 11 d. dalinio vadas Juo
zapavičius eina žvalgybon su 
žvalgu Stasiu iš “Margio” da
linio į Pasaločių kaimą, kur 
gyveno Stasio žmona.

Jiems atėjus į kaimą, buvo 
naktis. Mėnesiena užliejo lau
kus. Visur buvo ramu. Kai
mas rymojo rudens nakties ty
loje ir, atrodė, kad viskas bu
vo išmirę, niekas negalėjo pa
stebėti jų atėjimo. Vidurnak
tį, kada partizanai jau buvo 
sugulę, o mėnuo slinko pro 
langą į pirkią ir žymėjo iš
blyškusį kvadratą asloje, kie
me pasigirdo žingsniai, ir tuo 
pačiu metu kažkas pasibeldė 
Į duris.

Juozapavičius dar nemiego
jo ir matė, kaip kitoj kiemo 
pusėj trys vyrai po krūmu pa
sistatė kulkosvaidį.

Nebuvo abejonės, kad tai 
vokiečiai apsupo namus. Mo
teriškė dusliai suriko. Abu 
partizanai stvėrėsi už ginklų. 
Kitos išeities nebuvo, kaip tik 
veržtis pro duris. Atidarė du
ris, o jose vokietis! Nieko ne
laukdamas Stasys paspaude 
automatą, bet po pirmo šū
vio automatas užsikirto. Aki
mirka — ir jau būtų šovę vo
kiečiai, bet Juozapavičius su
prato, kas įvyko ir, pasidėjęs 
ant draugo peties automatą, 
pasuko jį lanku. Serija šūvių 
perskrodė orą. Tuo metu kaž
kas krito ir klaikiai aiktelė
jo; Didelė slegianti tyla... 
Mėnulis švietė abejingai, ir at
rodė, kad tie vokiečiai buvo iš
mirę. Tuo momentu partizanai 
pasinaudojo ir spruko iš pir
kios. Pasigirdo vokiečių kulko
svaidis, bet veltui. Per susi
šaudymą vienas vokietis kari
ninkas buvo užmuštas, vienas 
kareivis sužeistas. Sužeidę mo
terį, vokiečiai sudegino na- 
mus- _ ________  

na daužė man galvą ir rei
kalavo pasakyti, kur partiza
nai. Tylėjau. Vėl iškankino 
kalėjime du mėnesius. Grį
žęs namo, vienintelį savo 
sūnų išleidau į mišką — 
pas partizanus. Dabar sū
nus įstojo į Raudonąją Ar
miją.

Valstietis Ž. dabar atga
vo savo žemę — 8 ha, kar
vę, gavo arklį ir pradės 
naują tarybinį gyvenimą.

Sutikau ne vieną tokį 
valstietį. Kiti su siaubu 
prisimena dar šiurpesnius 
įvykius, pav., Trakinių žu
dynes.

Pagal valstiečių pasako
jimą, Trakiniuose yra su
šaudyta apie 500 žmonių. 
Vienas valstietis, matęs tas 
žudynes, pasakoja:

— Sugautos aukos buvo 
nurengiamos, nuimami lai
krodėliai, žiedai. Motinos 
buvo sušaudomos su ma
žais vaikais ant rankų. 
Šaudomųjų tarpe būdavo 
drąsių vyrų, kurie prieš 
mirtį sušukdavo:

“Tegyvuoja Tarybų Lie
tuva, mes už ją mirštame!” 

Trakinių kaime, slėny, 
po žalia velėna guli fašisti
nių budelių sušaudyti šim
tai žmonių, kurie mirė ti

Partizanai vėl miške. Juo
du vėl pranyko plačioje girio
je, bet jų akyse stovėjo gimto
sios sodybos gaisras, ir sužeis
tos žmonos riksmas maišėsi 
jiem su pusių ošimu. Neapsa
komai skaudus jausmas brovė
si jų sielon, širdį užliedavo 
•keršto banga.

Juozapavičius dabar buvo 
jau su penkiais vyrais.

Gruodžio mėnesį 2 d. jie iš
eina ginklų ieškoti Lietuvos 
gilumom Palieka snaudžian
čius žiemos išvakarėse Rūdi
ninkų miškus, kur žmogus re
tai sutinkamas. Po keturių die
nų kelionės grįžo su dviem au
tomatais, keturiais šautuvais ir 
šešiomis granatomis.

Dalinys pamažu augo. At
sirasdavo vis naujų ryšininkų. 
Jie atsivesdavo žmonių, besi
slapstančių nuo vokiečių. Ry
šininkai eidavo keliasdešimt 
kilometrų susitikti žmogaus ir 
jį atvesdavo į partizanų dali
nį. Ryšininkas Antanas iš Lie
tuvos gilumos atvedė į dalinį 
apie dvidešimt žmonių. Ištisas 
savaites būdavo kelionėje. Ne
miegojęs, kartais alkanas, jis 
ėjo per girias su šautuvu per 
petį.

Išėjus iš girios, reikėjo ati
džiai žiūrėti, nes kiekviena
me žingsnyje tykojo klasta. 
Vokiečiai dažniausiai naktį 
pasislėpdavo prie kelių ir 
laukdavo praeinant partizanų. 
Į tokias priešo pasalas lengva 
būdavo pakliūti. Tamsi gruo
džio naktis pridengdavo žy
giuojančius partizanus, o kar
tu ir slėpdavo pasislėpusius 
vokiečius. Tokiems slapukams 
pakliuvo dvylikos partizanų 
grupė, Pulkauninko vadovau
jama. Tamsią gruodžio 6-tos 
dienos naktį įvyko kova. Tada 
žuvo pirmasis Adomo Micke
vičiaus dalinio partizanas sla
pyvardžiu Stasys.

Diena iš dienos dalinys da
rėsi kovingesnis. Daugėjant 
žmonių, partizanuose pasireiš
kia didesnis pasiryžimas ko
voti. Su naujais 1944 metais 
pereinama prie stambesnių už
davinių : nutraukiami tarp
miestiniai ryšiai, nuverčiami 
nuo bėgių vokiški traukiniai. 
Prie geležinkelio Vilnius-Gar- 
dinas labai dažnai girdėti 
sprogimai. Tai sprogsta parti
zanų padėtos minos.

Tamsią ir kurčią naktį, kai 

kėdami, kad jų kraujas ne
nueis veltui. Aš matau ša
lia motinas, kurių vienos 
laiko apkabinusios savo kū
dikius, kitos savo vyrus. Ši 
beformė masė byloja apie 
tragediją, kuri vyko Traki
nių kaime žiaurios vokie
čių okupacijos laikais.

Veltui fašistiniai budeliai 
norėjo iššaudyti visą Kur
klių valsčių. Jų noras su
dužo prieš geležinę tarybi
nio piliečio valią. Rasti są
rašai rodo, kad vienu metu 
vokiškųjų fašistų berno iš
šaudyta 70 šeimų. Daugu
ma už tai, kad šeimos na
rys buvo komjaunuolis ar 
pionierius, kad šeima buvo 
gavusi iš tarybų valdžios 
žemės.

Užeinu dar į miliciją. 
Čia sutinku įgaliotinį drg. 
Steiblį, kuris pasakoja sa
vo trejų metų išgyvenimus.

— Dvejis metus tampė 
mane po visus Lietuvos ka
lėjimus, koncentracijos sto
vyklas. Buvau Praveniškė- 
se, kur vokiečiai kiekvieną 
dieną sušaudydavo apie 
400 žmonių. Nuo sunkaus 
darbo ir prasto maisto šo
ne buvo atsivėrusi pūliuo
janti žaizda. 1943 metais 
vežė mane Vokietijon. Iššo
kau iš vagono ir pabėgau. 
Sugrįžęs į namus stojau į 
partizanų būrį kovoti prieš 
okupantus.

Baigęs pasakoti Kurklių 
milicijos įgaliotinis drg. 
Steiblys parodo storą fašis
tų išleistą, “pajieškomų as

žmonės užmiršę vargus miega, 
partizanai sugrubusiais nuo 
šalčio pirštais kasa sušalusią 
žemę ir deda miną. Po kelių 
minučių užlėkęs traukinys nu
lekia nuo bėgių ir pasigirsta 
milžiniškas sprogimas, kuris 
nuaidi per keliasdešimt kilo
metrų. Ir žmonės, nubudę iš 
miego, sako: partizanai vei
kia!

Įvairūs buvo veikimo būdai 
prieš vokiškuosius okupantus. 
Darydavome pasalas. Vado
vaujant Tadui, grupė iš dvi
dešimties žmonių pasislėpė 
prie plento Vilnius-Gardinas. 
Tuo metu važiavo vokiečių 
sunkvežimis. Partizanai sunk
vežimį apšaudė jr užmušė de
vyniolika vokiečių. Paėmė gro
bio penkiolika šautuvų, še
šios pistoletus ir 400 šovinių. 
Kovoje pasižymėjo Ramys ir 
kulkosvaidininkas Martynas. 
Kiek vėliau Ramys su Marty
nu vėl apšaudė priešo mašiną 
ir užmušė keturius vokiečius.

