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Vienybėje Tysliava džiau
giasi : “Amerikos Lietuvių Sei
mas yra gavęs 6,500 dolerių 
aukų Lietuvos vadavimo akci
jai.”

Pusėtinai didelė krūva do-

KRISLAI
Ar Duos Lietuvai nors 

Šimtinę?
Visai Naujas Planas.
Rems Lietuvos Žydus.
Vėl Didelė Ruoša.
Jam Irgi Nepatinka.

Rašo A. BIMBA
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Geriausi Lietuvos vaduoto
jai yra tie tūkstančiai lietuvių, 
kurie sudaro Raudonosios Ar
mijos lietuviškuosius pulkus.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas dabar ruošia trečią 
siuntinį dovanų tiems kovoto
jams.

Lauksime, kad Tysliavos sei
mo išrinktas “Vyriausias Vyk
domasis Komitetas” prisidėtų 
nors su viena šimtine. Dovanų 
persiuntimas nieko nekaštuos.

Kariams labai gera dovana 
yra amerikoniški cigaretai. 
Mes lietuviams kovūnams siun
čiame cigaretų už visą tūkstan
tį dolerių.

Tikėtis tik vieno šimto do
lerių dėl cigaretų nuo brolių 
tautininkų visai nedaug. . .

*

Vienybėj 
Tysliava

(vas. 
taipgi

lietuvių seime
delegatų...” 

seimo vadai

Toje pačioj
11) tas pats 
sako:

“Amerikos 
dalyvavo 404

Betgi fašistų 
gyrėsi, kad jie turi 500 daly
vių. Tai kur sudilo visas šim
tas ?

Antra, seimo vadai sakė sei
mas turi tiek “dalyvių,” o Tys
liava sako “delegatų.”

Dalyviu gali būti bile kas, 
o delegatu gali būti tiktai or
ganizacijos išrinktas atstovas.

Tokių atstovų tasai “seimas” 
neturėjo. Tai kam Tysliava 
tuos dalyvius pavertė delega
tais ?

patinka sekamas V. 
parašytas Vilnyje 
ir aš jį paskolinu 

Andrulis

Man
Andrulio 
“krislas” 
mūsų skaitytojams, 
sako:

Kun.
“Maldos 
torius,”

Pr. Aukštakalnis, 
Apaštalavimo direk- 
taipjau susirūpino 

Lietuvos likimu. Ne nacių ver
giama Lietuva jam rūpi. Jis 

.sako, “Lietuvai gręsia mirties 
smūgis,” nes SSSR kariuome
nė veja pavergėjus iš Lietuvos. 

Fašizmui smūgį šis kunigas 
skaito Lietuvai smūgiu.

direkto-Ką gi “apaštalų 
rius” siūlo daryti?

Užpirkti mišias.
Jis sako, Amerikoj yra 100 

lietuviškų parapijų. Jei visos 
užpirks po 4 mišias, tai 400 
mišių bus prieš Sovietų kariuo
menės ėjimą Lietuvon.

Kokia “galybė!”

Ame-

sukelti 
sušelpi-

leidžia 
an-

Amerikoje gyvuoja 
rican Federation for Lithuan
ian Jews. Ji pernai laikė su
važiavimą ir nutarė 
pusę milijono dolerių 
mui Lietuvos žydų.

Federacija taipgi
žurnalą “Lithuanian Jew. 
glų ir žydų kalbose.

Jokia kita žmonių grupė 
tiek nenukenčia nuo šio karo 
ir fašizmo, kaip žydai. Gerai, 
kad Amerikos lietuviški žydai 
susirūpino savo brolią likimu 
Lietuvoje.

Jau visai arti dienraščio 
Laisvės bazaras. Tai bus pra
džioje kovo mėnesio — 3, 4 ir 
5 dienomis.

Didelis darbas, didelė ruo
ša. Visi geros valios laisvie- 
čiai prašomi bazarą paremti.
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

Raudonoji Armija Atėmė 
Iš Nacių Šepetovką, Labai 
Svarbų Gelžkelių Mazgą

London. —Raudonoji Ar
mija atkariavo nuo vokie
čių Šepetovkos miestą su 
penkių svarbių geležinkelių 
mazgu, 155 mylios į vaka
rus nuo Kijevo ir tik apie 
25 mylios nuo senojo rube
žiaus, kuris iki 1939 m. ru
dens ėjo tarp Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos.

Šepetovkoje susijungia 
geležinkeliai, einantieji į 
Varšavą, Tarnopolį, Bessa- 
rabiją, Rumuniją, Odessa, 
Kaukazą, Berdičevą, Žito- 
mirą ir kt.

