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Kitaip ^unku būtų tuos ne
naudėlius nuteisti ir nubau
sti, sako Gildija.
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Pusiau sumažinti Franci- 
jos laikraščiai: trūksta po- 
pieros.

Baigtas didelis plentas iš 
šiaur. Burmos per Indiją į 
Chiniją.

Amerikos lakūnai bom
bardavo nacių lėktuvų aikš
tes arti Municho. /

keturi, kaip 
ir prakeikė

Visai einama prie pabaigos 
ruošimo Aštuhtojo Siuntinio 
pagalbos Lietuvos, žmonėms. 
Gal jau bus išvežtas vėrauzėn 
šios savaitės pabaigoj ir deda
mas į pundus išsiuntimui laivu. 
O drapanų ir šiuo sykiu bus 
gana daug.

Centre darbo daug. Prašomi 
talkon. Nepatingėkite paauko
ti nors po vieną vakarą.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas randasi 417 Lorimer 
St. Ypač daug darbo prie rū
bų taisymo.

GAISRE ŽUVO 14
Chicago. — Per gaisrą, 

nusenusiame Gen. Clark 
viešbutyje žuvo bent 14 as
menų, o 5 tapo sužeisti.

Bet tos pačios dienos Nau
jienos sako: “Vokiečiai tvirti
na, kad Pabaltijo kraštus ap
leido apie milijonas gyvento- 
iy.”

Tai ot tie Draugo šaltiniai: 
nacių propagandos biuras !

Gaila, kad Grigaitis su ši
mučiu nesusitarė. Paprastai jie 
vienon dūdon pučia, šiame at
sitikime Grigaitis šimučiui iš
kirto negražų šposą.

Chicagos Drauge skaitome: 
“Iš kelių šaltinių gautomis ži
niomis, iš Lietuvos i Vakarų 
pusę yra pabėgusių apie pusė 
milijono žmonių.** (D., sausio 
13).

Kas tie per vieni šaltiniai, 
Draugas nCpasakp, slepia. Ot, 
girdi, Lietuvos žmonės bijojo 
bolševikų ir bėgo su vokiečiais 
Vokietijon — į Vakarų pusę.

rai pažįstamas jaunuolis.
Dabar, ] 

dentai, atėję ton vieton kiti 
amerikiečiai rado baisų vaiz
dą. Jie pradėjo atkasinėti 17 
colių sniegą ir po juomi randa 
tuos pirmuosius amerikiečius. 
Jų galvos sudaužytos, jų lavo
nai sukaneveikti.-

Juos nužudė nacių “rinkti- ; 
noji”. . . Jų būsią apie šimtas! j

Mirtis naciškiems žmogžu
džiams !

Lai jie neužmiršta!

London, saus. 16. —Rau
donoji Armija i vakar nu- 
maršavo iki 16 mylių pir
myn jlietiniai - rytinėj Len
kijoje; atėmė iš vokiečių

KRISLAI
Apgavystė Oro Bangomis.
Amerikiečiai Atmins ir

Atkeršys.
Vėjai, Kurie Sumaišė Protą.
Argi Jie Bėgo?
Smarkaus Darbo Dienos.

Rašo A. BIMBA

Sausio 14 dieną oro bango
mis buvo laikomas “Town Hali 
Meeting of the Air.’’ Tema bu
vo, ar komunizmas yra šian
dien pavojus Amerikai?

Du kalbėjo “taip,” o du — 
“ne.” W. II. Chamberlin ir II. 
J. Taylor baugino žmones ko
munizmo baubu, o Roger Bald-' 
win ir Harry Gideonse įrodinė
jo, kad komunizmas pavojaus 
dar nesudaro.

Tai buvo bjaurios ir piktos 
sorkės, nes visi 
vienas, pasmerkė 
komunizmą.

Toki “debatai” 
apgavystė. Jeigu
suojama komunizmas, tai rei
kėjo pastatyti nors vieną ko
munistą jį apginti.

Darbo Žmonių
Dienraštis
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AMERIKOS LAKŪNAI NUSKANDINO 41 JAPONIJOS LAIVĄ
SOVIETAI ATVADAVO KEEECA IR 400 KITŲ VIETOVIŲ
Raudonoji Armija Paėmė 
Punktus Netoli Krakovo;
Gręsia Naciam Silezijoj

Nusikeikite mintimis toli į 
Belgiją. Ten yra miestelis var
du Malmedy. Prie jo gruodžio 
mėnesį naciai sučiupo grupę 
amerikiečiu.^ Tai buvo gmod-
žio 17 dieną. Gal ten buvo ir tvirtoviškai apdrūtintą Ke- 
jūsų sūnus, mylimasis bei ge-qeCą, gubernijos miestą su 

i... 153,000 gyventojų, amunici-
pranesa korespon- jQS fabrįku centrą, penkių I /A 4 XX VA t M /x4 ZX VA L » 4 » I J *

.geležinkelių ir keturių plen
tų mazgą; užėmė geležinke
lio stotis Potoką, Skalbi- 
įmierzą ir Kazimierzą Wiel- 
ką ir 400 kitų gyvenamųjų 

į vietovių.
Nuo Sovietų paimtos >Pa- 

ilečnicos tėra 21 mylia iki 
■Lenkijos didmiesčio Krakd- 

jiems vo, o nuo atimto iš priešų 
bus atpilta su kaupu už tą bar- Glogbviany — 51 mylia iki 
barizmą, už tas mūsų didvy-jpasieninio Vokietijos mies- 
rių kančias ir mirtį!

Vienybės redaktorius Tys- Kozlovą, 
liava neapsakomai išsigandęs 
naują vėjų. Vyras šaukia: “pū
čiai vėjas, vėjas pučia, pučia iš 
Maskvos. . . **

Ot, kas kita buvo, kai vėjas 
pūtė iš Berlyno. Tysliava tada 
nerėkė už galvos rankas susi
dėjęs. Berlyno vėjas jam buvo 
švelnus ir malonus.

Bet ką tu žmogus padarysi. 
Argi dabar visa žemė apsistos 
suktis aplinkui saulę; tik todėl, 
kad nelaimingas poetas kas va
karas ir kas rytas po savo lova 
jieško maskvinio kipšo.

to Beutheno, Silezijos ang- 
liakasyklų srityje. Paimda- 

rąudonarmie- 
čiai, tarp kitko, pasiekė gy
venamus punktus už 41 my
lios į rytus nuo Čenstaka- 
vos, septinto didžiausio Len
kijos miesto, fabrikų centro

Liublino Lenkų Valdžia 
Grąžinsianti Tešeną 

Čechoslovakijai
Londor^ — Manoma,* kad 

j laikinoji demokratinė Len
kijos valdžia Liubline su
grąžins Čechoslovakijai Te- 
šeno sritį su turtingomis 
angliakasyklomis. Tą sritį 
senoji Lenkijos valdžia at
plėšė nuo Čechoslovakijos, 
kada vokiečiai, pagal Muni
cho sutartį su Anglija, dra
skė Čechoslovakiją iš kitų 
pusių. Tešeno plotas . turi 
770 ketvirtainių mylių su 
227,400 gyventojų. Iš jo bu
vo gaunama virš 7 milionų 
tonų anglies per metus,, tai 
daugiau, negu pusė visos 
Čechoslovakijoj pagamina
mos anglies.

Urmu Naikinami Nacių Tan
kai Rytiniame Fronte

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė saus. 14 d. visuose 
frontuose sunaikino bei iš 
veikimo išmušė 137 vokiečių 
tankus. Tą pačią dieną bu
vo nušauta 60 vokiečių lėk-

SOVIETU LAIMĖJIMAI 
BUDAPEŠTE IR ČE- 

CHOSLOVAKIJOJ

ir keturiolikos plentų ir ge
ležinkelių mazgo, prie tie
sioginės geležinkelio linijos 
iš Varšavos j Sileziją.

Pirmoji Ukrainos armi
ja, komanduojama maršalo 
Ivano S. Konevo, pailgino 
savo veiksmų frontą iki 120 
mylių vakariniame Vislos u- 
pes šone.

“Raudonoji Armija trau
kia linkui Berlyno, ir mes 
būsime Berlyne,” rašo Prav- 
idoje garsusis sovietinis ko
respondentas Uja Eren- 
burg.

Sovietų ofensyvais žai
buoja 600 mylių ilg^o fron
tas nuo Rytinės Prūsijos i- 
ki Karpatų kalnyno.

Maskva. —‘ Neatlaidžiai 
naikindami apsuptus Buda
pešte hitlerininkus, raudon
armiečiai užėmė karinę li
goninę, sapiorų ir geležirik. 
barakus, prekinių traukinių 
stotį, Varos teatrą, Centra- 
linę Kliniką, tabako produk
tų fabriką, pagrobė karinių 
reikmenų ir maisto sandė
lius ir paėmė daugiau kaip 
160 blokų namų. Sovietų ka
riai Budapešte suėmė dar 
4,790 priešų.
. , Pietinėje Čechoslovakijoj 
Raudonoji Armija 25 mylių 
frontu per dieną atmetė vo
kiečius keturias mylias at
gal tarp savo atvaduotų ge
ležinkelių mazgų Luceneco 
ir Plesiveco ir paėmė da 13 
gyvenamųjų vietovių.

Jankių Bombanešiai Triuški
no Japonų Įrengimus Hong 

Konge ir Chinų Uostuose
Perlų Uostas. — Pakilda

mi nuo savo lėktuvlaiviu, A- 
merikos bombanešiai pleški
no karinius japonų taiki
nius Hong Konge, jų užim
toje Anglijos kolonijoje, ir 
Chinijos uostamiesčiuose A- 
moy ir Swatow. Pora dienų 
pirmiau Amerikos lakūnai 
įkandžiai puolė japonų įren
gimus ilgoje Indo-Chinos 
pakrantėje nuo Quanggai i- 
ki Saigono.
Naujas Smūgis Japonijos 

Laivams
P r a e i tą ketvirtadienį 

Jungt. Valstijų bombanešiai 
ir lėktuvai kovotojai Indo- 
Chinos srityje nuskandino 
41 Japonijos laivą, viso a-

pie 127,000 tonų įtalpos, ir 
sužalojo 28 kitus japonų lai
vus, apie 70,000 tonų iš viso. 
Tuo pačiu žygiu amerikie
čiai sunaikino 112 Japonijos 
lėktuvų, sužalojo dar 50 jos 
lėktuvų ir padarė didelių 
nuostolių pakrantiniąms ja
ponų įrengimams, kaip pra
nešė admirolas Nimitz, vy
riausias Amerikos laivyno 
komandierius Pacifiko Van
denyne. Tarp kitko, ameri
kiečiai nuskandino ir 11 ka
rinių Japonijos laivų. Ame
rika nustojo tik 16 lėktuvų.

JUNGTINIU VALSTIJŲ KARIAI BAIGIA 
ŠLUOT VOKIEČIUS IŠ BELGIJOS

Paryžius, saus. 16. —A- 
: merikos kariuomenė įsiver
žė į Houffalize, svarbųjį 
vokiečiu atspirties centrą 
Belgijoj^. Amerikiečiai atė
mė iš priešų Faymoville, • 8 
mylios nuo Vokietijos sie
nos, užėmė Ligneuville, Thi- 
rimont ir Couleė miestelius, 
perėjo Salm upę ir užėmė 
Honveliz, 6 mylios nuo ki
tos nacių bazės, St. .Vitho.

Naciai Sako, Sovietų 
Ofensyvai Liepsnoja

Dar D videšimty Vietų
Vokiečių komanda per 

Berlyno radiją davė seka
mų pranešimų:

Užsiliepsnojo Sovietų o- 
fensyvas naujoj vietoj į 
žiemius nuo Varšavos ir 
dar apie 20 vietų į pietus 
nuo Varšavos.

Rytų Prūsijoj siaučia 
kautynės Pilkalnyj (Schloss- 
berge), 29 'mylios į šiaurių 
rytus nuo didžio geležinke
lių mazgo Instęrburgo (Įs
ručio). 3 Raudonoji Armija 
taip pat pradėjo ofensyvą 
iš pietinio šono prieš Rytų 
Prūsiją.

ĮSAKYTA naciams 
ŽUDYT SUIMAMUS 

AMERIKIEČIUS

Tuo tarpu Amerikos tankis
tai paėmė Halconreux. ir 
Mont-le-Baną ir įsiveržė į 
Cherainą.

Viduryje vokiečių pra
siveržimo sklypo Belgijoje 
jankiai paėmė Wibriną ir 
Grand Mormontą. O pieti
niame fronto šone Trečioji 
Amerikos armija atmušė vo
kiečių atakas tie Noville ir

Sovietai Paėmė Pilkalnį 
Rytinėje Prūsijoje

London, saus. 16. — Rau
donoji Armija užėmė Pil
kalnio miestelį, paverstą į 
nacių tvirtumą, Rytinėje 
Prūsijoje. Tas miestelis, 
hitlerininkų perkrikštytas į 
“Schlossbergą”, stovi už 14 
mylių į vakarus nuo Lietu
vos sienos ir 28 myl. nuo 
Instęrburgo (Įsručio), dide
lio geležinkelių mazgo Ryti
nėje Prūsijoje.

Berlyno radijas sakė, kad 
vokiečių kariuomenė atkak
liausiai gynė Pilkalnį, bet 
rusai jį vis tiek paėmė.

Cobru, atgriebė Michampsą 
ir paėmė Vokietijos mieste
lį Wies, 5 mylios nuo rube- 
žiaus.

Bendrai jau mažai kas te
liko vokiečių rankose iš to 
ploto, kurį vokiečiai buvo 
užėmę per staigų savo ofen- 
syvą. Taeiaus didžiajai dau
gumai nacių kariuomenės 
pavyko pasitraukti.

Amerikos Karių Nuosto
liai Belgijoj Daug Ma

žesni už Vokiečių
Washington—Nuo gruo

džio 15 d. pernai iki sausio 
7 d. šiemet, Belgijos-Luk- 
semburgo fronte amerikie
čiai nukentėjo tokius nuos
tolius: 8,083 užmušta, 27,- 
646 sužeista ir 18,000 be ži
nios dingo, kaip pranešė 
Jungt. Valstijų karo sekre
torius Henry L. Stimson. 
Dauguma be žinios dingu
sių, suprantama, nelaisvėn 
pakliuvę.

Tuo pačiu laikotarpiu bu
vo suimta 40,000 vokiečių ir 
užmušta bei sužeista 50,000, 
sako Stimson.

AMERIKIEČIŲ ŽYGIAI 
LUZONE

-Leyte, saus. 16. — Ame
rikos kariuomene prasigrū
mė jau 28 mylias pirmyn į 
pietus nuo Lingayen Įlan
kos, didžiausioj Filipinų sa
loje Luzone. Amerikiečiai, 
šalia kitko, išmušė japonus 
iš vieškelių mazgo Camilin- 
go, užėmė Catablaną ir pa
siekė Urdanetą.