Taip ėjo žiema. Per Rūdi
ninkų girią buvo išmindžioti 
siauručiai takeliai. Jie vedė 
miško gilumon. Visi žinojo, 
kad tenai glūdi partizanai ir 
vaikščioti pašaliniams drau
džiama. Kai sniegas nukrisda
vo, užpustydavo ir keliūkš
čius. Tik kažin kur, girios gel
mėje, smilko pro apsnigtas pu
šaites dūmai. Tai partizanų 
bazės. Tenai buvo įrengtos že
mėje • virtu vė/S, miegamieji 
guoliai, skaityklos.

Nepastebimai ėjo dienos. 
Artinosi pavasaris. Rytuose 
įvykiai vystėsi greitu tempu. 
Hitlerio frontas braškėjo. Su
mušti vokiečiai traukėsi atgal. 
Partizanų skaičius didėjo. Su
sikūrusi Lietuviškoji divizija 
mušė prie Oriolo vokiečius. 
Partizanų uždaviniai diena iš 
dienos didėjo.

Adomo Mickevičiaus dali
nys vystė savo veikimą. Janic- 
kas, Ąžuolinis, Ričardas ir 
Kostas nuleidžia traukinį su 
šaudmenimis. Dvylika vagonų 
ir garvežys nuvirsta nuo bė
gių. Kita grupė miške pasislė
pė. Vykstantieji į mišką vo
kiečiai užėjo ant pasislėpusių
jų : keli krito negyvi, o astuo
ni pasidavė į nelaisvę. Grobis: 
rankinis kulkosvaidis, aštuoni 
šautuvai, dvi granatos ir trys 
šimtai šešiasdešimt šovinių.

Minuojami keliai, žvalgai

menų” knygą, kurioje kiek
vienas neištikimas žmogus 
buvo užrašytas. Suregis
truota apie 10,000 pavar
džių.

Važiuoju atgal į Uteną. 
Artojas linksmas aria že
mę. Gražus ruduo eina iš
laisvintais Lietuvos lau
kais. Neveltui lietuvis vals
tietis sako:

— Liepos mėn. mes vėl 
prisikėlėm gyventi.

Jonas Viesulą.
(Tiesa) ,
—

Bepusiški Kraštai Turi Pasi- 
žadet Nepriglaus! Ašies Pik

tadarių, Sako Amerika
Washington. — Veikian

tysis Amerikos valstybės 
sekretorius Joseph C. Grew 
pareiškė, jog bepusiški kraš
tai turi greitai ir aiškiai pa- 
sižadėt, kad jie neduos prie
glaudos kariniams Vokieti
jos, Japonijos ir Italijos kri
minalistams.

Buvo suprantama, kad 
Jungtinės Valstijos gal jau 
paskutinį kartą įspėja faši
stines Ispaniją ir Portugali
ją, pusiau fašistinę Šveica
riją ir palankius naciams 
Airijos ir Švedijos valdovus, 
kad nepriimtų Ašies krimi
nalistų, kurie mėgins į tuos 
nekariaujančius kraštus pa
bėgt nuę pergalingų talki
ninkų.

Alkani berlyniečiai susi
kirto su naciais.

Antanas, Ąžuolinis ir šilinis 
užminavo kelią. Užšokusi ant 
minos, vokiška mašina išlėkė 
į orą. žvalgybos viršininkas 
Palkauninkas su šiliniu, Stasiu 
ir Ąžuoliniu užminavo plentą 
Vilnius-Gardinas. Dvi vokiškos 
mašinos išvestos iš rikiuotės.

Taip persekiojo žvali parti
zano akis okupantą. Ji buvo 
visur. Vokiečiai kaimuose ir 
miesteliuose apsitvėrė vielo
mis ir apsikasė pylimais. Bet 
ir ten juos pasiekdavo parti
zano kulka.

1944 m. gegužės mėn. 5 d. 
Adomo Mickevičiaus dalinio 
ypatingoji grupė, vadovauja
ma Ramio, išėjo į Kazlų Rū
dos miškus. Į grupę įėjo: Ba
reika, Simas, Vaclovas, ir Na
palys. Per tą laiką grupė su
sprogdino du ešelonus, sudegi
no keturis garvežius ir trisde
šimt platformų. Vokiečiai no
rėjo apdegusius garvežius iš
vežti į remonto dirbtuves, bet 
partizanai dienos metu į uos 
užpuolė ir 25 vokiečius išvai
kė. Du karininkai ir penki ei
liniai buvo užmušti. Paimta 
ginklų.

Liepos 29 d. ta pati grupė, 
N. vadovaujama, apšaudė be
sitraukiančių vokiečių kolo
ną. Tos pačios dienos naktį, 
grupė, kurioje buvo jau 26 
partizanai, Ramio vadovauja
ma, padarė pasalas prieš at
sitraukiančią vokiečių vilksti
nę. Buvo apšaudyta kolona, 
žuvo apie 15 vokiečių. Liep. 31 
d. partizanai nuvedė Raudo
nosios Armijos tankistų žval
gus net iki Griškabūdžio.

Saulėtą liepos mėnesio die
ną, kai hitlerininkai buvo ap
supti Vilniuje, išėjo iš Rūdi
ninkų girios Vytauto vardo 
partizanų brigada. Jos prieky
je Adomo Mickevičiaus dali
nys nešė raudonąją vėliavą.

Vėliava išdidžiai plevėsavo 
viršum partizanų galvų. Vien 
A. Mickevičiaus dalinyje buvo 
apie 150 partizanų. Po jų ėjo 
kiti daliniai. Visa lietuviškoj’ 
brigada.

Vilniaus miestas buvo dū
mų vainiko apsuptas. Tolumo
je buvo girdėti granatų spro
gimai.

Adomo Mickevičiaus dali
nys kovos rikiuote pirmas 
įžengė į Vilniaus priemies
čius. J. Petrauskas.

'freftas puslapiu

KAUNO KRONIKA
Kaunas Gavo Šviesa ir 

Vandenį

Hitleriniai vandalai sugrio
vė Kauno miesto energetikos 
ir vandentiekio įmones. Ta
čiau miesto partinių ir tarybi
nių organizacijų iniciatyvos 
dėka elektrainės ir vandentie
kio darbuotojai, padedami pa
čių miesto gyventojų, palygin
ti per trumpą laiką atstatė 
pirmąsias energetinio ūkio ir 
vandentiekio įmones. Kauno 
miesto gyventojų dalis jau 
gauna vandenį ir šviesą.

Atžymėdama šį svarbų mū
sų krašto ūkio atstatyme įvy
kį, Lietuvos TSR Liaudies Ko
misarų Taryba padėkojo elek-. 
tros ūkio ir vandentiekio at
statymo vadovams ir visam in
žinierių, technikų, bei darbi
ninkų kolektyvui už sėkmingą 
darbą ir pašaukė ir toliau pa
sišventusiai dirbti Kauno mies
to pramonės, butų ir komuna
linio ūkio įmonių atstatymo , 
darbuose. Pasižymėjusių Kau
no elektros ūkį ir vandentiekį 
atstatant darbuotojų premija
vimui Liaudies Komisarų Ta
rybos nutarime išskirta 40,000 
rublių ir nedidelis kiekis kos
tiumų, paltų, batelių.

Vokiečiai Sušaudė Daug 
Gyventojų

Telšiai. — Vokiškieji oku
pantai su savo pakalikais Tel
šiuose liko ištikimi savo plė- 
šikiškumui ir žvėriškumui iki 
paskutinės valandos.

Raudonajai Armijai užėmus 
Šiaulius, rudieji šunes su visa 
smaugikų pakalikų gauja, ap
imti panikos, viską palikę, pa
bėgo iš Telšių į Rytprūsių pa
sienį. Tik po savaitės atsipei
kėję grįžo. Grįžę viską pradė
jo grobti, naikinti. Iš ūkių iš
varė gyvulius, išvežė grūdus 
iš sandėlių, išsprogdino Telšių 
elektros stotį, sudegino gele
žinkelio stotį. Iš Plungės teks
tilės fabriko išvežė įrengimus. 
Nevarėnų valsčiuje sušaudė 
daug gyventojų. Nepilnomis ži
niomis, Telšiuose sušaudyta 
400 gyventojų. Tverų valse., 
Užpalių kaime valstietis An
tanaitis daugiau kaip trejis 
metus pas save pogrindyje glo
bojo 8 asmenų, žydų šeimą. 
Rudieji hitleriniai šunes, jaus
dami greitą savo galą, surado 
minėtą šeimą ir, išvilkę žmo
nes už plaukų iš pogrindžio, 
žiauriausiu būdu išžudė.

A. Bauža.

Jaunimas Stoja i FGA ir Ge- , 
ležinkeliečių Mokyklas

Vilniaus apskrities jaunimas 
jau ne vieną kartą parodė sa
vo meilę ir atsidavimą tarybų 
valdžiai. Ir štai dabar, kada 
tarybų vyriausybė šaukia jau
nimą į fabrikinio gamyklinio 
apmokymo ir geležinkeliečių 
mokyklas, Vilniaus apskrities 
jaunuoliai noriai stoja į jas, 
kad įgytų įvairias specialybes, 
taptų kvalifikuotais darbinin
kais ir padėtų atstatyti mūsų 
i ateriotą kraštą.