Šepetovka, 20,000 gyven
tojų miestas, buvo pavers
tas į galingą nacių tvirtu
mą. Per šepetovkos geležiu-

Meluoja Suomija, Būk Ji 
Tik Pati Sau Kariauja, 

Sako Naciai
Stockholm. — Švedų ko

respondentai iš Berlyno 
praneša, kad nacių dienraš
tis Deutsche Allgemeine 
Zeitung piktai užginčijo 
Suomijos(Finliandijos) val
dovų pasakojimus, kurie 
šneka, būk Suomija pati 
savarankiai ir nepriklauso
mai nuo vokiečių vedantį 
karą prieš Sovietus, esą, tik 
savo reikalus tegindama.

Tokios suomių valdovų 
pasakos yra melagingos ir 
suktai iškraipo tikrąjį da
lykų stovį, kaip rašo mini
mas hitlerininkų laikraštis. 
Panašiai atsiliepia ir kiti 
nacių laikraščiai apie tas 
Suomijos valdovų šnekas.

Berlyno propagandos ir 
užsienių reikalų ministeri
jos įspėjo Suomiją, kad jai 
telieka pasirinkti tiktai vie
nas kelias iš dviejų; esą, 
Suomija, turi galutinai “nu
siteikti linkui Europos” (at
sieit, laikytis su naciais) 
arba “nusižudyti.”

“Nusižudyti” čia reiškia, 
kad jeigu Suomija eitų tal
kon su Sovietų Sąjunga, tai 
vokiečiai visiškai užgrobtų 
Suomiją ir iš jos žemės tę
stų karą prieš Sovietus, 
kaip sako telefoninis prane
šimas *New Yorko Times’ui.

Washington. — šiemet 
nepadaugės sviesto.

O ypatingai brooklyniečiai 
gali bazarą paremti jame skai
tlingai visas tris dienas daly
vaudami.

Keleiviui irgi baisiai nepa
tinka Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos nutarimas 
praplėsti sąjunginių respubli
kų teises. Tai esanti tik ap
gavystė.

Viskas, kas ateina ne iš 
Berlyno, Keleiviui atrodo ap
gavyste.

kelių mazgą vokiečiai įga
bendavo ir daugumą savo 
kariuomenės į Ukrainos 
frontą.

KALININAS NUMATO 
PERGALĘ ŠIEMET

London. — Sovietų Aukš
čiausios Tarybos pirminin
kas Michailas Kalininas pa
reiškė grupei darbininkų: •

“Aš manau, jog šiemet 
mes kirsime galutinąjį smū
gį vokiečiams fašistams įsi
veržėliams ir visiškai apva
lysime Sovietų Sąjungos že
mę nuo priešų.”

Šį Kalinino pareiškimą 
paskelbė Maskvos radijas.'

Virš 1,500 Amerikos 
Lėktuvų Bombardavo 

Nacius Vokietijoj
London. — šeštadienio 

žiniomis, daugiau kaip pus
antro tūkstančio Amerikos 
bombanešių ir lengvųjų lėk
tuvų atakavo Frankfurtą ir 
kitus karinius taikinius va
karinėje Vokietijoje ir šiau
rinėje Franci j oje.

Frankfurtas yra strate
ginis geležinkelių mazgas ir 
chemikalų, lėktuvų ir kitų 
•karo dirbinių centras.

Per dieną buvo nušauta 
37 vokiečių lėktuvai. Ame
rikiečiai neteko penkių di
džiųjų bombanešių ir 14 
lengvųjų lėktuvų, o anglai 
nustojo vieno lėktuvo.

Per dvi dienas oro mū
šiuose virš Vokietijos buvo 
sunaikinta bent 125 nacių 
lėktuvai, o gal net 133.
POPIEŽIAUSPILISPAVERS- 

TA I NACIŲ CENTRA
London. — Vokiečių ka

riuomenė susikraustė į ka
rališką popiežiaus vasaroji
mo vietą Castle Gandolfo 
pilį ir pavertė ją į savo gin
kluotą stovyklą. Anglai- 
amerikiečiai, todėl, rengiasi 
bombarduot šią pilį.

Lenkų Laikraštis Londone Plūdo Sovietus; Nepaisė
Anglų Valdžios Įspėjimų; Todėl Tapo Uždarytas

London. — Anglijos vy
riausybė uždarė čionaitinį 
lenkų savaitraštį Wiadomo
sci Polskie, kuris šiurkščiai 
užsipuldinėjb Sovietų Są
jungą, kurstydamas kitus 
talkininkus prieš ją. O jis 
buvo kaip ir oficialis laik
raštis emigracinės lenkų 
valdžios.