2,100 Bomba nešiu Nai
kino Vokietijos Stotis 
Ir Karinius fabrikus
London, saus. 16. — Va

kar apie 2,100 didžiųjų A- 
merikos ir Anglijos bomba- 
nešių, lydimi kelių širntų 
lengvųjų lėktuvų, ardė ir de
gino Vokietijos geležinkelių 
stotis, žibalo dirbyklas ir 
kitus karinius taikinius In- 
glostadte. Augsburge, Reut- 
lingene, Freibourge ir kitur 
pietiniai - vakarinėje Vokie
tijoje. Tarp kitko, buvo su
daužyta 55 vokiečių trauki
niai Ulm srityje.

BIJOMA. KAD HITLERIS 
NEIŠVENGTŲ BAUSMĖS

Washington. — Nacionalė 
Advokatų Gildija įspėjo, 
kad esama tokių politikie
rių, kurie stengsis apsaugot 
Hitlerį nuo bausmės. Jie 
primins senovinį supratimą, 
kad, girdi, “negalima bausti 
pačių vyriausių valdovų.” 
Gildija, todėl, ragina Junef. 
Valstijas sudaryt panašią 
komisiją kaip Soviętų Są
jungoje, tyrinėti krimina
liam hitlerininkų darbam.

Belgija. — Keli suimti vo
kiečių kareiviai Belgijoj 
liudijo, kad nacių koman- 
dieriai įsakė sušaudyt pai
mamus nelaisvėn amerikie
čius. Vienas vokietys paaiš
kino, jog amerikiečiai be
laisviai žudomi todėl, kad 
patiems vokiečiams maisto 
trūksta. Naciam leista nu
plėšt drabužius ir avalus 
nuo amerikiečių belaisvių.

Vienas nacių pulkininkas 
įsakė kaip galint mažiau 
belaisvių imti, reiškia, dau
gumą sušaudyt. Gruodžio 
mėnesį, tarp kitko, buvo su
šaudyta 40 pasidavusių a- 
merikiečių Habscheid kai
me, pagal nacių komandos 
paliepimą, sakė keli vokie
čiai belaisviai.

Anot Erenburgo, Veikimai 
Vakaruose Maži. Lygint 

Su Sovietiniu Frontu
Maskva. — Žymusis So

vietų karinis koresponden-* 
tas Uja Erenburg rašo 
Pravdoj, komunistų laikra
štyje, kad amerikiečių ir 
anglų veiksmai vakariniame 
fronte yra tik nedideli vie
tiniai susikirtimai, lygint 
su mūšiais, kuriuos Raudo- 
donoji Armija veda ilgame 
rytiniame fronte. Paimti 
nelaisvėn vokiečiai sakė, 
kad dabartinė kova Belgijoj 
tai esą “ne tikras, o tik 
dirbtinis ofensyvas.”

PRAVDA ATSAKO N. Y. 
TIMES “STRATEGUI”

Maskva.— Sovietų komu
nistu laikraštis Pravda kri
tikuoja karinį New, Yorko 
Times rašytoją Hansoną W. 
Baldwiną už tai, kad jis pa
sakojo, būk vokiečių prasi
veržimas Belgijon esąs tik
ras jų laimėjimas ir būk ka
ras užtruksiąs iki 1946 m. 
Be to, Pravda pastebi: 
“Baldwino plauko žmonės 
stengėsi atidėlioti karo 
veiksmus vakariniame fron
te, bet jie reikalavo staigių 
Raud. Armijos veiksmų./Tie 
karžygiai narsūs svetimomis 
lėšomis.”

PALECKIO, ROTOMSKIO IR GEDVILO LINKĖJIMAI AMERIKIEČIAMS 1945 M
Rašo Z. E. Baliavičius:
Aš aplankiau Justą Pa

leckį, Taryb. Lietuvos Aukš. 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninką, ir kitus pareigūnus 
ir užklausiau, kokius (naujų 
metų linkėjimus jie norėtų 
perduoti Amerikos lietu
viams. Paleckis pareiškė:

“Mes atsimename para
mą, kurią Amerikos lietu-

viai karo pradžioje teikė 
pęrsikrausčiusiems į Sovie
tų Sąjungos gilumą Lietu
vos žmonėms. Jie remia mus 
ir dabar, kuomet Raudonoji 
Armija yra išlaisvinusi Lie
tuvą nuo vokiečių. Mes e- 
same nuoširdžiai dėkingi A- 
merikos lietuviams už tą pa
ramą. Jų duodama mums 
pagalba yra labai kilnus da-

lykas, ypač dabar, kuomet 
Tarybinė Lietuva, įsiveržė
lių apiplėšta ir sunaikinta, 
taip darbuojasi atsteigti ū- 
kį savo kaimuose ir mies
tuose.

“Linkiu Amerikos lietu
viams sveikatos ir laimės 
1945 metais. Bet kad pa-r 
trankų trenksmai dar tebe- 
girdimi prie mūsų sienų, tai

linkiu, kad mirtinieji mūsų 
tautos ir visos civilizuotos 
žmonijos priešai 1945 m. 
būtų visiškai sunaikinti ir 
fašizmas nušluotas. Aš esu 
tikras, jog šiais metais bus 
atvaduota visa lietuvių že
mė, taigi ir Klaipėda, ir 
mūsų Respublika iš naujo 
pradės laimingai, geroviš- 
kai gyventi ir progresuoti.”

varomas uolus darbas at
statyti viskam, ką vokiečiai 
sunaikino. Mes apvalome 
savo kraštą nuo griuvėsių, 
iš naujo atstatome ir viską 
taisome, kas tik galima pa
taisyti. Jau daug darbo at
likta. Neskaitant vietinių į- 
monių, daugiau kaip šimtas 

r---------- -- fabrikų ir didelių dirbtuvių
sakus mūsų šalyje. Dajjar i (Tąsa 5-me puslapyje)

Gedvilo Linkėjimai
Užklausus M. Gedvilą, 

Lietuvos komisarų tarybos 
pirmininką, ko jis linki A- 
merikos lietuviams, Gedvi
las atsakė:

“Pasiųskite jiems geriau
sius mano linkėjimus. Pra
neškite, kad hitlerininkų o- 
kupacija paliko baisius’pėd-
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Teherano Konferencijos Tarimai
Vykdosi

Po to, kai Raudonoji Armija pradėjo 
savo didįjį ofensyvą Rytų fronte, iš Wa- 
shingtono buvo paleistas lyg ir paaiškini
mas, kodėl tasai ofensyvas pradėtas. As
sociated Press skelbia, kad šis ofensy
vas yra Teherano konferencijos nutari-, 
mų pasėka. Teherane (1943 m. lapkričio- 
gruodžio mėn.) buvo nustatyta strategi
ja ir išdirbti planai, pagal kuriuos bus 
hitlerinė Vokietija mušama, iki ji bus 
visiškai parblokšta.

Teherano konferencija buvo viena 
reikšmingiausiųjų žmonijos istorijoje 
konferencijų. Mes tai sakėme per visą po 
jos įvykimo laikotarpį. Jeigu Munichas 
dūrė jiešmu demokratijoms nugaron, tai 
Teheranas demokratijas sujungė, apvie
nijo vienam didžiajam tikslui: karui lai
mėti Europoje, fašizmui galvą nusukti.

Didysis žieminis Raudonosios Armi
jos ofensyvas, galimas daiktas, smarkiai 
paskubins hitlerinės Vokietijos sumuši
mą. Turime atsiminti, jog Raudonosios 
Armijos vadovybė ne juokais žygį pra
deda. Kiekvienas josios ofensyvas smogė 
baisius vokiečiams smūgius. Šis gi ofen- 
syva gali būti pakulinis smūgis, baigšiąs 
Vokietiją visiškai priblokšti.

“Mes privalome sutriuškinti Vokietiją 
ir tą padarysime. Mūsų vėliavos plevė
suos Berlyne,” rašo Raudonoji žvaigž
dė, Raudonosios Armijos organas.

Pravda pastebi, jog mūšiai dėl Buda
pešto buvo didesni ir žiauresni, negu 
mūšiai, einą Vakarų Europoje.

Tai reikšmingas pasakymas. O jeigu 
pridėsime dabartinį ofensyvą Lenkijoje, 
tai galime įsivaizduoti, kokius herkuliš- 
kus žygius Raudonoji Armija dabar at
lieka.

Deja, kuomet Raudonoji Armija pra
veda Teherano tarimus gyveniman, tai 
daugęlis mūsų krašto laikraščių ir paski- 
rių individualų kiek įmanydami puola • 
pačią Tarybų Sąjungą. Kitais žodžiais: 
kuomet Tarybų Sąjunga muša bendrąjį 
mūsų priešą — hitlerinę Vokietiją, —tai 
tūli reakcininkai amerikiečiai puola Ta
rybų Sąjunga, gindami fašizmą!

Tai žalingas, tai nedoras darbas!
Neužilgo, spėjama, įvyks antrasis Te

heranas, t. y., trijų didžiųjų — Roose- 
velto, Stalino ir Churchillo — konferen
cija. Kur ji įvyks, kol kas niekas neži
no. Manoma, tačiau, kad ji įvyks tuojau 
po sausio 20 d., — po prezidento Roose- 
velto ketvirtosios inauguracijos.

Yra politinių ablavukų, kurie mano, 
būk šioje konferencijoje būsią “apkarpy
ti Stalinui sparnai”, būk joje įvyksią 
“peštynių” dėl lenkų, dėl Balkanų, dėl ki
tų kraštų.

Mes, tačiau, abejojame. Mes pasitiki
me, kad visi trys didieji vadai, klausimus 
spręs sulyg tuo, kaip tie sprendimai dau
giau pasitarnautų pasaulinei taikai pa
laikyti ir demokratijos bujojimui užtik
rinti. Mums atrodo, jog “antrasis Tehe
ranas,” kuris, aišku, spręs daug svarbių 
politinių klausimų, papildys pirmąjį Te
heraną, tiek daug pasitarnavusį pasau
lio demokratijų išgelbėjimui ir fašizmo 
sumušimui.

Kanadiečių Pažiūra į Chiniją
Liaudies Balsas rašo:

Visų pirmiausia, Soviet. Sąjunga, va
dovaujama komunistų ir siekianti ko
munizmo, įrodė pasauliui, kad komu
nistinis baubas, apie kurį tiek daug 
prikalbėta iiv prirašyta, yra reakcio
nierių išmislas. Dabar pažiūrėkime, 
kas dedasi Kinijoj, komunistų vado-

vaujamoj srityj. Toronto Daily Star 
apie tai rašo:

“Administracija komunistų kontro
liuojamo j Kinijos teritorijoj buvo gi
riama oficialių ir neoficialių tyrinėto
jų. Jų raportai sutinka, kad komunis
tų vadai davė teisingą, sėkmingą ir 
demokratinę valdžią. Pravesta žemės 
reforma, kuri išlaisvino valstiečius iš 
po tradicinio skolų kalno. Dabar jie 
moka mažiausius mokesčius visoje Ki
nijos istorijoj. Mokslas nemokamas. 
Ponas Stein rašo: ‘Jie valdo sritį po 
“Naujos Demokratijos” sistema, kuri 
nėra nei tiek komunistinė, kiek Brita
nijos karo meto demokratija.

’’Visi, įskaitant armijos narius ir va
dus, dirba. Ginkluotos jėgos gauna tik
tai maistą, apsivilkimą, pastogę ir me- 
dikalę priežiūrą ir mažą kiekį ciga^e- 
tų. Kareiviai padeda farmeriams 
minti maistą ir jie dirba industriniuos 
kooperatyvuos, gamindami drabužius 
ir ginklus. Du trečdaliai jų ginklų yra 
atimti iš japonų.”

Komunistai valdą 
tiek teritorijos, kiek 
ma. Jie turį 600,000 
3,000,000 milicininkų
tojų toj teritorijoj esą 90,000,000. Ka
riuomenė esanti kelis kartus geresnė, 
negu Čiangkaišeko kariuomenė. Dau
giausia opozicijos japonams kyla iš ko
munistų armijos.

Liberalai ir intelektualai Kinijoj nei 
kiek nebiją tų komunistų. Jų biją tik
tai fašistuojaritieji industrialistai ir 
didieji žemvaldžiai, kurie lengvai min
ta iš liaudies prakaito. Jie ne japonų 
ar nacių bijo, o savo liaudies, kuri no
ri laisvės ir demokratijos.

keturius kartus 
Britų Salos uži- 
kariuomenės ir 
rezerve. Gyven-

Francijos Komunistų 
Nusistatymas

United Press korespondentas
žiuje praneša, jog ten praeitą šeštadienį 
Krancijos Komunistų Partijos vadas, 
generalinis sekretorius, Maurice Thorez, 
turėjo pasikalbėjimą su spaudos kores
pondentais.

Thorez pareiškė, jog šiandien kairio
sios, demokratinės Franci jos partijos rū
pinasi ne revoliucija, bet tuo, kad jos 
visos galėtų susivienyti ir vieningai pa
dėtų mušti hitlerinę s Vokietiją.

“Politinėms kautynėms dabar vietos 
nėra,” sakė jis. “Visi privalome kariauti 
prieš fašizmą. Mes, francūzai, privalome 
gauti ginklų ir, apsiginklavę, padėti a- 
merikiečiams ir anglams, kurių nepriva
lome palikti vienų, kariaujančių vakari
niame fronte.”

Korespondentai klausinėjo Francijos 
komunistų vach), kokia jo nuomonė dėl 
Tarybų Sąjungos, ko Tarybų Sąjunga 
siekianti, ir t.t. Į tai Thorez atsakęs, jog 
Tarybų Sąjunga neturi jokiu imperija- 
listinių tikslų (kaip skelbia josios prie
šai). Jeigu ji šiandien vadovauja Balka
nų kraštams, tai visai natūralu, kadangi 
Balkanų kraštų žmonės žiūri į Tarybų 
Sąjungą kaip į savo vadą.

Dar vienas svarbus klausimas, kurį 
Thorez palietė — Francijos - Tarybos 
paktas, neseniai padarytas Maskvoje. Į 
tai Thorez atsakė, jog prieš penkerius 
metus (1939) tokia sutartis buvo galima 
padalyti ir tas būtų įnešęs pasaulin ki
tokią padėtį. Tačiau: “kai Anglija pasi
rašė Municho sutarti ir abi šalys (Fran
ci j a ir Anglija) sutiko su Lenkijos atsi
sakymu neleisti Rusijos armijoms eiti 
per Lenkiją link Vokietijos, kai ši būtų 
pradėjusi karą, tai Rusija buvo privers
ta j ieškoti kito kelio.”

Francijos komunistai, vadinasi, ' šiuo 
tarpu dedą didžiausių pastangų, kad ap- 
vienyti, apjungti visas kairiąsias partijas 
karui laimėti. Panašiai komunistai vei
kia ir kituose kraštuos.

