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Prieš 18-ką metų sausio 21 
d. mirė Leninas, Sovietų Są
jungos Įsteigėjas, pasaulio

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Saiisio (January) 21, 1942Pavi-enio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

darbo žmonių vadas ir moky
tojas.

Jei Leninas šiandien gyvcn-
tų, .jis turėtų 72 metus am
žiaus. O tokio amžiaus ir to
kių smegenų žmogus, kaip Le
ninas, dar lengvai galėtų va
dovauti valstybei josios sun
kiosiose dienose.

Lenino mirtį priartino tero
riste socijal - revoliucionierė, 
1918 metais rugpjūčio 30 die
ną jį pašaudama. Jai padėjo,
kaip vėliau išaiškėjo, Bucha- 
rinas, Trockis ir kiti Lenino 
priešai, kurie tuomet dvivei
diškai skaitėsi jo draugais.

Lenino mirtis nepaprastai 
sukrėtė ne tik SSSR gyvento
jus, bet ir viso pasaulio darbo 
žmones. Atsimename, kaip 
Niujorko mieste tūkstančiai 
žmonių grižo nuo Madison Sq. 
Gardeno didžiulės salės, kur 
buvo suruošta Lenino mirčiai 
minėti masinis mitingas, —jie 
nebetilpo. Panašūs reiškiniai 
buvo Čikagoje ir visoje eilė
je kitų miestų. Tas pats buvo 
ir visame pasaulyje.

1924 m. sausio 26 d. Mask
voje įvyko 11-rasis visasąjun
ginis tarybų atstovų suvažia
vimas. Pamatinę kalbą jame 
pasakė Stalinas, vienas geriau
sių Lenino mokinių ir draugų, 
Lenino mokslo plėtėjas ir jo 
testamento vykintojas.

Be kitko, Stalinas sakė:
“Apleisdamas mus, draugas 

Leninas mums užrašė stiprinti 
ir plėsti Respublikų Sąjungą. 
Prisiekiame tau, drauge Leni
nai, kad mes garbingai išpil-
dysime ir šį tavo įsakymą!

“Kaip milžiniška uola stovi 
mūsų šalis, apsupta buržuazi
nių valstybių vandenyno. Ban
gos už bangų ritasi ant jos, 
grąsindamos užlieti ir ižgrauž- 
ti. O uola vis nepajudinamai
laikosi. Kas sudaro jos jėgą, 
Ne tik tai, kad mūsų šalis lai
kosi darbininkų ir valstiečių 
sąjunga, kad ji atvaizduoja 
laisvų tautybių sąjungą, kad 
ją gina galinga Raudonosios
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Fašistų Submarinas 
Atakavo 4-tą Laivą 
Amerik. V andenyse

Washington. — Fašistų 
Ašies submarinas torpedo- 
,mis ir savo kanuolčs šovi
niais, pirmadienį rytą pa
vojingai sužeidė žibalinį A- 
merikos laivą “Malay,” 8,- 
207-nių tonų, sakoma, tik 
už kelių mylių nuo Jungti
nių Valstijų pakrantės, kaip 
praneša iš Norfolko, Va.

Fašistų submarinas ir šį 
laivą užpuolė be jokio per
sergėjimo, neduodamas pro
gos išsigelbėti jo jūrinin
kams. Nors sunkiai sužeis
tas, “Malay” savo jėgomis 
atplaukė į artimiausią ame
rikinį uostą.

Radijas antradienio rytą 
pranešė, kad bent penki 
“Malay” jūrininkai liko už
mušti bei dingo. Tai jau 
ketvirtas prekinis laivas 
priešų submarinų užpultas 
amerikiniuose v a n de nyse 
šiomis dienomis.
> MEDŽIOJA AŠIES 

SUBMARINES
Amerikos - kariniai laivai 

ir orlaiviai be atlaidos įieš

ko fašistų submarinų ame
rikinėj pusėj Atlanto Van
denyno. -Nužiūrima, kad vi
sas būrys tų submarinų ty
ko sau aukų.
SUBMARINŲ NUSKAN
DINTI LAIVAI AMERI

KINIUOSE VANDE
NYSE

Praeitą trečiadienį iš ry
to priešų submarinas nu
skandino žibalinį laivą 
“Norness’ už 60 mylių nuo 
Long Island, N. Y., ir su 
juom žuvo du jūrininkai. 

•“Norness” plaukė po Pana
mos vėliava.

Praeitą ketvirtadienį, apie 
100 mylių nuo New Yorko, 
fašistinis submarinas sunai
kino talkininkų žibalinį lai
vą “Coimbra.”

Praeitą sekmadienį prie
šų submarinas nuskandino 
žibalinį Amerikos laivą “Al
lan Jackson,” netoli rytinių 
Amerikos pakraščių; su 
juom žuvo 22 jūrininkai; ki
ti 13 tapo išgelbėti.

Prezidentas Reikalauja Roosevelt Siūlo Skirt 
Dar 28 Biliony Dolerių $300,000,000 Laikinai 

Armijai ir Laivynui Netekusiems Darbo

Amerikos Lakūnai Nušovė 
9 Priešų Orlaivius; 

Savo Prarado 2
Amerikiečiai Nualsino Japonus Filipinų Fronte; Japonai Plė

šia viską iš Filipiniečių; Varo į Verstinus Darbus

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Amerikiečių Orlaiviai 
Nuskandino Japonų 

Šarvuotlaivį

armijos ir Raudonojo laivyno 
ranka. Mūsų šalies jėga, jos 
stiprybė, jos tvirtumas yra ir 
tas, kad ji viso pasaulio dar
bininkų bei valstiečių širdyse 
turi gilų prijautimą ir negriū
vančią paramą . .

Š. m. liepos 3 d. Stalinas 
sakė kalbą į visus savo kraš
to piliečius. Joje jis šitaip pa
brėžė :

“Leninas, didysis mūsų val
stybės kūrėjas, sakydavo, jog 
didžiausia Sovietijos žmonių 
dorybė turi būti narsa, drąsa, 
bebaimingumas kovoj, pasi
ruošimas kovot išvien su liau
dim prieš mūsų šalies priešus.

“ši puiki bolševiko dorybė 
turi tapti dorybe milijonų Rau
donosios Armijos ir Raudono
jo Laivyno vyrų^ visų Sovieti
nės Sąjungos tautų.”

Jei šiandien Leninas atsikel
tų iš savo Mauzolėjaus, sto
vinčio Raudonojoje Aikštėje, 
tai jis pamatytų, kad jo mo
kymai nenuėjo veltui. Sovie
tu liaudis ir raudonarmiečiai 
sulaikė didžiausią ir labiausiai 
ginkluotą pasaulio istorijoj 
kariuomenę,—naciškos Vokie
tijos kariuomenę,— kurią dau
gelis m ii įtaria ių strategų skai
tė neįveikiama ir nenugalima.

Ne tik toji armija yra su
laikyta, bet jai duodamas 
smūgis po smūgio, ji yra stu
miama atgal; ji neša didelius 
nuostolius.

Mušdama nacišką kariuo
menę, Sovietų liaudis gina ne 
tik savo reikalus, ne tik savo

Washington. — Prezid. Washington. — Prezid. 
Rooseveltas atsikreipė įjRooseveltas, reikalaudamas 
kongresą, kad paskirtų dar kongreso skirt daugiau lė- 
28 bilionus 500 milionų 767 šų armijai, laivynui ir ki- 
tūkstančius ir 495 dolerius tiem kariniam reikalam,
reikalams armijos ir laivy-'siūlė, kad iš tos sumos sy- 
no ir kitiems apsigynimo kiu būtų paskirta ir trys 
tikslams. [šimtai milionų dolerių pa-

Iš tos sumos, sako prezi- remti tuos darbininkus, 
dentas, reikėtų pašvęst per kurie 1 a i k i nai netenka 
9 bilionus dolerių vien tik darbo dėl to, kad fabrikai 
armijos oro laivynui didin-[nuo paprastų dirbinių gami-
ti ir gerinti. Kongresas jau 
paskyrė extra $1,402,500,- 
000 pinigų, už kuriuos, tarp 
kitko, galima būtų pastatyt 
150,000 tonų karinių laivų 
ir 800,000 tomj kitų laivų, 
kurie aptarnautų karo lai
vus.

Japonai už 75 Mylių 
Nuo Angly Singapore 
Singapore, saus. 20. —Ja

ponai Malajų pusiausalyje 
pasiekė pajūryje punktą už 
75 mylių į šiaurių vakarus 
nuo anglų tvirtumos Singa
pore.

Anglai užginčija fašistų 
pranešimus, kad, girdi, ja
ponai ėsą jau tik už 25 my
lių nuo Singapore.

Anglų - australiečių ka
riuomenė atmušė dvi japo
nų atakas.

» Washington. — Senatas 
nubalsavo duot prezidentui 
galią perimt visus susisie
kimus į savo žinybą.

kraštą, bet ji gina viso lais
vojo pasaulio reikalus, visą ci
vilizuotą žmoniją.

nimo yra pervedami į karo 
pabūklų gaminimą.

Pagal prezidento pasiūly
mą, tokie darbininkai turė
tų būt mokinami karui rei
kalingų darbų ir tuo laiko
tarpiu jiem turėtų būt mo
kama 60 procentų regulia- 
rės jų gautos algos, bet ne 
daugiau kaip $24 per savai
tę.

Sudegė Keliolika Žmo
nių Lynne, Mass.

LYNN, Mass., sausio 20. 
—Pranešama, kad per gais
rą penkių aukštų apartmen- 
tiniame name čia žuvo bent 
13 žmonių. Jau išimta 9 la
vonai iš degėsių. Dar neži
noma, kas atsitiko su 10 ki
tų įnamių.

Pralaužta Nacių Linija 
Leningrado Fronte

London, saus. 20. — Ru
sų kariuomenė į rytus nuo 
Leningrado pramušė vokie
čių linijas keliose vietose, 
kaip teigia pranešimai iš 
Stockholmo ir kitur.

Washington, saus. 19. — Jungtinių Valstijų karo 
departmentas šiandien išleido sekamus pranešimus:

Filipinų Sritis: Tik kada-nekada buvo daromi pri
puolami karo veiksmai ant žemės nėr paskutines 24 
valandas. Japonų žvalgai buvo veiklūs ir įvyko šiek 
tiek atsitiktinų susikirtimų, kurie nedavė jokių nu
lemiamų pasekmių.

Priešai ore tik tiek veikė, kad dažnai lakstydami ap
žvalginėj o pozicijas.

JAPONAI GROBIA VISKĄ Iš FILIPINIEČIŲ
Generolas MacArthur gavo pranešimų, kad japonai 

savo užimtose srityse, nedarydami jokių ceremonijų, 
atėmė iš filipiniečių visas važiavimo priemones ir ki
tus įrengimus. Jie išmetė tengimius ūkininkus iš na
mų ir suvarė juos į verstinų darbų būrius. Įsiveržė
liai užgrobė suvalytus derlius ir maisto išteklius.
AMERIKIEČIŲ LAKŪNŲ ŽYGIAI PRIEŠ JAPONUS

Malajai: Pavėluotas raportas praneša, jog ameriki
niai armijos bombanešiai sėkmingai atakavo japonų 
užimtą Sungei Patani orlaivių stovyklą Malajuose . 
saus. 15 d. Buvo sukelta trys dideli gaisrai tarp prie
šų orlaivių ant žemės ir srityje jų pastogių. Visi ame
rikiečių orlaiviai sveiki sugrįžo, be jokio sužeidimo.

Holandų Indija: Sausio 17 d. penki Amerikos armi
jos bombanešiai užpuolė japonų lėktuvų lauką Mena- 
doj, šiauriniai-rytinėje dalyje Celebes salos. Numetė ■ 
kelias bombas į priešų lėktuvų lauką su nepatirtomis 
pasekmėmis. ' Po to mūsiškiai orlaiviai susidūrė su bū
rių japonų greitųjų lėktuvų. Įvyko kautynės, ir 9 ja
ponų lėktuvai tapo nušauti žemyn. Du iš amerikinių 
bombanešių dingo ir trečias buvo pažeistas; keturi jo 
įgulos nariai liko sužeisti.

WASHINGTON, saus. 20. 
—Rombiniai Amerikos or
laiviai Filipinų vandenyse 
nuskandino stambų karinį 
japonų laivą, šarvuotlaivį, 
ir padegė žibalinį priešų lai
vą.

Bataan pusiausalio srity
je amerikiečiai nušovė dar 
tris japonų orlaivius.

Mindanao, pietinėje Fili
pinų saloje, išsivystė aštrūs 
mūšiai tarp amerikiečių ir 
japonų. 4

Bataan pusiausalyje, į

šiaurių vakarus nuo Mani
jos, Luzon saloje, amerikie
čiai ir filipiniečiai atmušė 
japonų mėgintas naujas 
atakas.

WASHINGTON, saus. 20. 
— Amerikos karo depart
mentas šiandien pranešė, 
jog šeši bombiniai ameri
kiečių orlaiviai nuskandino 
japonų šarvuotlaivį ir pa
degė jų žibalinį laivą, 100 
mylių nuo Jolo, pietiniai - 
vakarinėje srityje Filipinų 
salų.

Sovietai Pasivarė Pir
myn Možaisko ir Ka

lugos Frontuose

Raudonoji Armija Pra
mušė Žieminę Naciy 

Apsigynimo Liniją

Sovietai Sunaikino dar 129 
Vokiečių Orlaivius

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, saus. 19. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

sakė:
Sovietinė kariuomenė naktį saus. 18 į 19 d. tęsė ofen- 

syvos veiksmus prieš priešus.
Nuo sausio 10 iki 16 d. priešai prarado 129 orlaivius. 

Iš to skaičiaus 55 jų orlaiviai buvo sunaikinti per mū
šius ore, 32 ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių ir 32 ant 
žemės. Sovietai tuo pačiu laikotarpiu neteko 39-nių 
lėktuvų.

(Tąsa 5-me puslapyje)

TIK CIO TARYBA SPRĘS APIE 
VIENYBĘ SU DARBO FEDERACIJA

New York. — Derybos ba spręs klausimą dėlei CIO 
dėl CIO apsivienijimo su apsivienijimo su Amerikos 
Amerikos Darbo Federacija Darbo Federacija. Laišku
“tegalės būti pradėtos tik- pranešdamas apie tai Lew

Berne, šveic., saus. 20. — 
Korespondentas New Yorko 
Times, Daniel T. Brigham 
telefonu perleido savo laik
raščiui sekamas žinias, gau
tas apie karo eigą tarp So
vietų ir vokiečių:

Rusų kariuomenė atėmė 
iš vokiečių miestą Vereją, 
14 mylių į pietų rytus nuo 
Možaisko. Vokiečiai labai 
smarkiai gynė Vereją.

Sovietų kariuomenė pažy
giavo toliau Verejos ir iš 
šono apėjo vokiečių pozici
jas linkui šiaurių, grūmoda
ma atkirst naciams pasi
traukimą iš Možaisko.

Vokiečiai, kurių yra Mo
žaiske daugiau kaip 100 
tūkstančių, apsiginklavę ten 
puikiais pabūklais, ir to 
miesto atėmimas iš jų kaš
tuos rusams daug kraujo.

Vokiečiai padarė didelę 
(Tąsa 5-me pusi.)