Anglijos žinių ministeris 
Brendan Bracken kelis kar
tus asmeniškai įspėjo to 
laikraščio leidėjus ir redak
torius, kad sustabdytų savo

•L

LIETUVOS PARTIZANAI 
SMOGĖ VOKIEČIAMS 

KAUNE IR VILNIUJ

Talkininkai Pastiprinti į 
Pietus nuo Romos; Truputį 

Laimi ir Cassino Mieste
WASHINGTON. — Maskvos radijas praeitą penkta- 

dienį davė šitokį pranešimą apie Lietuvos partizanų žy
gius prieš vokiečius:

Lietuvos partizanų grupė įsiveržė į Vilniaus miestą ir 
padegė vieną didelį karinį priešų sandėlį.

Partizanai, veikią Kauno miesto srityje, nuvertė 
nuo bėgių keturis vokiečių kariuomenės traukinius, su
sprogdino penkis jų sandėlius ir eilėje vietų sunaikino 
geležinkelio liniją, šie tarybiniai patrijotai užmušė na
cių policijos komandantą ir kelis kitus vokiečių oficie- 
rius.

Smetonos Lavonas 
Išmestas iš Kata

liku Kapiniu
Cleveland, Ohio. — Sme

tonos lavonas tapo paimtas 
ir pašalintas iš Kalvarijos 
katalikiškųjų kapinių ir nu
vežtas į Knolwood kapines.

Smetonos'šalininkai šitaip 
aiškina priežastį, del kurios 
išmestas jo lavonas iš kata
likų kapinių. Girdi, kapinių 
koplyčioje, kur buvo padė
tas Smetonos lavonas, nie
kam kitam esą nevalia kal- 

Churchillo Susirašinėjimas su 
Stalinu dėlei Lenkijos

London. — Pranešama, Sąjungos. Sovietai tada pa
reiškė, jog šiuo laiku nieko 
gero neišeitų iš tos tarpi- 
ninkystės, ypač atsižvel
giant į reakcinius ir prieši
škus lenkų valdininkus.

Mikolaičiko Kelionė 
Atidėliojama

•Emigracinės lenkų val
džios ministeris pirminin
kas Stan. Mikolaičikas jau 
gana seniai pasigarsino, 
kad jis keliausiąs Amerikon 
pasikalbėti su prez. Roose- 
veltu. Spaudos pranešimai 
sakė, kad Mikolaičikas iš- 
dėstysiąs prezidentui, ko
dėl Vakarinė Ukraina ir 
Vakarinė Baltarusija turin
čios priklausyti Lenkijai.

Bet jo vykimas į Jungti
nes Valstijas buvo atidėlio-

kad anglų ministeris pirmi
ninkas Churchillas parašė 
premjerui Stalinui laišką, 
pageidaudamas gerinti san
tykius tarp Sovietų Sąjun
gos ir emigracinės lenkų 
valdžios. Churchillas pasi
siūlęs tarpininkauti. Stali
nas asmenišku laišku man
dagiai atsakęs Churchillui, 
jog dabartinė lenkų valdžia 
yra tokia priešiška Sovie
tam, kad jie nemato gali
mybės su ja susitarti ar 
kaimyniškai sugyventi.

Sovietų vyriausybė jau 
pirmiau, š. m. sausio 17 d., 
atmetė londoniškės lenkų 
valdžios siūlymą, kad Jung
tinės Valstijos ir Anglija 
tarpininkautų ginčam sprę
sti tarp Lenkijos ir Sovietų 

išsišokimus prieš Sovietus. 
Bet jie vis plūdo Sovietų 
Sąjungą. Ministeris Bra
cken todėl jau viešai seime 
pareiškė pernai birželyje, 
kad anglų valdžia toliau ne
pakęs tokios propagandos 
ateiviškoje spaudoje prieš 
didįjį talkininką. Bet Wia- 
domosci Polskie nekreipė 
dėmesio nei į šį įspėjimą ir 
atakavo Sovietus,. kaip ir 
pirmiau.
• Todėl, pagaliaus, anglų 
vyriausybė ir sustabdė šį 

bėti, kaip tik dvasiškiams, 
o Smetoną atlydėjus koply- 
čion, visi jo “ministerial rė
žė spyčius,” nieko nesiklau
sę.

Q' kiti žmonės skleidžia 
gandus,'bfik‘ Vyskupas suži
nojęs, kad Smetona pats 
nusižudęs, o saužudžiams 
nėra vietos šventose kapinė
se. Tatai mes žinome jau iš 
panašių įvykių Lietuvoje.

laikraštį, kad jis daugiau 
nekiršintų vienų Jungtinių 
Tautų prieš kitas, kaip da
bar sakė Anglijos žinių mi
nisterija.

Iš Polskie Wiadomosci ta
po atimta valdinis leidimas 
ir popierai pirkti ir kitų 
spaustuvės reikmenų įsigy
ti.