SLA Nariai Raginami Mokėti 
Už Karius Duokles

Vėliausiame SLA organo (Tėvynėje) 
numeryj telpa oficialinis pild. tarybos 
pranešimas SLA kuopoms ir nariams. Ji 
pareiškia, kad jau esąs laikas “už visus 
SLA narius, esančius Karo tarnyboje, 
duokles mokėti”; nes “Kareivių Fonde y- 
ra belikę tik $261.95.”

Kaip žinia, 42-rasis SLA seimas buvo 
nutaręs uždėti ant SLA narių specijales 
mokestis, — kiekvienam po 15c per mė
nesį specijalį kareivių fondą, iš kurio bu
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Parama Dienraščiui 
Laisvei

Laikai prasti, žiema var
gina ir mūsų dienraštį. Ta
čiau patarlė sako, turėda
mas šimtą dolerių nesi ba
getas, bet turėk šimtą drau
gų, tai bėdoje nežūsi.

Dienraštis Laisvė turi 
tūkstančius draugų ir prie- 
telių, tai jis nebijo jokių 
sunkumų ir skerspainių. 
Pergali visas kliūtis ir tri
umfuoja pirmyn.

Šiuo kartu dienraštį ap- 
dnvanoiošie prieteliai:

JLaHWyChoras, Hartford, 
Conn., $25.

K. Romikaitis, Reading, 
Pa. $10.50.

Po $10: A. Jonaitis, Broo
klyn, N. Y., Moterų Mezgė
jų Kliubas, Baltimore, 
A. L. Moterų Kliubas, 
veland, Ohio.

Po $5: 'M. Panelis, 
yonne, N. J., J. ir O.
tuvai, Hanover; Petras But
kevičius, Worcester; J. Sti- 
gienė, Montello; Mrs. Sta
siūnas, B’klyn.

S. J. Antanaitis, 
ton, $4.50.

Po $4: Mrs. A. Shabas, 
Detroit; J. Aukšūnas, New 
Britain; M. Savukatienė, 
Muse, atminčiai savo miru
sio vyro Igno, miręs 15 me-

— F. Deltuvienė, Baltimo
re; Adam Markūnas, Chica
go; J. Smalenskas, Balti
more; A. Daukša, Gr. Ra-

Md., 
Cle-

Ba-
Del-

Lewis-

Po vieną naują prenum. 
J. Bubnys, Ęaltimore; Julia 
Gittzus, Bedford; I. Mace- 
wicz, E. Bellerica; A. Są
malus, Wauregon; Pius Do- 
mikis, Ansonia; E. Juraitie- 
nė, Montreal; M. Žukaitis, 
Spencerport; A. Baniulis, 
Mahanoy City; J. Strišką, 
Sudbury; K. Miškiūnas, To
ronto; A. Glebavičius, Gard
ner; J. Lesevičius, Montre
al; S. A. Prenis, Earlville; 
draugai Klastonai, Great 
Neck; M. Apanavičius, An
sonia; Anna Philipse, Stam
ford.

Širdingai dėkuojame už 
puikią paramą ir tikimės, 
kad kiti paseks tuos, kurių 
vardai aukščiau pažymėti.

Čia nėra tų vardų, kurie 
aukuodami pažymėjo, kad 
aukuoja suvažiavimo proga. 
Tų vardai bus atžymėti su
važiavimo reikalus minint.

Laisvės Administracija

Šypsenos

. Trečiadienis, Sausio 17, 1945

“Ar Žvaigždės Privalo Būti. Neutrališkos” temoje ne
seniai per radijo stoti WMCA buvo plačiai pasikalbėta. 
Programą surengė Laikraštininkų Gildija. Kalbėjo se
kami: filmų aktorė Wendy Barrie, pianistas Hazel 
Scott, Gildijos prezidentas John T. McManus, radijo 
aktorė Anna Seymour, kolumnistas Earl Wilson ir 
kumštinio sporto promoteris Jimmy Johnston.

Naminis Frontas
Karo Gamybos Vadybos Pro

grama 1944 Metų Lygiu
WASHINGTONAS. — Ka

ro Gamybos Vadyba, imdamo
si tolimesnių žygių sūstabdyti 
gamybos civilių reikalams kliu
dymą karo pastangoms, pareiš
kė, kad civilinė gamyba bus 
apribota 1944 metų paskuti
niojo ketvirčio lygiu.

Po $3.50; J. A. Anglis, E:. 
Billerica; P. Traupis, South 
Boston; K. Balčiūnas, B’
klyn; S. Sinkevičius, Water
town; J. Klimka, Philadel
phia; Mike A. Bersenas, 
Coldwater; A. Latvėnas, 
Wilson; VI. Bartulis, Gard
ner; Chas. Lelushes, Pitts
burgh.

Po $3: J. Gedraitis, Hill
crest Mines, Canada; Juo
zas Januškevičius, Ashley; 
John Šimkhs, Khedive.

Po $2: W. A. Norkai, De
troit; Barbara Lamsargie- 
nė, Phila.; Anna Zurnis, B’- 
lyn; Juoz. Daubaras, Athol; 
S. A. Prenis, Earlville; And
riulionis, Phila.

Po $1.50: J. Matachun, 
Paterson; J. Samulis, Tru
mansburg; A. Dilius, Pater
son; C. Marcenkus, Pra- 
tum; A. Grigaitis, Pitts
burgh; A. Pakter, Sturte
vant; Stanley Petronis, 
Athol; Pet. Vertelka, Toms 
River; P. Gardauskas, New 
It Pl f fl 1Y1

Po $1: V. T. Yokim, New 
Britain; Draugai Stupurai, 
B’klyn; J. Labanauskas, 
Pittsburgh; K. Rinkevičius, 
Detroit ;zA. Petrikqnis, 
Stamford; ^onas Selvestra- 
vičius, Kearny; Frank Te- 
valavich, New York City; 
J. Samulėnas, Fitchburg; 
Petras Burba, Montreal; J. 
Graibus, Carle Place; Anna 
Philipse, Stamford; V. 
Unikauskas, Easton; A. Ve
lička, B’klyn; G. Stankevi
čius, B’klyn; Jonas Velička, 
Jamaica; Suzana Šūkis, So. 
Boston; John Rutkus, Ro
chester; Helen Merkienė, 
Phila.; Anthony Wollow, 
Danielson;- J. Brazis ir 
draugai, Woodville.

Po 50c: Joe Stripeika, 
Cleveland, ir B. Lastauskas, 
Shenandoah.

Pavieniai skaitytojai pri
siuntė ir naujų skaitytojų 
sekamai:

Po du naujus skaitytojus

Nuramino
Vienas žymus gydytojas- 

chirurgas pareikalavo du 
tūkstančiu dolerių nuo vie
no turtingo savo pacijento 
už operaciją, kurią jam rei
kėjo padaryt.

“Tiek daug pinigų!” paci- 
jentas ėmė derėtis. “Ar ne
galima būtų už tūkstantį 
dolerių?” .

“Ne, negaliu,” sausai at
sakė gydytojas.

’’Gerai, aš duosiu $1200,” 
siūlo ligonis.

’’Nesutinku ir ant tos su
mos,” išdidžiai atsakė chi
rurgas.

“Žinot ką”, pareiškė pa
cientas, ’’juokais aš duosiu 
jums $1,300 ir imkitės dar
bo. Tai yra daugiausia, ką 
aš galiu pasivelyt jums mo
kėti.”

“Kodėl gi jūs taip dera
tes! ?” supyko gydytojas. 
“Koks jums skirtumas, jei 
operacija atsieis $2,000, — 
juk pinigus mokėsite ne 
jūs, bet jūsų turto paveldė- 
4-

lų Administratoriaus garantuo
tais pinigais, netaikoma Kainų 
Reguliavimo Įstaigos taisyklė, 
kuria privaloma įmokėti 20 
nuošimčių pirkimo sumos iki 
įgalinama teisė turėti gyvento
jo legalaus iškraustymo liudi
jimą.

Pagal Kainų Reguliavimo 
i įstaigos nuomų taisykles namo 
pirkėjas neturi teisės iškraus
tyti gyventojo, iki jis nėra įmo- 

: kėjęs bent 20 nuošimčių namo 
1 kainos. OWI.

Lapkričio Mėnesį Mažesnis 
Lend-Lease

WASHINGTONAS. — Ka 
ro Maisto Administracija pra 
neša, kad lapkričio mėnesį: Gąsdino Atsarga Ribota; Bet 
maisto ir kitų žemės ūkio ga-! Ne Kritiška
minių pristatyta sąjunginiu-! WASHINGTONAS. — Mar
kams pagal lend-lease 467.5 Į old L. Ickes, Karo Meto Petro- 
milijonai svarų, kas yra 251.8 lijaus administratorius, pareiš- 
milijonais svarų mažiau už ]<ė, kad tauta paliko Kalėdų 
spalių mėnesį. 1943 metų lap- savaitę su kūrenamojo aliejaus 
kriČio mėnesį pristatyta 1,- į ir*- gasolino atsargomis riboto

mis, bet ne kritiškomis.
Administratorius Ickes įspė-

kriČio mėnesį
015.9 milijonai svarų.

Prekybininkai Sąžiningai Vyk-į jo, kad turimos petrolijaus ga- 
dč Kainų Reguliavimo Įstai- 'minių atsargos užteks visiems, 

gos Taisykles tik, žinoma, reikia vengti eks-
WASH1NGTONAS. — Kai- travagantiškumų ar bereikalin- 

nų Reguliavimo Įstaigos admi-jgo eikvojimo ar atsargų suda- 
nistratorius, Chester Bowles, > rinėjimo . OWL

J. Robziw.

radijo kalboje pareiškė, kad 
visos šalies prekybininkai, su, 
palyginti, mažomis išimtimis, 
sąžiningai vykdė Kainų Regu
liavimo Įstaigos nustatytas tai
sykles. “Kad ir ne visada jie 
sutikdavo su būdais, kuriais 
mes stengėmės išlaikyti kainas 
ir nuomas tinkamame lygyje, 
vis tik jie visada lošė atviro
mis kortomis, žinodami, kad 
kainų kontrolė tarnauja apsau
gai visų grupių, ar tai būtų 
prekybininkai, darbininkai, ar 
ūkininkai.

Jo Meilė Išgaravo
Vienas dar jaunas vyras 

norėjo vesti našlę.
Vieną dieną našlė parodė 

tam vyrui visą savo turtą, 
savo gražius namus, sodus, 
tarnus, puikius baldus, 
brangenybes...

Vyras džiaugiasi galėsiąs 
naudotis visu turtu. Tik tuo 
tarpu našlė parodė jam ke
lias vyriškas kepures.

— Tatai yra, — tarė ji 
nuliūdusios moteries balsu,

mano mirusiųjų vyrų ke
purės. Jų dvasios yra Ala
cho rankose!

Išgirdęs šiuos žodžius, 
jaunuolis duoda našlei savo 
kepurę ir išeina, sakyda
mas:

— Mano motina turi tik 
mane vieną sūnų... Aš bijau 
likimo anų... Aš palieku tau 
savo kepurę, tik tu palik 
mane gyvą.

Organizuojama Medicinos Pa
tariamoji Grupė Veteranams
WASHINGTONAS. — Brig, 

gen. Frank, T. Hines, Veteranų 
Reik. Administratoriaus, pra
nešimu, Veteranų Reikalų Ad
ministratoriui įsteigta speciali 
medicinos sričiai patariamoji 
grupė. Grupę sudarys 15 įžy
miausių visos šalies medicinos 
autoritetų, apimančių visas 
svarbiausias medicinos sritis.

Gen. Hines paaiškino, kad 
naujosios specialiosios Medici
nos Patariamosios Grupės vei
kimas pasireikš pirmoje vieto
je išsprendime painių medici
nos problemų, užgulusių. Ve
teranų Administraciją, apžiū
rint ir gydant tūkstančius šio 
karo jaunų veteranų.

Pagalba Veteranams Nuosavy
bės Įsigijime

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos prane
šimu, veteranams, įsigyjau
tiems namus Veteranų, Reika-

tų galima apmokėti duoklės visų SLA 
narių, esančių kariuomenėje, bei laivyne.

Šiemet, pagal pild.y tarybos apskaičia
vimą, SLA nariai mokės ekstra mokes
čių po 15c. per dešimt mėrtesių. Po tiek 
sumokėjus (po $1.50 iš viso), jiems ne-

reikės daugiau mokėti iki sekamo SLA 
seimo, įvykstančio 1946 m.
’ Pild. taryba prašo narius sumokėti 
specijales duokles visas ant syk, kad tuo 
būdu susimažintų centro raštinėje dar
bas.

Atidėliodami Gamybą — Ati
dedame Pergalę, Įspėja Krug 

WASH INGTONAS.—“Kiek
vieną amerikietį giliai jaudina 
kovos dvasia’ kurią parodo 
mūsų ginkluotosios pajėgos vi
suose mūšio laukuose,“ pasakė 
J. A. Krug, Karo Gamy bps Va
dybos pirmininkas. “Jų stipry
be kovoje labai daug pareina 
nuo tinkamų ir nuolat įplau
kiančių atsargų — ir dabar, 
kai mes kovojame svarbiau
siuose mūšiuose, mums tenka 
pristatyti ypatingai didelį kie
kį atsargų. Visiems yra žino
ma, kad mums laiku nepaga-, 
minus ir nepristačius visų 
šaudmenų ir pabūklų, taip rei
kalingų sėkmingam mūšiui ves
ti, bus atitolinta pergalės die
na; ir vis dėl to faktas yra, 
kad mes nepagaminame pa
kankamo kiekio karo gaminių 
pakankamu greičiu ir negalime 
patenkinti skubių mūsų karo 
pajėgų reikalavimų, nors ir 
pagaminame į mėnesį už virš 
5 bilijonų dolerių vertės gink
lų.“ ' OWL

25 Milijonai Laukia Pereitojo 
Karo Veteranų

WASHINGTONAS. — Ve
teranų Reikalų Administrato
rius, gen. Frank T. Hines, pra
neša, kad Veteranų Adminis
tracijoje apie 25 milijonai do
lerių laukia išdalinimo tarpe 
30 tūkstančių pereitojo karo 
veteranų, jei jie kreipsis tuo 
reikalu, kol nepasibaigė liudi
jimų galiojimo laikas, kuris, 
dažniausiai, yra iki 1945 me
tų sausio 1 d.

Viskas, ką minėtieji vetera
nai privalo atlikti, minėtiems 
pinigams gauti, yra pasinaudo
ti teisėmis, kurias jiems sutei
kia tarnybos* liudijimai (Bo
nus). OWL

st-
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidejot darbu ir aukom?
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Didvyrės Melnikaitės Tėviškėj - Zarasuose
------------------------ H

Šiaurės Lietuvoje tarp
S---------------------------------------------------------- .

tų. Granata nesprogo. Ji
miškų ir žaviųjų ežerų sto
vi Zarasų miestas. Prieš 
karą jis buvo garsus gra
žiomis apylinkėmis, puikiais 
ežerais, kur kiekvienais me
tais buvo rengiamos sporto 
šventės, į kurias suvažiuo
davo viso krašto sportinin
kai, tankiais pušų miškais, 
kuriuose buvo ruošiamos 
medžioklės. Karas atnešė 
naują garbę šiam šiaurės 
Lietuvos miestui.