Kodėl Susirgo Daugelis 
Hitlerio Generolų?

Berne, Šveic. — Šveicarų 
korespondentai iš Berlyno 
praneša, jog susirgo dauge
lis nacių generolų ir kitų 
aukštų karininkų sovietinia
me fronte. Be kitų, susir
gęs plaučių uždegimu gene- 
rolas Heinz Guderian, ko- 

[mandierius nacių tankų ir 
i kitų šarvuotų jėgų Maskvos 
fronte.

Kuibišev, Sovietai.—Rau
donoji Armija sudaužė vo
kiečių žieminę apsigynimo 
liniją, dviejuose svarbiuose------
punktuose. Raudonarmie
čiai persigrūmė per Lama 
upę, 75 mylios į šiaurių va
karus nuo Maskvos, ir per
kirto vokiečiam vieškelį, ei
nantį iš Maskvos į Varšavą 
viename punkte, už 140 my
lių į pietų vakarus nuo Mas
kvos.

Sovietinė kari u omenė, 
atakuodama nacius per La
mos upę, sudaužė dvi vo
kiečių pėstininkų divizijas 
ir vieną jų tankų diviziją. 
Tuo žygiu raudonarmiečiai 
persigrūmė per Latošino ir 
toliau.

tai per CIO pirmininką,” 
pareiškė Philip Murray, ge- 
neralis CIO unijų pirmi
ninkas. Taip jis atsiliepė į 
Johno L. Lewis’o laiškus, 
kuriais Lewis siūlė Wm. 
Greenui, Darbo Fderacijos 
pirmininkui, ir Phil ipui 
Murray eiti į vienybės de
rybas.

CIO pirmininkas Murray

lis’ui, Murray kvietė ir Lew- 
įis’ą dalyvauti ir išreikšt sa- 
jvo nuomones.
SMERKIA NEW YORK
TIMES’O PRANEŠIMĄ, 

KAIP IŠMISLĄ
CIO pirmininkas Murray 

pasmerkė kaipo nesąmonę 
.tą New Yorko Times pra
nešimą, kuris teigė, kad, 

■pagal Lewiso susitarimą su
šaukia ateinantį šeštadienį Darbo Federacijos vadais, 
pilną susirinkimą CIO Ge- Murray tapsiąs sekretorium 
neralės Pildančiosios Tary- -iždininku apvienytos CIO 
bos ir sako, jog tik ši tary- (Tąsa 5-me pusi.)

Berlin. — Vokiečių radi
jas dejavo, kad jų genero
lams rusiškame fronte nėra 
reikalingų gyvenimui pato
gumų, ir jie “ne tik fiziš
kai nuvargstu taip, kaip ir 
jų kareiviai, bet dar jie su
sirūpinę likimu savo karei
vių ir klausimais, kaip išeis 
ta kova.” Tai todėl, girdi, 
miręs feldmaršalas gen. W. 
von Reichenau ir susirgęs 
feldmaršalas von Brau- 
chitsch ir tūli kiti nacių ko- 
mandieriai.

Žiauriausi Mūšiai Mo
žaisko Gatvėse

London, saus. 20. — Mo
žaisko gatvėse, 60 mylių į 
vakarus nuo Maskvos, ver
da žiauriausi mūšiai tarp 
vokiečių ir atakuojančių 
juos raudonarmiečių. Mo
žaiskas smarkiai dega ir jo 
liepsnose jau sutirpo šimtai 
naciu, c

Tarp liepsnų siaučia kau
tynės visais ginklais, prade
dant kanuolėmis, tankais, 
kulkasvaidžiais ir baigiant 
rankinėmis granatomis ir 
durtuvais.

I

Nepatvirtinti Naciy Pra
nešimai apie Krimą j

■

Berlin, saus. 20. — Naciai 
skelbia, kad jie atėmę iš So
vietų ne tik prieplaukos 
miestą Theodosiją, Krime, 
bet stumia raudonarmiečius 
atgal Kerčo srityje, rytinė
je smailumoje Krimo pu
siausalio.

(Šio vokiečių pranešimo 
nepatvirtina nei Sovietai, 
nei kas kitas.)

4«i •
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Atsarga Reikalinga Karo 
Laimėjimui

Mūsų dienraštis jau pirmiau kelis kar
tus rašė, kad karo laimėjimui reikia dau
giau atsargos, kad kuomažiau priešas 
sužinotų apie mūsų jėgas ir planus.

Roosevelto valdžios paskirtas cenzūros 
viršininkas Byron Price skelbia, kad ka
ro laimėjimo labui laikraščiai susilaikytų 
nuo sekamų žinių:

1. Nerašyti apie armijos padėtį ir jos 
kilnojimą iš vietos į vietą.

2. Susilaikyti nuo informacijų apie ka
ro prekybos laivų išplaukimus ir atplau
kimus.

3. Susilaikyti nuo aprašymo prieplau
kų padėties ir jų apgynimui padarytų žy
gių- Į

4. Susilaikyti nuo aprašymo laivų bū
da vojimo fabrikų, kokios rūšies laivai 
budavojami, kiek ten dirba darbininkų ir 
kitų informacijų.

5. Susilaikyti nuo žinių, kurios ati
dengtų priešui armijos, laivyno ar orlai- 
vyno pajėgas tam tikroj vietoj.

6. Susilaikyti nuo aprašymo fortifika
cijų, priešlėktuvinių kanuolių ir kitų pri
sirengimų, nuo bombų pasislėpimo įmo
nių, amunicijos' sandėlių ir kitų karinių 
dalykų.

7. Susilaikyti nuo aprašymo karinių 
kontraktų, padarytų su atskiromis kom
panijomis ir nuo aprašymo techniškų į- 
rengimų fabrike, kur gaminami ginklai 
ir amunicija.

8. Susilaikyti nuo informacijų oro pa
dėties plačiame plote.

9. Susilaikyti nuo aprašymo padarytų 
nuostolių ar sužeidimų per priešo veiks
mus, kol tas nėra paskelbtas autoritetin
gų įstaigų. j

10. Neduoti žinių apie pervežimus 
amunicijos, ginklų ir kitų karo reikme
nų.

11. Susilaikyti nuo aprašymo preziden
to ir kitų aukštų viršininkų pasiruošimo 
vykti vienur ar kitur, taip pat susilaikyti 
nuo aprašymo Jungtinių Valst. talkinin
kų diplomatinių ir karinių misijų važi
nėjimo.

12. Susilaikyti nuo talpinimo žemlapių 
ir fotografijų, kurios galėtų suteikti 
priešui informacijų apie mūsų šalies ir 
jos talkininkų jėgas.

Toki yra patvarkymai arba atsikreipi- 
mas vyriausio cenzoriaus į laikraščius. 
Jis pažymi, kad laikraščių redaktoriai 
neturi žiūrėti į jį, kaip į kokį “priešą,” 
kuris suvaržo laikraščių laisvę. Kiekvie
nas pilietis privalo suprasti, kad karo 
sąlygose ir taip veikia priešo šnipai, 
agentai, penktoji kolona, kuri šniukštinė
ja apie mūsų jėgas. Bent kokia neatsar- 
ga gali tik priešui padėti.

Mes kreipiamės į mūsų koresponden
tus, kad jie, rašydami laikraščiui žinias, 
turėtų mintyj virš įvardintūs klausimus, 
kad susilaikytų nuo jų minėjimo.

Kiti mano priešingai. Pastarieji sako, 
kad negalima apleisti Ramiojo Vandeny
no. Japonijai reikia atkeršyti už užpuo
limą Perlų Uosto, už josios niekšišką pa
sielgimą. Jie sako, kad, jei Japonijai bus 
leista daugiau Ramiajame Vandeny n* į- 
sigalėti, tuomet ims keli metai, kol japo
niškas imperializmas bus nugalėtas.

Prie pastarosios minties smarkiai lai
kosi Chinijos vyriausybė. Tūli jos žmo
nės net grąsina Sujungtoms Tautoms, 
kad, jeigu į Ramųjį Vandenyną bus žiū
rima tik kaipo į antraeilį reikalą, tai 
Chinijai neverta tiek daug eikvotis kare 
su Japonija. Tokią daug maž nuomonę 
pareiškė ir Sun Fo, velionio Sun Yat Sen 
sūnus. • • :

Be abejo, abu frontai yra svarbūs. 
Kovodami prieš Hitlerio jėgas, mes ne
galime pamiršti ųęi minutei ir Japonijos 
imperialistų dūkimo Ramiajame Vande
nyne.

Tačiau, mums atrodo, kad vistiek šian
dien kol kas didžiausias priešas yra Hit
leris ir Sujungtosios Tautos privalo da
ryt viską, kad jam sprandas būtų nusuk
tas pirmiau ir greičiau. Hitleris tik ir 
nori, kad Amerika ir Anglija mažiau 
kreiptų dėmesio į jį, o daugiau į Japoni
ją. Juk tik tam tikslui ir buvo Japonija 
įvelta į šį karą šiuo metu. Ir jeigu Su
jungtosios Tautos tos politikos laikytųsi, 
tai gal būt neužilgo Hitleris bandytų už
pult turki ją ir per ją Artimuosius Rytus. 
Arba jis galėtų per Ispaniją ir Portuga
liją pulti Gibraltarą ir žygiuoti į Afriką, 
linkui Dakaro. Arba jis susikoncentruotų 
didesnes jėgas ir pultų Anglijos salas.

Reikia atsiminti, kad Hitleris dar yra 
galingas, kad jis dar gali daug baiseny
bių padaryti. Todėl, mūsų nuomone, į 
Europą ir reikia kreipti kiek galint dau
giau dėmesio.

Bet mes pasitikime, kad1 tie visi klau
simai buvo visapusiai išdiskušūbti > Wa- 
shingtono ir Maskvos konferencijose, to
dėl sulyg tuo ir bus karas vedamas. Peš
tis dėlto nereikėtų.

Ar Vokiečiai Pritruks Metalų?
Metalas — nepaprastai svarbus daly

kas šiame kare. Toji šalis, kuri turi me
talo užtenkamai ir moka pajungti fab
rikus, kad iš metalo pagaminti ginklus — 
tankus, orlaivius, kanuoles, šautuvus, 
etc., — turi galimybės nugalėti savo prie
šą ir laimėti karą.

Nėra nei klausimo, kad Sujungtosios 
Tautos, ypačiai Amerika, Anglija ir So
vietų Sąjunga, metalais ir kitokiais gam
tiniais resursais yra kur kas galigesnės 
už fašistinės Ašies valstybes. Bet pas kai 
kuriuos žmones buvo įsivyravusi nuomo
nė, būk Vokietijai greit metalų pritruks 
ir dėlto ji karą prakiš.

Bet tai yra ne tiesa. Washingtono vy
riausybė gavo davinių, kad Vokietija me
talų turi užtenkamai ir dar jų turės. Ji 
gauna metalus iš pavergtųjų kraštų ir iš 
Švedijos. Ji turi užtenkamai ir fabrikų 
ir josios fabrikai, palyginti, dar yra čieli. 
Ji turi užtenkamai ir darbininkų, nes pa
vergtųjų kraštų žmonės yra verčiami 
dirbti Hitlerio karo mašinai.

Taipgi tie, kurie mano, būk Hitlerio 
karo mašina yra jau labai susilpnėjusi, 
daro klaidą. Toks manymas nėra ir svei
kas. Sujungtosios Tautos turi labai 
smarkiai pasispausti, kad pralenkti Hit
lerio ginklų ir tankų ir orlaivių gamybą.

Amerika, Anglija ir Sovietų Sąjunga 
sieksis ir to pasieks!

Prezidento Pareiškimas apie Samdymą Ateivių
“Man labai rūpi vis augan

tis skaitlius raportų apie darb
davius, kurie nuo darbo atlei
džia ateivius darbininkus, ar
ba. net sveturgimusius pilie
čius. Labai rimtas dalykas. 
Yra vienas dalykas apsaugoti 
Amerikos industriją, ir ypa
tingai gynimo industriją, nuo 
sabotažo; bet visiškai kitas 
dalykas išmesti iš darbo teisin
gus, lojalius, ir širdingai pa
triotiškus žmones tik dėlei jų 

gimimo vietos.
“Tokis nusistatymas yra 

kvailas, o sykiu jis yra ir ne
teisingas,—abiejuose išrokavi
ntuose Amerikos demokratijos 
priešai tuomi džiaugiasi. Atlei
dimas iš darbo lojalių, darbš
čių darbininkų, tik todėl, jog 
jie gimė Svetur, arba todėl, 
jog turi ‘svetimai skamban
čius’ vardus, arba nedavimas 
darbo tokiems Vyrams ir mo
terims, tik pagimdo tą patį ne
pasitikėjimą ir nevieningumą,

Kuris Frontas Svarbesnis?
Nemažai dabar spaudoje ir per ra

diją diskusuojama klausimas: Kur Ame-' 
rikos karo jėgos greičiau turėtų būti nu
kreiptos — į Japoniją ar Vokietiją.

Vieni mano, kad pirmiausiai reikia 
koncentruoti visas Sujungtų Tautų jėgas 
prieš Vokietiją. Kai Vokietija (Hitleris) 
bus nugalėta, tuomet su Japonija bus 
lengva apsidirbti.

kuriais mūsų, priešai tiki mus
pergalėti.

“Atsiminkime nacių techni
ką — ‘sukivirčyti tautą prieš 
tautą, religiją prieš religiją, 
neapykantą prieš neapykan
tą. Perskirk ir apgalėki!’

“Neduokime taip atsitikti 
čionais. Neturime pamiršti, ką 
mes Saugoj ame—laisvę, pado
rumą, teisingumą. Neturime 
eikvoti patarnavimus visų lo- 
jąlių ir patriotiškų piliečių ir 
nepiliečių apsau^ojihie mūsų 
šalies ir mūsų laisvių.

“Raginu visus privatinius 
darbdavius priimti sveiką nu-

Keleivis” Slepia Hit 
lerio Pralaimėjimus

“Keleivis” per kelias sa
vaites tiksliai jokių žinių 
nedėjo iš Sovietų Sąjungos 
ofensyvo priėš Hitlerio gau
jas. Bet savo No. 3 laidoje, 
nuo 14 d. sausio ir “Kelei
vis” rašo: “ŽINIOS IŠ RU
SIJOS FRONTO.” Matyti, 
skaitytojų protestai priver
tė Michelsoną ' skaitytis su 
faktais.

Bet “Keleivio” redakcija 
štai kaip tas žinias falsifi
kuoja ir rašo: “Iš Kuibyšio- 
vo pranešama, kad per tris 
paskutines dienas Maskvos 
fronte rusai atsiėmė T57 
sodybas ir apsupo didelį 
miestą,’ bet kaip tas mies
tas vadinasi, nepasako.”

Reiškia, pagal “Keleivio” 
“žinias” Sovietai nepaėmė 
jokio miesto, net apsupto 
vardo nepasako. Pažvelgki- 
me į faktus. “Keleivio” šis 
numeris padengia savaitę 
nuo sausio 7 iki 14 dienos. 
Štai iš oficialių Sovietų 
pranešimų ištraukos:

Sausio 7 dieną pranešė, 
kad Raudonoji Armija ap
supo Možaiską, Oriolą, 
Charkovą ir prisiartino 
prie Rževo miesto.