Teigiama, jog Sovietų vy
riausybė kelis kartus pro
testavo, kad Anglija duoda 
valią tam lenkų laikraščiui 
taip niekinti Sovietų Sąjun-1

Italija. — Tapo įgabenta 
laivais daugiau anglų-ame
rikiečių kariuomenės, tan
kų ir kitų pabūklų pastip
rint Penktajai talkininkų 
armijai Anzio srity j, į pie
tus nuo Romos. Dalinai 
prasiblaivius orui, jau ge
riau gali veikti ir jų lėktu
vai prieš atakuojančius na
cius. Anglijos ir Amerikos 
karo laivai pylė žmogžudiš
ką ugnį į pajūrines nacių 
pozicijas, kaip pats Berly
nas dejuoja.

Amerikiečiai - anglai at
metė naująsias vokiečių 
atakas. Jų komandierius, 
generolas Clark savo pa
reiškime kariuomenei sako, 
jog talkininkai čia sudavė 
naciams didžių smūgių ir

Sovietai iš Oro Naikins 
Visus Suomijos-Finijos 

Uostų Miestus
Maskva. — čionaitine 

spauda rašo, jog Sovietų la
kūnai triuškins visus Suo
mijos - Finliandijos uostų 
miestus.

Stockholm. — Pranešimai 
iš Suomijos teigia, jog 150 
sovietinių lėktuvų dalyvavo 
bombardavime suomių uos
tamiesčio Kotkos, 75 mylios 
į rytus nuo Helsinkio, Suo
mijos sostinės.

Ant rytojaus vėl nutilo 
suomių radijai. Tai naujo 
bombardavimo ženklas.

London. — Praeitą mene
sį Amerikos lakūnai numė
tė apie 22,000 tonų bombų 
j nacius Vokietijoj ir Itali
joj ir sunaikino 930 vokie
čių lėktuvų.

jamas. New Yorko Times 
korespondentas J. B. Res
ton dėl to rašo:

“Mikolaičiko kelionė į 
Washingtoną dabar tapo 
jau trečiu kartu atidėta, 
nes padėtis šiuo laiku nėra 
tiek pagerėjus, kad būtų 
naudos iš tos jo kelionės.” 

gą ir kurstyti žmones prieš 
k-

Polskie Wiadomosci re
daktorius Noetakowski da
bar, “nustebęs” dėl jo laik
raščio uždarymo, sako, kad 
kiekvienas jo numeris ir 
kiekvienas talpinamas raš
tas buvo iš anksto duoda
mas anglų cenzūrai peržiū
rėti, ir redakcija, girdi, vi
suomet sutikdavus išbrauk
ti viską, ką tik cenzūra pa
tardavo

V

į Ro
gen

maršuoti 
užreiškė

apšlubino priešų jėgas. O 
sekamas anglų-amerikiečių 
žygis tai bus sujungti savo 
jėgas, kovojančias šioje sri
tyje su jėgomis veikiančio
mis Cassino. mieste ir apy
linkėje, ir 
mą, kaip 
Clark.

Cassino
kui, apie 55 mylios į pietus 
nuo Anzio, amerikiečiai co
lis po colio dar truputį pra
sikalė pirmyn, per žiauriau
sias tiesiogines kautynes 
dėl kiekvieno namo, skiepo 
ir griuvėsių akmens.

mieste ir aplin

SOVIETAI PUOLA 
NACIUS LUGOJE

Maskva, vas. 13. — Raų< 
donoji Armija atėmė iš vo
kiečių Bateckaja geležinkę-. 
Iių~ mazgą, į vakarus nua. 
Novgorodo, ir šturmuoja 
priešus Lugos priemies
čiuose, 80 mylių į pietus 
nuo Leningrado. Luga yra 
labai svarbus geležinkelių 
mazgas ir nacių tvirtuma 
prie geležinkelio einančio į 
Pskovą, o pro Pskovą į Bal
tijos kraštus, šiame fronte 
atvaduota nuo hitlerininkų

&

’s u

.< 
dar virš 40 gyvenamųjų 
vietų.

Sovietų kovūnai be palio
vos naikina likučius dešim
ties nacių divizijų, apsuptų 
palei vidurinę Dniepro upes 
tėkmę jau visai siaurame 
ruožte, turinčiame tik 11 
mylių ilgio. Vien čia per 24 
valandas tapo užmušta 4,- 
200 vokiečių ir sudaužyta 
70 jų tankų.

Nauja Lenkų Valdžia 
Atvaduotose Vietose
Maskva.—čionaitine Len

kų Patrijotų Sąjunga įstei
gė laikinąją savo valdžių 
atkariautuose nuo vokiečių 
plotuose į vakarus nuo se
nojo rubežiaus, buvusio 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos iki 1939 m. rudens.