Miesto pakraštyje stovi 
nedidelis medinis, dviem 
langais į gatvę, namas. Prie 
namo kabo pažaliavusi nuo 
laiko rūdžių iškaba. Joje 
parašyta: šaltkalvis Juozas 
Melnikas. Tai namas, ku
riame gimė ir užaugo drą
sioji komjaunuolė, tikroji 
lietuvių tautos duktė — Ta
rybų Sąjungos Didvyrė Ma
rija Melnikaitė. Drąsiosios 
partizanės, nukankintos vo
kiškųjų budelių, vardą da
bar žino visa mūsų Tarybų 
šalis. Didvyrės atminimas 
su didžiausia meile yra ger
biamas jos gimtąjame mies
te.

Kelios dienos po Zarasų

Rašo JONAS JONAITIS

MARIJA MELNIKAITe 
Tarybų Sąjungos Didvyrė

griebėsi antrosios, bet dėl 
nusilpimo (ji buvo sužeis
ta) nebegalėjo ištraukti de
giklio. Tuo metu iš užpaka
lio prie jos prišoko gestapi
ninkai. Dvi dienas laikė 
mergaitę Dūkšto kalėjime. 
Ją mušė iki sąmonės neteki
mo. Ji nualpdavo, tačiau 
ją vėl atgaivindavo apipil
dami vandeniu. Vokiečiai 
bandė ją papirkti; Jie ža
dėjo jai gyvybę, laisvę, kad 
tik ji pasakytų, kur yra 
partizanai. Tačiau Marytė 
nieko nepasakė. Budeliai ją 
nužudė. Tai buvo 1943 m. 
liepos mėn. 13 dieną. Po ke- 
letos dienų į Melniko namus 
atvyko policininkas. — Jis 
prašė manęs, — sako Mary
tės tėvas — parodyti mūsų 
šeimos albumą. Tačiau ja
me nebuvo vyresnės dukters 
fotografijos. Tada jis pa
prašė parodyt Marijos foto
grafiją. Aš parodžiau jam 
mažą atvaizdą, kuris buvo 
padarytas Marijai esant tik 
trylikos metų. Visos kitos 
fotografijos buvo mano pa
slėptos. . . /

Marijos tėvas išima voke
išvadavimo nuo vokiečių, 
vieno Raudonosios Armijos 
padalinio kariai, pražygiuo
dami per miestą, vienoje 
centrinių gatvių sankryžoje 
iškabino didelį partizanės 
portretą. Portreto apačioje 
buvo parašas: “Tikroji lie
tuvių tautos duktė.”

Mes aplankėme Melni
kaitės gimines. Marijos mo
tina, neaukšto ūgio ir ne 
pagal metus susenusi mote
ris, mums papasakojo apie 
savo dukterį, apie paskuti
nįjį su ja susitikimą.

— Marytė, — sako ji, — 
išsiskyrė iš savo seserų ir 
brolių. Ji visuomet pradėda
vo viską daryti pirma ir vi
suomet jai viskas pavykda
vo. Aš atmenu, kai ji, dar 
visai vaikas bebūdama, pa
vojingai susirgo. Tačiau per 
visą sirgimo laiką ji nė kar
to neverkė...

— Jūs matėte, — sako 
motina, — mūsų” ežerą. Jis 
yra keleto kilometrų ilgu
mo, o Marija jį perplaukda
vo. Dargi nieks iš suaugu
siųjų tam neturėdavo drą
sos. Sunkų gyVėnimą jai te
ko pergyventi. Kai pirmąjį 
kartą atėjo Raudonoji Ar
mija, Marija tuojau įstojo į
komjaunimą. Karo pradžio
je, kai vokiečiai artėjo prie 
miesto, ji pasitraukė kartu 
su Raudonąja Armija.

Ilgą laiką nebuvo žinių 
nuo Marijos, tik 1943 mėtų 
vasarą tėvams buvo nuo jos 
atneštas mažas laiškas, ku
riame buvo nurodyta vieta, 
kur gyveno partizanė su sa
vo draugais. Motinos ir duk
ters susitikimas įvyko už 
keleto kilometrų nuo miesto 
Nadūnų kaimelyje pas vie
ną iš partizanų, kur gyveno 
Marytė su grupe draugu 
partizanų. Motina ir duktė 
apie daug ką išsikalbėjo per 
trumpą vasaros naktį!

— Marytė pasakojo man 
apie Maskvą, apie tai, kaip 
žmonės gyvena Tarybų Są
jungoje, apie savo planus po 
karo. Ji svajojo mokytis. Ji 
mane guodė, kad greit ateis 
Raud. Armija, ir vėl bus 
mūsų miestas ir visa Lietu-

Tarybų Sąjungos Didvyrės Marijos Melnikaitės 
skaistų gyvenimą plačiau aprašanti knygelė 
išeis iš spąudos galop sausio mėnesio. Parašyta 
žymaus Lietuvos rašytojo Antano Venclovos, 
knygelė parodys Amerikos lietuvių visuomenei 
didvyriško Lietuvos jaunimo didįjį pasiaukojimą 
Lietuvos išlaisvinime. Pasirūpinkite iš anksto, 
kad jūsų kolonija neliktąsi nuskriausta.

va laisva. Paryčiu, kada 
saulės spinduliai pradėjo 

;skverbtis pro šiaudinį pa
kraigės, kurioje jos kalbėjo
si, stogą, Marytė atsisveiki
no su motina. Atsisveikin
dama ji pasakė:

— Dabar, mama, aš nesu 
tava. Aš dabar esu duktė 
visos mano tėvynės. Aš tu
riu atlikti savo pareigą jai. 
Apie mane nesirūpink, bus 
viskas gerai.

Tai buvo jų paskutinis su
sitikimas. O po keletos die
nų mieste pasklido gandas, 
kad netoli nuo miesto buvo 
sugauta mergaitė — parti
zanė. Iš namų į namus ėjo 
smulkmeniškos žinios, kaip 
kankina ir tyčiojasi iš mer
gaitės, kuri neatsako vokie
čiams į klausimus. Į miestą 
atvežė Zarasii budelio Ka-
zanovo sūnaus lavoną. Jį 
iškilmingai palaidojo, ir vo
kiško laikraščio nekrologe 
buvo pranešta, kad jį užmu
šė partizanė. Daugiau nieks 
nieko nesužinojo.

Partizanė sėdėjo Dūkšto 
kalėjime. Marijos motina 
keletą kartų per dieną vaik
ščiojo į miesto kalėjimą 
laukdama, kada bus čia at
vesti areštuotieji. Tačiau sa
vo dukters ji nepamatė. Vie
ną kartą jai pasakė, kad vo
kiečiai veda mergaitę. Moti
na bėgo į kalėjimą, manyda
ma, kad tai Marija. Tačiau 
tai buvo kita mergaitė, ne
panaši į jos dukterį. Mari
jos tėvas per pažįstamą 
sargą sužinojo savo duk
ters kvotos smulkmenas. Jis 
jau buvo įsitikinęs, kad tai 
ji. Tačiau tėvas nei. karto 
apie tai neprisipažino. Ir 
kartą sargas jam pasakė, 
kad tą partizanę, kurią va

dino Jane Kuosaite (tai bu
vo Marijos partizaninis sla
pyvardis), vokiečiai Dūkšte 
nužudė. Prieš nužudoma 
Marija nieko neprasitarė. 
Iš jos nesužinojo net jos ti
krojo vardo, neištraukė nei 
žodžio apie partjzanus. Po 
keletos dienų į Melniko na
mus atėjo partizanė ryši
ninkė. Ji atnešė nuo parti
zanų būrio laišką, kuriame 
buvo tėvams nupasakota, 
kaip kovojo ir žuvo Marija.

Vykdant partizanų būyity 
duotą uždavinį, Marija su 
grupe draugų atvyko į gim
tąjį apskritį. Jie, čia suorga
nizavo keletą grupių parti
zanų ir pradėjo perkeldinė- 
ti jas į vieną vietovę, kad" 
aprūpintų ginklais. Pirmoji 
partizanų grupė laimingūk 
praėjo. Antrąją grupę iš še-
šių žmonių vedė pati Mari
ja. Partizanai nepastebimai 
perėjo geležinkelio liniją ir 
pasitraukė keletą kilometrų 
už miesto. Tačiau gestapi
ninkai susekė jų pėdsakus 
ir netoli nuo Dūkšto mieste
lio juos apsupo. Pirmasis 
buvo išvestas iš rikiuotės 
partizanas, Marijos drau
gas.
’ Netrukus buvo nukauti 
keturi naujieji partizanai, 
kuriuos Marija vedė.

Partizanė pasiliko, viena. 
Vokiečiai sandariu žiedu 
apsupo ją. Palaipsniui žie
das darėsi vis ankštesnis ir 
ankštesnis. Marija iššaudė 
automato diską. Liko tik 
pistoletas ir granatos.

Daugiau kaip valandą 
priešinosi partizanė. Septy
ni gestapininkai, bandę ją 
pulti, gulėjo netoli užmuš
ti. Marija metė vie
ną iš turėtų dviejų grana-

sudėtas dukters fotografi
jas. Tarpe jų yra maža fo
tografija komjaunimo bilie
tui. Iš jos buvo dabar pa
daryti didvyrės paveikslai.

Visos fotografijos1 kartu 
su partizanų laišku buvo 
užkastos tėVo dirbtuvėje. 
Fotografijos truputį pagel
tusios. Laikas ištrynė parti
zanų laiško eilutes. Jų be
veik negalima išskaityti. 
Čia yra ir Marijos pasas. 
Apie du mėnesius buvo lai
komos Marijos fotografijos 
policijoje, tačiau trylikos 
metų mergaitė nebuvo pa
naši į partizanę Mariją Mel- 
nikaitę, tai fotografiją grą
žino. Tačiau policija tęsė 
kiekvieno Melnikų šeimos 
nario sekimą. Ir tiktai prieš 
dvi savaites iki Raudonosios 
Armijos atėjimo partizanai 
prisiuntė Melnikams nele-
galiai spausdintos “Tiesos 
numerį su Marijos paveiks
lu ir įsaku apie suteikimą 
Marijai Tarybų Sąjungos 
Didvyrės vardo. Ilgai tą 
naktį žibėjo šviesa mažame 
J^elnikų namelyje. Šeima 
skaitė laikraštyje apie. Ma
rijos didvyriškus darbus ir 
apie jos mirtį. -

Raud. Armija pražygiavo
per Zarasus. Sugriautas ir 
vokiečių apiplėštas miestas 
pradeda atgyti. Iš pogrin
džių ir iš partizanų būrių 
atvyko komjaunuoliai. Pra
dėjo vėl legaliai veikti kom
jaunimo organizacija. Jau
nuomenė ir komjaunimas 
karštai imasi miesto atsta
tymo darbų. Apskrities val
sčiuose komjaunuoliai pade
da organizuoti vietos tary
binę valdžią, organiftioja 
talkas.. Zarasų komjaunuo
lių tarpe yra Marijos Mel
nikaitės draugių ir draugų. 
Komjaunimo Miesto Komi
teto instruktoriai yra Mari
jos sesuo Jane , ir brolis Jo
nas Melnikai. Jie pogrin
džio darbu okupacijos me
tu padėjo partizanams. 
Šiandien jie aktyviai dirba 
laisvėje. Zarasų komjauni
mas ir jaunuomenė su di
dele pagarba kalba apie Ma
rijos Melnikaitės atminimą.

Centrinių gatvių sankryžo
je kabo didelis partizanės 
paveikslas. Apačioje para
šas: “Didvyriška lietuvių 
tautos duktė Marija Melni
kaitė.”

Neseniai buvo Zarasuose 
jaunimo vakaras — susiti
kimas Zarasų jaunimo su N 
karinio dalinio komjaunuo
liais. Garbės svečiais šiame 
vakare pas . jaunimą buvo 
Marijos tėvas ir, motina 
Melnikai. Komjaunuoliai 
Zarasų jaunimo vardu įtei
kė, tėvams buketus gėlių. Į- 
teikdami gėles jie pasižadė
jo mylėti ir kovoti už tėvy
nę taip, kaip Marija Melni
kaitė.

Prie kaimo kapinių, neto
li stovinčio ant kalvu Ka- 
niūkų kaimo, yra aptvertas 
nauja tvora ir papuoštas 
gėlėmis kapas. Čia yra pa
laidota Marija Melnikaitė. 
Aplink kapą auga berželiai. 
Ant kapo guli šviesios gė
lės. Jas atnešė Dūkšto kom
jaunuoliai. Jie papuošė did
vyrės kapą. Kiekvieną sek
madienį kaimo mergaitės 
papuošia kapą naujomis gė
lėmis. Marija Melnikaitė y- 
ra žinoma kiekvienoje kai
mo trobelėje.

Po Marijos nužudymo, 
kai tiktai vokiečiai išvažia
vo iš kaimo, gyventojai tuo
jau atvyko prie kapo ir su
pylė ant jo mažytę, vos pa
stebima, kalvele. ,

Marijos Melnikaitės atmi
nimas yra gyvas lietuvių 
tautos širdyje.

Anie ją rašomos knygos 
ir eilės, apie ją kalbama 
Lietuvos miestuose ir kai
muose. Lietuvos jaunimas 
pasižada sekti Marijos Mel
nikaitės pavvzdį.

Tiesa, 
rugsėjo 11, 1944 m.

Šeimininkėms
V ---------------------

Paukštienai Sosas
Tradicinis prie paukštie

nos duodamas sosas (giblets 
gravy) darosi pusėtinai sti
prus, neskūpaujant prismo- 
kų.

Paduoti prie vienų šei
mos pietų užteks sekamo 
kiekio:

Šeši šaukštai riebalų iš 
blėtos, kur paukštis kepė

šeši šaukštai miltu 
trejetą šaukštų skysčio, 

kuriame virė paukščio kak
las, kojos, širdis, skilvis. Jei 
to nėra, tai iš blėtos skysčio 
ir vandens ar šiaip buljono.

Sudėk riebalus skauradon 
ar blėton<- sudėk miltus ir 
maišyk iki pradės rusti. Nu
kelk nuo ugnies. Supilk sky
stį, uždėk ant ugnies 
ir gerai išmaišyk verdant 
iki suvirs į švelnų ir apytir- 
štį sosą. Kvapsniui ir sko
niui sustiprinti dedasi sage 
ar maišytų paukštienai tai
komų pipirų (seasoning). 
Taipgi druskos pagal skonį. 
Kai kurios šeimininkės deda 
ir sukapotą skilvį,1 taipgi ki
tas smulkmenas. Kitos mėg
sta tik tyrą, švelnų, bet stip
riu skoniu išvirtą sosą, be 
tirščių. N. G.