Sausio 8 dieną Raudonoji 
Armija užėmė Mešchovsk 
miestą. Londono radio sakė, 
kad Sovietai pralaužė na
cių frontą Charkovo punk
te.

Sausio 9 dieną pranešta, 
kad visai sulaužyta nacių 
apgula Leningrado. Rau
donarmiečiai prasimušė į 
Charkovo priemiestį ir su
pa Kurską.

Sausio 10 d, pranešta, kad 
Raudonoji Armija atėmė 
nuo vokiečių Masalsko mies
tą ir užėmė VetČino ir Ser- 
peisk miestelius.

Sausio 11 d. pranešta, kad 
Raudonoji Armija atkaria
vo Liudinovo gelžkelio sto
tį, Tichanovo PUstyh ir Ba
laklava miestus.

Sausio 12-13 dienomis 
pranešta, kad Raudonoji ar
mija jau yra tik 71 mylia 
nuo Smolensko, kad Oriol 
miestas apsuptas, kad jam 
užnugariu užėjo Sovietų 
jėgos.

Sausio 14 d. pranešta, kad 
Raudonoji Armija užėmė 
Kitov ir Gorochovo mies
tus.

Na, o pas “Keleivio” re
daktorių nieko nepaimta, 
net apsupto miesto, būk 
vardas nepasakytas. Maty
ti, kąd “Keleivio” redakto
rius tik tada mokėjo “ži
nias” rasti, kai Hitlerio ar
mijos ėjo pirmyn. Tada 
“Keleivis” savo špaltose dar 
greičiau žygiavo, negu Hit
lerio gaujos. Dėl kitu 
tilpusių “Keleivyj” žinių ne- 
verta nei vietą užimti — 
bendras Hitlerio pralaimė
jimų teisinimas.

Anglų spaudoj minėtą sa
vaitę buvo žinių iš Rusi
jos fronto dideliais antgal- 

sistatymą kaslink ateivių ir 
sveturgimių piliečių, ir atsi
minti, jog sūnūs tų ‘fornerių,’ 
kuriuos jie atleido, gali būti 
tarpe tų, kurie taip garbingai 
kovojo ir kovoja Perlų Uoste 
ir Filipinuose. ,

“Nėr jokio įstatymo, kuris 
draudžia samdymą ateivių ir 
jie nesamdomi tik specialiuose 
apsaugos darbuose prie slap-_ 
tų kontraktų; bet net ir tiems 
darbams, darbdavys gali satn- 
dyti ateivį su leidimu armijos 
ar laivyho,—tas priklauso nuo 
kontrakto.

“Franklin
FLIS^

D. Roosevelt.” 
Common Council

viais ir nemažai tilpo re
dakcinių straipsnių. “New 
York Evening Tėlegram” 
redakciniam straipsnyj, ku
rį užvardino “RUSSIA 
KEEPS ROLLING,” rašė: 
“Russia continues to be on
ly bright spot on the 
world military front.” Taip 
ir yra, kol mes — Amerika 
dar nesutraukėme jėgų, kad 
uždavus smūgį Japonijai, 
-Vokietijai, Italijai ir jų tal
kininkėms, tai tik Raudono
sios Armijos laimėjimai 
kartu yra ir mūsų laimėji
mai.

“New York Times,” re
dakciniame nuo sausio 10 
d., užvardintame “MORE 
RUSSIAN GAINS” gėrėjo
si, kad Leningradas ir Se
vastopolis paliuosuoti nuo 
nacių apgulos, kad Raudo
noji Armija turi užtektinai 
rezervų, kad ji grūda žmo
nijos nevidonus atgal.

Na, bet kam čia jieškoti 
ko panašaus, kas buvo ir 
yra anglų dienraščiuose! 
Anglų dienraščiai, nepai
sant jų atsinešimo linkui 

Lenino Laidotuvėse
1924 m. sausio 22 d. Mas

kva. Lux viešbučio kamba
rys. Vienuolikta valanda. 
Suskamba telefonas. Vienas 
draugas klausia, ar tiesa, 
kad miręs Leninas. Nebent 
vakaisjis būtų atkritęs. Ne, 
tai negali būti. Užvakar dar 
sakė, kad jo sveikata gerė
ja. ;; •

Aš vienu mostu paskam
binau į Kremlių Klarai Cet- 
kin. Ji dar nieko nežinojo. 
Baisu buvo jai pranešti 
liūdną naujieną. Po keleto 
minučių ji man patvirtino 
tą žinią verkdama.

Leninas mirė. Greitai 
gatvės aptemo nuo žmonių. 
Darbininkai ir darbininkės 
su gedulu paliko fabrikus, 
kad ištisa minia susirinktų 
miesto centre, kul jie sto
vėjo tylūs, prislėgti skaus
mo.

1924 sausio 23. Namai 
Gorkuose, kur mirė Leni
nas, yra už pusantros va
landos kelio nuo Maskvos.

Iš ryto čia susirinko Ru
sijos Komunistų Partijos 
(bolševikų) vadai ir kovoto
jai, Komunistų Internacijo- 
nalo ir sekcijų atstovai.

Žemė apdengta • storu 
sniego sluoksniu. Šviesi ir 
šalta žiemos diena. Laido
jimo kambaryje išstatytas 
Lenino kūnas. Jo veidas 
vaško spalvos, bėt oda lygi, 
beveik be raukšlių; Koks 
skausmas pagalvojus, kad j 0 
jau nėra! Pilnomis akimis 
ašarų kovotojai; užsigrūdi
nę pilietiniuose karuose, ty
liai pakelia tą skausmą. Ir 
siauru taku; kuris veda į 
stotį; gedulingoji eisena ly
di vado lavoną sniegu nu
klotais laukais. Jauni ir se
ni susigrūdo apie stotį. Ge
dulingo maršo garsai spau
džia visų širdis.

Maskva. Šimtai tūkstan
čiai žmonių sustoju iš šonų 
ir beveik nenutrūkstanti 
banga veržiasi prie Prof
sąjungų Rūmų, kur išstaty
tas kūnas. Iš senti j U bolše
vikų, artimiausių Lenino 
gyvenimo ir ginklo drau
gų, sudaryta pirmoji garbės 
sargyba. Tarp jų draugas 
Stalinas ir kiti politinio biu
ro nariai; ten ir jo gyveni-

Š6vietų Sąjungos tvarkos, 
jie puikiai supranta, kaip 
prezidentas sakė, kad rusų 
laimėjimai yra ir mūsų lai
mėjimai.

Palyginsime tos pačios 
savaitės “Keleivį” su taip 
pat lietuvių savaitraščiu 
“Tėvyne,” No. 3. Mes ži
nome, kiek pirmiau “Tėvy
nėj” buvo neteisingų žinių 
Sovietų Sąjungos antrašu. 
Mes taip pat žinome, kad 
“Tėvynė,” kaipo pašalpos 
organizacijos organas netu
ri tiek vietos pasaulinių 
įvykių gvildenimui, kaip 
“Keleivis.” Bet štai už tą 
pat savaitę “Tėvynė” pir
mame puslapyje uždėjo 
stambų antgalvį: “RUSAI 
PLIEKIA NACIUS.” Savai
tines žinias iš rusų fronto 
perduoda po antrašte: “Sta
linas Įkibo į Kudlas Hitle
riui”. Ir “Tėvynė” apibu
dinus tuos Hitlerio pasigy
rimus, sulyg kurių “jis jau 
turėjo sėdėti Maskvoj,” tar
pe kitko, rašo:

“Paskutiniai pranešimai 
nurodo, kad f ūsų armija 
žengia pirmyn visu frohtu, 
pradedant šiaure ir bai
giant pietais.” Ir toliau sa
ko: “Ar toli rusai nacius 
nugins iki pasibaigs žiema? 
Ar toli juos gins, kai pasi

nio draugė Krupskaja.
Stiprus šaltis, daugiau 

kaip trisdešimt laipsnių. 
Naktį ir dieną . būriai žy
giuoja į miesto centrą. Gat
vėje stovi ištisas valandas, 
sukuria ugnis. Keturias 
dienas ir keturias naktis 
liaudis n e n u trūkstančia 
banga ėjo pro mirusį Leni
ną. Tai nepaprąstas vaiz
das, kuris giliai sujaudina.

1924 sausio 26 d. II tary
bų suvažiavimas. Didžiaja
me Teatre delegatai skuba 
užimti milžinišką parterį ir 
penkis aukštus. Erdvioje 
scenoje užima vietas Centro 
Vykdomasis Komitetas.

Draugė Krupskaja taria 
keletą žodžių labai papras
tų skausmingų ir kartu pa
gaunančių, kurie sukelia 
jautrų įspūdį. Stalinas sako 
savo istorinę kalbą. Po to 
ima žodį Kalininas ir Tary
bų atstovai: darbininkai ir 
valstiečiai, vyrai ir mote
rys. Paskui suvažiavimo da
lyviai praeina pro Lenino 
karstą su gilia pagarba ir 
galvodami tik apie ateitį.

1924 sausio 27 d. Raudo
nojoj Aikštėj. Prie Krem
liaus sienos išsitiesia Leni- 

Šuo, saugojąs britų kanublę Libijoje. Šunys lošia di
delę role šiaine kare. Sovietų Sąjungos fronte kai 
kur naudojami balti šunys frOhte kaipo arkliukai.

baigs žiema? Tai klausimai. 
Bet tas nacių ginimas atgal 
daug kuo pagelbsti demo
kratiškoms valstybėms. Nes 
kiek nacių išmušė rusai ir 
Kiek dar jų išmuš — tiek jų 
nereikės mušti tikrosios de
mokratijos gynėjams.”

Kaip matome, tai “Tėvy
nė” suvarė į ožio ragą “Ke
leivį” žinių srity j. Kodėl tas 
atsitiko? Todėl, kad “Kelei
vio” redaktoriai trokšta 
Hitlerio laimėjimo. Todėl, 
kad “Keleivis” pirma savo 
špaltas užpildydavo hitle
riškais raštais ir hitlerinin
kų Kaune sakytomis kalbo
mis. Todėl, kad kada Rau
donoji Armija grūda Hitle
rio gaujas, kada “Keleivio” 
išgarbinti Hitlerio genero
lai “serga” vienas po kitam, 
tai tuo pat kartu serga ir 
“Keleivio” redaktorius. Se
niai žmonių patarlė sako: 
“Kur skauda, tai ir vengia 
čiupinėti.” Taip ir yra: 
skauda Hitleriui, “serga” jo 
generolai, kada juos grūda 
nuo Maskvos, Sevastopolio, 
Leningrado, skauda ir “Ke
leivio” redaktoriui ir todėl 
jis vengia žinių iš to fron
to, o kurias talpina, tai jas 
sufabrikuoja.

V. S.

no kapas. Ketvirtą valandą 
po pietų suskamba patran
kų šūviai. Girdėt skambi
nant Kremliaus bokšto var
pus ir kaukiant fabrikų si
renas. Visa Tarybų šalis su
laiko kvėpavimą.

Leniną pądeda į jo pas
kutinio poilsio namus. Di
džiulėje aikštėje susispaudę 
eilėse minios darbininkų, 
valstiečių ir raudonarmiečių 
iš Maskvos ir apylinkių. Ga
lingas choras gieda gedulo 
himnų: ° Jūs krito t auko
mis. ..”

Šitie garsai skambėjo dar 
man ausyse ir traukinyje, 
kuris tą patį vakarą išvežė 
mane į Vokietiją. .

Lenino kūnas ilsisi Mas
kvoje, Raudonojoje Aikštė
je. Ten, mauzoliejuje, jis 
miega savo paskutinį mie
gą. Bet jo darbas yra gy
vas, gyva didžioji Lenino 
partija, kuri kovoja ir kuri 
laimi savo mylimiausiojo 
vado, geni j alaus Lenino 
veikalo tęsėjo, Stalino vado
vybėje.

W. Pieck.

Batavia, saus. 19. — Ja
ponų orlaiviai plačiai bom
bardavo žibalo prieplaukas 
ir kitus punktus Rytinėje 
Holandų Indijoje.



Leninas Apie Moteries 
Paliuosavimą

Moters paliuosavimo klausi
ma Leninas laikė vienu iš 
svarbiausių ir dėlto nuolat kel
davo jį savo prakalbose bei 
raportuose svarbiuose suvažia
vimuose ir veikėjų plenumuo
se, atkartotinai rašė spaudoj.

Moters paliuosavimą Leni
nas laikė dalimi visos darbi
ninkų klasės paliuosavimo 
problemos.

Rašydamas spalių revoliuci
jos ketvertų metų sukaktu
vėms, “Pravdoje,” spalių 18 
d., 1921 m., Leninas pažymi, 
jog vyriausiu revoliucijos tiks
lu buvo traukimas į politiką 
tų, “kurie buvo užvis labiausia 
prispausti k a p i t a lizmo lai
kais.”

'krikščio- 
są jungos

Apie tai Leninas pasakė:
Bolševizmo esmė yra tame, 

kad įtraukt į politiką minias, 
kurios iki tol buvo kapitalizmo 
sutremptos ir prislėgtos. O 
mes visi žinome, jog užvis la
biausia prie kapitalizmo yra 
sutrempta ir prislėgta moteris. 
Ant to moteries sutrempimo ir 
prislėgimo stato visą savo po
litiką vadinamosios 
niškos” profesinės 
arba katalikiškos profesinės 
sąjungos, ant to moteries pri
slėgimo vadinamieji krikščio
nys socialistai arba katalikai 
socialistai stato savo politiką. 
Ant to savo politiką stato tie
siog visos baltagvardiečių or
ganizacijos Vakari} Europoj, 
laikančios prispaustą ir pa
vergtą moterį galioje religi
jos, to kapitalistinės tvarkos 
įrankio. Todėl sunaikint kapi
talistų galią ir įtraukt minias 
į politiką nėra galima be mo
terų į t r a ūkimo į politiką . . . 
Antra,—-ir tai visų svarbiau
sia,—sakė Leninas,—jos pasi
lieka “namų vergijoj,” “na
minės vergės,” būdamos pri
slėgtos pačiu smulkiausiu, pa
čiu juodžiausiu, pačiu sun
kiausiu, pačiu labiausiai žmo
gų atbukinančiu darbu virtu
vės ir apskritai pavienio na- 
miniai-šeimyniško ūkio.

Vaduojantis Lenino mokslu, 
moterims namų vergija Sovie
tuose buvo pasmerkta išnyki
mui.

Ne iš karto ir ne lengvai 
tas davėsi padaryti. Nors mo
terų priespaudai ir nelygybei 
pakirto šaknis revoliucija, pa
naikinimas “šventosios privati
nės nuosavybės,” tačiau visiš
kai lygybei praktikoje trukdė 
pasilikę milionai privatinių 
ūkių. Tad Leninas stipriai pa
brėžė, jog įstatymiškai panai
kinimas nelygybės, tai tik pir
mieji žingsniai linkui moteries 
paliuosavimo. Bet tai buvo di
deli pirmieji žingsniai. Įsteigi
mas motinystės ir kūdikystės 
apsaugos, visuomeniško kūdi
kių auklėjimo, maitinimo, ly-- 
gaus atlyginimo už lygų dar
bą atidarė galimybes Sovieti- 
jos moterims šuoliais žengti 
pirmyn.