Naujoji valdžia Lenkijai, 
vadinama Tautine Lenkų 
Taryba, yra sudaryta iš 
valstiečių socialistų, Darbi
ninkų Partijos ir kitų de
mokratinių grupių.

p

Washington, Pa.-Mire
Thomas Yanavich

ii

Vasario 11 d. mirė Tho
mas Yanavich, gyvenęs po 
num. 40 McAdam Avenue, 
Washington, Pa. Laidotuvių 
apeigos įvyks šį pirmadie
nį, vas. 14 d. ,
,. Mrs. Thomas Yanavich.
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Politiniai mes darėme klaidų, palaiky
dami Badoglio ir karaliaus Einąnuėlio 
valdžią ir tuo būdu prarasdami pasitikė
jimą plačiosiose Italijos žmonių masėse, 
kurios riekfenčia karaliaus, nekenčia Ba- 
doglio, nekenčia fašizmo.

Militariniai mes darėme Italijoje klai
dų, kad nebuvome ii* nesame užtenkamai 
agresyvūs.

Dabar dėl tų klaidų turime kentėti di
delius nesmagumus ir gal turėsime pa
nešti nemažai nuostolių.

Taip sako tūli laikraščiai, taip sako tū
li radijo komentatoriai.

Tikėkime, kad viskas išeis gerai, kad 
priešas ten bus sumuštas neužilgo, kad 
mūsų narsieji kariai tuoj bus Romo
je kaipo jos užkariautojai, laisvinto j ai.

į'

Padėtis Italijos Frontuose Opi
Tiek, kiek mes turime iš Italijos fron

tų žinių, atrodo, kad ten padėtis labai 
opi, nepasakius kitaip. Pietiniame fron
te, ties Cassino, mes dar vis nepasivaro
me pirmyn, negalime prasimušti pro na
cių tvirtumas. Kai kurie korespondentai 
skelbia, kad mūsų kariuomenė ten galė
tų prasimušti, jei ji išdrįstų paliesti Be
nediktinų klioštorių, bet mūsų karo va
dovybė to nedrįstanti daryti, o tasai pa
statas, klioštorius, esą, stovįs ant kalno, 
strategiškoje vietoje... Bet jei mes ir 
paimsim Cassino, sako vienas korespon
dentas, atsiminkime, kad kelias į Romą 
nebus rožėmis klotas — dar susitiksime 
eilę kitų tvirtumų, panašių į Cassino. 
Taigi dalykai neatrodo labai geri pieti
niame Italijos fronte.

Bet jie dar opesni, gal net kur kas pa- 
vojii.0^sni, 
20 dienų buvo

Iš karto, kai ten mūsų pajėgos buvo 
iškeltos, korespondentai rašė, jog tas vis
kas padaryta vokiečiams nežinant, nesi
tikint ir nelaukiant — viskas buvo dide
lė vokiečiams staigmena. Buvo skelbta ir 
sakyta, kad vokiečiai, jei norės atsilai
kyti, turės traukti savo jėgas iš pietų, 
nuo Cassino, nes iš šiaurių, nuo Romos 
pusės, jie pajėgų negalės prisiųsti, ka
dangi visi keliai tapo sunaikinti mūsų 

n bombomis iš oro. O jei vokiečiai savo 
pajėgų nuo Cassino netrauksią, tai joms 
pasitraukimo į šiaurius kelias būsiąs nu
kirstas ir jie ten būsią sunaikinti.
• Tai buvo iš tikrųjų optimistiškos ži
nios, smagios žinios.

Bet tikrovė parodė ką kitą. Vokiečįai 
prisiuntė pastiprinimų iš šiaurių ir šian
dien, sakoma, jie turį, daugiau kariuo
menės negu mes turime, jie pradeda 
ofensyvą, kuris nežinia, kaip gali baig
tis.

Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, 
. j$ad vokiečiai pasimojo pradėti dar di
desnius puolimus, nepaisydami, kiek 
jiems ten teks paaukoti kareivių.

Vokiečiai, sako korespondentai, yra 
pafeirįžę paaukoti kad ir labai daug Ka
reivių, jei tik jie laimėtų, jei tik jiems 
pavyktų amerikiečius ir anglus nugalėti 

sūmušant arba priverčiant trauktis į 
jūrą, — kitą Dunkirką jie mierija pra
vesti.

Jei vokiečiams taš pavyktų padaryti, 
aišku; jie tuomet, galėtų smarkiai surik
ti ir sustiprinti savo žmoniį moralą, aiš
kindami, kad invazijos Europoje (iš Va- 

' Karų) bijotis nereikią, nes amerikiečiai 
ir anglai nedrįsiu ją realizuoti.