Mokinių priėmimui į šias 
mokyklas yra sudaryta prie 
Vilniaus apskrities vykdomo
jo komiteto komisija. Ši komi
sija atrenka jaunuolius į mo
kyklas. Jau įvyko pirmasis ko
misijos posėdis, kuriame bu
vo užtvirtintas 15 Nemenčinės 
ir Rudominos valsčių jaunuo
lių priėmimas į mokyklas. Iš 
viso į FGA ir geležinkelio mo
kyklas Vilniaus apskrityje yra 
padavę pareiškimų daugiau 
kaip 100. jaunuolių. Ypač 
daug pareiškimų yra padavęs 
Jašiūnių, Paberžės, Turgelių 
valsčių jaunimas. <

Vilniuje Pradėjo Veikti Su
augusiųjų Gimnazija

Vilniuje pradėjo veikti pir
moji suaugusiųjų gimnazija, 
•kuri buvo vokiškų okupantų 
uždaryta. Darbas vyksta po
pietinėmis valandomis. Gimna
ziją lanko virš 400 darbinin
kų ir tarnautojų. (ELTA)

»WlAwirii7r,i.
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Keliones Įspūdžiai į Saulėtą Floridą
A. šoliunienė.

So. Coventry, Conn. Philadelphia, Pa.

(Pabaiga)
Linksmai laiką praleidau ir K. W. Ma

no žentas gavo iš savo komandos pasą- 
leidimą ir dėl manęs, taip kad, kaip jis 
eidavo į “Base” įdomumų pamatyt, tai 
galėjo ir mane nusivėst. Yra įdomių da
lykų ir “Base” pamatyt. Yra valdžios į- 
taisyta vieta, kur jūreiviai ir jų šeimos 
gali vakarais laiką praleist. Ten yra dvi 
judžių salės. Viena lauke rodo filmas, o 
kita viduje, kaip ir kituose miestuose.

Navy Base dirba daug darbininkų. 
Daugausiai taiso sugadintus laivus, ne 
tik mūsų šalies, bet ir talkininkų. Tame 
Navy Base tenka susitikt iš visų Ame
rikos valstijų darbininkų, privažiavusių 
dirbti valdžios darbus. Darbininkaiį ku
rie ten dirba valdžios darbus, ten pat ir 
gyvena, nes valdžia pristačius ir naujų 
gyvenamų stubų. Taip pat ir jūreivių 
šeimos gyvena valdžios pastatytose stu- 
bose. Įdomu ir tas, kad Key West gy
ventojai daugiausia susideda iš kiubie- 
čių ir negrų, ir miesto valdininkai yra 
daugiausia kiubiečiai. Negrai darbinin
kai ir čia labai prastai gyvena. Taip pat 
ir daug kiubiečių gyvenimas panašus į 
negrų. Jau kur negrai darbininkai gy
vena, tos miesto dalys taip apleistos, kad 
negali nei įsivaizdint.Į Jų nameliai nepa
našūs į gyvenamas žmonių stubas, tik 
sulūžę būdelės, žmogui jokiu būdu netin
kamos gyventi. Ir čia negrai taip panie
kinami, kaip Georgia vai. ir visoj eilėj 
kitų pietinių valstijų. Kažin, ar pranyks 
ta rasinė diskriminacija iš demokratinės 
Amerikos, ar bus praktikuojama ant to
liau? Key West visur matyt užrašai “Tik 
Dėl Baltų”, ant kitų vietų užrašai “Vien 
negrams.” O tokių vietų yra labai daug 
— štoruose, restaurantuose, saliūnuose, 
ant busų ir kitur viešose vietose. Pavyz
džiui, busuose, jeigu sėdynės jau visos 
užimtos baltais, tai jau negrui vietos nė
ra, o kad dar ir yra vietos, tai turi įlipęs 
eit į buso užpakalinę dalį. Kaip pasižiū
ri, tai tik gėdą daro toks pasielgimas A- 
merikos demokratijai!

Visur matyt išnaudotojai ir išnaudo
jamieji. Net ir miestai visur padalinti į 
kelias miesto dalis. Taip ir Key West, 
yra ir labai gražių miesto dalių. Turėjau 
laimės pamatyt ir visai puikių miesto da
lių ir apvažinėt daug salų, ir gražesnių 
daugiau yra, negu prastesnių. Key West 
busais negalima visur važinėt, turi ten 
gyventojai važinėt daugiau dviračiais. 
Mano visa laimė, kad buvau išmokus dar 
jauna būdama vairuot dviratį. Tai mano 
žentas man ir paaukojo ten visam laikui 
savo dviratį. Tai turėjau su kuom apva
žinėt aplink visą K. W. ir toli nuo mies

to. Važiavau žuvaut su dviračiu ir mau
dytis, nes ir ten aplink yra daug gražių 
beach’ių. Taip pat ir žuvaut yra gerų 
vietų ir esu aš ten prigaudžius daug ir 
gražių žuvų, kurių ir vardų nežinau. 
Daug skirtingesnių žuvų pagavau, ko
kių pas mus nėra. Gaila, kad negalėjau 
parvežt parodyt New Haveno žuvinin
kams. Ten žuvaut daug geriau, negu pas 
mumis, N. H., todėl, kad ten vanduo la
bai švarus, kad galima giliausiai matyti, 
kas vandenyje dedasi. Vanduo, kaip krik- 
štolas, čystas, o kuomet saulės spinduliai 
atsimuša į vandenį, tai atrodo, lyg van
duo būtų nudažytas žalia ir ružava spal
va. Kuomet vėjas papučia, tai vėl matyt 
jau skirtingos spalvos — geltonos ir rau
donos, kad žiūri ir negali atsidžiaugt to
mis gamtos grožybėmis.

Daug yra gražių byčių, bet kaip siau
tė audra praeitais metais, tai labai nu
kentėjo K. W. byčiai. Suardyti pliažai, iš
vartyta paimu medžiai ir daug stubų nu
versta. Ten daug daugiau nukentėjo, ne
gu mūsų pajūriai. Prieš mano išvažiavi
mą pradėjo jau nekuriuos pastatus ir by- 
čius taisyt.

Key West daugiausia yra coconut me
džių, o orančių medžių jau čia nesimato. 
Oras ten gražus ir maloniai šiltas; dienos 
yra ilgesnės, negu pas mumis žiemos lai
ku, — nepradeda temt pirmiau 7 P. M. 
Ryte taip pat anksčiau šviesu, negu pas 
mumis. Taip man buvo K. W. linksma ir 
malonu gyvent ir maniau būt per žiemą 
arba ligi nusibos man ten žuvaut. Bet 
karo laiku visko atsitinka ir dar netikė
tai. Mano žentas (marinas) gavo įsaky
mą apleist Key West ir važiuot į rytines 
valstijas. Tai ir aš su duktere nepasili- 
kom ten gyventi be jo. Turėjom traukt 
į šaltąjį North.

Palikau Key West gruodžio 17 d. Be
važiuojant atgal per Floridos valstiją, 
buvo matyt tie patys vaizdai.

Dar apsistosiu kiek apie Georgia vals
tijos Savannah miestą. Miestas didelis, 
fabrikų matyt daug, bet baisiai nešvarus, 
stubos prastos ir jau daug šalčiau, negu 
Floridoj. Išeinamos vietos, dar kiemuose 
be vandenio. Pamaniau pati, kad neper
seniai velionis Sirvydas važiavo į Lietu
vą taisyt moderniškus toiletus, kodėl jis 
čia neatvažiavo sutaisyt? O gal jis to, 
kas dedasi Savannah mieste, nežinojo?

Parvažiavau į New Haveną. Čia jau 
drūčiai šalta. Iš karto buvo sunku pri
prast prie šalčio, bet dabar jau ir vėl 
pripratau.

Prie pabaigos turiu padėkot savo drau
gams ir draugėms, kurie surengė parin
kę prieš mano išvažiavimą į Floridą.

Apdovanotas Sidabro žvaigžde 
Leitenantas A. R. Krasnickas.

Anna Krasnickienė, RFD 
No. 1, Box 198, S. Coventry, 
gavo iš Karo Departmento 
pranešimą, kad pagal prezi
dento patvarkymą jos sūnus, 
antrasis leitenantas Alfred R. 
Krasnickas Orlaivyno Korpu
so kovūnas, likosi apdovanotas 
sidabrine žvaigžde. Apdovano
jant padarytas sekamas pareiš
kimas :

SILVER STAR
“For gallantry in action over 

New Britain, on 2 No
vember 1943. Lieutenant Kras
nickas was pilot of a B-25 en
gaged in a coordinated strike 
'against this Japanese base, 
which was regarded at the time 
as the strongest in the South
west Pacific area. Despite in
terception from numerous hos
tile fighters and a barrage of 
anti - aircraft fire which shot 
down one plane, the bomber 
formation swept over the tar
get at treetop level. Lieutenant 
Krasnickas’ aircraft sustained

A. R. Krasnickas

3 Sykius Sužeistas \Edwardas 
'Mollinowskis

Sergeantas Edvardas Molli
nowskis kovūnas 3 sykius tapo 
sužeistas Franci joj. Pastaruoju 
laiku jis buvo sužeistas 28 d. 
spalių, 1944. Edvardas yra sū
nus veliones Kodienės dukters. 
Edvardas pastaruoju laiku su 
machine gun gynė kitas kovo
jančias kuopas ir tapo sužeis
tas. Jis buvo paimtas vokiečių 
į nelaisvę, bęt tuo sykiu kitas 
amerikiečių, kovūnų būrys pra
simušė per vokiečius ir jis li
kosi išgelbėtas už 30 valandų 
nelaisvės.. Edvardas. įstojo į 
tarnystę 1943 m. liepos mėn. ir 
už penkių mėnesių tapo išvež
tas už jūrių. Jis buvo sužeis
tas ir Italijos fronte.