Norint tinkamai išvirti 
broccoli, reikia vartoti siau
rą puodą. Stambius sudėti į 
verdantį vandenį apačioje. 
Galūne^ išverda garu. Ta
čiau ir garu verdant galu-, 
nes geriau sudėti vėliau. 
Galūnėms užtenka 5-7 mi
nučių virimo.

Mano Kalėdos
Kalėdos, tai smagi tradi

cinė šventė. Jos visados ner 
ša daugybę įvairiausių pri
siminimų.

Mielai prisimenu tuos 
laimingus laikus, kada mes 
laukdavom Kalėdų. Nes ta
da turėdavom progos susi
tikti su savo geriausiom 
draugėm ir draugais. Ir 
praleisdavom bendrai laiką 
vakarėliuose. Taip pat 
laukdavonp^ kalėdinių pa
sveikinimų, katrų gaudavo
me su gražiausiais vaizdais 
ir dar gražesniais žodžiais.

Bet per karo metų Kalė
das ne visiems gyvenimas 
pavelija linksmintis. Nors 
vieni linksminasi, leidžia 
laiką kaip tik begalėdami 
smagiau, tačiau kitų akys 
skendo ašarose, varstė šir
dį skausmai prisiminus sa
vo sūnus, brolius ir drau
gus, žuvusius karo lauke.

Taip pat per šias, pereitas 
Kalėdas nerimo • ir manoji 
širdis, dejavo skausmo ai
dais.

Mūsų puošniame didmies
tyje pilnos visos linksmavie- 
tės žmonių. Visur girdėjosi 
muzika, dainos, įvairūs 
krykštavimai ir juokas. O 
aš pasislėpusiu vienumoje 
galvojau: kam atėjot jūs, 
man nelauktos, Kalėdos, at
nešdamos šiuos skaudžius 
prisiminimus, nerimastį ir 
ašaras? O kodėl nebeatne- 
--------------------- —-------- - 
Apsaugokime Šeimynos

Maistą ir Turtą
Su kožna diena aštrėja pel

nų jieškotojų ataka ant Kai
nų Administracijos ir mūsų 
stalo, mūsų namų. Pralaimėję 
rinkimuose, taip vadinamos 
“laisvosios prekybos” šalinin
kai nori sulaikymu maisto ir 
kitų reikalingų produktų su
laužyti kainų ribavimo nuo
status. Kitais žodžiais — nori 
privesti prie to, kad stokos 
spaudžiami žmonės pradėtų 
pirktis juodajame turguje. 
Kad žmonės patys savo ran
komis ištrauktų iš savo burnos 
kąsnį, patys sunaikintų savo 
namus.

Darbo žmonės, ypatingai or
ganizuoti į pažangias unijas, 
prieš tai kovoja. Jie reikalau
ja griežtai paimti už pakarpos 
trūkstamų produktų magnatus 
ir pakratyti juos. Pakračius, 
iš po jų pastogės, kaip iš va- 
gilkos keleriopų tarbų, pradė
tų byrėti kalakutai, vištos, te- 
liukai, cigaretai.

Buvo atitinkamų įstaigų, ap- 
rokuota ir paskelbta, yra ži
noma, kad šiemet Amerikoje 
maisto pagaminta pakankamai 
savo kraštui ir numatytiems 
užjūriniams reikalams. Fakti- 
nai, daugeliui išlaisvintų vietų 
mažiau reikėsią pagalbos, ne
gu buvo iš anksto planuota. 
Taigi, produktų buvo, produk
tų yra, tik reikia surasti, kas, 
kur suslėpė ar sunaikino pro
duktus, kad pakelti kainas.

Būkime, draugės, ir mes 
sargais kainų, sargais savo šei
mos ir krašto gerovės. Saugo
kime savo šeimą nuo apiplė
šimo ir kraštą nuo suįrutės, 
kurion tikriausiai įmestų kraš
tą po sulaužymo kainų kontro
lės atėjusi infliacija.

B-tė.

šėt man to mylimiausio ka
lėdinio pasveikinimo, kuris 
man būdavo toks meilus ir 
brangus? Jis man visados 
suteikdavo daug naujos e- 
nergijos ir vilčių.

Jūs man jo nebeatnešite 
niekados.

Man tik liko jo popierinis 
paveikslas ir pluoštas gels
tančių laiškų lapų, katruos 
aš tyliame kampelyje sklai
džiau šį mūsų Kalėdų va
karą. Jie dvelkė į mane bū
tąja laime, saule ir šviesa. 
Su deginančiu ilgėsiu žiū
rėjau į tą mielą, pažįstamą 
rašyseną.

Viliojančiu šešėliu pasi
vaidino mano akyse jo gry
nai vaikiškas paveikslas. Jis 
— kupinas malonaus meilės 
ilgesio. Ir tarytum jis man 
kartojo daug kartų tėvynei 
sakytus žodžius: Nenusi
mink, tėvyne. Nors plėšrūs 
vilkai tavo širdį draskys, 
mes, tavo sūnūs, ir gyvybės 
nepagailėsim dėl tavo lais
vės. Ir jis išgirdo užpultos 
tėviškės dejonę dar jaunas, 
ugningas būdamas. Jis, kar
štai pabučiavęs mano iš bai
mės išbalusias lūpas, įšoko į 
švilpiantį traukinį ir iškelia
vo į sovietinę šąli. Mačiau, 
kaip traukinys išbėgo lyg 
angis išnešdamas mano gy
venimo laimės paskutinę ki
birkštėlę, mano ateities gy
venimo saldžias svajones.
' Sustingo mano širdis. 
Štai,’sudužo mano viltys lyg 
bangos į uolą!

Ir užsidegiau keršto ugni
mi. Palauk tu, vokiškas vil
ke! Neilgai tu mindžiosi 
mūsų tėvynę ir žudysi ne
kaltus žmones.

Jis žuvo Oriolo fronte ke
turių priešo kulkų perver
tas. Bet jo kerštinga ranka 
paguldė ir jų būrį. Ir tos 
prakeiktų parazitu gaujos 
tapo ištremtos iš mūsų 
brangios tėviškės Lietuvos.

Nors mūsų širdis varsto 
skausmai ir akys maudosi 
ašarose netekus sūnų, drau
gų ir brolių, bet džiaugiasi 
tėvyne ir jos likusieji vai
kai palikę laisvi ir laimin
gi-

Jie šventė Kalėdas lais
vai ir džiaugsmingai.

Palangos Birute.

Budget Pattern

Mergytei kostiumėliu su 
džiumperiuku forma 9143 gau
nama 1 iki 10 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu-

šaldyti, aklinai uždaryti ar 
oro nepraleidžiančioj popieroj 
suvynioti maisto produktai gali 
išbūti stubos šaldytuve labai il
gai nesugedę, jeigu neįeisite 
atšilti ir orui dasigauti.

mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y<
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Netrukus Išeis Dar Du 

Laikraščiai

Vilniaus Kronika

(Tąsa)
“Gyvuok, drauge Stalinai!”
Gyventojai džiaugsmingai sveikina 

Raudonosios Armijos karius ir pasakoja 
jiems apie išgyventas kančias.

— Mes — jauni tarybiniai žmonės,— 
sako mums žilas Vitas Vitkus. — Bet, 
Dieve, kaip mus kankino vokiečiai už tai, 
kad mes — tarybiinai žmonės! Prie ma
no kojų nėra nagų. Juos nulupo man 
gestape — už tai, kad mano sūnus rau
donarmietis. Mano žmoną kankino, plakė 
ją per vidurius geležiniu kančiumi. Iš 
jos reikalavo, kad ji per laikraštį išsiža
dėtų sūnaus.. Kokia laimė, kad jūs parė-

Kauno priemiesčiuose galima matyti 
didžiulius spygliuotos vielos labirintus su 
aukštais sargybos bokštais kampuose. 
Tai koncentracijos stovyklos. Jie užėmė 
dešimčių kilometrų plotą. Kiek tūkstan
čių žmonių buvo kankinama šioje žemė
je ! Visą miestą, tartum, siautė vielų nar
vas. Jį naktimis be paliovos pildė ir tuš
tino. Mirtis nuolat lydėjo lietuvį. Bet čia 
vokiečiai nežudė viešai žmonių aikštėse. 
Žmones žudė stropiai ir kasdien — var
todami dujas, nuodus ir kulkosvaidžius.

Vaikščiojame po Kauno gatves ir ma
tome gražius mūrinius namus. Bet žmo
nės čia trejus metus gyveno kaip kaliniai, 
nes iš tikrųjų kalėjimas buvo visas mies
tas. O šiame lietuvių tautos kalėjime 
prižiūrėtojas ir budelis buvo vokietis.

Mačiau, kaip mūsų raudonarmietis pa
dėjo vienai moteriai nunešti prie namų 
čiužinį. Atsidėkodama moteris pamėgino 
pabučiuoti tarybiniam kareiviui ranką. 
Jis dėl to nemaža nustebo. Moteris pra
virko, paskui ėmė kalbėti — be sąryšio ir 
susijaudinusi:

— Jūs nežinote, — vokietis reikalavo 
bučiuoti jam ranką, kai aš tarnavau jo 
ūkyje. Tai aš dariau dar ir dėl to, kad 
turėjau du vaikus. Kadat vedė šaudyti 
įkaitus — 11 šeimų, — aš iš vienos mo
ters paėmiau du kūdikius ir išmaitinau... 
Jeigu aš neturėčiau šių.yąikų, aš būčiau 
nuo tokio gyvenimo pasiplovusi.... Neįsi
žeisk, drauge... -

Daugelyje miesto langų mes matėme 
išstatytus Lenino, Stalino, Kalinino por
tretus, kuriuose buvo sulankstymų, žy
mės. Be žodžiu buvo aišku, kad juos il
gai stropiai saugojo. Už tokių portretų 
laikymą vokiečiai šaudydavo.

Mes dalyvavome atkasant lobį sode. 
Jonas Kostakas, buvęs mokytojas, atka
sė mokyklos tarybinę biblioteką.

Ir už tokias knygas vokiečiai taip pat 
šaudydavo.

Kiekvenas toks radinys mus džiugi
no, nes visame tame reiškiasi žmogiško
sios dvasios brangenybės — išdidžios, 
tvirtos, kovojančios dvasios. Ir tokių 
žmonių — su širdimis, kančių sukruvin
tomis, bet atkakliai saugojusiomis savo 
tikėjimą, mes matėme Kaune, kurį išva
davo mūsų kariuomenė.

salvių šūvių iš 224 kanuolių.
Washington. — Oficiąlis Sovietų pra

nešimas rugp. 1 d. sekamai aprašė kovą 
dėl Kauno:

Trečioji Baltarusijos armija, vedama 
generolo Černiachovskio, sulaužius atkak
lius vokiečių pasipriešinimus, šturmavo 
nacius Kaune ir paėmė tą kariniai svar
bų geležinkelių centrą ir galingą tvirtu
mą: .

Vokiečiai buvo pasiruošę ilgai gintis 
Kaune, pridengiančioje Rytų Prūsus 
tvirtumoje. Aplink Kauną jie buvo pri
kasę apkasų ir gilių griovių prieš Sovie- 

• tų tankus. Vokiečiai taip pat naudojo se
nosios tvirtovės fortus.

Nemunas ir įtekanti į jį Neries upė 
(Vilija) prie Kauno labai apsunkino ju
dėjimus sovietinei kariuomenei.

Sovietų kariai, žygiuodami pirmyn iš 
savo pozicijų vakariniame Nemuno šo
ne, įsiveržė į pietinę Kauno dalį ir apva
lė ją nuo hitlerininkų.

) Siautė nepaprastai, nuožmūs mūšiai 
svarbiausioje miesto dalyje, esančioje 
tarp Nemuno ir Neries.

Vokiečių artilerija ir kulkosvaidžiai 
smarkiai pylė ugnį; naciai darė nuolati
nes kontr-atakas.

Sovietų kareiviai, triuškindami prie
šus, neatlaidžiai grūmėsi pirmyn, šluo
dami hitlerininkus iš namų, skiepų ir 
šaudymo punktų. Mūšiai virė per ištisą 
naktį. Ryte sovietiniai kovūnai šturmu 
paėmė Kaupą.

Didėli Smūgiai Naciams
Mūšiuose dėl Kauno, pagal dar neuž

baigtą skaičiavimą, buvo sunaikinta dau
giau kaip 8,000 vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių, 36 jų tankai ir motorinės kanuo- 
lės, 76 kitokios kanuolės, 47 minosvai
džiai, 200 kulkosvaidžių, 140 trokų ir au
tomobilių ir 20 šarvuotų trokų.

Sovietiniai kariai pagrobė 17 vokiečių 
tankų, 63 kanuolės, 56 minosvaidžius, 
244 kulkosvaidžius ir 26 sandėlius gink
lų, amunicijos, maisto ir įvairių karinių 
įrengimų. Tapo suimta 1,200 vokiečių ka
reivių ir oficierių.

Netrukus Vilniuje pradės ei- 
dar du laikraščiai: dienraš

tis “Komjaunimo tiesa” ir sa
vaitinis “Valstiečių laikraštis.”

ti

Atidaryta Muzikos Priemonių 
Ir Gaidų Parduotuve

Vilniaus gt. 34—8 atidaryta 
gaidų ir muzikos įrankių par-< 
duotuvė “Universal.” Pąrdub- 
tuvėje gausu gaidų ir muzikos 
priemonių.

Netrukus Bus Atidaryti Dar 
Trys Kino Teatrai

Netrukus Vilnius susilauks 
dar trijų kino teatrų. Dabar
tiniu metu baigiami vykdyti 
remonto darbai kine “Adrija,” 
kuris numatomas paleisti į dar
bą nuo spalių 15 d. Kiti du, 
kaip “Casino” ir “Helios” taip 
pat greit bus paleisti naudoji
mui.

Iš Statybos Darbininkų Prof
sąjungos CK Veikimo

Kaune suorganizuotas aps
krities statybas darbininkų 
profesinės sąjungos komite
tas. Komitetas, vadovaujamas 
Vasiliausko, 7 statybinių me
džiagų įmonėse suorganizavo 
vietos komitetus. Statybos me
džiagų treste Nr. 3 suorgani
zuotos darbininkams dvi val
gyklos.

Šelpiamos Tėvynes Karo 
Savanorių Šeimos

Vilniaus Miesto Vykdomojo 
Komiteto Socialinio Aprūpini
mo Skyrius ypatingą dėmesį 
kreipiu į šelpimą šeimų, kurių 
maitintojai nuėję Raudonosios 
Armijos karinėn tarnybon. Sa
vanorių paliktoms šeimoms 
parūpinamos maisto 'kortelės ir 
.teikiama rajoninėse ambulato
rijose nemokama mediciniška 
pagalba. »■

Invalidų Artele Perėmė Socia
linio Aprūpinimo Komitetų 

Virtuves
Vilniaus Miesto Vykdomojo

SOVIETŲ PRANEŠIMAS APIE KAU
NO IŠLAISVINIMĄ

Maskva, rugp. 2. — Aukštoji Sovietų 
komanda pranešė, kad Raudonoji Armi- 
jat atėmė iš vokiečių Kauną per žiaurius 
mūšius gatvėse.