Reikia tikėtis; kad iškeltosios mūšų jė
gos netoli Romos atsilaikys. Reikia tikė
tis, kad josios bus. pastiprintos ir ne tik 
atmuš hitlerininkų ofehsyvą, bet 
pačios pradės ofensyvą ir žygiuos į 
Romą. Kitaip manyti net ir nesinori. Ta
čiau, karo frontuose ne viskas eina pa
gal norus...

K Apie mūsų politiką Italijoje, apie mū
sų frontus toje šalyje šiancien yra daug 
rašoma ir kalbama. Bėvėik kiekvienas 
pripažįsta, kad ten mes padarėme klaidų, 
kad tų klaidų daryta ir tebedaroma nuo 
o laiko, kai Mušsolinio valdžia susmu

ko.

Dw Baidyklės Dviejuose 
Suvažiavimuose

Ypatingą būdą lietuviški kryžiokai pa
sirinko gązdinimui lietuvių Tarybų Są
junga: kaip ūkininkai, įstatydami į ka
napes paukščiams gązdinti baidykles, 
taip jie prieš savo pasekėjus stato “pa
rinktąsias poniutes” gązdinti nuo bolše
vikų.

Pittsburgho konferencijoje jie parsi
traukė tokią baidyklę iš Waterburio 
(Dėvenienę), kuri gązdino, skerečiojosi, 
rėkė, visaip bjauriodama Tarybų Sąjun-
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TUVIU TARYBOS RAŠTINES

f

Sovietų anti-tankinis vienetas prieš vokiečių tankus 
Ukrainos fronte.

i, netoli Romos, kur prieš viri 
buvo iškeltos mūsų pajėgos.

Niujorke andai įvykusiame savo “sei
me” tautininkai - fašistai tokią baidyk
lę parsitraukė iš Clevelando. Čia jau bu
vo aukštesnio laipsnio ponia — buvusio
ji1 Yčienė, o dabar Žiūrienė. Ši taipgi 
drožė kalbą, aiškindama, kaip jai buvo 
sunku gyventi dvare, kuomet Lietuvą 
.aidė patys josios žmonės, kuomet ten 
buvo įvesta tarybinė santvarka.

Sutinkame, poniutei Žiūrienei tarybi
nė santvarka Lietuvoje negalėjo patikti, 
kaip patiko josios kumiečiams arba kaip 
patiko tiems mažažemiams, kurie gavo 
žemės, — o tokių buvo apie 72,000!

Bet argi visiems gali viskas įtikti?
Kuomet Lietuvą valdė galvažudys 

Smetona su savo klika, tuomet Lietuvo
je tokioms, kaip pon. Žiūrienė ir poniu
tė Deveniene, buvo rojus, b milijonams 
— pragaras. Kuomet Lietuvoje įsikūrė 
tarybinė santvarka — viskas pasikeitė. 
Tuomet visiems darbo žmonėms gyveni
mas palėngvėjo, o ponams, parinkti - 
niams, fašistams-galvažudžiams gyveni
mas pasunkėjo.

Aišku, poniutė Žiūrienė gali surasti 
simpatijų, bet jas gali rasti tik tarp sa
viškių, tik tarp fašistų, kurie dar vis ma
no grįžti į Lietuvą ir vėl smetoniškai 
valdyti.

Bet mūsų patarimas joms ir jiems, po
nioms ir ponams: bandykite apsiprasti 
su tuo, ką turite, nes fašizmas Lietuvoje 
negrįš!

SUVAŽIAVIMO DARBŲ KNYGA JAU IŠSIUNTINĖ
TA, — PRAŠOME PLATINTI.

s «

Pagaliau patsai didžiausias Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo nutariniąs gyveniman jau pra
vestas: Suvažiavimo darbai atspausti ir’jau išsiuntinėti. 
Šis leidinys vadinasi “Artinkime Pergalės Dieną,—Dar
bai Demokratinių Lietuvių ŠUvažiūvimo, įvykusio 1943 
m. gruodžo 18-19 dd.” Leidinyj telpa rezoliucijos, svar
besnieji sveikinimai, organizacijų ir jų išrinktųjų atsto
vų vardai, ir kt.

Leidinys turi 36 puslapius, didelio formato, iliustruo
tas Suvažiavimo nuotraukomis.

Kaina 10c. šitos brošiūros išleidimas truputėlį, susi- 
trukdė dėl technikinių spaustuvėje kliūčių (dėl darbinin
kų stokos). Tačiau, atsižiūrint į visūs apystovas, Suva
žiavimo Darbai išėjo gana greit.

Ji išsiųsta -visųpirmiausiai delegatams, — ne visiems, 
bet daugumai. Vieniems išsiųsta po 10, kitiems po 20, 
tretiems po 30 ir net 60 kopijų/atsižiūrint. į kolonijas ir 
kitas aplinkybes.