Kenosha, Wis.
Sausio 21 d. policijai pasi

sekė surasti meilužių porelę. 
Mergina 19 metų, o vyras 24 
metų, pastarasis vedęs ir pa
likęs savo žmoną, gyveno su 
kalbama mergina.

Kuomet jie buvo suareštuoti, 
jie prisipažino, kad jiedu taip 
gyvena nuo pereito rugsėjo 
mėnesio. Bet atsisakė išduoti 
savo pavardes.

Teisėjas nubaudė juos už 
nelegališką elgesį. Mergina 
turėjusi užsimokėti $60, o vy
ras $75 ir teismo išlaidas. Vy
ras tuojaus užsimokėjęs už sa- 
vę pabaudą ir sugrįžęs pas 
žmoną, kuri mielai priėmusi ir 
dovanojusi jam už jo prasi
kaltimą.

Merginos tėvas atėjęs ir sa
kė užmokėsiąs už ją $60, jei 
ji negrįš daugiau prie to vy
ro. Tačiau mergina nesutiko 
duoti pažado, o tėvas už tai 
nemokėjęs pabaudos. Išbuvu
si 10 dienų kalėjime, ji buvo 
paliuosuota, kuomet nežinomi 
žmonės užmokėję likusią pa
baudą.

Irgi darbo jėgų stokos nelaimėje. Šis ponas sako: 
“Argi jie negalėtų paleisti darbininką iš fabriko, kad 
jis atėjęs mane iš krėslo iškeltų

a hit in the bomb bay, com
pletely enveloping the plane 
in smoke, but he disregarded 
damage and pressed a long 
bombing and strafing run to a 
successful finish. A few mi
nutes later the B-25 rolled out 
of control and crashed, costing 
this Officer his life. Lieutenant 
Krasnickas’ gallantry and de
termination to complete this 
important mission, totally dis
regarding his personal safety, 
are in keeping with the finest 
traditions of the Service. In 
this highly successful mission, 
Lieutenant Krasnickas’ squad
ron and other participating 
units destroyed a total of 50,- 
000 tons of shipping, sank 
three destroyers, and damaged 
two cruisers and considerable 
merchant shipping.”

Mes reiškiame nuo savęs gi
lią užuojautą drg. Annai Kra- 
snickienei, nes tik tokis pasiry
žimas, kaip jos sūnaus Alfredo 
uždavė mirtiną smūgį Japoni
jos ir Vokietijos plėšikams ir 
išgelbėjo žmoniją nuo baisios 
nelaimės.

LAISVES B AZARAS
Laukiame Laisvės Bazarui 

dovanų iš visų lietuviškų ko
lonijų, iš visų Laisvės patrio
tų. Bazaras įvyks kovo-March 
16, 17 ir 18 dd., bus Grand 
Paradise Salėje, 318 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y.

eitais metais jis gavo apie 6 
naujus skaitytojus. Jis vienu 
sykiu aukavo Lietuvos pagel- 
bai $100. Ir kas sykis jis au
kauja visada bendriems darbi
ninkiškiems reikalams. Gabūs 
buvo tėvai, pasirodo gabus ir 
.sūnus Edvardas, kuris kaujasi 
prieš fašizmą už Amerikos ir 
viso pasaulio demokratiją.

Rep.

Burmoje anglai atėmė iš 
japonų Kūle kaimą.
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Extra Raudoni Punktai 
I ATEIK IR GAUK JUOS

i TAUPYK PANAUDOTUS
RIEBALUS —■ VAISTAMS 

KARO LAUKE

2 raudonieji punktai už 
kiekvieną svarą pa
naudotų riebalų, jūsų 

atnešamų pas 
mėsininką!

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Per šalį žiūrint keista, kad 
dvi moterys varžosi dėl vieno 
vyro, kuris nei vienai, nei an
trai neištikimas.

★ ★ ★
Sunkiai serga Ona Budni- 

kienė, sena vilnietė, dabarti
niu laiku ji randasi Kenosha 
ligoninėje. Kuriems laikas pa
vėlina atlankykite sergančią 
draugę.

Dabartiniu laiku sunkiai su
sirgo Eva Wallace (Wallie-

nė), ji randasi Šventos Kate- 
rinos ligoninėje, atlankykite 
sergančią draugę.

Taipgi yra serganti C. Jese- 
liūnienė, ji randasi savo na
muose.

Aš nuo savęs linkiu sergan
čioms draugėms kuo greičiau
siai pasveikti.

Kaip Praėjo Vilnies Vajus
šiais metais mes, nors ir ne

pasiekėme praeitų metų va
jaus skaitlinės, bet visgi mes 
ne tik kad nepraradom nei 
vieno i^eno Vilnies skaitytojo, 
bet dar paaugome apie pus
tuzini naujais skaitytojais.

Vilnis plačiai išsipopuliariza- 
vo Kenosha lietuvių tarpe.

Daug prisidėjo prie šio va
jaus draugė K. Pakšienė, ku
ri mažai kalba, bet daug vei
kia. šiame vajuj ji gavo du 
naujus Vilniai skaitytojus ir 
pagelbėjo atnaujint senus, tai 
pagirtinas darbas.

LLD 94 kuopos jubiliejinis 
parengimas įvyko 10 dieną va
sario.

Kenoshietč.

Jankių lakūnai bombarda
vo nacių submarinų lizdus 
Holąndijos pakrantėse.

NEGALI IŠKĘSTI
NUGAROS SKAUSMO?

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidaujamą, 
nuolatinį palengvinimą karščiu ištisas dienas, 
pačioj skaudamoj vietoj, uždėk vieną didelį 
Johnson’s RAUDONOJO KRYŽIAUS PLAS- 
TERJ — arba storesnįjj, šiltesnį Johnson's 
Piaster} Nugarai . . . Lengvi, veiklūs jo vais
tai švelniai kaitina nugarą, išjudina kraujo 
apytaka, veikia prieš jo susikuopimą, atliuo- 
suoja skausmą . . . šiltas audeklinis apdangas 
palaiko kūno karštį, saugo nugarą nuo atšali
mo, teiki nuolatinę paramą . . . Išbandyk šį 
švarų, lengvą, patikrintą būdą "karščiu gydy
ti” paprastą nugaros gėlimą ir kitus raumenų 
skausmus — ŠIANDIEN. (Jei turi chronišką 
nugaros gėlimą, eik pas gydytoją.) . . . Vi
suomet reikalauk TIKROJO, Johnson and 
Johnson pagaminto.

RED CROSS PLASTER
BACK PLASTER

Thomas J. Klimaitis 
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
Tel. 3-6723.

Amerikoniškoj spaudoj apie 
jį plačiai buvo parašyta ir 
įdėti paveikslai. Velionė Kodie- 
nė, buvus Petro Kodžio mote
ris. Jie pagarsėjo farmerių or
ganizavimu. Tais laikais Ro
džiai labai daug pasidarbavo 
tarp farmerių. Už tai juos 
kompanijos visur boikotavo ir 
stambesni buožės diskriminavo 
ir veik nubankrutavo. Petras 
Kodis labai daug nukentėjo ko
voje su reakcija. Petras, nete
kęs savo bendradarbės drau
gės, vėliau apsivedė su Frances 
Bačanskiene, kuriuodu turi 
Caffe biznį.

Petras Kodis kas metas gau
na “Laisvės” vajaus laiku nau
jų skaitytojų, šiemet jis gavo 
apie 7 naujus skaitytojus. Per-

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
I (KOPLYČIA)

i Parsamdo automobilius Ir ka- 
i[ rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
! 231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

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 7-4199.

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-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrins 
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.

»JI^1

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1'5

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon SL
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110



k Kiek Amerikai Lėšavo 
Dabartinis Karas

I

Beacon, N. Y. — Jungti
nių Valstijų iždo sekreto
rius, Henry Morgenthau pa
reiškė, jog dabartinis karas 
lėšavo šiai šaliai septynis 
kartus tiek, kaip praeitas 
pasaulinis karas. Amerika 
Antrajam pasauliniam ka
rui išleido jau $238,000,000,- 
000, sakė Morgenthau; o iki 
liepos 1 d. šiemet bus išlei
sta dar 50 bilionų 800 milio- 
nų dolerių.

Amerikos Submarinas Nu
skandino 14 Japonų Laivų
Washington. — Vienas 

Jungtinių Valstijų submari
nas neseniai nuskandino 14 
Japonijos laivų, kurie ga
beno japonų karius ir įvai
rius reikmenis.

Amerikos ir Chinijos la
kūnai sunaikino ir sužalo
jo 98 japonų lėktuvus Tsing- 
tao aikštėje.

Bridgeport, Conn.
Sausio 20 d., 1945 m., LDS 

74 kuopa minėjo LDS 15 metų 
sukaktį formoje vakarienės su 
programa. Mažos mergaitės 
LDS vaikų skyriaus narės — 
Albina Bendoraičiūtė ir Dara
ta Masiulevičiūtė padainavo po 
lietuviškų dainelę. Garbės sve
čias R. Mizara, LDS preziden
tas pasakė tinkamų prakalba. 
Vėliaus buvo teikiama vakarie-| 
nė, kurių mūsų darbščioji gas- 
padinė A. Pudimienė su kitų 
prigelbėjimu buvo prirengus, 
ir taip vakarienė buvo gerai 
prirengta, kad dalyviai buvo,’ 
puikiai užganėdinti.