Pasekmėje tos didelės ir 
greitos pirm ynžangos mes 
šiandieną matome Sovietų mo
teris galinčias sugabiai užimti 
greta su vyrais vietas fabri
kuose ir žemės ūkiuose prie 
mašinų, fabrikų ir valdžios 
įstaigų vadovybėje, taipgi ka
ro srityje. Kur reikalinga, jos 
pavaduoja vyrus. Jų gabumai, 
jų pasiryžimas, bendrumas 
tikslo ir mokėjimas organizuo
tai jo siekti neturi lygaus nie
kur kitur pasaulyje. O taip
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Vasario mėnesi įvyks “Laisvės” baza* 
ras. Jį kasmet puošdavo, jam didelės nau
dos atnešdavo moterų dirbiniai. Prašome 
draugių jam padirbėti ir Šiemet ir apie 
darbus pranešti savo skyriui.

Šiandien sueina 18 metų nuo mirties Lenino, tarptautinės d 
bininkų klasės vado, įkūrėjo Sovietų Sąjungos, apie 
kurios didvyriškas moteris budavojasi herojizmo is

torija. Kas jas pasuko didvyrių keliais?

yra dėlto, kad jos suprato 
vo didžiojo mokytojo Lenino 
aiškinimą, jog “moterų-darbi- 
ninkių pasiliuosavimas turi 
būt pačių moterų-darbininkių 
dalykas.”

Sovietų moterys nelaukė, 
kad kas joms paduotų laisvę 
ir gerovę gatavą ant gėlėmis 
klotos tacos, jos už laisvę pa
sišventusiai kovojo ir šiandie
ną kovoja, šalis, kuri turi to
kias moteris — laisvas, pasi
šventusias, žinančias savo sie
kius—negali pralaimėti.

Amerikos moterys galime 
daug pasimokinti iš Sovietijos
moterų. Ypatingai dabar, žiau-galę ant fašizmo.

WORCESTER, MASS., LIETUVES MOTERYS 
PAVYZDINGAI DARBUOJASI

ant “rummage

kaip gražu ir 
draugės, nema- 
pinigai lengvai 
pavargt, reikia

Kaip jau matyt iš laikraš
čių nekurtuose miestuose mū
sų moterų darbuotė, tai ir 
Worcesterio moterys neatsilie
ka. Darbuojasi dėl Raudonojo 
Kryžiaus ir kitiem svarbiem 
tikslam. Gaila, kad ne visai 
taip yra, kaip reikėtų. Neku
rtos dirba ir perdaug, o kaip 
kurtos nei domės nekreipia.

Jeigu mūsų 155 LLD kuo
poj visos tokios darbininkės 
būtų, kaip D. Plokštienė, O. 
Stankienė, M. Dvareckienė, N. 
Balčiūnienė, M. žukienė, šu- 
pėnienė ir M. Deksnienė, tai 
darbai būtų atlikta šimtu pro
centų. šios draugės jau yra 
surengusios antrą taip vadina
mą “rummage sale” ir padarė 
$36.26. Jos dirba ne vien tik 
Raudonajam kryžiui, bet nu
mato ir kitų reikalingų vietų. 
Nupirko vieną Apsigynimo 
bondsą už $50. Raudonajam 
Kryžiui paskyrė $10, “Lais
vės” pasveikinimui $5, dėl ap- 
švietos $5. Kadangi iš šitos 
darbuotės neužteko, tai jos iš
ėmė iš banko ir dapildė, nes 
jos turėjo $60 pirmiau uždir
busios irgi 
sale.”

Tai matot, 
linksma. Bet, 
nykit, kad tie 
ateina. Reikia
pašalt ir turėt daug kantrybės. 
O ypač dabar, tokiuose šal
čiuose, reikia vaikščiot nuo 
vietos į vietą, nuo stubos į stu- 
bą, kad surinkti pardavimui 
daiktus. Neužtenka vieno sy
kio, bet kartais reikia eiti ir 
po kelis sykius. O kada jau 
surankiota tie visi daiktai, kur 
arčiau arba lengviau, tai ant 
kupros sutęsiam, o kur sunkes
ni daiktai ir toliau, tai turim 
prašyt geraširdžių žmonių su 
mašinom pagelbėti. Kaip ir ši- 
tąsyk gavom draugus Zigmą 
Dvarecką, Adomą Sukacką, 
Oną Balčiūnienę. Ir ne tik šį 
syk, bet jie niekada neatsisa
ko.

Toliau ačiuojam šupėnams, 
irgi geraširdžiams, kad mus 
visas iš darbo parvežė ir dar 
suteikė vakarienę. Rodos, net 
lengviau pasidaro, kada iš pa
šonės kas page! bsti. Dar 
ačiuojam drg. J. Senkui, kad 
prikrovė mums tiek drapanų 
ir dar į namus parvežė.

Dar ne viskas: draugės D. 
Plokštienė ir M. Dvareckienė 
ne tik darbavosi visieins ši
tiems reikalams, bet jos pri
kalbino ir prirašė pr,ie savo or
ganizacijos 3 naujas nares— 
Julią Karalienę, Vincentą Kie-
lienę ir Kibirkštienę. Tai taip mokinys.

riam ir klastingam fašistiniam 
priešui iš pasalų smogus mūs 
šalį, mes privalome greit pasi
mokinti, jog mūsų sali oš ap
sauga nuo išlaukinio priešo ir 
išlaikymas bei praplėtimas tu
rimų laisvių namie priklauso 
nuo mūs pačių. Privalome pa
čios įsitikinti ir įtikinti svietą, 
jog mes turime karą laimėti ir 
jog pergalė reikalauja visų 
šalies gyventojų vieningo ir 
pasišventusio darbo — visų, 
įskaitant ir moterų, kurios juk 
esame pusė visų šalies gyven
tojų.

Lenino žodžiai, jog “moterų 
-darbininkių p*a siliuosavimas 
turi būt pačių moterų-darbi- 
ninkių dalykas,” juo labiau 
mums yra aiškūs šiandien, ka
da fašizmo žvėrys puolė už
grobti pasaulį ir sutrempti mū
sų ir kitų šalių moterų jau iš
kovotas laisves. Mes galime tą 
plėšrūną sustabdyti, sunaikin
ti. Tad pradedant šia diena 
jieškokime ir suraskime savo 
vietą eilėse kovotojų už per-

reikia dirbt. Dar jos ir litera
tūros dikčiai pardavė. Ko jos 
neišparduoda svetainėj, tai po 
stubas išnešioja ir savo tikslą 
atsiekia.

Bet kur mūsų tos dolerinės, 
katros rengia “partes” dėl sa
vo aukštenybių ir “g o o d 
times?” Būtų geriau, kad jūs 
su tais doleriais prisidėtut pas 
mumis, tai daug būtų geriau, 
nes tą Judošių Hitlerį greičiau 
pasmaugtumėm.

Sausio 12-tos vakarą Lietu
vių Piliečių Kliubas turėjo sa
vo susirinkimą. Buvo skaitlin
gas ir su gerais rezultatais, 
nes nupirko apsigynimo bond
sų už $5,000 ir paaukavo 
$250 Raudonajam Kryžiui. 
Tai pagirtina. Nors kliubas ir 
kitur visada prisideda, bet 
kaip dabar šitame momente, 
tai kliubas labai gražiai atsi
nešė. Ir dar rengia viešą susi
rinkimą 25-tą sausio, 
non St., savam name, 
Raudonojo Kryžiaus.

Kaip atrodo, tai
kliube yra didelė atmaina, nes 
jau smetonininkų ir hitlerinin
kų skaičius sumažėjo ar jie į 
protą atėjo. Ar gal jie prisibi
jo plūst bolševikus, kaip kitais 
laikais, nes dabar užkirsi bol
ševikams, tai užgauni ir Dėdę 
Šamą, nes jis dabar išvien su 
bolševikais kovoja prieš Hitle-

12 Ver- 
irgi dėi

ir mūsų

Nenuilstančios Veikėjos.

PAUKŠTIENA

reikiapaukštieną 
šiltu vandeniu, pas- 
švariai nušluosčius 
druska ir pipirais.

Visokią 
numazgot 
kui šaltu, 
apibarstyt
Taip darant išgaruoja nemalo
nus paukšti enos kvapas. 
Paukštiena tinka vaitojimui 
ne anksčiau, kaip už 24 va
landų po papjovimo.

Kept paukštieną reikia ge
rai karštam pečiuje, krūtine 
žemyn. Jeigu kepsi uždengto
je bletoje, tai paukštiena 
šus, o ne keps.

tik

TIKRAS STEBOKLAS

Mokytoja didžiausią rytme
čio dalį praląįdo aiškindama 
mokiniams apie pasaulio ste- 
būklus ir jai atrodė, būk jai 
geriausia pavykę.

“Ar ne stebėtina, kaip maži 
viščiukai išsiveržia iš kiauto?” 
tarė vienas.

“Kas stebėtiniausia, kaip jie 
įeina,” sušuko kitas jaunukas

BROOKLYN!) MEZGE 
JU DARBUOTE

Broklynietės - maspethietės 
mezgėjos pasisakė, jog mezgi
mo jos nepadės tol, kol nebus 
sunaikintas hitlerizmas. Ir jos 
to pasiryžusiai laikosi. Nespė
jo surinkti porą desėtkų dole
rių pinigų, parvežė didelį pun
dą vilnų, tai, žiūrėk, subėgo 
būrys mezgėjų—viena svede- 
riui, kita dviem ir išnešiojo, o 
gatavų svederių bei kojinių 
pundai grįžta Rusijai Karo 
Pagalbos raštinėm

Visgi kai kada prisieina 
laukti vilnų, o tas negerai, 
trukdosi darbas. Kad pagrei
tinti papildyti vilnų fondą, 
mezgėjos nusitarė surengti ba
lių ir surengti tokiu, kurį visi 
minėtų. Sumanyta, ištesėta. 
Tas balius įvyko sausio 17-tą. 
Įvykęs tarp daugelio kitų pra
mogų ir mitingų, nebuvo dide
lis, bet smagus ir turtingas 
vaišėmis, kokių nėra buvę jo
kiame kitame baliuje.

Apdovanojo Mezgėjų 
Balių

Balčiūnai, Varpo 
savininkai, aukavo 
pyragą.

K. Petlickienė,

SU
IT Ž-

ra-

mezgėjų 
čempionė, vaisių beskę.

O. Čepulienė, mezgimo 
manytoja, 2 rankų darbo 
vaikaitis pagalvėms ir $1.

J. Marčiukienė—brangų 
šoma seta.

'M. Mikalauskienė — keptą 
“hamę” ir bliūdą silkių.

II. Andruškevičienė — salo
tas ir pyragą.

L. Klimienė ir H. Andruške
vičienė—bulvinių dešrų ir ku
gelio.

Mrs. Emily Keras (Kalvai-1 
čiūtė)—pyragui lėkštę.

A. Dobilienė—namie keptą 
pyragą.

Misevičienė—košelienos.
MiseVičiūtė (Sassa)—namie 

darytų “cookies.”
M. Janulevičienė — bonką 

pupų.
S. Vaitkienė -— 2 tuzinus 

kiaušinių.
O. Gilmanienė—pusę galio

no gardaus vyno.
Pinigais aukavo: M. Purve- 

nienė, B. Adams ir A. Skir
mantas po $2; J. Augutienė, 
K. Mockus po $1.

Kai kurios dovanos, valgo
mos ir nevalgomos, buvo iš
leistos baliuje. Jos davė gerą 
naudą vilnų fondui dėka duos- 
niam svečių atsinešimui į tiks
lą, kuriam buvo skirtos. Kitos 
dovanos suvartota vaišėm.

Mezgėjos buvo atsinešusios 
ir darbus. Vienos mezgė pasil- 
siais tarp šokių, kitos per visą 
balių. Komisijos vėl parvež
tą pundą vilnų bematant iš
nešiojo ir vėl pritrūko, o ant 
stalo, mainais, buvo sunešta 
gražių gatavų svederių ir ko
jinių. Tūlos padėjusios mezgi
nius dirbo aptarnavime sve
čių. Gaspadinavo J. Augutie
nė, F. Kazakevičienė, joms pa
dėjo Petrikienė, Andruškevi
čienė, Dobilienė. Kituose dar
buose talkino tėvas ir sūnus 
Dainiai, Depsienė, Kalvaitienė 
ir kitos, šokiams grojo Kriau
čiūnas ir Kvietkus.

Dėka aukojusiems ir# atsi
lankymu parėmusiems vilnų 
fondą, mezgėjos ir toliau galės 
tęsti savo sunkų, bet labai 
brangų ir reikalingą darbi} pa
ramai kovotojų prieš fašizmą.

' Mezgimo Rėmėja.

Carole Lombard, žavingai 
graži judžių aktorė, aktoriaus 
Clark Gable žmona, paskaity
ta kritusia šalies gynime. Nors 
Carole nekariavo, tačiau ji už
simušė .sudužus orlaiviui, 
skrendant iš viėtos vienon ap
sigynimo bondsų pardavimo 
kampanijoj.

Gražūs žiursteliai smagu tu
rėti sau, tinka duoti dovanai ir 
išgaudomi, kaip “hot cakes,” 
dienraščių bazaruose, o siu
vančiosios sukneles namie ne
kartą gali juos pasiūti iš mažų 
gabalų medžiagos.

Užsakant formą 8075 reikia 
pažymėti jos numerį ir dydį 
(size), įdėti 15c. pinigais, aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę, adresą ir pasiųsti į Fe-V 
derated Press Pattern Service, 
106 Seventh Ave., New York,

VALDŽIA PASITIKI 
MOTERIMIS

Neatsakomingų prieš nieką 
asmenų palaidą pleperiavimą, 
būk moterys negalinčios išlai
kyti paslapčių, Jungtinių Vals
tijų valdžia ima pagal jo ver
tę—visai nekreipia atydoš į tą 
faktais nepagrįstą pasaką. 
Valdžia yra paėmus ir jieško 
daugiau moterų atsakomin- 
goms sargybinių nuo atakų iš 
oro pareigoms.

Didžiajame New Yorke 
apie atakas iš oro informacijų 
centruose veikia 600 moterų 
liuosnorių. Tarpe tų iš Brook- 
lyno ir Queens esą tik 100. To 
darbo vedėjai išreiškė pagei
davimą, kad daugiau brook- 
lyniečių įstotų.

Informacijų centruose dir
bančiu liuosnorėmis esą mer
ginų ir moterų iš įvairiausių 
gyvenimo sričių. Esą tokių, ku
rtos atvažiuoja limozinais ir 
pertraukomis nuo pareigų te
lefonu paduoda patvarkymus 
savo tarnaitėms. Randasi dar
bo šeimininkių, kurios prieš 
ateidamos liuosnorių sargybi
nių pareigoms pačios pagami
na šeimai pusryčius, aprengia 
ir išleidžia vaikus mokyklon, 
pagamina ir palieka pietums 
užkandžius. Kai kurios dirba 
po 5 ir 6 dienas per savaitę, 
čia yra ir per dienas dirban
čių kitur merįinų-moterų mo
kytojų, knygvedžių, pardavi
nėtojų, modeliuotojų, kurios 
po dienos darbo skubina sar
gybinių pareigoms po porą va
karų per savaitę, šių pastarų
jų šiftai būna nuo 6:45 ir 
6 :30 iki pusiaunakčio.