Be to, į tuos miestelius, iš kurių Suvažiavime nebuvo 
delegatų, išsiuntinėjome pundelius ALDLD kuopų sekre
toriams, prašydami, kad jie brošiūrą išplatintų.

Pasitikime, kad visi gavusieji šią taip svarbią brošiūrą 
išplatins ir gautuosius pinigus prisius Tarybai, kad ji ga
lėtų daugiau literatūros išleisti.

Platinant, reikia žiūrėti, kad brošiūrą gautų ypatingai 
tie, kurie neskaito demokratinės mūsų Spaudos. Kai kur 
mūsų ALDLD kuopos galėtų net iš savo iždų brošiūrą 
nupirkti ir išplatinti.

Platinti ją reikia dabar, tuojau, nes vėliau ji pasens.
Gauti už brošiūrą pinigai reikia, grąžinti Demokratinei 

Amerikos Lietuvių Tarybai, 427 Lorimer St., Brooklyn,

Prieš virš savaitę laiko įvyko D ALT Veikiančiojo Ko
miteto posėdis, kuriame buvo padaryta nemažai svarbių 
nutarimų.

Šito posėdžio protokolas bus išsiuntinėtas kiekvienam 
i Tarybos nariui, kad jis arba ji susipažintų su visa padė
timi, su Tarybos veikla.

Vienas gbras draugas šiomis dienomis prisiuntė mano 
vardu aukų (Money Orderį) ir prašo perduoti pinigus 
“Pundelių Komitetui.”

Aš.jau spaudoje rašiau, kad Pundelių Komiteto dau
giau nebėra, ’— jis likvidavosi. Lietuvos šelpimo darbais 
dabar rūpinasi mūsų Tarybos įkurtas Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas, kuris pasiėmė dirbti visus tuos dar- 
|bus, kuriuos dirbo Pundelių Komitetas. Todėl visos au
kos, visoki daiktai siunčiami sušelpimul nukentėjusių dėl 
karo Lietuvos žmonių, privalo būti siunčiami šiam Ko
mitetui.

Kiekvienas gerai tą įsidėmėkime, kad lengviau galė
tume visi dirbti ir pasekmingiau dirbti.

R. MIZARA, DALT Sekretorius.

DAUGIAU AUKU PRAĖJUSIAM LAIS
VĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI
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Kur Einama?
Tarybų Sąjungos profsąjungų laikraš

tis -“Karas ir Darbininkų Klase” iškelia 
įdomų dalyką. Jis rašo, kad Veikian
tysis Tautų Sąjungos Tarptautinio Dar
bo Ofiso (International Labor Office) 
komitetas į savo šaukiamąją konferen
ciją pakvietė ir fašistinės Suomijos “dar
bo unijas”! Paminėtoji konferencija į- 
vyks š. m. balandžio 20 d. Philndelphijos 
mieste.

“Karas ir Darbininkų Klase” griežtai 
pašisako prieš tokius ILO viršininkų žy
gius. Laikraštis primena:

t. ' . • •

“Yra žinoma, kad Suomija yra kare 
prieš Britaniją. Tuoj sukaks trys metai, 
kai Suomija, susivienijusi su Vokietija, 
veda plėšikišką karą prieš Tarybų Są
jungą. Kaip tuomet galima skaityti Suo
miją tarp ‘neutralių’ kraštų?...”

Konferencija šaukiama tuo tikslu, kad 
apsvarstyti visą eilę klausimų, susijusių 
sU karti, susijusitį su pagalba Hitlerio 
pavergtiems kraštams, susijusių su tuo, 
kaip greičiau šUnaikinti hitlerizmą. Na, 
įr tokion konfėrencijon yra kviečiama 
fašistinė Suomija!

Mes irgi negalime to galvosūkio išriš
ti. Mums tiesiog neaišku, kodėl ILO su
manė kviesti į konferenciją “darbininkų 
atstovus” iš tos šalies, kurią valdo plėši
kiški hitlerininkai ir kuri kariauja prieš 
mūsų talkininkus.

Laikas ir labai laikas tuo reikalu pa
galvoti ir gėdą darančius žingsnius Su
laikyti;

: ■ . ______

Sekanti asmenys, kurie 
negalėjo dalyvauti suvažia
vime, įvykusiame sausig 30 
d., prisiunčia aukų:

Po $3: J. ir K. Žukaus
kai, E. Orange, N. J;, Juo
zas Žemaitis, Brooklyn, N.