Laike vakarienės buvo iš
šaukta pakalbėti veteranai-vei- 
kėjai LDS 74 kuopos ir jos ko
miteto nariai. Kalbėjo J. Pu- 
dimas, S. Tamošiūnas, A. Mu- 
reikienė, M. Arisonas, John 
Gresh, J. Tumosa iš New Ha
ven, A. Švėgžda ir dar keletas 
kitų.

Nekurie reikalavo, kad mi
nint LDS gražius darbus rei
kia parinkti aukų Lietuvos 
žmonių pagelbai. Aukavo: J. 
Budimas $10. Po $5: J. Tumo
sa, A. Švėgžda, J. Navašinskie- 
nė, J. Jasiunas, J. Petrušaitis, 
J. Cherry, A. Jocis ir P. Kize- 
vičius. J. Mockaitis $3. Po $2: 
J. Butnoris, iC. Bendoraitis, A. 
Raguskas, A. Mureikienė ir 
M. Valatkienė. Po $1: M. 
Thompson, W. Thompson, M. 
Baltrėnas, J. Skirka, O. Patu- 
pa, J. Bilota, E. Labutis, W. 
Rovas, J. Gresh, P. Miknevi- 
čius, P. Stanciką, V. Navasins- 
kas ir J. Mastauskas. Viso 
$76.00.

Pirmiaus yra aukavęs tam 
tikslui J. Bartkevičius $5. Pi
nigai perduoti vietinio LPTK 
skyriaus iždininkui A. Jociui, 
kad pasiųsti į Centrų.

A. Mureikienė, kaip ir visa
da, ir šį- kartų aukavo didelį 
sūrį, kuris atnešė gražaus pel
no.

Po vakarienei svečiai gražiai

pasilinksmino — pasišoko.. Iš 
kp. finansų raštininko pateikto 
kaip ir raporto sužinota, kad 
Šioj kuopoj per 15 metų yra 
mirę 3 nariai, J. Masaitis, A. 
Labutis ir G. Valacka.

Dėdės Šamo tarnyboj yra 10 
jaunuolių. (šiomis dienomis 
vienuoliktas išėjo U. S. tarny
bon.) Viso narių kuopoj ran
dasi 89.

Parengimas skaitomas pui
kiai pavykusiu. Graži auka 
Lietuvos žmonėms ir šiek-tiek 
pelno liks kuopai. Rengėjams, 
dalyviams ir aukotojams pri
dera širdinga padėka.

Narys.

Trys Mirtys.
Jau trys lietuviai šį metų 

pasimirė Bridgeporte. Sausio 
14 d. mirė pagyvenęs ir ligos 
suvargintas Ignas Kumetis, 
žmogelis biednai per ilgus me
tus gyveno, paskutiniu laiku 
buvo miesto biednųjų name 
“Hillside Home” ir tenais pa- 

| simirė. Laidojo jo giminaitė iš 
' New Britain, Conn.

Antras, Ignas Vaitekūnas, 
narys LLD 63 kp. ir Laisvės 
skaitytojas mirė 29 sausio. Jį 
palaidojo laisvai ant Lakeview 
kapinių. Diktas draugų būrys 
palydėjo į kapus. P. Baranaus
kas pasakė tinkama atsisveiki
nimo prakalbėlę. Laidojo gra- 
borius K. Daugėla.

Sausio 31 d. gasu atėmė savo 
gyvybę buvęs Liet. Jaunų Vyrų 
Draugijos pirm. C. Minalga. 

į Tai žmogelis dar tik 36 metų, 
religinis žmogus, bandė ir 
Draugijai šposų iškirst, ir to-, 
kia gyvenimo užbaigų pasirin
ko. Sakoma, kad tai gėrimo 
auka. Nors ir savažudys, bet 
palaidotas su bažnytinėm pa
maldom ir ant šventų kapų.

Lai jiems būna lengva ši pil
ka žemelė. Proletaras.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ko kalbėti Bayonnėj. Pažan
gieji bayonniečiai turi savo 
kliubui naujas patalpas. Ne
didelė, bet jauki vietelė.

Bayonniečiai jau prisidėjo 
su dešimtine pasimetam ALD- 
LD Lietuvių Archyvui įkurti. 
Bayonnėj e, beje, yra darbš
čių, nuoširdžių ir svetingų 
draugų. ALDLD kuopai jie 
šiemet taipgi jau gavo apie 
desėtkų naujų narių.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Applegarlh Hotel su 

gėrimų leidimu (license) ir 10 ake- 
rių žemės, ant gero kelio tik 3 mai- 
lės nuo Hikhtstown, N. J. Namas 
gražiai atrodo ir geras. Iš viso 14 
kambarių. Biznis per daug metų ge
rai išdirbtas, žemė gera, viskas ge
rai auga. Kaina $12,000. Ant vietos 
sužinosite priežastį pardavimo. An
trašas: John & Anna Warwick, 
Applegarth Hotel, Applegart & pro
spect Plains Rd., Hightstown, N. J. 
Telefonas Hitghtstown 135-R-l.

(31-37)

Parsiduoda ūkė (farma). Budin- 
kai geri ir dideli; namai viduryje 
sodo, sodas didelis, daugiau kaip 
12 grūšių medžių, obuolių, slyvų ir 
kelios vyšnios. Žemė lygi, nekainuo
ta, dirbamos žemės 40 akrų, galima 
užauginti apie 50 tonų šieno; visa 
žemė dirbama su traktorių. Karvių 
galima laikyti apie 2d, miško yra 
gero ir daug. Akrų iš viso 120 su 
mišku. Prekė $4000; dirbamos ma
šinerijos yra daug. Kreipkitės pas 
M. Gružinskienę, 120 Knox Street, 
Rumford, Me. (39)

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ
Svarbi Knyga, Įvairi Raštais iš Daugelio Moks

linių Sričių; Daug Informacijų ir 
Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
Per paštą užsisakantiems po vieną, kaina 40c.

Gera Nuolaida Platintojams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patys Sau.

LAISVES ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.•

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Iki 30 Valandų į Savaitę
PAKAVIMUI PLASTIKINIŲ 

DIRBINIŲ
HIGH SCHOOL STUDENTS 

IR VISI KITI 
INTERESUOJANTI. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

KREIPKITĖS
COLUMBIA 

PROTEKTOSITE
631 CENTRAL AVENUE. 

CARLSTADT, N. J.
(40)

ABELNAI SIUVĖJAI 
ir finišeriai

Prie moteriškų koatų. Gera alga. 
NUOLATINIS DARBAS.
D E VINCENZO & Y ŪLA, 

28-30 East 4th St.
(38)

OPERATORĖS
Lengvam Kariniam Darbui

U. S. Armijai Vilnonių Field Jackets 
Prie sustatymo, rankovių darymo, 

abelnai operatorių, nuo kavalkų 
ar nuo laiko darbas.

PUIKI ALGA
HOBOKEN COAT CO.

2887 Atlantic Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. APplegate 7-0534-5 
 (18)

VETERANS
Tęskite Atlikimą Savo Pareigų 
BŪTINUOSE DARBUOSE

VYRAI
REIKALINGI IŠSIUNTIMAM

ĮRENGIMŲ Į UŽSIENIUS 
Dėl smulkesnių informacijų 

Kreipkitės
ARGO PACKING CO.

418 Cherry St., 
Philadelphia, Pa.

EMPLOYMENT OFFICE.
(43)

REIKALINGI FIREMEN
Reilly Stoker Boiler 

NUOLATINIS DARBAS. 
GEROS ALGOS.

Priuilaikoma WMC Taisyklių.
BUDMAR MILLS & MFG. CO.

350 Hoover Ave., 
BLOOMFIELD, N. J.

___________ ._____________________________ (43)

VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUT 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Išmokysime—Pokarinė ateitis 
5 dienos, 40 valandų, viršlaikiai.

ZYLO WARE CORP.
11-15 47th Ave., L. L City.

(38)

BALTINIŲ IŠNEŠIOTOJAI
Patyrę. Kreipkitės j Housekeeper. 

HOTEL VICTORIA
7th Ave. prie 51st St.

(4Į)

AUTO MECHANIKAI
GERA ALGA

Tinkamų tipų vyrams pas 
VIENĄ Iš NEW YORK MIESTO 

DIDŽIAUSIŲ DODGE DEALERIŲ
Puikios darbo sąlygos 

VAKACIJOS SU ALGA

J. R. LYNCH
250 Dyckman St., N. Y. C. 

TELEFONAS LORRAINE 7-8000
(37)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(37)

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

r?111 ........................................... ....................■■■■■■■.........................

MERGINOS - MOTERYS
Kodėl nesimokyti linksmą 

GERAI APMOKAMĄ AMATĄ ?
MES IŠMOKINSIME TAVE 

. POPIERINIŲ PATTERN LANKSTYMO
Jums bus UŽMOKĖTA laike mokinimosi.