Liuosnorės negauna jokio 
atlyginimo. Priimamos tik at
sargiai parinkus ir ištyrinėjus. 
Jos turi būti gabios, sumanios, 
turėti gerą klausą ir regėjimą 
ir mokėti gautas informacijas

Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su* 
rengkite moterų vakarus-mitingus.

Organizuojasi Kitų Tautų Moterys, 
Tad Organizuokimės ir Mes

BINGHAMTON, N. Y.

Mums jau visiems yra žino
ma, kad čia Binghamton e yra 
vedama kampanija, kad suor
ganizavus Endicott Johnsono 
darbininkus į CIO. Tas dar
bas einasi lėtai, bet gražiai. 
Darbininkai rašosi į CIO pa
vieniai. Ir yra susiorganizavę 
komitetai, kurie bando pra
plėsti organizavimosi darbą 
platesnėje papėdėje, kad pa
greitinus suorganizuoti visus 
E. J. darbininkus į CIO.

Kitų tautų kaip vyrai, taip 
ir moterys jau turi suorgani
zavę komitetus, laiko susirin
kimus reguliariai, diskusuoja 
klausimus, daro planus, kaip 
pasekmingiau pravesti tą taip 
svarbų organizavimosi darbą. 
O ką mes, lietuviai-vės, veikia
me tame darbe? Atrodo, kad 
mes tame darbe esame labai 
toli atsilikę nuo kitų tautų 
darbininkų. Kodėl taip yra, 
sunku pasakyti. Bet faktas pa
silieka faktu, kad mes nesame 
gana susipažinę su unijizmu 
ir negalime įžiūrėti tos svar
bos, kad būti unijistais. Mes, 
lietuviai, labai gražiai darbuo
jamės kitokiose kampanijose:

APIE MOTERŲ BALSA
Lietuvių Literatūros Draugi

jos Moterų Komitetas gauna 
daug laiškų su gražiais atsilie
pimais apie Moterų Balsą, iš
leistą paminėjimui 25 metų su
kakties nuo išleidimo pirmojo 
Amerikos lietuvių moterų laik
raščio Moterų Balso, 1916 me
tais.

Tie gražūs atsiliepimai apie 
mus jubilėjinį Moterų Balsą 
mus džiugina ir duoda energi
jos ateities darbams. Jie sma
gu visiems, kurie bent kuo pri
sidėjo prie žurnalo išleidimo ir 
jo platinimo. štai keletą iš 
daugelio tipiškų atsiliepimų:

—Labai ačiū draugėm už 
'jūsų tokį gabumą ir sumanu
mą. Labai malonu skaityti ir 
matyti paveiksluose daug ma
tytų veidų. Pradėjus skaityti, 
nenori sustoti, visi 
raštai, čia prisiunčiu pinigus 
už parduotas kopijas Moterų 
Balso.

Petronė Mickuvienė,
Sheboygan, Wis.

svarbūs

—žurnalas visapusiai pui
kus ir žingeidus . . .

M. Baltulioniutč,
San Francisco, Calif.

—Jūsų moterų žurnalas yra 
geras ir visi jį myli. . .

Ella Ross, 
Cleveland, Ohio.

Gaila, kad stoka vietos ne
leidžia atžymėti visus atsilie
pusius.

Moterų Balso Dar 
Galima Gauti

jauPastaruoju laiku gauti 
antrieji užsakymai: nuo drg. 
Meison iš Waterbury, kur 
draugės Marozienė su Stri- 
žauskiene jau buvo išplatinu
sios 50 kopijų, taipgi gauti 
antrieji užsakymai nuo drg. 
Kairienės iš Pittsburgh, nuo 
Levišauskienės iš Los Angeles, 
B. Malinauskienės iš Montreal. 
Tūlos kolonijos užsakė ir po 
trečią siuntinį.

Po pirmą užsakymą atsiuntė 
A. Mikelionis iš Gary, P. Rin
kevich iš Grand Rapids, M. 
vikriai sugrupuoti perdavimui 
armijos komandai. Jos pa
skirstytos į gavėjas informaci
jų, sugrupuoto jas į planą-ma- 
pą, perdavėjas sugrupuotų in
formacijų armijos viršinin
kams.

Gavime naujų narių į organi
zacijas, sukėlime aukų Raudo
nosios Armijos medikalei pa
galbai, bet, kad tapti unijis
tais ir bandyti padaryti visą 
Endicott Johnson išdirbystę 
unijine, tai mes mažiausiai rū
pinamės apie tai ir mažiau
siai tepaaukojame laiko dėl to 
taip svarbaus darbo.

Lietuvės darbininkės, kurios 
skaitysite šią žinutę, pasiimki- 
me sau už pareigą ir bandyki
me susitarti bent kelios, kad 
galėtumėm suformuoti grupe
lę nors iš kelių narių pradžiai 
šio taip svarbaus darbo, o su
formavę grupelę pradėsime 
daryti planus dėl platesnio 
veikimo. Jeigu mes pačios ne
galime bei nenorime susitarti 
ir susirinkti, tai palikime savo 
vardus ir adresus CIO raštinė
je, 211 State St., tai CIO orga
nizatoriai pagelbės mums su
sirinkti ir susiformuoti į or
ganizuotą kūną. Lietuvės dar
bininkės, nepasilikime nuo ki
tų tautų moterų tame svarbia
me darbo! Organizuojasi jos, 
tad organizuokimės ir mes. Ir 
padarysime Endicott Johnson 
unijine išdirbystę!

Darbininkė.

Paužienė iš Toronto, ir kiti. 
Ankstybieji p 1 a t i n tojai, di
džiumoje, jau ir bilas atmokė
jo už parduotas kopijas.

Centre dar turime nedidelį 
kopijų. Užsakymus

Moterų Balsas, 427
skaičių 
siųsti:
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Kopijos kaina 25c. Platintojai 
moka $1.50 už 10 kopijų.

Sergančios Draugės
’ Alice Jonikienė, ilgametė 
lietuvių darbuotoja vidurvaka- 
riuose, pereitą savaitę turėjo 
operaciją. Chicagiečių dien
raštyje “Vilnyje” rašoma, jog 
pabuvojusi ligoninėj apie po
rą savaičių gal galėsianti grįž
ti namo, jei neatsiras kokių iš 
anksto nenumatytų kliūčių.

Draugė Jonikienė ir rytie
čiams gerai pažįstama iš savo 
veiklos, iš dalyvump įvairiuose 
suvažiavimuose, taipgi prieš 
trejetą metų apsilankymo ryti
nėse valstijose su prakalbų 
maršrutu, 
ligoninėj, 
Chicagoj.

Randasi Augutana
411 Dickens St.,

U. Kevežienė, torontietė, 
kaip rašoma “Liaudies Balse” 
už sausio 9-tą, sunkiai susirgo 
plaučių uždegimu ir nuvežta 
ligoninėn. Tai irgi viena iš bū
relio geriausių mūs 
tame mieste.

draugių

dauge- 
iš daly-

Petrė Matulaitytė, 
liui gerai atsimenama 
vumo Moterų Seime, gabi jau
na montrealietė veikėja jau 
seniai serga. Dar prieš šventes 
iš ligoninės s u g rįžus, bet 
anaiptol pilnos sveikatos neat
gavus, sveikimo procesas eina- 
sis labai lėtai. Dėl įkyrėjusios 
ligos ji skundžiasi—labai sun
ku būti užsidariusiai nuo vis
ko. . .

Brooklyne nelaimės ištikta 
(palaužtu kojos riešeliu) ser
ga L. Kavaliauskaitė.

Draugių ir draugų ligos, tai 
skaudžiausis nuostolis. Tėmi- 
jant daugelio mūs draugių 
veiklą, tankiai baugu ir pa- 
mislyti apie nuoskaudą, kokia 
ištinka ligai ištraukus jas 
veikliųjų eilių.

iš
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• (Tąsa)
Kelios dienos po to Lonkowskis sugrį

žo į New Yorką kartu su Gudenbergie- 
ne ir jo kūdikiu. Kada jis pasiteiravęs; 
ar Senta perdavė Karlui siuntinį ir su
žinojęs, kad jo nerado, kad paliko siun
tinį laive, Lonkowskis labai įdūko. Ke
lias dienas jis buvo nesavyj. Bet vėliau 
jis pralinksmėjo, matyti, sužinojęs, kad 
viskas yra tvarkoj ir Senta atsiprašė.

naciai davė jam atsakomingą karo or
iai vyne darbą. Dabar, gal būti, jis daro 
planus, kaip užpulti New Yorką ir or
laivių bombų pagalba jį griauti.

Rugsėjo 27 dieną, 1935 metais, Lon
kowskis išėjo tikslu matyti Karlą Schlue- 
terį ant “Europos.” Vidunaktyj jis turė
jo grįžti. Trečią valandą nakties jo žmo
na pakėlė skandalą, kad pražuvo jos vy
ras. Ji tvirtino, kad jis suimtas. Jau ir 
rytas, o Lonkowskio nėra. Ji pašaukė 
telefonu daktarą Griebi, bet ir tas nieko 
nežinojo. Ponia Lonkowskiene tuojaus 
nusiskubino į banką, išsiėmė visus pini
gus ir kitus dokumentus. Ji kaž kur nu
ėjo pas saviškius ir pasislėpė. Matyti, 
taip jau buvo sutarta.

Dienos metu skubiai parvažiavo Lon
kowskis, jis susirišo tam tikrus savo 
daiktus, daugelį popierų sudegino, neda
vė atsakymų į Šen tos klausimus. Vėliau 
prašė jos, kad ji pirktų jo automobilį, 
nes jis turi greitai išvažiuoti. Sentai sto
vėjo klausimas: kas gi atsitiko?

Dalykas štai kaip buvo. Naktį Lon
kowskis kalbėjosi prie “Europos” su jū
reiviu. Jis po pažastimi laikė pundelį. 
Kraštų apsaugos sargas Juozas Morris 
tą matė ir Lonkowskį palaikė už šmu- 
gelninką, kuris nori apeiti muitinės tei
ses. Morris pasišaukė kitą sargą ir su
ėmė Lonkowskį, o nekreipė atydos į vo
kiečių jūreivį. Tuo jie leido Karlui 
Schlueteriui pabėgti. Kada muitinės raš
tinėj atidarė Lonkowskio pundelį, tai vir
šininkams pasirodė mažos vertės jo tu
rinys, ten buvo daugiausiai išdirbtos fil- 
mos paveikslų, su įvairiais sunumeriavi- 
mais. Klausinėjant Lonkowskį, kas yra, 
jis atsakė:

—Aš esu pi j anų taisytojas. Štai mano 
biznio korta, o čia yra medžiaga vokie-. 
čių aviacijos magazinui, tai ir viskas .

—Bet kodėl tiek daug vienu kartu pa
veikslų? Aš geriau juos perduosiu leite
nantui Morgan, lai jis ištiria.

Su paveikslais atrasta ir laiškų. Vie
name iš jų buvo rašoma:

“Čionai rasite padidintus paveikslus 
naujo kulkasvaidžio. Taipgi ir aprašymą 
amunicijos, kurį aš gavau nuo vieno ar
mijos kapitono. Kiek aš žinau, tas kapi
tonas dar su Von Papen turėjo ryšius.”

Von Papen buvo kaizerio šnipas Ame
rikoj, prie Vokietijos atstovybės ir 1917 
metais jis išvytas iš šios šalies. Tirdami 
pundelio turinį, surado vis daugiau laiš
kų ir fotografijų. Tūli laiškai teikė pil
niausias informacijas apie Seversky or
laivių fabriką ir lėktuvus. Buvo paveiks
lai iš Curtiss fabriko ir daugelio kitų. 
Vienas vokiečių kalboj raštas sakė:

“Tris nauji bombininkai yra priimti 
Jungt. Valstijų armijos apginklavimui. 
Tai. ‘Boeing—299/ kuris žinomas, kai
po skrajojanti tvirtuma ir statomi Glenn 
Martin Co. fabrike, Baltimore, Md., bet 
iki šiolei dar nepavyko gauti paveikslo.

“Kitas naujas bombininkas, pabudavo- 
tas Douglass Aircraft Co. fabrike, Santa 
Monica, Calif. Viso šios rūšies stato 100 
bombininkų. Čia dar vienas bombinin
kas, tai ‘Curtiss-X2/ kuris skiriamas jū
rų karo laivynui.”

Ir nežiūrint, kad. tokius dokumentus 
turėjo savo rankose muitinės viršininkai, 
vis vien Lonkowskį paleido narho, įsaky
dami ateiti, kada jis bus pašauktas. Taip 
išsisuko nacių šnipų karalius iš Jungt. 
Valstijų valdžios rankų. Vėliau teisme 
buvo smarkiai kaltinamas John W. Ro
berts, muitinės viršininkas, kuris Lon- 
kowskį paleido.

Lonkowskis kaltina jo susekime pane
lę Senta ir per nacių šnipų tinklą yra pa
siryžęs jai atkeršyti, šaltą sausio vakarą, 
1938 metais, panelė Sentą išgirdo telefo
ną.

— Heilo! — tarė Senta pakėlus telefo
no rankutę.

— Heilo, — tarė vokiškas balsas. — 
Ar kalba Senta?

— Taip.
— Klausyk, Senta. čia kalba Herr 

Fredrick von Klotz. Aš tik atvažiavau iš 
Berlyno ir turiu tau žinią, labai svarbią 
žinią. Prašau antradienį matyti mane 
lygiai pietų laiku McAlpin viešbučio kori
doriuj, New Yorke. Aš labai būsiu sma
gus perdavęs jums žinią.

Senta nuvyko į McAlpin viešbutį. Kaip 
sykis pietų laiku viešbučio patarnautojas 
iššaukė jos vardą, pranešdamas, kad ją 
šaukia prie telefono.

— Heilo! — tarė Senta.
— Heilo. Čia kalba Von Klotz, aš biz

nio reikalų priverstas buvau išvažiuoti. 
Dabar esu Bostone. Labai, labai atsipra
šau, kad padariau jums tą nesmagumą. 
Atleiskite man! Prašau ateinantį antra
dienį, pietų laiku, būti McAlpin viešbu
čio koridoriuj. Ar sutinkate?

— Taip.
— Ačiū, atleiskite už padarytą nesma

gumą.
Kelios dienos po to ji gavo vokiečių 

kalboj laišką, kuris skambėjo:
“Brangioji Fraulein (ponia) de Wan- 

ger!
Aš labai gailiuosi, kad ir vėl turėsiu 

atidėti mūsų susitarimą dar iki sekan
čio antradienio, tai yra vasario 15 die
nos. Žinoma, aš labai galiuosi ir jūs atsi
prašau, kad taip yra... Tikiu, kad jūs 
priimsite atsiprašymą ir vasario 15 die
ną, paskirtoj valandoj, ten pat vieš- 
butyj pasimatysime.

Su karštu vokiečių pasveikinimu,
F. Von Klotz.”

Senta ir vėl ten nuvyko, bet niekas ne
pasirodė. Tik vėliau ji sužinojo, kad 
“Fredrick von Klotz” buvo ne kas kitas, 
kaip Guenter Gustav Rumrich, buvęs 
Jung. Valstijų seržantas, nacių šnipas ir 
veikęs pagal Karlo Schlueterio instruk
cijas. Rumrich kada buvo suimtas liudi
jo, kad jam Kari įsakė būtinai pakviesti 
į tam tikrą vietą Senta de Wanger, at
vesti ją ant vokiečių laivo ir taip ji bus 
nuvežta Vokietijon.