Maršalo Stalino įsakymu, Maskva pa
sveikino Kauno išlaisvinimą dvidešimčia

Jonas Šimkus
^Gyvenimas kaune atgyja
Vokiečiai Kauną paliko be maisto, van

dens, prekių ir energijos. Paliko mirusį 
miestą. Bet Kaunas nemirė, ir niekuo
met nemirs. Darbštus lietuvis daug vi
sokių sunkumų mate ir juos visus nuga
lėjo. Nugalės ir dabartinius. Išgabeno 
okupantai grūdus ir miltus, bet į trečią 
dieną po išvadavimo, Kauno tarybinės 
valdžios ir darbininkų dėka jau pavyko 
gauti miltų, iškepti duonos ir duoti jos 
dirbantiems prie sunkių atstatymo dar
bų. Per didžią laimę ir vieno draugo 
(Mošiūno) dėka išlikusi sveika “Para
mos” kepykla aprūpina Kauno dirban
čiuosius duonos kąsniu ir darbas stu
miamas pirmyn. Raudonosios Armijos 
pijonieriai ir Kauno gyventojai stojo prie 
tilto statymo darbų. Praslinko kelios die
nos ir per Nemuną bei Nerį keliose vie
tose buvo pastatyti stiprūs tiltai. Dauge
lis kauniškių į tai žiūrėjo ne tik su di
deliu dėkingumu Raudonajai Armijai, 
bet ir su nusistebėjimu. Jie matė, kaip vo
kiečiai 3avo laiku tiltus statė ir sako:

(Bus daugiau)

Thomas J. Klimaitis
■ Giaborius-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.

KRIENO AFORIZMAI

Komiteto Socialinio Aprūpini
mo žinioje veikiantieji Vilniuje 
socialinio aprūpinimo komite
tai turėjo savo virtuves ir iš jų 
maitino pašalpos reikalingus 
žmones, daugiausia — nuker
tėjusius nuo kar>/Nuo š. m. 
rugsėjo mėn. 10 d. šias virtu
ves perėmė savo žinion invali
dų artelė.

Senelių Globa
Vilniaus Miesto Vykdomojo 

Komiteto Socialinio Aprūpini
mo Skyrius seneliams globoti 
turi šiuo metu Vilniuje tris tam 
reikalui skirtus namus. Senelių 
invalidų namuose Nr. 1, Lab
darių g. 1, globojami nedar
bingi vyrai ir moterys, čia pat 
yra ir bendrabutis Tėvynės ka
ro invalidam. Senelių namuose 
Nr. 3, Vivulskio g 11, globo
jamos nepagydomai sergančios 
senelės. Senelių namuose Nr. 
4, Polocko g. 6, globojami svei
kesni seneliai, kurie dar gali 
dirbti lengvesnį darbą. Senelių 
namai Nr. 2 sudegė vokiečių 
okupacijos laikais. r

Vilniaus Krašte Vokiečiai Su
naikino 18 Medžio Apdirbimo 
ir Popieriaus Pramones | ruoniu

Medžio ir Popieriaus Pra
monės Tresto žinioje 1940—41 
tarybiniais metais buvo iš viso 
Vilniaus krašte 33 medžio ap
dirbimo ir popieriaus pramo
nes įmonės. šiandien gi Vil
niaus krašte veikia tik 15 įmo
nių. Kiti sunaikintieji fabrikai 
dabar skubiai remontuojami ir 
dalis iš jų netrukus bus paleis
ti į darbą.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

Svarbi Knyga, Įvairi Raštais iš Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

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

Rašytojų rjjmėjai yra jų 
lygiateisiai partneriai prog
reso ir kultūros biznyje.

Perlais kiaulės nepada
binsi ; storžievio kilniomis 
mintimis neužinteresuosi.

Hitlerio protas gal būt y- 
ra bulvinis, bet dantys ge
ležiniai ; nepirkdamas karo 
bonų — jų neišdaužysi!

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

Naujoji nacių robotbom- 
ba V-5 užmušė 7 suaugu
sius žmones ir 2 vaikus An
glijoje.

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

Didėja ir tankėja sabota
žo veiksmai Vokietijos fab
rikuose, kaip teigia praneši
mas iš Švedijos.

Vilniuje Parengtos Darbui 6 
Gimnazijos

Vilniuje parengtos darbui 6 
gimnazijos, iš kurių bus 3 ber
niukų ir 3 mergaičių gimnazi
jos. N. Vilnioje bus viena mišri 
gimnazija. Alytuje —- viena 
mergaičių ir viena berniukų 
gimnazija, Merkinėje — vie
na mišri gimnazija. Biržuose— 
viena berniukų ir viena mer
gaičių gimnazija. Pasvalyje — 
viena mišri gimnazija. Kauno 
iš viso 8 gimnazijos, kurių ke
turios bus berniukų ir keturios 
mergaičių gimnazijos. Be to, 
numatytos gimnazijos Vilkijo
je, Jonavoje ir kitur.

Kiek Numatoma Mokytojų 
Seminarijų

Mokytojų seminarijos bus 
įsteigtos Kaune, Trakuose, Ma- 
riampolėje, Panevėžyje, Uk
mergėje ir kitur. Iš viso Tary
bų Lietuvoje bus iki 9 moky
tojų seminarijų.

Vilniuje Bus Ekonominė 
Mokykla

Lietuvos TSR Švietimo Liau
dies Komisariato suteiktomis 
žiniomis, Vilniuje bus įsteigta 
viena ekonominė mokykla.

. NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ &

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, > 
nupieštam planus $

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jan tams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Veiks Progimnazijos
Tarybų Lietuvoje numatytas 

yra platus tinklas progimnazi
jų, kad mokslu galėtų pasi
naudoti kuo plačiausios jauni
mo masės. Iš viso visoje Tary
bų Lietuvoje bus daugiau kaip 
200 progimnazijų.

Kiek Bus Pradžios Mokyklų
Galutinai nustatyta, kad 

šiais mokslo metais Vilniuje iš 
viso bus 35 pradžios mokyk
los, Vilniaus apskrityje — 154. 
Kauno mieste — 33. Kauno 
apskrityje — 152. Trakų aps- 
skrityje — 164. Ukmergės ap
skrityje — 119. Iš viso Tarybų 
Lietuvoje bus apie 2,300 pra
džios mokyklų.

Lietuvos TSR Švietimo Liau
dies Komisariato Žinioje Bus 

4 Amatų Mokyklos
Lietuvos TSR Švietimo Liau

dies Komisariato žinioje veiks 
4 amatų mokyklos su menine 
linkme, šios mokyklos bus Vil
niuje, Kaune, Marijampolėje 
ir Telšiuose. Kitos amatų mo
kyklos pereina Darbo Rezer
vų Valdybos žinion.

Vilniaus Universitete Bus 8 
Fakultetai

Vilniaus universitete jau yra 
įsteigti šie fakultetai: istorijos- 
filologijos, teisės mokslų, eko
nomijos mokslų, fizikos-mate
matikos, chemijos, gamtos 
mokslų ir medicinos. Svarsto
mas dar miškų mokslų fakulte
to atidarymo klausimas.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsaindo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770 »

F. W. Shalin
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 užtikrina 
tinkamą gydymą.

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

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

(Jsist. 28 m.)

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

i I CHARLES J. ROMAN
<4 (RAMANAUSKAS)



MERGINOS-MOTERYS
17 IKI 30

' PRISILAIKOMA W.MC TAISYKLIŲ

963 NEWARK AVE.,

(18)

(1'1)

ir

VYRAI
(21)

T

j Mūsų
8,465 asmenis

1-MI IR 2-RI ŠIFTAIoficialis anglų
KREIPKITĖS

MERGINOS-MOTERYS
Prie

Daliai Laiko DarbininkaiMEDUS
A

BANKIETAS
(14)

1

(19)
2 (10)

3

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS (14)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSMALE and FEMALE 

VYRAI ir MOTERYS

(Independent Subvė Ely Station) 
(I.R.T. Court Square Stotis)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LEIDĖJOS I MAŠINAS 
LANKSTYTOJOS 

IŠKRATINĖTOJOS 
Gera alga. Bonai. 

K N K LAUNDRY 
1161 61st St., Brooklyn. 

(Sea Beach Sub ve)

BREAKERS
Geros Algos 

ir Bonui. 
Nuolatinis Darbas.

K N K LAUNDRY 
11S1 61st St., Brooklyn. 

(Sea Beach Subve)

Ar jau Turite Bankietui Bilietus? Jei Dar Neturite, Tai 
Tuojau įsigykite, Nes IŠ Anksto Reikia Žinoti, Kiek Bus 

Svečiy, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

HELP WANTED—FEMALE . 
REIKALINGOS MOTERYS i

McGUIRE BROTHERS, 
INC.

44TH RD., VERNON BLVD.
LONG ISLAND CITY.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai Iškaityti)

MERGINOS
Mokytis mašinų sustatymo. 

Taipgi 
IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKĖMIS

IR PASIUNTINĖMIS
Gera Alga. Nuolat.

MISS RUTHENBERG
2-ROS LUBOS—82 FULTON ST., 

N. Y.
BEEKMAN 3-2460

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI

MERGINOS-MOTERYS
Būtinai Pramonei 

Patyrimo Nereikalinga

GREENE TWEED & CO.
288TH ST. & BRONX BLVD.

£4)

86 5th Ave., 
VAŽIUOKITE BUNKER HILL 

BUŠU IKI FABRIKO.
(16)

,---------ĮT-rr-------__rt.__.___.—

BŪTINA PRAMONĖ
Išdirba popierines dėžes dėl U.S. 
Signal Corps, Medical Corps ir 
kitom šakom Ginkluotų Pajėgų.

REIKALINGI NELAVINT1 
VYRAI, BERNIUKAI 

IR MERGINOS
Nuolatinis darbas, viršlaikiai
proga išmokti aukštai apmokamo 
amato Printing Pressman, Ma
šinos Nustatymo ir tt. Vakacijos 

ir šventės su alga.
Prisilaikoma VV.M.C. Taisyklių

BERLES CARTON CO., 
INC.

Paterson, N. J.

APTARNAUTOJAI 
DĖL PARKING LOT

Turi mokėti automobiliu važinėti. Nuolati
nis darbas. Gera Alga. Pokarinė proga.

AUTO PARK, INC.,
17 W. 4.3rd St. (arti 5th Avė.)

_________________________________________

SUPERINTENDENT — PAGELBININKAS 
Patyręs, Garas. ?60, 4 kambariai.

30 ST. MARK’S PLACE, MANHATTAN i 
PHONE BEEKMAN 3-4843

i Patyrimo nereikalaujama. Mes jus išmokysi- 
me. Gera alga. 10% nuolaidos ant pirkimų. 

Apmokamos vakacijos.

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Order Employment Dept. 

4640 Roosevelt Blvd.
PHILADELPHIA, PA.

________________________ LLZL

MOTERYS
Veiklios, Inteligentiškos.
Abelnas Ofiso Darbas. 

Nuolat
GEO. BORGFELDT CORP.

44-60 E. 23rd ST., N. Y. C.
---------------------------------------- <221

___________________________ 021
JAUNOS MOTERYS. Mokytis ant graphotype. 
Reikia turėti supratimą apie typewriter key

board. $22 pradžiai. Pakilimai.
PUBLISHING HOUSE. 1755 Broadway 

(4-tos lubos).
____________________ __________________(16)
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Trečiadienis, Sausio 17, 1945

Paleckio, Rotomskio ir 
Gedvilo Linkėjimai Ame

rikiečiams 1945 m.
(Tąsa nuo 1-mo pusk) 

vėl veikia. Ka^ne, Vilniuje 
ir kituose miestuose mes at
statėme vandentiekius 'ir. 
atsteigiame elektros dirbyk- 
las. Mes pataisėme tūkstan
čius sužalotų namų. Daug 
nuveikta kaimų srityse. 40,- 
000 lietuvių vėl gavo že
mės, kurią vokiečiai buvo 
užgrobę. Kartu su žeme 
jiems duota įrankiai ir gy
vuliai. Taip pat galima pra
nešti apie žymius pasieki
mus kultūrinių ir mokslinių 
įstaigų atstatyme. Kitos 
Tarybinės Respublikos su
teikė munjs didžios paspir
ties. Visi mes karštai trok
štame, kad priešai kuo grei
čiausiai taptų sumušti 1945 
metais, kad būtų užtikrinta 
pastovi taika ir saugomas, 
kur mes galėtume kuo' pla
čiausiai išvystyti savo kūri- 
binius darbus.”
Lietu v. Užsien. Reikalų Ko

misaro Rotomskio
Linkėjimai

’’Pasiuskit geriausius lin
kėjimus visiems lietuviams 
mano draugams, pažįsta
miems ir nepažįsta- 
miems Jungtinėse Valstijo
se,” sakė Povilas\ Rotoms- 
kis, Lietuvos Tarybų Res
publikos užsienio reikalų 
komisaras: “Pasakykit jiem, 
jog aš turiu maloniausių 
atsiminimų apie juos. Su
grįžęs į savo šalį, aš buvau 
sudrebintas, matydamas, 
kaip baisiai hitlerininkai 
sunaikino ją ir kokia dau
gybė žmonių nukentėjo nuo 
fašistinio teroro. Savo aki
mis tatai matant, aš esu į- 
sitikinęs, kad pergalingas 
Raudonosios Armijos mar- 
šavimas išgelbėjo lietuvius 
nuo visiško išnaikinimo.”

Slaugės Tūkstančiais Eina 
Į Karines Pareigas

Washington. — Praeitą 
savaitę 4,000 slaugių (ner
siu) savanoriai susirašė į 
karinę tarnybą; tai dveja 
tiek daugiau, negu paskuti
nėmis praeitų metų savai
tėmis. Z

Prez. Rooseveltas savo 
pareiškime kongresui saus. 
6 d. siūlė išleisti įstatymą 
slaugėm verstinai rekrutuo
ti. Jisai sakė, kad ginkluo
toms jėgoms reikia dar 20,- 
000 slaugių, ir nebūsią gali
mybės tiek savanorių gauti. 
Tas prezidento pareiškimas 
paakstino slauges skaitlin- 
giau stoti į karines parei
gas.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARI NIAI DARBAI 

SU PUIKIAUSIA POKARINE ATEITIM
GEROS VALANDOS IR 

NUO KAVALKŲ 
KAINOS PALAIKOMA

HANKINS CONTAINER C0„
ELIZABETH, N. J

(18)

Vokiečių Robotbombos Užmu
šė Tūkstančius Angly; Sužei

dė Dešimtis Tūkstančiy
London. — Paskutinių 76- 

šių dienų laikotarpyje na
ciai laidė į Angliją savo ro- 
botbombas, arba lekiančią- 
sias bombas, per 57 dienas. 
Tos jų bombos gruodžio mė
nesį užmušė 367 žmones 
Anglijoj ir sužeidė 847. Per
nai robotbombomis viso bu
vo užmušta
Anglijoj ir sužeista 21,084, 
kaip sako 
pranešimas.