PUIKIAUSI UŽDARBIAI 
TOS KURIOS TURI GABUMŲ 

Šviesios, linksmos aplinkybės 
Patogi Transportacija

CONDE NAST PUBLICATIONS
114 East 32nd Street (Room 401) 

(Tarpe Park & Lexington Avės., N. Y. C.)
(37)

OPERATORIAI 
FINIŠERIAI 

PROSYTOJAI 
Visuose Skyriuose 

PAGELBINIAI DARBININKAI 
Nuolatinis darbas, gera alga 

EMIL COAT CO.
295 21st Ave., Paterson, N. J. 

SHERWOOD 2-9334 
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.

(38)

ABELNAI PAGELBININKAI
100% KARINIS DARBAS

8 VALANDOS VIRŠLAIKIŲ
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
610-28 SMITH ST., 

BROOKLYN.
8TH AVE. SUBVE IKI 

SMITH—9TH ST., BROOKLYN
(42)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakilimam*

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
. (48)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
LENGVAS ŠVARUS 

DARBAS
LINKSMOS DARBO

SĄLYGOS 
VAISTŲ IR 

KOSMETIKŲ 
DIRBTUVĖJE

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI

NĖRA NAKTINIO 
DARBO

LORR LABORATORIES
200 GODWIN AVE., 
PATERSON, N. J. 
Reikalingas Paliuosavimo

Pareiškimas. (38)

KEY PUNCH 
OPERATORĖS 

PATYRUSIOS, 
Pilnam Laikui

TAIPGI MERGINOS
Prie Filing 

Typing 
Raštinės Darbas, ir t.t.

Su ar be patyrimo

5 DIENŲ SAVAITĖ 
37% VALANDOS

PASTOVŪS DARBAI
Gera proga 
pakilimam.

Puikios Aplinkybės
Didelė apdraudos kompanija.

Kreipkitės

MR. A. H. ROBINSON
1 LIBERTY ST., 10-TOS LUBOS, 

NEW YORK CITY.
(40)

OPERATORIAI
VIENA IR DVIEM ADATOM

PRIE CANVAS
PUIKIAUSIA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

ADAMS CONTRACTING
ENTERPRISES

610-28 SMITH ST.,
BROOKLYN.

8TH AVE. SUBVE IKI 
SMITH—9TI1 ST., BROOKLYN

(42)

REIKALINGI DARBININKAI
BE PATYRIMO 

PRIE COSTUME JEWELRY
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

M. B. MFG. CO.
260 Wallabout St., Brooklyn, N. Y.

(38)
• ' ' ■.................. ■

REIKIA VYRŲ 
KRITIŠKAM KARINIAM 

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI. 
Nereikalaujama Išsilavinimo. 

POKARINĖ ATEITIS.
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS CO. 

113 EAST CENTER ST., 
NUTLEY, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(42)

RAŠTININKES
DARBAI PRIE FILING, 

CLAIM IR STATISTIKŲ 
DEPARTMENTUOSE.

ŠIEK-TIEK TYPING
INSURANCE COMPANY 

DOWNTOWN NEW YORK
5 DIENŲ SAVAITE

KREIPKITĖS Į
PERSONNEL OFISĄ

151 WILLIAM STREET
N. Y. CITY.

PROSYTOJAI
Finišeriai ir Operatoriai

Unijinė dirbtuvė. Nuolatinis Darbas.
Gera Alga.

GENERAL TAILORS
307 — 1st St., arti Walker St. 

Cliffside Park, N. J.
(42)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 14 d., 6 v. v. LDP Kliubo 
kambariuose, 408 Court St. Drau
gai, visi dalyvaukite šiame susirin
kime. (37-38)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 14 d., 103 Green St., 
7:30 v. v. Nariai, malonėkite visi 
dalyvauti, nes reikės užsimokėti 
duokles už 1945 metus. Žinote, kad 
laiku pasimokėję, Centras galės 
anksčiau atspausdinti šių metų kny
gas. Taipgi bus išduotas raportas iš 
Laisvės dalininkų suvažiavimo, ku
rį išduos mūsų kp. išrinktas dele
gatas. — Fin. Rašt. (36-37)

MEDUS

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS. 

71(40 į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI 

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsie Linija.

 (39)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

(41)

(42)

TYPISTĖ
Pageidaujama patyrusios prie Fire insurance. 

Kompanijos aptarnavimų ofise. Nuolat.
Proga pakilimams.

SKAMBINKITE BARCLAY 7-0108. EXT. 18.
(38)

STENOGRAFĖS
Gera alga. Penkių dienų savaitė. ^Puikiausios 
darbo sąlygos moderniniai įrengtame ofise.

Pokarinė ateitis.
Šaukite dėl susitarimo pasimatymui 

MRS. H ALEMAN U
MARKET 3-5550 — EXT. No. 7

P. Ballantine & Sons
Freeman & Ferry Sts., Newark, N. J.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių
(11)

MERGINOS
PAGELBĖJIMUI LABORATORIJO
JE IR IŠSIUNTIMAMS, PRIE UŽ

DĖJIMO LABELIŲ IR 
LENGVAM FILLING.

40 VALANDŲ
5 DIENŲ SAVAITĖ

APMOKAMOS VAKACIJOS
KREIPKITĖS

P. R. DREYER, INC.,
119 WEST 19TH ST., N. Y. C.

(41)

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

2 Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
ves administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemišką 

įrengimą Beniai jsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO. 
5000 Richmond Street 
PHILADELPHIA 

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas bu jumis tarsis pas 

U.S.E.S., 4417 Frankford Ave.
(48)

OFISO MERGINA
PRADINE

DIDELEI DOWNTOWN 
KORPORACIJAI

PUIKIAUSIOS APLINKYBĖS

PROGA PAKILIMAM.

KREIPKITĖS ROOM 3454
120 BROADWAY, N. Y. C.

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(37)

Reikalingos Darbininkes
BE PATYRIMO

PRIE COSTUME JEWELRY
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI

M. B. MFG. CO.
260 Wallabout St., Brooklyn, N. Y.

(38)
.....................—................................ " i—■ Į

MERGINOS & MOTERYS
Bile amžiaus; pastovus pokarinis darbas, 
darbas nuo kavalkų išimtinai; 40 valandų 

savaitė. Mr. Baldwin, 106 John St., 
Gale Bridge St., Brooklyn.

TRIANGLE 5-2395.
(38)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valandos 12:30 P.M. 
iki 9 P.M.

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
 (48)

Operatorės, Siuvamų Mašinų. Patyrusios ir 
Mokinės. Pilnam ar Daliai Laiko. Taipgi 
Viršlaikiai. Puikios aplinkybės. Pokariniai 

darbai užtikrinti. Century Glove Co.,
165 Vanderpool St., Newark, N. J.

(40)

USED FAT WORKS HERE!

One pound of used fat makes 
enough synthetic rubber for 1.7 
automobile tires. Save and turn In 
every drop. It’s vitally needed. t

(41)

2 MOKINES
$1200 į Metus Pradžiai

39 VALANDŲ SAVAITĖ
1 ABELNAI OFISO DARBUI

1 RACK DEPARTMENTUI
Valandos: 10:30 iki 6:30 •

8:30 iki 4:30 
šeštadieni: 8:30 iki 12:30 

10:30 iki 2:30
AMALGAMATED BANK 

OF NEW YORK
11 UNION SQUARE 

N. Y. C.
(37)

MERGINOS & MOTERYS 
PILNAM LAIKUI 

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose 

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(48)

OPERATORĖS
Singer Sewing Mašina 

TAIPGI PRADINĖS 
Nuolatinis darbas. Gera aiva. Viršlaikiai. 

BŪTINA PRAMONĖ 
Arti visų subvių ir busų 

NATIONAL CASKET CO., 
INC. 

29-76 Northern Boulevard 
LONG ISLAND CITY 1, N. Y. 

_____________________________

PASIUNTINĖS
$19 PRADŽIAI 

Typistės ir File Raštininkės 
$21-$22 Pradžiai 

Aukščiau Jeigu Patyrusios 
Puikiausia Proga

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Kreipkitės į Personnel Ofisą „

345 HUDSON STREET, 17-tos lubos.
’(40)

PATYRUSI RAŠTINĖS 
DARBININKĖ

MOKANTI TYPING
Vedimui Supirkimų Dcpartmento 

Rekordų Dideliam Išdirbimų 
Fabrikui, Kuris Randasi 

Queens.
Puikiausi Pokariniai Prospektai.

S. GUMPERT CO., INC.
94-02 104th St., 

Ozone Park 16, L. L

__ *______________________ (£> 
BECKWITH—CHANDLER

REIKIA
Merginų, kurios turi high school mokslą, tam 
lygų ar daugiau, kaipo laboratorijoje pagel- 
bininkių. Patyrimo nereikia. Moderniškos, 

švarios aplinkybės.
Prisilaikoma WMC taisyklių. Šaukite 

Mr. F. E. Avcry, 
MITCHELL 2-5603. 

_________________________________________LLL2 - 

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas
Nereikalingas 

Būtinas I 
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL
ELECTRIC j

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C.

(Bile West Side Subvė iki 14th St A 
PATOGU IR I HUDSON TUBES. 

______________________________<±L>

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Abelnas Raštinės Darbas 
Accounting Department© 

ŠIEK-TIEK TYPING 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

PUIKIAUSIA PROGA 
KOSMETIKŲ FIRMA .