Senta du kartus į naujas vietas persi
kėlė gyventi po to, kaip Lonkowskis pa
bėgo. Matyti, kad nacių šnipai pametė 
jos pėdas ir todėl instruktavo Rumrichą 
surasti ją. Jis ir surado jos telefoną, Mc
Alpin viešbutį pasirinko vietą, kur 
Schlueteris turėjo sutikti Sentą. Rumrich 
žinojo tik tiek, kad Schlueteris turėjo 
planą priversti Sentą eiti ant vokiečių 
laivo, o kas ją toliau laukė, tai galima 
suprasti. Bet tuo kartu buvo susekta šni
pų lizdas, kurių pirmiausiai pateko G. G. 
Rumrich į valdžios rankas ir Senta išli
ko.

— Aš esu tikras, kad jie būtų Sentą 
nuvežę į Vokietiją, kur ją laukė nacių 
bausmė, — pareiškė vienas federalės val
džios žmogus.

(Bus daugiau)

Japonai Suvienytose 
Valstijose

Akivaizdoje karo su Japoni
ja, manome, žemiau telpančios 
Cenzo Biuro pagamintos sta
tistikos apie japonus bus inte
resingos. f

Pagal Cenzo Biuro duome
nis, su balandžio 1 d., 1940 
m., buvo 285,448 japonai Suv. 
Valstijose. Iš tų, net 126,947 
gyveno kontinentinėse Suv. 
Valstijose, o kita dalis, 158,- 
501—teritorijose ir valdomose 
žemėse Suv. Valstijų, išski
riant Filipinų Salas.

Balandžio 1 d., 1940 m.,
84,817 iš 285,448 (tai yra 29 
nuoš.) japonų Suv. Valstijose 
gimė svetur, ateiviai, ir jie ne
galėjo tapti piliečiais šios ša
lies. Iš tų 84,817 japonų, 47,- 
305 ateiviai japonai gyveno

kontinentinėse Suv. Valstijose, 
o 37,512—Suv. Valstijų terito
rijose ir valdomose žemėse, iš
skiriant Filipinų Salas. Cenzo 
Biuras nurodo, jog skaitlius 
japonų kontinentinėse Suv. 
Valstijose sumažėjo nuo 1930 
metų.

Valstija

California . 
Washington 
Oregon ....
Colorado ... 
New York 
Utah ........
Wyoming 
Arizona 
Montana ... 
Idaho ......

Viso gyventoju

. 6,907,387 

. 1,736,161 

. 1,089,684 
1,123,296 

13,479,142 
. 550,310 
. 250,742
. 499,261 
. 559,456 
. 524,873

Cleveland, Ohio
Labai Svarbu Prisiminti

Kas išgelbėjo Rostovą, Le
ningradą, Maskvą? Kas su
laužė nugarkaulį Hitlerio gau
jų pasimojimui užkariauti pa
saulį? Mums prisimena Leni
nas, kuris suorganizavo liau
dies armiją—Raudonąją Ar
miją. Sovietų Sąjungos liau
dis, kuri seka Lenino mokslą, 
pasidarė nenugalima. Jos Rau
donoji Armija narsiausiai ka
riauja už išgelbėjimą pasau
lio nuo fašistinio barbarizmo.

Lenino mirties paminėjimo 
proga, sekmadienį, sausio 25 
d., 1:30 vai. po pietų, įvyks 
“Kaip Greičiausiai Laimėti 
Karą” sueiga, Public Audito
rijos Music Hall Svetainėje. 
Kalbėtojais bus: William !Z. 
Foster, Henry Winton, Arnold 
S. Johnson ir kiti.

Bus rodomi krutami pa
veikslai “Stalinas Kalba Į 
Liaudį.” Pagarsėjęs benas pa
tieks amerikoniškos ir rusiškos 
militarinės muzikos.

Apvaikščioję tą svarbų atsi
minimą, pasiklausę kalbėtojų, 
kaip greičiau bus galima su
mušti fašistinius banditus — 
susirinksim ant Superior Ave., 
į Lietuvių Svetainę, kur LDS 
55 kp. los “Du Brolius.”

D. ž.

Toronto, Canada

PIRKITE 
APSIGYNIMO 

BONUS
War Needs Money—YOURS!

Lonkowskis nei nemanė pasiduoti val
džios autoritetams. Jis parbėgo namo, 
sudegino, kiek spėjo dokumentų, nusi
skubino pas daktarą Griebi, kuris buvo 
širdis nacių veiklos Yorkvillėj. Tą pat 
naktį daktaras išvežė jį į savo vasarna
mį į Peekskill kalnus, kur jis išbuvo ke- • 
lias dienas, o paskui pereitame kare bu
vęs Vokietijos lakūnas Ulrich Haussman 
daktaro Griebi automobiliuje, išvežė 
Lonkowskj į Montrealą, Kanadą. Mon
treal Lonkowskis atsisėdo ant Vokieti
jos garlaivio. Jis pasiekė Vokietiją ir ten

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. *  ;

Menininkų Veikimas
Kada mes su malonumu 

klausomės Bangos choro dai
nų, ar su pasitenkinimu ste
bime perstatomus veikalus ir 
kitus scenos dalykus, mažai 
kas pagalvojame, kad meni
ninkai to priruošimui turėjo 
praleisti daug valandų, daug 
vakarų, įdėti daug sunkaus 
darbo, energijos tam, kad pu
blika turėtų progos pasi
džiaugti, pasigėrėti vieną kitą 
valandą.

Tur būt ne visiems gerai ži-| 
noma*, kad kiekvienas darbas 
reikalauja pasišventimo, suga- 
btimo ir organizuotumo. Taip 
ir meninis veikimas nuo tų pa
grindinių dėsnių nėra liuosas. 
O kad Toronto lietuvių meni
ninkų tarpe tokių veikėjų yra 
nemažas skaičius, tą aiškiai 
galime matyti iš plataus me
ninio veikimo: Bangos choro, 
kuris susideda veik iš penkių 
desėtkų narių ir rodo stebėti
nus žygius; Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Meninink. Grupės, 
kuri į meninį veikimą yra su
traukus didelį, skaičių kaip 
suaugusių, taip ir jaunuolių.

Cenzo Biuras praneša, jog 
skaitlius japonų gimusių Suv. 
Valstijose pasidaugino nuo 
68,357 (1930 m.) ligi 79,642 
(1940 m.), šie yra piliečiai.

Pagal Cenzo Biurą, buvo 
157,905 japonai Hawaii Saloje 
1940 m., iš kurių 37,353 sve- 
turgimiai (t. y. 23.9%). Japo
nai—vietiniai ir sveturgimiai 
—sudarė 37.3% gyventojų 
skaitlių Hawaiiuose 1940 m.

Dauguma japoniečių ‘šioje 
šalyje randasi prie Pacifiko 
pakraščių.

Paduodame skaičių japonų 
Suv. Valstijose.

Japonai pagal gimimo vie
tas 1940 metais:

«
1940 Japonų Buvo:

‘ Iš viso Gimę konti- Ateiviai 
nentinėse Suv.
Valst. arba jų 
teritorijose ir 
valdomose že

mėse (pil.)
93,717 60,148 33,569
14,565 8,882 5,683
4,071 2,454 1,617
2,734 1,869 865
2,538 766 1,772
2,210 1,381 829

643 390 253
632 412 220
508 281 227

1,191 765 426
FLIS,--COMMON COUNCIL.

metais. Būdama dar 15-kos 
metų jaunuole, jau ji įstojo į 
Socialistų Partiją. Ji yra labai 
populiari New Jersey’s darbi
ninkuose, nes atsidavusiai dė
jo savo pastangas ir energiją 
už gerinimą jų būvio. Ypatin
gai ji daug gelbėjo Passaic’o 
ir Patersono darbininkam jų 
kovose prieš išnaudotojus. Ji 
suorganizavo pirmąjį angliš
kai kalbančių mitingą New 
Yorke Sacco-Vanzetti reikale. 
Ji yra Piliečių Komitete Brow- 
derio išlaisvinimui; o taipgi 
yra centralinio komiteto nare 
Komunistų Partijos Ameriko
je.

Elizabeth Flynn tame “Uni
ty for Victory” masiniame mi
tinge kalbės apie tradicijas 
Abraham’o Lincolno ir V. I. 
Lenino, ryšyje su dabartinėmis 
kovomis už pasaulio išlaisvini
mą. Jos kalboje bus išaiškin
ta, kaip minėtų šviesios atmin
ties vyrų palikimai-tradicijos 
labai daug pasitarnauja išryš
kinimui dabartinio karo prie
žasčių, ir kaip tos tradicijos 
gelbsti mums suburti mūs vi
sas jėgas greitesnei pergalei 
prieš siaubiškąjį fašizmą.

Estradoje su Elizabeth 
Flynn dalyvaus ir William Z. 
Foster, Pirmininkas Komunis
tų Partijos Amerikoje; James 
W. Ford, buvęs K. P. kandi
datas į šios šalies vice-prezi- 
denta ir William Norman, K.

P., N. J. valstijos sekretorius. 
Protarpiais palinksmins susi
rinkusius Mordecai Bauman, 
visoj šalyje pagarsėjęs barito
nas.

Newarkietis.

Raymond, Wash.
Draugų Burtų Jubilėjus. Apsi

vedė Dr. A. Dalinkus
Prieš kiek laiko gavom at

virutę nuo draugų Burtų, už
prašant atvažiuot į svečius. 
Atvirutėje nebuvo minėta, kad 
bus jų 25 metų porinio gyve
nimo sukaktis, bet jau tas 
mums buvo žinoma.

Sausio 10 d. su draugu J. 
Burt sumanėm atlankyt tuos 
draugus. Nors nuo Seattle iki 
Raymond yra apie 132 
mylios, bet manau sau, gal to
liau negalėsim važinėt iš prie
žasties negavimo automobi
liam senių, kurių dabartiniu 
laiku jau trūksta.

Apie 4 valandą vakare, jau 
mes pas draugus Burtus, Ray- 
monde.

Draugė Burtienė ruošia puo
tą : kepa kalakutą ir kitokius 
valgius. Dirba sušilusi, nes ti
kisi daug svečių turėt.

Apie 8 valandą vakare, jau 
buvo pilna stuba svečių—bu
vo 60 asmenų, apsėdusių 3 sta- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Veik diena dienon meni
ninkai sunkiai prakaituoja, be 
to, karts nuo karto visi susi
renka peržvelgti praeities dar
bo vaisių, pasimokinti iš pada
rytų klaidų ir nusistatyti pla
ną ateities veikimui. Toronto 
menininkai yra nusistatę dary
ti tokias peržvalgas kas mė
nesį. Vienas iš tokių masinių 
menininkų susirinkimų buvo 
pereitą sekmadienį.

Režisoriai, J. Mingilas, G. 
Račys ir J. Šinkūnas, išdavė 
raportus, apie perstatytų vei
kalų priruošimą. ?

Sulyg pereito menininkų 
susirinkimo nutarimo, šiame 
susirinkime matėme jau rezul
tatus, tai paskaitą meniniu 
klausimu. Paskaitą laikė drg. 
J. Yla, Liaudies Balso redak
torius, temoje “Drama”, ar
ba, kitaip sakant, kokie skir
tumai yra tarp veikalų: ko
medijų, tragedijų, dramų ir tt.

Paskaitos įvairiomis temo
mis, meniniu klausimu, yra 
nepavaduojamas menininkų 
veikime teoretinio žinojimo 
plėtimas. Kada menininkas 
įgauna daugiau teoretinio su
pratimo, tuomet ir praktikoje 
jam daug lengviau veikti. At
einančiam menininkų susirin
kime apsiėmė laikyti paskaitą 
drg. Matas Guoba.

Veikalų stebėtojas, drg. M. 
Guoba, padarė peržvalgą 
kiekvieno perstatyto veikalo. 
Jis pažymėjo, sulyg savo nuo
monės, numatytus trūkumus ir 
klaidas. Ant drg. M. Guobos 
padarytos peržvalgos išsivystė 
labai sveikos diskusijos, kur 
draugai ir draugės menininkai 
jieškojo būdų, kaip ^iteityje 
prašalinti esančius trūkumus 
ir padarytas klaidas.

Apie veikalus einant kalbai, 
pasirodė, kad drg. J. Yla rašo 
trijų veiksmą operetę. Vienas 
veiksmas jau parašytas. Drg. 
A. Byrąs turi jau parašęs vei
kalą, tik reikalingas perrašy-. 
mas su mašinėle.

L. B.

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

WATERBURY, CONN.
! PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 'j

■i Savininkai Įi

;! 128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn. ;;
i' • <;

Restauracija ir Visokie Gėrimai Į:
J; Geriausi valgiai, puikus patarnavimas I;

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
HSF” Penkių Ka valku Orkestrą Šokiams i;

J; Specialiai prisiruošę priimti svečius <[

Newark, N. J.
Vienykimes Pergalei!

“Visa mūs šalis privalo vie
ningai sutelkti visas savo jė
gas, kad nugalėti plėšikiškas 
“ašies” valstybes. Dabar pas 
mus negali būt vietos kivir- 
čiavimams ir užsivarinėji- 
mams”, pareiškė' Elizabeth 
Gurley Flynn, būsianti princi- 
pialė kalbėtoja “Unity for 
Victory’” masiniam mitingui, 
kuris įvyks sekmadienio popie
tyje, vasario 1, Mosque Teat
re, N'ewark, N. J.

Elizabeth Flynn yra gimusi 
iš airių tautybės tėvų 1890

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-8779.
P. S. SEKITE MCSŲ SPECIALŲ SAVAITES.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Vidunaktinis Sovietų žinių Biuro Pranešimas teige 
Štai Ką:

Sovietinė kariuomenė saus. 19 d. ir toliau stūmė vo
kiečių armiją atgal linkui vakarų.

Priešai kenčia didžius nuostolius. Raudonarmiečių 
vienetai, grumdamiesi pirmyn, užėmė kelias apgyven
tas vietas, tame skaičiuje Vereją, Maskvos apskrityje 
ir Konbrovo, Smolensko apskrityje.

Sovietinės oro jėgos sausio 18 d. sunaikino 8 vokiečių 
tankus, daugiau kaip 550 automobilių ir trokų su ka
reivių reikmenimis, 335 vežimus su amunicija, 13 prieš
lėktuvinių ir kulkasvaidinių pozicijų ir sudaužė tris 
geležinkelio transportus.

Sovietų kariuomenė taip pat susprogdino vokiečių 
amunicijos sandėlį ir gazolino sandėlį; išblaškė ir da
linai sunaikino penkis batalionus vokiečių pėstininkų.

TIK CIO TARYBA SPRgS APIE
VIENYBE SU DARBO FEDERACIJA

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ir Federacijos unijų orga
nizacijos. Sako: “Niekas 
negali manęs parduoti už 
džiabą.”

Dabar CIO pirmininkas 
Murray veda derybas dėl al
gų pakėlimo darbininkams 
vadinamų “mažųjų” plieno 
kompanijų, ir tai esą svar
biau, negu “klausimas susi
taikymo” tarp CIO ir Dar
bo Federacijos, pareiškė 
Murray.