Praeitą sekmadienį 3 na
cių robotbombos nukrito ir 
Švedijon.

Naciai Rengiasi Sprogdint 
Čechoslovakijos Sostinę

London. — Emigracinė 
Čechoslovakijos valdžia ga
vo pranešimą, kad vokiečiai 
Prahoje, to krašto sosta- 
miestyje, pridėjo sprogimų 
po svarbiausiais ir istori
niais to miesto rūmais. Ma
tyti, naciai sprogdins juos 
pirm bėgant huo artėjančios 
Raudonosios Armijos.

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITĖ. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA.
TAIPGI

ABELNAI VYRAI 
REIKALINGI

Dirbti Skalbykloj.
THRIFT laundry 

68-14 62ND ST. 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN.
HEGEMAN 3-3200.

DRATŲ TVARKYTOJAI
Patyrę

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KEGRON MFG. CO., INC.

896 BROADWAY, N. Y. €.
(20)

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO 
Proga išmokti 

operuoti chemišką
Įrengimą seniai Įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRIDESBURG) 
atstovas su jumis tarsis pas U.S.E.S 
_____ ,4417 Frankford Avė.

TUOJAU REIKALINGI 
MECHANIKAI 1-mos Klasės Vyrai 
Viršų Metalo Vyrai 1-mos Klasės 

Gera, Pradžiai Alga 
Priedai Už Gerą Darbą 

NUOLATINIS DARBAS 
POKARINĖ ATEITIS

JŪSŲ DARBAS SU MŪSŲ ORGANIZACIJA SUTEIKIA JUMS
VAKACIJAS SU ALGĄ

APDRAUDOS PLANAS IR MEDIKALĖ PAGELBA 
KODĖL NEPASINAUDOTI ŠIUOM PASIŪLYMU?

KREIPKITĖS TUOJAU
RANDALL CADILLAC 

CORPORATION 
570 ST. JOHNS PL. 
BROOKLYN, N. Y.

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAI
j Būtinam Laivyno Kontrakto Darbui
1 Patyrę laikrodžių taisytojai, laikrodžių taisy

mo ir patikrinimo dirbtuvei. Mokama 
aukšta kaina. Kreipkitės

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Order Employment Dept.

4640 Roosevelt Blvd.
PHILADELPHIA, PA.

—arba—
Pas Jūsų Arčiausią U.S.E.S. Ofisą 

__________________________________________ ,0 7) 
i

i VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
___________________________________________ (16) 

AP V A LYTOJ AS—VIRŠESNIS.
! NAKTINIS DARBAS. 12 VIDURNAKČIO IKI 
; 7 A.M. $35 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS Į 

MR. SELLERS, HOTEL VICTORIA,
7TH AVE. PRIE 51ST ST.

(16)

Graikai Neva Sveikinę Angly 
Komandieriy Scobie

Athenai. — Komercinei 
Amerikos spaudai praneša
ma iš Athenų; Graikijos so- 

„stamiesčio, kad, girdi, 100,- 
000 žmonių demonstravę, 
sveikindami anglų generolo 
Scobie karinius, veiksmus 
prieš Elas partizanus.

(Amerikos koresponden
tai protestavo, kad anglai 
nepraleidžia žinių iš Grai
kijos partizanų pusės.)

Belgijoje jankiai netyčia 
nušovė garsų savo lakūną 
maj. Preddy.

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisves

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau žmonos tėvo, Jono Sa- 

takaičio. Prašau jo atsišaukti. As
muo, kuris pirmas praneš apie jį, 
ar jis gyvas ar mires, gaus 10 dole
rių dovaną. John Z. Pociūnas, 4325 
S. 13th St., Miami 34, Fla.

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

kamp. Havemeyer St.

Vakarienė bus duodama 7-tą valandą vakaro. Šokiai 
nuo 7-tos valandos ir tęsis visą vakarą be pertraukos.

Vien tik Šokiams įžanga 60c, taksai Įskaityti.

VYRAI
Būtinoms Pramonėms 

Nuolatinis Darbas 
Reikalaujama Paliuosavimo Paliudijimo

Atlantic Container Corp.
48-08 30TH PLACE, L. I. CITY 

IRONSIDES 6-7700
_______________ .___________________  (18)

Be Patyrimo
DIDELIS CHEMIKALŲ FABRIKAS •

Būtinas Darbas
$39 pradžiai

už 48 valandas

Automatiški Pakėlimai
Pokarinė Ateitis

Chas. Pfizer & Co., Inc.
11 Bartlett St., Brooklyn
(Prie Marcy & Flushing Aves.)

(Arti visų transportacijos linijų)

REIKIA
BROOKLYN YARD

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.
Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortų, 
•arba $2.00 už V2 galiono, $4.00 už 
galionų. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45.42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(20) ------------------------------- -------------------------------------

NAKTINIS APVALYTOJAS 
Linksmos sąlygos. Nuolatinis darbas.

WILLIAMSBURG SAVINGS BANK BLDG., 
Room 308, 1 HANSON PL., BROOKLYN. 

___________________________________________(16)

Su ar Be Patyrimo
\ Abelnam Ofiso Darbui

Nuolatinis Darbas
Proga Paaukštinimui

U-tos Lubos, 100 Broadway, N. Y. C.
THE FIRST BOSTON CORPORATION

-----------------------------------222.

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA, PA.

MERGINOS — 16 IKI 28
DARBAI

SU ATEIČIA PAS
SEARS

UŽSAKYMŲ IŠPILDYTOJOS 
BIN LOADERS 
PAKUOTOJOS

TOOLMAKERS 
LATHE DARBININKAI

IR PIRMOS KLASĖS PILNI MAŠINISTAI 
Akuratnam Mašininiams ir įrankių darbui. '

Aukštos algos mokama.
CLARE TOOL CO.

136-137 Jackson St. Newark, N. J.
___________________________________________ (18)

RAUDOTOJAI IR CRATERS
Patyrę prie namų rakandų. Unijinės algos. 

Nuolatinis darbas, geros darbo sąlygos.
LEXINGTON STORAGE CO., 

202 W. 89TH ST.
(18)

MERGINOS & MOTERYS
MUMS REIKIA JŪSŲ KAIPO 

ACCOUNTING CLERKS 
ABELNAI RAŠTININKIŲ 

KNYGVEDŽIŲ ’ 
TYPISTS

Ir OPERATORIUS Prie
Comptometer & Adding Mašinų 

10% Nuolaidos ant Pirkimų
SEARS, ROEBUCK and CO

Mail Ord. Emp. Dept., 
4640 Roosevelt Blvd. 

PHILADELPHIA. PA.

VYRAI
PADĖKITE SUMUŠTI

JAPONUS!
REIKALINGA ŠIEK-TIEK 

PATYRIMO
DIENINIAI IR NAKTINIAI 

ŠIFTAI
KLUMPP MFG. CO.

305 East 46th St., N. Y.
___________ (16)

LATHE DARBININKAI 
IR PRIE STALO 
DARBININKAI
PIRMOS KLASĖS

Reikalingi dirbtuvių budinke prie specialių 
mašinerijų.

Būtinas karo darbas su puikia 
pokarine ateičių

AUKŠTOS ALGOS MOKAMOS 
PROPORCIJONLIAI SULYG 

GABUMO IR PATYRIMO 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Prisilaikoma WMC Reguliacijų
Skambinkite H. E. SCOTT

STILLWELL 4-7040
Zimmer-Thomson

Corporation
Long Island Ciįy, New York.

(16)

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai - “Prilaikytojai” - „ 

Šildytojai - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpyto  jai ir Lygintojai 

Aptarnavimui Eiektrikierial 
(Pirmos Klasės) 

Plumeriai - Laivų Maiiavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai _ šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dailydės.
Elektrikieriai Visų Klesų 

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagclbininkai 

Prie Visų Amatų.
.PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkite* tiesiai i Employment Ofisf

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N. Y. 
Kiti Aplikantal Kreipkitės | 

Todd Atstovų, USES.
165 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.

(28)

MERGINOS-MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas 
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

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

(Bile West Side Subve iki 14th St.) 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

_________________________(20)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimams 

Laikas«ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
___________________________________________ (16)

PEČKURYS (DIENOM) 
AUKŠTOS KLASĖS APARTMENTINIS NA

MAS. $145.50 Į MĖNESĮ.
KREIPKITĖS Į MII. KLEIN, 172 E. 4tl> St., 

ORCHARD 4-2835.

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI
IR PASIUNTINIAI

GERA ALGA. 
Pokarinė proga tinkamam asmeniui.

MISS RUTHENBERG 
, 2-ROS LUBOS—82 FULTON ST., 

N. Y.
BEEKMAN 3-2460 

___________________________________________(15)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

_____________________ (22^

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

•
. / $ .

'T**

REIKIA 
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI 

KREIPKITĖS Į 
Penn Stevedoring Corp. 

PIER 29, NORTH RIVER
NEW YORK

(15)'

LENGVO, BŪTINO DARBO
Idealas Senyvom Moterim

Nėra Naktų Darbo

MERGINOS AR MOTERYS 
Viršaus 16 Mėty,

Galima Pritaikyti priimtinas 
valandas.

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. 
____________________________<2®2 
MERGINOS LENGVAM FABRIKO DARBUI 
;53-%c i valandą pradžia*; 5 Dienų Savaite. 

Kreipkitės šeštadienių rytais. 
CARBONA PRODUCTS, 

304 W. 26TH ST.
_______________________ LH22VYRAI 

MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c j Valandų Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

TU/ac į Valandų Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Puse 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

___________________________________________ (18)

DAILYDĖS PERTAISYMAMS IR ASBESTOS 
SIDING. GERA ALGA.

GUS SWANSON, 433—78TH ST., 
BROOKLYN.

____________________ __________________ (14)

PROSYTOJAI VYRIŠKŲ KOATŲ. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

17 E. 16TH ST. (9-TOS-LUBOS)
. (16)

MERGINOS
» v 16-30 .

Užsakymų Rinkėjos
Patyrimas Nereikalingas .Lengvas Darbas 

Švari Apylinkė.
NUOLATINIAI DARBAI 

DIENŲ SAVAITE. DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
.VAKACIJA SU ALGA.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

SPOOL COTTON CO.
416 EAST 54TH ST., N. Y. C.

(14)

5

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, PL
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Povilas Venta Rašo 
Žmonai iš Chinijos

žemiau telpa laiško verti
mas vieno iš tų kovūnų, kuris 
bene bus vienas iš pirmųjų ko- 
vūnų prieš fašizmą. Jis buvo 
už tai persekiojamas Smeto
noj valdžios Lietuvoje. Dalyva
vo Ispanijos liaudies kovoje 
prieš fašizmą. Vėliau atvyko 
Amerikon ir čia gerai atsire-. 
komendavo: Dainavo Aido 
,Chore, dalyvavo vaidinime cho
rui perstatant didžiulį veikalą 
“Neturtas — Ne Yda,” pri
sirašęs buvo prie pažangių lie
tuvių organizacijų ir greitai 
pramokęs spaudos darbų Lais
vėje, pasižymėjo savo darbš
tumu ir sugabumu. Ar atsime
nate jį ?

Saržentas Povilas Venta

Dabar jis yra Amerikos ka
riuomenėje ir jau pakilęs Į 
saržentus. Tarnauja kur nors 
Chinijoje.

Kurie atsimenate, parašyki
te jam laiškutį kitą. Duokime 
jam žinoti, kad mes jo neuž
miršome. štai jo adresas:

Sgt. Paul Venta, 32539964
Hq. 1 Force,
A.P.O. 627,
c/o Postmaster, New York, 
N. Y.

O štai seka jo laiškas:
Chinija,
Gruodžio 10, 1944.

Brangi Nellie:—
Aš esu geriausioje sveikato

je ir linksma tą pat girdėt apie 
tave. Gaila, kad neparašau 
tankiau, bet tu žinai priežastį. 
Visuomet ta pati sena pasaka. 
Aš gaunu tavo laiškus regu
liariai. Gavau ir du pakelius 
praeitų dviejų savaičių bėgiu. 
Milijonas padėkų už viską. Aš 
taip pat gavau siuntinį nuo 
Henrio. Prašau jam už mane 
padėkoti, kuomet jį pamatysi. 
Aš jam vėliau parašysiu.

Aš pasiunčiau tau siuntinį 
apie pora savaičių atgal. Vi
liuosi, kad pasieks namus ge
roje tvarkoje. Tai koks ten ga
minys gryno blekio, kuris čia 
iškasamas. Labai sunku supa- 
kiuoti bile ką, ir jei pakiavimo 
medžiaga neatrpdo švari, tai 
žinok, kad geriausiai ką aš ga
lėjau padaryti. Sterilizuok ge
rai tą dovaną, pirm kada nors 
ją vartojant. Aš turiu keletą 
dar daiktelių, kuriuos greitu 
laiku tau parsiųsiu. Gaila, kad 
negaliu parsiųsti ko nors tik
rai vertingo ir už tai turėsiu 
tau atsimokėti, kuomet sugrį
šiu namo. Aš ištarnavęs 15 
mėnesių užjūryj ir, Jei viskas 
eis gerai, tikiu būt namie apie 
šį laiką ateinančiais metais.

Aš esu saugioje vietoje ir 
viskas einasi labai gražiai čia. 
Taigi prašau nesirūpinti, apie 
mane. Oras dabar persimainė 
ir pasidarė pusėtinai šalta. Bet 
aš su šalčiu apsidirbau: pasi- 
budavojau pečių, kuris gerai 
irfano kambarėlį apšildo. Pe
čius padarytas iš blekinės, ku
rios viršus nupjautas, o apa
čioje skylė dėl vėjo traukimo.

Atrodo, kad tu viską pada
rai geriausia, kaip aš norėčiau. 
Ir šiuo kartu, atrodo, viskas, 
ką aš galiu parašyti. Mėginsiu 
rašyti dažniau ateityje. Per
duok nuo manęs linkėjimus vi
siems namie ir geriausio tau 
pasisekimo. Povilas.

Nelaukite Paskutinės 
Dienos

Šią savaitę būtinai įsigyki
te Laisvės bankieto bilietus, 
nes bankietas įvyks sausio 28 
d. (Jan.). Bus Grand Paradise 
Salėje, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

BILIETO KAINA $2.50 
žinote, kad dabar tikrai iš 

anksto turime žinoti, kiek busi

publikos, kad visus aprūpinti 
valgiais. Taigi supraskite, kad 
iš anksto reikia turėti bilietą.