Kreipkitės ant 47-tų Lubų 
30 ROCKEFELLER PLAZA U 

(X)
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Eugene Thomson Išėjo 
Į Laivyną

Eugene Thomson, sūnus Jo
no ir Sophijos Thomsonų, per
eitą savaite išvyko kariškon 
tarnybon. Jis įstojo į J. V. 
Laivyną ir išvažiavo į Great 
Lakes Naval Training Center,

EUGENE THOMSON
Ill. Tenai atbus pamatinį ap
mokymą, o po to lankys ra
dio techniko kursus.

Ėjimui radio techniko parei
gų Eugene ruošės dar civiliniu 
tebebūdamas, lankė vakari
nius kursus. Išlaikymas kvoti
mų iš tų kursų jam ir davė 
galimybę pasirinkti militariš- 
kos tarnybos skyrių.

Pirmuosiuose iš tarnybos ra
šytuose laiškuose tėvams jau
nas Eugene sakosi pilnai esąs 
pasitenkinęs savo paskirtimi ir 
dės pastangas energingai mo
kytis, kad kuo geriausia pasi
ruošti veikliai tarnybai.

Eugenijui pereitą spalį suė
jo tik 18 metų. Buvo gabus 
ir labai rimtas, draugiškas 
jaunuolis. Baigė per du me
tus Queens Kolegiją, o pas
kutiniu laiku lankė New York 
City Kolegiją. Jam tik trūko 
vienų ir pusės mėtų iki’ už
baigimo savo mokslo Chemi
cal Engineering. Viską turėjo 
palikti ir stoti eilėn su kitais 
ginti savo šalį ir pasaulį nuo 
fašistų.

Linkime Eugenijui sėkmin
gos tarnybos ir laimingai svei
kam sugrįžti pas laukiančius 
tėvus ir mus visus.

Eugenijaus tėvai yra seni 
demokratijos draugai ir rėmė
jai, veikliai remiančių demo
kratiją organizacijų nariai. Jo 
motina veikliai dalyvauja Lie
tuvių Moterų Apšvietos Kliu
be, jo daugeriopų darbų rė
mime. Tėvas, greta kitų parei
gų, yra Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto Brooklyn©'sky
riaus pirmininku ir pastaruo
ju laiku yra nariu centralinio 
LPTK, pašvenčia-paaukpja la
bai daug laiko paruošime iš
siuntimui drabužių ir kituose 
darbuose Lietuvos žmonių pa
ramai.

AFL ir CIO unijos pasiža
dėjo kooperuoti Jungtinių 
Tautų kare nukentėjusiems 
drabužių rinkliavoje.

Laisvės Bazaras
Įvyks

Kovo-March 16, 17 ir 18 plR,i'TE KAR0 B0NUS

Vėl Pasimota Kelti Subway
l ėra iki 10 Centų

Gale pereitos savaitės iški
lo aikštėn, kad Paul Windels, 
pirmininkas Citizens Transit 
Komiteto, vėl yra paruošęs 
valstijos Seimeliui (Assembly) 
pasiūlymą pakelti New Yorko 
miesto subway fėrus iki 10 
centų. Kad jisai jau turi pa
ruošęs bilių tuo klausimu ir 
tas bilius įteikiamas Seimeliui 
vasario 12-tą, Lincolno Dieną, 
kadangi tai dalinai šventadie
nis ir tikėtasi, jog mažiausia 
kas teišgirs apie tą bilių.

Peter V. Cacchione, brook- 
lynietis Miesto Tarybos narys, 
ekspertiškas tranzito reikalų 
žinovas ir ilgametis kovotojas 
prieš pakėlimą fėro, pareiškė, 
kad Windels grupė veikia di
džiųjų nuosavybių valdovų 
naudai.

Cacchione pareiškė, kad 
“penkcentinis subvėmis važia
vimas yra tradicijinis ir prak-

Netinkamu Būdu Einama 
Prie Dalyko

Vakar dienos laidoje, šioje 
vietoje, tilpo raštas, kuriuomi, 
apart kitų dalykų, kreipiama 
visuomenės dėmesį į Laisvės 
Bazarą, kuris įvyks kovo 
(March) 16, 17 & 18 dd. Tas 
yra geras dalykas. Tačiau ma
no vardo įdėjimas net į ant- 
galvį to rašto, tai visai netin
ka. Aš dirbu prie suruošimo 
dienraščio pramogų ir tai yra 
dalis mano reguliario darbo, 
už kurį gaunu algą. Nėra jo- 
kis pasiaukojimas įstaigai. Tie 
drauagi ir draugės, kurte dir
ba mūsų parengimuose be jo
kio apmokėjimo, tai jie pasi
aukoja ir jų triūsas yra daug 
brangesnis už mano. Tiesa ir 
aš valandų neskaitau prie dar
bo mūsų pramogose ir bendrai

Rankinukų Dirbėjai 
Protestuoja Prieš Al

gų Kapojimą
Tūkstančiai rankinukų dir

bėjų susirinko į mitingą Man
hattan Center, New Yorke, 
pereitą penktadienį. Jie susi
rinko protestuoti prieš ekono
mijos stabilizatoriaus Fred M. 
Vinson patvarkymą “atstumti 
algas atgal” apie 15 nuošim
čių.

Viršininkas sako, kad dar
bininkai neturėję teisės karo 
laiku gauti to algos priedo, 
nes tam neturėję specialaus 
leidimo. Darbininkai ir indus
trijos savininkai vieningai sa
ko, jog priedas buvo reikalin
gas padengimui pabrangusio 
pragyvenimo.

tiškas New Yorko mieste. Per 
metų metus newyorkiečiai mo
kėjo milžiniškas subvių skolas, 
užtrauktas blogo planavimo ir 
vadovybės. Subvės yra socia
lia patarnavimas ir tokiu turi 
pasilikti. Sistema turi būti at
vesta į gerą tvarką, naujas in
ventorius dapirkta ir tam vis
kam lėšos turi būti gauta iš 
generalio miestavo fondo, 
kaip kad yra gaunama pasky
ros mūsų mokykloms, ligoni
nėms, knygynams ir kitiems 
miesto aptarnavimams.

Cacchione ragino miesto gy
ventojus skubiai veikti:

“Tas paskiausis Windels 
grupės pasimojimas turi būti 
miesto gyventojų pasitiktas 
protestais atitinkamiems vir
šininkams Albanėj. Telegra
fuokite jūsų protestus, reika
laujant sustabdyti vagys
tę!* .. ” 

kitais įstaigos reikalais. Tą pa
tį daro ir kiti Laisvės įstaigo
je dirbantieji. Taigi, kreditas 
yra visiems lygus. Bet tiems, 
kurie ateina iš lauko pusės 
mums į talką, mes turime bū
ti labiau dėkingi. Išlaukine 
talka mes esame bagoti ir tuo
mi labai džiaugiamės.

Laisvės bazaras įvyks už 
mėnesio. Prašome į talką vi
sus dienraščio Laisvės priete- 
lius. Pasisekimas bus tik ta
da, kai visi suremsime petys į 
petį tam dideliam darbui. 
Vienas asmuo nedaug reiškia 
mūsų, dideliuose darbuose.'Tik 
visi stodami galime juos tinka
mai atlikti, tad ir kreditas tu
ri būti visiems lygus.

P. Buknys.

Viena Unija Suorgani
zavo Šapą ir Perleido 

Kitai Unijai
Unijos šiais laikais solida

rumą mini ne vien tik žod
žiais.

Brooklyne veikiantis United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers Lokalas 1225 suorga
nizavo Fein Tin Can Co. dar
bininkus. Po to lokalas pasi
šaukė atstovus United Steel 
Workers, CIO, kuriai unijai 
teisėtai to amato darbininkai 
turėtų priklausyti. Susišaukė 
tos šapos darbininkus į susirin
kimą. Darbininkams sutikus, 
šapa pervesta plieno darbinin
kų unijos žinion..

Seniau, ankstybajame unijų 
organizavimosi vajuje, buvo 
daug pastangų padėta šapą 
suorganizuoti. 1937 metais ten 
buvo streikas, masinės pikięto 
linijos, kovos su policija, vie
nas streikierys buvo užmuštas. 
Anais metais pradėtoji sunki 
kova už unijizmą dabar bai
gėsi unijos laimėjimu.

Kas Girdėti Švento Jur
gio Draugystėje

Visiems yra gerai žinoma, 
kad šv. Jurgio Draugystės pa
rengimai būna skaitlingi ir vi
si stengiasi juose dalyvauti. 
Taipgi yra žinoma, kad di
džiausia ir turtingiausia pa- 
šalpinė draugystė New Yorko 
apylinkėj (o gal ir visose 
Jungtinėse Valstijose) yra 
mūsų šv. Jurgio Draugystė.

Tačiau per paskutinius po
rą metų, draugystės turtas pra
dėjo gana smarkiai mažėti. 
Kada pirm metinio susirinki
mo, laikyto sausio 3 d., šių 
metų, nariams buvo pasiųstos 
metinės atskaitos, tai nariai 
pradėjo susidomėti, kad drau
gijos tintas mažėja. Iš atskai
tų pasirodė, kad 1944 metais 
draugijos turtas sumažėjo virš 
$5,000.00. Tad metiniame su
sirinkime buvo duotas sumany
mas išrinkti komisiją iš 5 na
rių, prie valdybos, kad sužiū
rėtų, kaip sutvarkyti, kad 
draugijos turtas nemažėtų ir 
kad nariams nebūtų uždėti 
assesmentai .Bet dabar pažiū
rėkime, kaip tvarko turtą.