N. Y. Times teigė, kad 
CIO Mainierių Unijos pir
mininkas Lewis ir Federa
cijos Vežėjų Brolijos pirmi
ninkas Daniel Tobin išdirbę 
priimtinas sąlygas Wm. 
Greenui, Darbo Fderacijos 
pirmininkui ir kitiem aukš
tiesiem jos vadam.

Green, į tai atsiliepda
mas, užreiškė, kad jis visiš
kai nieko negirdėjo apie to
kias sąlygas ar jų priėmi
mą. Green sako: “Tas pra
nešimas yra ąiškiai mela
gingas ir labai kenksmin
gas darbininkų vienybei ir 
santaikai. Pasak odamas 
apie slaptus viršininkų susi
tarimus, jis sukelia nuožiū
rą ir nepasitikėjimą ir ken
kia tiems žmonėms, kurie 
(toliau) galės dalyvaut de
rybose dėlei santaikos.”

Tobin sako: “Aš neturė
jau jokio pasitarimo dėl to 
su Lewisu, ir N. Y. Times

Pranešimai Iš Kitur
CLEVELAND, OHIO

LDS 55 kp. stato scenoje teatrą 
“Du Broliai,” Sausio-Jan. 25 d., Lie
tuvių salėje, 6835 Superior Ave. 
Pradžia 4:30 vai. po pietų. Išanksto 
perkant bilietą įžanga 40c, prie du
rų 50c. Tat .įsigykite bilietus iš
anksto. Veikalas yra iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo. Turi labai įspū
dingų scenų. Rengėjai rūpinasi, kad 
veikalas būtų tinkamai perstatytas, 
kad jis patenkintų publiką. Būtinai 
pamatykite jį. — Kiršlys.

(17-18)

WORCESTER, MASS.
Penktadienio vakare, 23 d. Sau- 

sia-Jan., LLD Moterų Kuopa rengia 
shnagų pasilinksminimo vakarėlį 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St. 
Pradžia 7:30 vai. Prašom visų ne
pamiršti atsilankyti. — LLD Mote
rų Kuopa. (17-18)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, Sausio 24 d., kaip 8 

vai. vakare, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St., atsibus HOBOHIEME 
šokiai. Rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 57 kp. jaunuolių kliu- 
bas. Prašome dalyvauti ir paremti 
jaunuolius, kurių tikslas yra įtrauk
ti daugiau jaunimo į LDS. — D. 
Vaitelis. (17-18)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kuopa stato scenoje vei

kalą “Atvažiavo su Kraičiu”. Dvie
jų veiksmų komedija; parašė Senas 
Vincas. Bus perstatyta sekmadienį 
Sausio-Jan. 25 d., Lietuvių salėje, 
243 Front St. Lošimas prasidės 3 
vai. po pietų. Po vaidinimo bus šo
kiai Įžanga 40c, įskaitant taksus. 
Komedija yra labai juokinga, todėl 
kviečiame vietos ir iš apylinkės lie
tuvius ir lietuvaites būti šiame pa
rengime. Neš turėsite malonaus pa
sitenkinimo. — Komisija. (17-19)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio (Jan.) 25 
d., 2-rą valandą po pietų, 143 
Pierce St. Visi nariai dalyvaukite ir 
užsimokėkite duokles. Jau laikas 
mokėti už 1942 metus. — Tureikis.

(16-18) 

pranešimas yra begalinė 
melagystė, kuri tegali tik 
padaryt didžią žalą darbi
ninkų judėjimui”...

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green pakarto
jo, kad jis neatsisako nuo 
vienybės derybų su CIO, bet 
tos derybos turi eiti su už- 
gyrimu Federacijos Pildan
čiosios Tarybos.

Vis Plačiau Vokietijoj 
Plinta Atsišaukimai

Prieš Hitleri
K

Mexico City. — Čionaiti- 
nis vokiečių laikraštis “Lais
voji Vokietija,” leidžiamas 
pabėgėlių nuo Hitlerio, įtal
pino pranešimus, kad Vo
kietijoj kas naktį vis dau
giau paskleidžiama lapelių 
su atsišaukimais prieš Hit
lerį ir karą.

Viename lapelyje buvo at
spausdinta kalba žymaus 
protestonų kunigo Theofi- 
liaus Wurmo, kur jis sako: 
. “Mes jau negalime pasiti
kėti savo (valdžios) vadais. 
Faktai yra prieš juos. Taip 
daug vokiečių žūva, kad net 
baisu.”

Vokietijos darbo unijų la
pelis šaukia visus darbinin
kus: “Atsisakyt dirbt Hit
lerio karui. Jis išplėšė vo
kiečiam darbinirikam visas 
teises. Tik Hitlerio nuver
timas sugrąžins tas teises.” 

Komunistų Partijos pa
skleistas lapelis šaukia: 
“Sunaikint Hitlerį, išlais
vint Vokietiją!

“Hitleris yra ženklas ka
ro ir karo be galo. Hitlerio 
kelias veda mūsų žmones į 
jų išnaikinimą ir į mūsų ša
lies žlugimą.”

Beveik kas naktį Berlyno 
sienos aplipdomos šūkiais ir 
kovos obalsiais prieš nacius. 
Policija stengiasi juos nu
plėšyti pirm išauštant.

Sovietai Pasivarė Pir
myn Možaisko ir Ka

lugos Frontuose
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kontr-ataką su mechani
zuotomis jėgomis į rytus 
nuo Možaisko.

Raudonarmiečiai ir toliau 
žygiavo pirmyn Kalugos 
fronte, Užimdami miestą 
Kondrovo, 8 mylios į šiau
rių vakarus nuo Polotnia- 
nyj Zavod, kurį Sovietai at
kariavo nuo vokiečių pra
eitą sekmadienį.

Vokiečiai praneša, kad 
jie atkariavę nuo Sovietų 
prieplaukos miestą Theodo- 
siją, Krime, bet ar tai tie
sa, ar ne, tatai dar neaiš
ku.

(Pirmiau naciai tvirtino, 
kad Sovietai niekad neatė- 
mę Theodosijos iš vokiečių.)

Nauji Nacių Orlaiviai, Sako, 
Galėsią Pasiekt Ameriką ■
London. — Vienas iš nau

jausių Vokietijos bombane- 
šių, Dornier 217, užkliuvo 
už vielų, nutiestų tarp ap
saugos baliūnų Anglijoje; 
nutrūko jo sparnas, ir bom- 
banešis nukrito žemėn. Ta
da anglai orlaiviniai inžinie
riai ištyrė tą dvimotorinį 
nacių bombanešį ir atrado, 
kad jis gali vienu pradėjimu 
nuskrist apie 4,500 mylių su 
penkiais iki šešių tortų kro
vinių. Tas bombanešis ga
lįs lėkt beveik po 300 mylių 
per valandą.

Manoma, kad naciai pasi
statė tokių bombanešių to
lesniems užpuolimams ant 
Rusijos arba net atakoms 
prieš Jungtines Valstijas. 
Sakoma, kad jie iš savo sto
vyklų užimtoje Franci jos 
dalyje galėtų pasiekt Ame
riką ir, atlikę žygį, sugrįžt 
atgal.

Vokiečiai Reikalauja Dau
giau Vengrą Armijos

Budapest, Vengi., saus. 
19. — Čia atvyko vokiečių 
karo štabo galva gen. Wm. 

.Keitei.
Neoficialiai pranešama, 

kad jis reikalauja daugiau 
vengrų kariuomenės į fron
tą prieš Sovietus. Kiek pir-
miau lankėsi Vengrijoj už
sieninis Italijos ministeris 
Ciano, sakoma, su tokiu pat 
reikalavimu.

Singapore. — Anglai - 
australiečiai sušaudė eilę 
japonų tankų.

Gražus ir Sektinas

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

prastu apdaru .................... $ .60
Ta pati knyga, Celuloido gra

žiu apdaru ...................   1.60
Vainikėiis, maža maldų knygelė .50 
Kantičkos, visokių giesmių

knygelė .............. ;.... ............... 1.75
Katekizmai ir Ministrantūrd........25
Gydyklos nuo Baimės Mirties,

sti daugeliu paveiksiu ................50
Pontsko Piloto Galas ................... 10
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį........10
Kabalas arba Salamono Išmintis .15 
Girtuoklių Gadzinkos ....................15
Tūkstahtis naktų, 1-ma dalis .. .50
Sapnų Knyga, padaryta, su pa

veikslais y.................................. 1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos .35
Mikaldos Pranašavimai ..................25
Istorija Seno ir Naujo Testa

mento, su paveikslais ................25
Sveikata Ligoniams, knygelė,

aprašo visokias žoles, kokios 
kam tinkamos  ......................... 25

Karvės, jų nauda ir kaip pada- . , 
ryti gerus sūrius .................. 25

M. ŽUKAITIS
334 Dean St.

SPENCERPORT, N. Y.

Pavyzdis
Keletas dienų atgal buvau 

pašauktas į namus pas ligo
nį. Miegkambaris, kuriame 
gulėjo ligonis — šviesus ir 
švarus.

Apžiūrėjęs ligonį ir sutei
kęs patarimą rengiausi iš
eiti. Bet mano akys nukry
po į mažą stiklinę šėputę, 
kurioj dailiai, skoningai su
statytos knygos, brošiūros. 
Prie šėputės mažas stalelis, 
o ant jo gulėjo stora dailios 
išvaizdos “scrap book” 
(knyga, į kurią įklijuojama 
visokios iškarpos iš laikraš- 
čių).

Neiškenčiau ir atidariau

Sandelis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių- Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų mėn. re
guliatorius 60c.; Kosulio ir Kokliu
šo Arbata 60c.; Kraujo Valytojas 
60c.; Peršalimo ir Kaiat’o Arbata 
85c.; Trejankos, stambių ir gerų 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo žolės 85c.; Arbata dėl sumen
kimo diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Ligos Arbata 60c.; Inkstų ir Akme
nėlių Arbata 60c.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

LAISVE
.................................    .i.,

“scrapbookės” viršelį. Ir ką 
gi matau? Pirmas užrašas: 
“Tėvams ir Motinoms Žino
tina.” Čia įklijuota kelioli
ka lapų knygos apie kū
dikių maitinimą ir auklėji
mą. Toliau užrašas: “Dai
lė ir Menas.” Dar toliau: 
“Trumpos Tyro Mokslo Ži
nios.” Ir taip visas “šcrap- 
bookas” išdalintas į skyrius 
ir kiekviename skyriuje įkli
juotas iškarpos.

Užvožiau “scrapbooką,” 
žvilgterėjau į šeimyną ir pa
mąsčiau, kad tame “scrap- 
booke” yra sutrauka akade
minio mokslo žinijos: darbo 
žmogui.

Šeimininkė kaip ir padrą
sinta prisiartino prie stik
linės šėputės, atrakino ir iš
ėmė keturias brošiuraites ir 
dvi knygeles. “Štai, daktare, 
jūs mums patarėt įsigyti 
šias knygeles ir atydžiai 
perskaityti. Įsigijom ir per- 
skaitėm.” Tai buvo: 1) Dr. 
J. Kaškiaučiaus “Alkoholis,” 
2) “Saugokitės Vėžio,” 3) 
“Laiškai iš Lietuvos,” 4) 
“Vienykimės Sutriuškini
mui Hitlerizmo,” 5) “Išda
vikai” ir 6) “Sovietų Mote
rys.”

Man norėtųsi žinoti: ar 
daug tokių lietuviškų šeimų 
randasi Amerikoj? Jei kas 
apie tokias tvarkingas šei
mas žinote, praneškite vi
suomenei.

Dr A. L. Graičūnas.

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA 

VILNIES 
KALENDORIUS

1942 METAMS

Prirengė L. JONIKAS

Duodame nuolaidų platintojams

KAINA 25 CENTAI

Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

CHARLES J. ROMAN :
(RAMANAUSKAS) •

Raymond, Wash.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

lūs draugų ir pažįstamų. Gė
rimų ir valgių visiem užtekti
nai,—svečiai linksminosi iki 3 
vai. ryto.

Iš Aberdeen dalyvavo drau
gai Grybai, Staliūnai ir J. Dai- 
linskas. Buvo labai malonu 
pasikalbėt su draugais, nors 
nekuriuos teko pirmą kartą 
pasitikt. O kas svarbiausia, tai 
buvo žingeidu girdėt, kaip 
žmonės diskusuoja dabartinius 
gyvenimo įvykius. Diskusijoje 
ir laikraščių turinį. Būrelis 
vienoj kertėj kalba, klausia, 
kokį draugas laikraštį skai
tai ? Kitas atsako skaitąs Bos
tono “Keleivį”. O kitas sako: 
“Tai skaitai darbininkų prie
šą, o pats esi darbininkas”, ir 
t.t. Tačiau didžiuma Raymon- 
do lietuvių skaito “Vilnį” ir 
“Laisvę”. Yra pagirtina, kad 
kad žmonės atskiria gerą nuo 
blogo.

Kitas, buvo man malonu 
pasikalbėt su senais mano 
draugais, kurie dirbo anglių 
kasyklose tuo laiku, kada ir 
aš buvau angliakasiu, gyvenau 
apie Wilkes Barre, Pa.

Po vakarienei, Povilas Gry
bas parinko aukų dėl Amer. 
Raudonojo Kryžiaus. Surinko 
kaip girdėjau, apie $25. Kur 
pirmeivių grupės susirenka,

Garsinkitės savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”!

LAIDOTUVIŲ •
DIREKTORIUS ♦

4* 4’ ®
Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar JJ 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- • 
derniškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- • 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •
•

1113 Mt. Vernon St ;
Philadelphia, Pa. •
TelėloiiaŠ fcoplar 4110 •

lemu 

vis yra koks pažangus darbas 
padaromas.

Dabar, kėli žodžiai apie 
draugus Burtus.

Draugas Antanas ir Marijo
na Burtai yra pirmoj eilėj dąr- 
bininkų judėjime f kada būna 
koks parengimas, tai draugai 
Burtai vis yra pirmutiniai prie 
visokių darbų, ir yra nenuils
tanti darbuotojai tarp vietinių 
lietuvių.

Tai už tai jie turėjo tiek 
daug svečių jų 25 metų pori
nio gyvenimo sukaktį minint. 
Jų draugai juos gražiai atjau
tė, suteikdami daug gražių do
vanėlių atminčiai.

Linkini draugams Burtams 
ilgo gyvenimo, sulaukti 50 me
tų sukaktuvių! Džiaugiuos aš, 
gerbiami draugai, ir linkiu 
jum darbuotis visuomenei, 
kaip kad lig šiol dirbote !

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

0--------------------------------------------- S

Sumner-Hart Liquor Store
132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

t .‘JSoi'r. V įį. w.'S’C

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 

ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

PRISTATOME Į NAMUS.
Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

36-40 Stagg St.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

VARPO KEPTUVE
Tel. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Parėm Yra Skaniausi

THE BAKERS'Varpo 
Keptuvo 

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečiu, Čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Pui
kiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, 
Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų parfeikaldvlmo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDE KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

geriausios rūšies rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių Į

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne'už išrėdymą

<««»!,» «»»>) 

JUNIOR LABEL

Penktas pu&Iapfe

Sausio 4 d. Raymonde apsi
vedė jaunas profesionalas, Dr. 
Albert Dalinkus. Jaunas Da- 
linkus dar tik 26 metų am
žiaus, bet pereitą metą baigė 
mokslą ir dabar dirba ligoni
nėj Spokane, Wash. Apie lie
pos mėnesį ketina atvažiuot į 
Seattle ligoninę dirbt. Labai 
būt linksma turėt lietuvį dak
tarą mūs mieste. Jis gražiai 
vartoja lietuvišką kalbą. Jo 
seni tėveliai daug padėjo iš- 
kaščių ir vargo, kol išleido sa
vo sūnų mokslam Garbė drau
gams Dalinkams už jų pasi
darbavimą !