Laisvės bendrovės dalininkų 
konvencija prasidės 10 vai. 
ryto. Bankietas prasidės 6:30 
vai. vakaro. Šokiai prasidės 7 
v. v. ir tęsis visą vakarą. Vien 
tik šokiams įžanga 60c.

Brooklyniečiai Vėl Gražiai 
Parėmė Lietuvos Žmones

Tarsi tiksliai sutaikydami 
savo pirmą šių metų šūvį Lie
tuvos žmonių paramai su Rau
donosios Armijos ofensyvu iš
laisvinti paskutinį Lietuvos 
kraštą nuo barbarų nacių, Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto Brooklyno skyrius turėjo 
gražų, pažmonį sausio 13-tą, 
Piliečių Kliubo salėj.

Kaipo rengtas ant mažesnės 
skalės, žinoma, šis vakaras 
tūkstantinių sumų nedavė. Ta
čiau visvien bus graži pradžia 
mūsų šiemetinėms pastangoms, 
pridės ne vieną drabužį ar ki
tokią reikmenų prie šią savaitę 
išsiunčiamo 8-to Siuntinio do
vanų Lietuvoj žmonėms, čia 
suėję būrys Lietuvos draugų, 
kas su daina, muzika ir dole
riu, kas jau gatavu pasiūtu 
drabužiu, kas kitu darbu pri
sidėjo prie siuntinio padidini
mo.

Vakaro programoje pirmai
siais buvo iškviesti duetistai 
Aleksandras Velička ir Petras 
Grabauskas, akompanuojami 
Bronės E. Senkevičienės. Jiedu 
pradėjo “Vilniaus Kalneliais,” 
davė keletą kitų liaudies dai
nų ir jau rengiasi eiti sau. Bet 
kur tau publika leis. Sugrįžę, 
jie dadėjo, kaip jie sakė, iš 
kantičkos (iš Daug Labų Die
nų knygos, Atlikto Kriukio), 
apie “mažuliuką,” kuri visuo
met sukelia smagią nuotaiką.

Sekamu pakviestas kalbėti 
Antanas Bimba, Lietuvai Pa
galbos Teikimb Komiteto pir
mininkas. Trumpoje kalboje 
jis priminė Lietuvos padėtį, nu
rodė reikalą paremti Lietuvos 
žmones, taipgi išreiškė apgai- 
lą, kad ne visa lietuvių išeivi
ja Amerikoje Lietuvos šelpi
mu rūpinasi. Priminė United 
Lithuanian Relief Fondą, ku
ris iš Amerikos visuomenės 
gauna stambias sumas pinigų, 
o naudoja ne šelpimui Lietuvos 
žmonių, bet sulaikinėjimui pa
šalpos nuo Lietuvos žmonių.

Antrojoj dalyje meniškos 
programos keletą dainų sudai
navo Suzanna Kazokytė, 
akompanuojama j a u n u o 1 ės 
Onos Daukantaitės. Dainavo 
švelniai ir stipriai. Jungtinių 
Tautų daina išėjo energingai, 
su siela. Iš jos publika reikala
vo ir gavo daugiau dainų.

Vakarui pirmininkavo LPTK 
Brooklyno skyriaus pirminin
kas J. W. Tamsonas.

Aukojo Lietuvos Žmonėms:
J. Weiss $10.
Grabauskų šeima iš Potts

ville, Pa., $7.
M. Klimas $5.50.
Po $5: J. įužas, L. Gavri- 

lovičius, K. Petrikienė, J. Ru- 
šinskas, P. Tumelis, A. Dagis.

J. Rapkevičius $3.
Po $2: Sapiega, A. Walmus, 

C. Briedis, Uzaitis, J. ir M. 
Spraines, C. ir M. Brown, A. 
Paukštienė, Josephine Guzi- 
kas, J. Balčiūnas, J. ir M. Pur
vėnai.

Po $1: O. Yakštienė, E. Ga- 
siunienė, J. Gasiunas, J. Siur- 
ba, J. Petrauskas, Skučas, V. 
Rudaitis, V. Senkevičius, R. ir 
E. Mizara, Zablackas, L. Jakš
tas,* J.'Vinikaitis, J. Steponai
tis, F. Givis, A. Yakubauskas, 
J. Byron, P/Buknys, Bovinas, 
M. Donaldson, Jankauskas, Ju-

d žentas, P. Alekna, E. Žilins
kienė, P. Semen, V. Mikelėnas, 
J. Balkonas, B. Taučius, V. 
Sebeika.

Po $1: P. Grabauskas, A. 
Velička, A. Mikais, F. Rein
hardt, V. Kazlauskas, C. Poš
ka, A.į Mozuraitis, Z. Mozurai- 
tis, M. Yakštienė, V. Kartonas, 
N. Nagulevičiutė. O. Kvietkie- 
nė, J. Vitkunas, V. Čepulis, J. 
W. Tomsonas.

Po $1: B. E. Senkevičienė, 
Stakvilevičius, Čėsna, O. Rein
hardt, J. Resevičius, O. Wal
mus, M. Kulikienė, F. Krung- 
lis, R. Laukaitienė, M. Janule- 
vičienė, A. Višniauskienė, P. 
Lisajus, A. Zablackienė, O. Ci- 
bulskienė, H. Rinkevičiūtė, M. 
žvirblienė, N. Venta, M. Krei
vėnienė, P. Balkuvienė, M. Re- 
pinski, M. Wilson, J. Kauli
nis, A. Bepirštis, J. Valaitis, S. 
Sasna.

Po 50c: Budronis, Prankai- 
tis, Mrs. Tomson, S. Vaitkie
nė, Yumplot. Viso su smulkes
nėmis aukomis $147.68.

Komitetas dėkoja visiems 
aukomis ir atsilankymu parė- 
musiems jo darbą.

Atnešta ir Drabužių
Prie stalo sėdėjo Mrs. Tom

son, priiminėdama drabužius, 
taipgi parodinėdama atsilan
kiusiems pavyzdžius (sampe- 
lius) komiteto norimų nupirk
ti.

Ant stalo matėsi didelis ry
šulys drabužiukų vaikams, 
kuriuos pasiuvo-numezgė ir 
dovanojo Albina Mikalauskie
nė. Ten radosi 5 žiponėliai, 3 
suknytės, 5 poros pirštinių, 5 
kepurės, 1 svederis.

Jeigu radosi ir daugiau at
nešusių dovanų vaikams, tai 
paskelbs patsai komitetas.

Po programos, draugiškas 
pažmonys buvo apatinėj salėj, 
o viršutinėj tęsėsi šokiai iki vė
lumos. Gerais užkandžiais sve- •
čius aprūpino M. Yakštienė ir 
M. Misevičienė, prigelbstimos 
M. Kulikienės. Kiti darbuose 
matėsi K. Balčiūnas, C. Ben
deris, Babarskas, Waresonas 
ir kai kurie kiti.

Svečiais iš toliau turėjome 
J. ir A. Grabauskus su dukry
te Frances iš Pottsville, Pa. Al
dona su vaikais šiuo tarpu 
vieši pas motiną Kazakevičienę 
ir sesutę Suzanną, Jamaicoj. 
Regis ,kad viešnia dalyvaus ir 
dienraščio Laisvės bankiete.

Rep.

Vienas jaunas vyrukas, su
laikytas teismui už pavogimą 
iš krautuvės 19 suknelių, aiš
kinosi, jog jis norėjęs turtu 
prisivilioti atgal jį apleidusią 
žmona. 4-

Iš Aido Choro Metinio 
Susirinkimo

Praeitą penktadienį, sausio 
12 d., įvyko Aido Choro, meti
nis susirinkimas. Narių daly
vavo dar vis negana dėl tiek 
pastangų, padėtų sušaukimui 
to mitingo.

Iš finansinio raporto pasiro
dė, kad choras turi apie $400 
ižde. Tas gerai, tik reikia dau
giau narių. Buvo tartasi, kaip 
į chorą įtraukti daugiau narių. 
Pasibrėžta kalbinti visus: se
nus, jaunus, moterys ir vyrus, 
galinčius ir negalinčius dai
nuoti; pirmoj vietoj, aišku, 
chorui reikia daug galinčių 
dainuoti, bet reikia ir tų, ku
rie turi silpną balsą ar jo “ūe- 
nulaiko.” Jau tik vienas jų bu
vimas kartu su kitais choris
tais padrąsina dainuojančius. 
Taipgi chorui reikia žmonių 
į visokias komisijas ir kitus 
darbus atlikti. O iš didelio bū
rio lengviau ir į komisijas ar 
Į komitetus gerus darbuotojus 
išrinkti.

Susirinkime buvusieji paša
liečiai. S. Sasna, A. Balčiūnas 
ir M. Kulikienė pasimokūjo j 
chorą kaipo garbės nariai.

Buvo perrenkama valdyba 
ateinantiems metams. Tie pa
tys apsiėmė: Adelė Pakalniš
kienė, pirmininkė; Jonas La
zauskas. vice-pirmininkas; Syl
via Pužauskaitė, sekretorė. O 
nauji darinkti buvo: Petras 
Grabauskas, ižd.; Nellie Ven- 
tienė, f in. sekretorė. (Apie ko
respondentą neverta kalbėti, 
nes, atrodo, choras turi ofi
ciali korespondentą).

Knygų peržiūrėjimo komi- 
sijon išrinkti: Antanas Navi
kas, Juozas Judžentas ir Pet
ras Grabauskas.

Gaidų komisijon: B. Ė. Sen
kevičienė, Eva Mizarienė ir N. 
Buknienė.

Choras nutarė turėti paren
gimą kada nors pabaigoje ba
landžio ar pradžioje gegužės. 
Buvo siūlyta suvaidinti kome
diją ir dainų bei muzikos pro
grama. Vieta, laikas ir progra
mos sąstatas nustatyti palikta 
parengimo komisijai, į kurią 
apsiėmė N. Buknienė, E. Mi
zarienė ir J. Judžentas.

Naujuose sumanymuose nu
tarta nupirkti choristams kny
gutes (loose leaf), į kurias jie 
galėtų susidėti dainas ir su sa
vimi visuomet nešiotis.

Choro mokytoja, Aldona ži- 
linskaitė-Anderson prašė cho
ristus lankytis į repeticijas lai
ku, kad būtų galima pamokas 
pradėti lygiai 8 vai. vakaro. 
Taipgi ji davė pasiūlymą, kad 
pamokų vakarai būtų padalin-

ti: vienas pamokų, vakaras vy
rams, antras moterims ir pas
kui sekami du vakarai visiems 
bendrai, taip, kad choristai tu
rėtų vieno penktadienio pamo
kų vakarą į mėnesį liuesą. 
Choristai su tuo sutiko, tik kol 
kas dar tas nebus vykinama 
gyveniman, nes per mažai yra 
choristų. Kuomet choras pa
augs nariais, tai tas bus leng
va įvykinti, čia choristams bū
tų palengvinimas, bet ne mo
kytojai; ji visuomet turės bū
ti pamokose ir ji būna visuo- 
hiet laiku. Choras turėtų pasi
džiaugti, turint tokią moky
toją, kaip Aldona Anderson. 
Ji vienu kartu skundėsi esanti 
pavargus ir buvo pridavus re
zignaciją, bet kuomet choras 
negali jos vietą užpildyti, o be 
to, ii* jos brolis prašė, kad 'ji 
tęstų tą kilnų darbą tolyn ir 
palaikytų chorĄ, tai atrodo, 
kad be jos, Aido Choras ne
būtų choru ir ji pasiliko cho
rui vadovauti neribotam lai
kui. Choras už tai jai yra dė
kingas. Ačiū tau, Aldonuke, ir 
geros tau ištvermės!

Choro Koresp.

MIRĖ
Amelia Green (Grigonienė), 

64 m. amžiaus, gyveno 38 
Scholes St., Brooklyne, mirė 
namuose, sausio 15 d. Kūnas 
pašarvotas graboriaus M. Bie
liausko (Ballas) koplyčioje, 
660 Grand Street. Laidotuvės 
įvyks sausio 18 d., šv. Trejy
bės kapinėse. Velionė paliko 
nuliūdime našlį Joną. Laidotu
vių pareigomis rūpinasi grabo- 
rius M. Bieliauskais.

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

Per LPTK Brooklyno skyrių 
suplaukė sekančios aukos:

A. Vii džius pridavė blanką 
ir $25. Aukavo sekanti :

A. Vildžius $8.50.
Po $2: T. Marsins, L. Aron

son.
Po $1: J. Zitikis, A. Marcin

kevičius, T. Stažas, P. Rima- 
vičius, J. M. Grigas, M. Groms- 
ky, P. Bartkus, R. Linden- 
baum, I. Lindenbaum, A. 
Aronson, G. Aronson, K. Wel- 
dgis. A. Maurukas 50c.

Pavieniai aukavo: A. K. 
(per S. Kazokytę), $20. '

William Skodis $10.
William Baltrušaitis, $5.
P. Norbuta, $3.
M. Nečiunskienė, $2.50.
Po $2: Grigalius Belinis, Pe

tras Stankevičius, Jonas Birš- 
ton.

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j įį2

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN B, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ . 

ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų su siuvėjomis susirinkimas 
įvyks šio ketvirtadienio vakaro 8 
vai., sausio 18-tą, 419 Lorimer St. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(14-15)
E. N. Y. & RICH. HILL, N. Y.

Sausio 17 d., 8 v. v. Buzelio pa
talpoje, kampas Crescent St. ir At
lantic Avė., įvyks ALDLD 185 kp. 
susirinkimas. Nariai, kurie tik gali
te, būtinai dalyvaukite. Pasistengki- 
te ir duokles anksčiau užsimokėti.
—V. Paukštys. (13-14)

į

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

Tel. GLenmore 5-6191I GREEN STAR BAR & GRILL
<f Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

282 UNION AVĖ.

gold Wied case

BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

LIPTON
LdiU.LgJ

T

Trečiadienis, Sausio 17, 1945

Larry Adler, garsusis armonikos virtuozas ir Paul 
Draper, pasaulio žymusis “tap dancer” šokėjas.

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

; <■ LITUANICA SQUARE "W
Restaurant

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

I MATEUŠAS SIMONAVIČIUS |
M GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

VERI-THIN RYTHM... 17-jewel Precision

movement Smartly styled yellow

$33.75

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

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

Jules, Jurgensen.

i)

.< .yy

Po $1: Oswaldas Bagdonas, | paskelbtos jų korespondenci- 
Anastazia Kaulinienė, Stefani
ja Cedronienė, Elizabeth Yum- 
plotienė.

Per tą patį laiką buvo gau
ta ir daugiau aukų, aukotų 
įvairiose pramogose. Tos buvo

jose.
širdingai dėkojame visiems 

aukotojams.
LPTK Brooklyno
Skyriaus Fin. Sekr.
K. Rušinskienė.

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

ROBERT 
701 Grand St. 
Tel. ST. 2-2173

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

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