štai, vasario 7 d. įvyko šv. 
Jurgio Draugystės susirinki
mas. Perskaičius protokolą iš 
metinio susirinkimo, ligonių 
sąskaita pasirodė gana aukš
ta. Bet, ką padarysi, jei serga, 
tai ir pašalpą reikia mokėti.

Skaito laišką nuo Lietuvių 
Tarybos su tikietais į Webster 
svetainę, 50 tikietų po 75c. Fi
na apkalbėjimas. Keli iš kal
bėjusių sako, kad reikia pirk
ti. Tik du sako, kad nereikia 
pirkti, reikia taupyti draugijos 
turtas. Nes mes pereitame su- 
sirinkim,e išrinkome komisiją, 
.kad žiūrėtų, kaip sutvarkyti, 
kad nepultų turtas, o šiandie
ną jau eikvojam draugijos tur
tą be reikalo. Ir dar tokiame 
mažame susirinkime, nes na
rių dalyvavo tik apie 30, o 
draugija turi apie virš 700. 
Kiti kalbėjusieji išvadino ne 
lietuviais tuos, kurie siūlė tau
pyti draugijos turtą. Nutarė 
nupirkti 25 tikietus.

Kai trys metai atgal buvo 
pirmininku žmogus demokra
tiško nusistatymo ir draugijos 
turtas tokiems tikietams nebu- 
vo eikvojamas, tai, susidarius 
klika, jį apšaukė šiokiu ir to
kiu. Klika susidarė tikslu pa
sigriebti draugijos vadovybę, 
kad galėtų daryti su draugijos 
turtu ir vardu tą, kas jiems 
patinka.

Bet tai yra ir visų narių kal
tė, kad jie nedaboja savo 
draugijos, nedalyvauja susirin
kimuose.

Kokiu tikslu mes prigulime 
draugystėje? Mes prigulime 
draugystėje, kad turėti apsau
gą ištikus nelaimei, o ne kad 
kam nupirkus tikietą į kokį 
tai parengimą ar apvaikščio- 
jimą. Kada atsišaukia narys 
ar taip kas suvargęs, kuriam 
būtų labai reikalinga pašalpa, 
tai labai greitai gauna atsa
kymą: “Mes visų negalim su
šelpti.” Bet savo klikos tikie- 
tai, tai labai lengva nupirkti: 
ir draugijos neskriaudžia ir 
jos turto neeikvoja.

Patartina nariams daboti 
draugijos reikalus ir dalyvauti 
susirinkimuose ko tankiausia.

Patemijęs.

Lietuvių Kriaučių Nepri- 
gulmingas Kliubas

Praeito penktadienio vaka
re, 9-tą vasario, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliube, įvy
ko Liet. KNK metinis susirin
kimas. Jame dalyvavo virš 40 
žmonių, t
. Finansinis raportas parodė, 
.jog minimas Kliubas turi apie 
30-mts tūkstančių dolerių. 
Penkiolika tūkstančių dolerių 
Am. Liet. Piliečių Kliube pir
mas morgičius ir bankuose 
virš 14-kos tūkstančių. Vadi
nasi kriaučiai yra “ponai,” ne 
“ubagai,” — silkės su svogū
nu valgymu jųjų, nepajuoki!

Apart išrinkimo valdybos 
šiems metams ir finansinio ra
porto, neturėdami, ką daugiau 
svarstyti, tai pirmininkas Vai
tukaitis pakelia klausimą, kad 
už tuos pinigus, ką dabar yra 
bankuose, reikia ką nors nu
pirkti, idant palikus savo vai
kams žymę, jog mes kriaučiai 

Įgyvenome ir pinigų sutaupė
me.

Po jo kalbos įsivėlė diskusi
jos apie pirkimą farmos. Vie
ni sako: “štai, gavome savai
tę vakacijos ir neturėjome, 
kur laiką praleisti, o kad bū
tų farma, — kitas dalykas.”

Kiti pradėjo agitatyviškas 
prakalbas sakyti, nurodinėda
mi, jog atvažiavę iš mažesnių 
kolonijų lietuviai iš mūsų juo
kus krečia, sakydami, kad 
esam liurbiai, apsileidėliai: 
Neturime nei parkų, nei sve
tainių. žodžiu, “kaput” Brook- 
lyno lietuviams.

Tiesa, mažesnių kolonijų lie
tuviai turi parkus, kempes ir 
svetaines. Bet jie pirkdami že
mę moka šimtais už margą, o 
čia tūkstančiais už pėdą. Tai 
yra didelis skirtumas, kurį 
mes visi užmirštame, kaip 
Brooklynan atvykę svečiai, 
taip ir namiškiai.

Sakoma, už dešimtį tūkstan
čių galima nupirkti gerą far- 
mą. Nupirkti, tai nupirkti, bet 
kas ją valdys? Kokią naudą 
ji duos ir kas bus jos savinin
kas? Pasamdytas gaspadorius 
ar Kliubas?

Baigiantis diskusijoms duo

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

, UNION SQ.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuoS. unija SapoJ
Telef.: GR. 7-7553

< 2539 Woodward Avenue
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: J

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaliuos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN C, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

tas įnešimas rinkti komisiją 
jieškinėti pirkimui tinkamos 
farmos: kad rinkti komisiją 
—10, ne—20.

Susirinkimas pasibaigė. Visi 
.gėrė alų ir valgė silkę su svo
gūnais. Jeigu man netiki, tai 
paklausk pirmininko, o jis pa
sakys, kad prie to dar rūgytų 
kopūstu trūko.

J. N.

Negrų Istorijos Savaitė
Majoras LaGuardia pereitą 

šeštadienį paskelbė Negrų Is
torijos Savaitę. Ji prasidėjo 
12-tą vasario. Majoras prašė 
newyorkiecius per tą savaitę 
“gerai pagalvoti,” kaip mes 
galėtume praplėsti “vieningu
mą ir gerą susipratimą” tarp 
visų grupių.

Miesto Taryba jau pirmiau 
buvo pasisakiusi tuo klausimu. 
Benjamin J. Džtvis, Jr., tary
bos narys, buvo tarybai įteikęs 
tuo klausimu rezoliuciją ir ji 
vienbalsiai buvo priimta sau
sio 16-tą.

Rezoliucijoj buvo prašyta 
majoro, kad jis paragintų mo
kyklas, knygynus ir kitas vi
suomeniškas įstaigas paminėti 
Negrų Istorijos Savaitę specia- 
lėmis pamokomis, parodėlė
mis, mitingais ir kitokiais vi
suomeniškais veiksmais.

Paskelbdamas tą savaitę ma
joras priminė, jog savaitė pra
sideda su gimtadieniu Abra

LITUANICA SQUARE 

Restaurant 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS

Šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

282 UNION AVE BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

. — I

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime eksjiertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen. £S

ham Lincoln, “to žmogaus, ku
ris sutraukė negrų liaudį raki
nančius retežius, tuomi duoda
mas galią didžiai rasei įeiti į 
mūsų politišką kūną, kas su
stiprino mus daugeliu at
žvilgių ir padėjo pasiekti mū
sų tikrąją paskirtį...

“Negrų liaudis turi kilnią 
istoriją, vieną iš didžiųjų dar
bų, ne vien tiktai šiame kri- 
zyje, bet ir pirmesniuo.se, ku
riuos mūsų kraštas susitiko. . . 
Ant jų galima atsidėti, jog jie 
ir toliau teiks savo didžius 
gabumus ir pajėgą padėjimui 
išbudavoti aukštesnę, puikesnę 
Ameriką ir geresnį, padores
nį pasaulį.”

Anthony Mucci, 2'2 m., 630 
Morris Avė., atėjo į Morrisa- 
nia ligoninę, Bronxe, aprišti 
peršautą ranką. Jis sakėsi, kad 
jį peršovę plėšikai, užpuolę jį 
anksti rytą einant gatve.

Atlikę nuo stalo riebalai yra 
reikalingi darymui amunicijos. 
Priedams, jūsų bučeris duos 
du raudonus punktus už svarą 
riebalų.

Tūkstančiai mūsų kariškių 
būna sužeisti karo frontuose. 
Jų gyvastis gali išgelbėti mū
sų kraujas, kurio davimas pus- 
kvortės nieko nekenkia jo da
vėjui. Ar jau davėte kraujo 
Raudonajam Kryžiui?

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

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

Visas Tris Dienas Su Dainų Programa

Bus

GRAND PARADISE SALESE
318 Grand St Brooklyn, N. Y.

RUOŠKIMĖS LAISVĖS BAZARUI

Laukiame bazarui Dovanų iš visos Amerikos, nes 
dienraštis Laisvė yra visos Amerikos lietuvių mo
kytojas ir vadas.

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

- Iš senų padarau
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus HIM sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 

Įkalui esant ir 
Į 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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
►<□►<

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

VERI-THIN RYTHM... 17-jew.l Pr.cuio. 
movement Smartly ityled yellow 
gold (lied com $33.75

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
TeL ST. 2-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.

pirmesniuo.se