M. Baltrušaitis.

F. W. Skolins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas 'laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Unijos Veiks Bendrai Raudonojo 

Kryžiaus Kampanijoj
Po uniją susitarimo bend- tvistų 

ram veikimui pereita šeštadie
nį pirmu bendru darbu pa
skelbta bendras visu miesto 
CIO, AFL ir nepriklausomu 
unijų vajus už sukėlimą mi- 
liono dolerių Amerikos Rau
donajam Kryžiui.

Pravedimui unijistuose ir 
unijų 'Simpatikuose šio vajaus, 
pereitą pirmadienį įsteigta ko
mitetas iš devynių, į kurį įei
na CIO ir AFL centralinių ta
rybų paskirti atstovai, taip pat 
atstovai nuo Gelžkeliečių Bro
lijų ir kitų nepriklausomų le
galių unijų. Komiteto sudary
mo konferencijoj, Luchow 
Restaurane, 110 E. 14th St., 
New Yorke, dalyvavo Leon 
Frazier, Baud. Kryžiaus šios 
kampanijos vedimo generalis 
pirmininkas, ir eilė kitų R. K. 
viršininkų.

Unijų komitetas nusistatė 
sukelti per unijas $1,000,000, 
kaipo dalį New Yorko miesto 
$7,330,000 kvotos nacionalia- 
me vajuje už sukėlimą $50,- 
000,000 Am. Raudonojo Kry
žiaus karo pagalbos fondui.

Vincent J. Ferris, iš spaus
tuvininkų tarybos, vienas iš 
AFL atstovų, paskirtas unijų 
komiteto pirmininku. Kiti iš 
AFL į komitetą įeina seka
mi : Bert Kirkman iš Elek-

Lokalo 3-čio, Harry 
Greenberg ir Nathaniel Min
k-off iš sukniasiuvių unijos. 
Iš CIO įeina: Clifford P. Mc
Avoy, įstatymdavystei atsto
vas; Abraham Flaxer iš val
diškų įstaigų darb. unijos, Jo
seph Curran iš CIO centralės 
tarybos ir Louis Hollander iš 
Amalgameitų J. Tarybos. Iš 
neprigulmingų įėjo Frank Co
lumbus nuo Locomotyvų, Inži
nierių ir Pečkurių Brolijos, ir 
John Ronan nuo Consolidated 
Edison darbininkų.

Pasitarime McAvoy iškėlė 
klausimą negrų diskriminaci
jos. Jis sakė, unijos nusiunčia 
negrų ii- baltų darbininkų gru
pes aukauti kraujo apsigyni
mo reikalams, bet negrai dar
bininkai būna atmetami. Dis
kusijose p. Frazier, Raudonojo 
Kryžiaus atstovas, sutiko, kad 
mokslišku atžvilgiu nėra pa
mato diskriminuoti negrus ir 
kad tai esąs “aiškus sentimen
to klausimas.”

Frazier sutiko paskelbti, 
jog negrai daugiau nebūsią 
diskriminuojami davimo krau
jo karo pagalbai ir kad jis 
reikalaus Raudonojo Kryžiaus 
viršininkų, kad ta politika bū
tų priimta abelnoje R. K. veik
loje.

Šaukia Viso Miesto Konferenciją 
Už Browderio Išlaisvinimą

Vaduojantis tarimais nacio- 
\nalės konferencijos, įvykusios 

pereitą sekmadienį, New Yor
ke, didžiojo New Yorko Pilie
čių Komitetas Išlaisvinimui 
Earl Browderio šaukia viso 
miesto organizacijų konferen
ciją šį šeštadienį, viešbutyje 
Picadilly, 227 West 45th St., 
New Yorke. Pradžia 1:30’po 
pietų.

Rockwell Kent, žymusis 
Amerikos artistas, minėto ko
miteto . pirmininkas, skelbia, 
jog konferencija susidės iš Pi
liečių Komiteto narių ir iš 
Vadų bei atstovų visų tų or
ganizacijų, kurios užgiria ju
dėjimą už išlaisvinimą įkai
tinto priešfašistinio judėjimo 
vado.

žodžiu, konferencijon kvie
čiama visos unijos, pašalpinės, 
religinės, p r o f e s i onališkos, 
kultūrinės ir pilietinės organi
zacijos.

Viename New Yorko Mies
te, kaip nurodo Piliečių Komi
teto pirmininkas, arti 600,000 
unijistų pasisakė už prašan
čias Browderj išlaisvinti rezo
liucijas, desėtkai tūkstančių

"LAISVES"
BAZARAS

Artinasi “Laisves” Baza- 
ras. Laukiame dovanų. 
Tikimės šiemet daugiau 

ir stambesnių dovanų, ne- 
■; gu kitais metais.
; Šiemet Labiau Reika

linga Dienraščiui
Parama

Viskam brangstant, 
Įj dienraščiui darosi sun- 

kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 

h rūpintis finansine pagelba. 
•H •

BAZARAS BUS

: Vasario-February
: 20,21, 22 ir 23
j! Central Palace Salėje

18 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

pasirašė peticijas.
šeštadienį įvyksianti konfe

rencija sudarys naujus pla- 
'nus, kuriais bus pasmarkinta 
kampanija, kad tasai žymus 
antifašistas būtų kuogreičiau- 

!sia išlaisvintas ir vėl užimtų 
savo vietą kovotojų prieš fa
šizmą vadovybėje.

L. K. N.

Įdomi Paskaita Apie 
Architektūrą Jau 

Netoli
Ketvirtadienio vakare, sau

sio 22 d., 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje įvyks an
tra pianisto - kompozitoriaus 
Vytauto Bacevičiaus paskaita 
apie grožį, temoje: “Parodo
moji Paskaita visų Architek
tūros stilių klausimu.” ši pa
skaita bus populiari, visiems 
suprantama. Bacevičius prie 
aiškinimų duos ir vaizdus, pa
veikslus įvairių architektūros 
stilių.

Tad, nepraleiskite šios pro
gos, visi dalyvaukite. Įžanga 
tik 25c.

LMS K. Komisija.

Mašinų Vairuotojai Turi
Žiūrėt ir Aukštyn '

Kiekvienas auto mašinos 
vairuotojas-draiveris žino, jog 
jis privalo žiūrėt ir matyt toli 
ir plačiai. Bet ne kiekvienam 
ateina galvon, kad jis turi 
matyt ir kas dedasi aukštai.

Tūlas draiveris, pavardės 
neteko sužinoti, vairuodamas 
didelį ir aukštą troką kaip 
tik tą ir užsimiršo. Jo vežimo 
viršus užkabino ir nutraukė 
elektros vielas prie Rush ir 
Grand St., Maspethe, pereito 
pirmadienio vakarą, grįžimo 
iš darbo laiku. Iš tos priežas
ties gatvekariais važiavimas 
buvo ilgam sulaikytas ir tūks
tančiai žmonių pavėlavo pa
siekti savo kelionės tikslą.
__________ A. B.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie gene

ravo namų darbo ir patarnavimui 
lengvais valgiais. Baltinių skalbt ne
reikia. Guolis, valgis ir gera mo
kestis. Reikalinga gerų referęnsų. 
Telefonas Pr. 2-0725. Antrašas: 362 
Crown St., Brooklyn, N. Y. (16-18)

Atvyks Daug Tolimų 
n v* Svečių

Dienraščio “Laisvės” ban
knote, kuris įvyks Grand Pa
radise Ballroom, 318 Grand 
St., Brooklyne, vasario 1-mą, 
turėsime daug svečių iš aplin
kinių valstijų. Nemažai drau
gų jau turi nusipirkę “Lais
vės” bankieto tikietus.

J. Valenčius, gyvenantis 
Stratford, Conn., nusipirko 
sau tikietą ir paėmė daugiau, 
platinimui. Mes gerai žinome, 
kad iš Bridgeport/), Now Ha
ven ir kitų Conn, valstijos 
miestų, ir miestelių mūsų dien
raščio rėmėjai stropiai rengia
si dalyvauti “Laisvės” dalinin
kų suvažiavime ir bankiete.

Kaimietis.

Tiria Daktaro Mirties 
Priežastį

Distrikto prokuroras įsakė 
pravesti tyrimą visų daktarų, 
slaugių ir patarnautojų, buvu
sių pareigose Bellevue Ligo
ninės proto ligonių skyriuje' 
pereitą šeštadienį sąryšyje su, 
mirtimi ligonio Dr. Allyn King 
Foster, Jr. Jo gerklė trūkus.

Foster, operacijų daktaras, 
buvo ten nuvežtas sausio 12-tą 
policistui atradus jį betiksliai 
vaikščiojant gatvėmis, nesu
kalbamą, mažai apsivilkusį. 
Padėjus ligoninėn, sakoma, 
laikais būdavę sunku jį suval
dyti ir jis buvęs vesrtinai mai
tinamas. •»

Sužinojus apie jo mirtį, 
žmona pareikalavo tyrinėjimo. 
Ji sakė, kad šeimos draugas 
atlankęs jos vyrą pereitą šeš
tadienį ir dar tebebuvęs kita
me ligoninės skyriuje klausi
nėti galimybių jį paliuosuoti, 
kaip jam buvę pranešta apie 
daktaro mirtį.

Žada Tapti “Laisvės” 
Skaitytoja

Pereitą sekmadienį suėjau 
brooklynietę II. Lipsky-Lips- 
kienę, kuri šių žodžių rašyto
jui motiniškai aimanavo, kad 
jos sūnus Vladas, kuris jau 
virš pusantrų metų, liuosnoriai 
tarnauja Dėdės Šamo armijoj, 
gavęs įsakymą “pasirengti ke
lionei.”

Kur ir kaip reikės keliauti 
—nežinia, nes tokie dalykai, 
dėl visiems žinomų priežasčių, 
neskelbiami.

Helen Lipskienė nusiskundė 
mažai turinti progos pastaruo
ju laiku sueiti su lietuviais, 
bet ji mananti užsiprenume
ruoti dienraštį “Laisvę” ir pla
čiau susipažinti su progresy
vių lietuvių judėjimu.

Šių žodžių rašytojas linki 
mūs būsimai dienraščio skai
tytojai H. L. nesunkiai pergy
venti jos motinišką r širdperšą 
dėl sūnaus, o jos sūnui Vladui, 
—atlikus didžiąją savo šaliai 
pareigą,—laimingai ir svei
kam grįžti pas savo mylimą 
motinėlę.

Matęs Ašaras.

Kailiasiuviai Remia Visus 
Mūsų Talkininkus

Kailiasiuvių Unijos Jungti
nė Taryba rengia koncertą ir 
šokius vasario 6-tą, Webster 
Hąll, New Yorke. Pramogos 
pelną paskelbė būsiant pada
lintu lygiomis Rusijos, Angli
jos ir Chinijos karo pagalbai. 
Vakaro garbės svečiu pakvies
tas ir sutikęs atsilankyti akto
rius Lionei Stander, scenos ir 
judžių žvaigždė.

Devynių Valandų Streiku
Gavo Sutartį '

Pereitą pirmadienį iškilęs 
streikas prieš Empire Viešbu-
tį, 63rd St. ir Broadway, N. 
Y., ta pačia diena ir užsibaigė 
viešbučio savininkams sutikus 
pasirašyti sutartį arba perduo
ti ginčijamus klausimus arbi- 
tratoriui.

Streikas buvo kilęs viešbu
čio vedėjams atkartotinai at
sisakant tartis, nors New Yor
ko Viešbučių Unijos Taryba, 
AFL, seniai buvo pripažinta 
teisėta atstove šimtui ten dir
bančių darbininkų.

Kiekvienas prisidėkime kuo 
nors ir kaip nors laimėti šį 
nuožmųjį karą! . . .

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs
Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai. vak.

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas

JONAS ORMANAS
žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan

čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Draugijos, tuose miestuose, kur girdisi Laisvės 
Radio Programa turite per ją paskelbti draugijų 
parengimus.

Reikale pasiskelbimų per 
ar dėl programos pildymo, 
adresu:

Laisvės Radio Programą 
prašome kreiptis šiuom

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

aiiiSM
SKELBKITCS “LAISVĖJE

Scenos Šokių Vakaras 
Rusijos Karo Pagalbai

Rusijai Karo Pagalbos šo
kėjų Komitetas, rengia scenos 
šokių vakarą Carnegie Hali, 
vasario 27-tą, tikslu paremt 
Sovietų Sąjungos kovotojus.

Kad vakaras bus įdomus, 
rodo tas faktas, jog jau pir
mame apsiėmusių artistų sąra
še matome tokius talentus, 
kaip Paul Draper ir Rockett- 
tes. Komitetą sudaro naciona- 
liai paskilbę šokių artistai.

CIO Unija Gavo Sutartį 
Su Garsinimų Firma

Knygų ir žurnalų Gildijos 
Lokalas 18, CIO, pasirašė nau
ją sutartį su New York Sub
way Advertising Co. Skelbimų 
po subves išdėstytojai gavo 
uždaros šapos sąlygas, samdy
mą per uniją, užtikrinimą pa
stoviai darbo, dvi savaites 
vakacijų su alga, dešimts ap
mokamų dienų laike ligos, de- 
vynius šventadienius su alga 
ir 40 valandų darbo savaitę. 
Taipgi nustatyta pakeliama 
minimum mokestis. Sutartis 
galios 3 metus.

“susirinkimai
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Pil. Kliubo biznio 
skyriaus susirinkimas įvyks penkta
dienio vakare, Sausio-Jan. 23 d. 
Kliubo salėje, 280 Union Avė. Visi 
Kliubo nariai būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes yra svarbių 
dalykų aptarimui. — Sekr. Frank 
Vaitukaitis. (17-18)

Richmond Hill ir E. New York
Trečiadienį, 21 d. sausio, 8 vai. 

vakare, Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė., įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Na
riai, kurie tik galite, malonėkite da
lyvauti, nes šis susirinkimas bus 
metinis, reikės rinkti kuopos val
dybą. Yra ir kitokių reikalų. — V. 
Paukštys. (16-17)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622 i

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. ?

Tel. EVergreen 8-7179 ;

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
' Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

★ LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHZEIdAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

j?

| LORIMER RESTAURACIJA ?
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name Bb

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
arba Tisų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRŲ-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

)

a

ĮŽANGA 

$1.50 
Asmeniui

PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c. —į’ '

Įskaitant foderalės valdžios taksus

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
Tuojau įsigykite bilietus, 

nes jau labai trumpas 
laikas

Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankietas prasidės 6-tą valandą vakare.

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų Ir žalių.

GREEJV STAR BAR & GRILl
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

>

<l>

>

<♦> <♦>
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! <♦>

d)
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TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

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

MATEUSAS SIMONAVICIUS
i

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra- 

, vorų alus ir ėlius.
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai.

9 
dieną iki vėlai.

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508