Vincas ir Marijona Stul- 
gaičiai, Stoughton, Mass.,

S. Rainard, iš So. Boston, 
Mass, rašo, kad sekamų bo
stoniečių ir apylinkės auko.- 
jusiųjų vardai buvo praleis
ti, nepaskelbti:

D. Jusius, $2.
Po $1: M. Kazlauskas, EI. 

Repšienė, J. Šūkis, P. Žu
kauskienė, drg. Jusienė, 
drg. Šukienė ir V. Vaškie
nė.

Visiems tariame nuoširdų 
ačiū!,

Laisvės Administracija
John Kūniškas. Newark,

ra

Sts:

BŪDAMI PRITRENKTI 
PATYŠ SU SAVIM NESU

SIKALBA
Amerikos redaktoriui ne

patiko generolo Karvelio 
balsas. Jis iš viso abejoja, 
ar Karvelis galėjo taip gra
žiai kalbėti apie Tarybų Są
jungą. Jis rašoL

“Londono laikraščiams 
pradėjo plaukti iš Maskvos 
naujos telegramos, kurios 
siunčiamos lietuvių ir estų 
vardu. Vienos tokių teleg
ramų autorium skelbiamas 
generolas Vladas Karvelis.

“Tiesa, Lietuvos kariuo
menėje buvo tokia pavarde 
generolas. Bet ar jis mate 
jo vardu skelbiamą telegra
mą, tai visai kitas dalykas.”

(Amerika, vas. 11).
Kame čia visa bėda? Ogi 

tame, kad telegrama atėjo 
iš Maskvos per Londoną. 
Laučka negali pasitikėti. 
Jis negali pasitikėti Jungti
nėms Tautoms, neigi jų ži
nių šaltiniais. Nepasitiki 
Londonu, nepasitiki Mask
va. Nepasitiki generolu 
Karveliu, todėl, kad jis va
dovauja lietuviams kovū- 
nams, kurie artėja prie Lie
tuvos ir neša jai išlaisvini
mą iš nacių okupacijos. -

Visa tai, matyt, Laučkai 
baisu ir netikima. Kas kita, 
jeigu kas ateina iš Berlyno 
tiesiai arba per Lisaboną. 
Tada viskas būna gerai ir 
teisinga. Mes dar nepamir- 
šome, kaip Amerika tikėjo 
iš Berlyno pranešimams, a- 
pie Lietuvos “žmonių suki
limą prieš bolševikus” ir 
apie “iškilmingą pasitikimą 
nacių armijos”.

Ne tik generolas Karve
lis Laučkai nebekošernas. 
Visi tie desėtkai tūkstančių 
drąsiųjų Lietuvos sūnų, ku
rie sudaro Raudonosios Ar
mijos lietuviškus pulkus, 
kurie jau taip puikiai pasi
žymėjo rytiniam fronte 
prieš nacius, Amerikos re
daktoriui .atrodo netikimas 
dalykas, tiesiog apgavystė. 
Jis sako:

“Iš Londono pranešama, 
kad britų laikraščiįiosė bu
vo išspausdinta Maskvos kus. 
radijo žinutė, jog Lietuvos 
pulkai einą kartu su Raudo
nąja Armija ir kariaują | 
piieš vokiečius jau nuo va
saros, atsižymėję kovose 
pietuose.

“Kad kariaujama prieš 
vokiečius, kad norima pa
laužti jų imperialistinius 
troškimus, tai tuo tik gali
ma pasidžiaugti, bet iš ki
tos pusės— kiek tuose Rau
don. Armijoj esančiuose 
pulkuose lietuviškumo, tai 
jau kitas klausimas.”

Argi gali būti daug lietu
viškumo pas tuos lietuvius 
jaunuolius, kurie galvas 
guldo ir kraują lieja fron
te, kad naciai būtų sumuš
ti, kad Lietuva būtų išlais
vinta iš vergijos? Laučkos 
supratimu, negali būti ir 
nėra. Jau ne kartą jis tuos 
kovotojus yra išvadinęs iš-

Kas kita su tais kvislin- 
gais, kurie padėjo naciams 
užpulti ir terioti Lietuvą. 
Kas kita su tais, kurie šian
dien dirba nacių aparate 
Lietuvoje.‘Jų Laučka dai’ 
nėra niekur prakeikęs. 
Priešingai, tuos 1941 metų 
niekšus ir nenaudėlius, ku
rie gelbėjo naciams paimti 
Kauną, Laučka yra paskel
bęs herojais, vieninteliais 
tikrais lietuviais.

Be to, ten pat Amerika 
sako:

“Atrodo, kad tūkstančiai 
lietuvių, neturėdami kito 
prasimaitinimo šaltinio, ba
do priversti, galėjo stoti 
į “lietuviškus” pulkus. Bet 
jų dalinių vadovybe — rusų 
rankose. Gal būt, čia iŠ vi
so tik daugiau propagan
dos.”

Taigi, dabar generolas 
Karvelis, generolas Vitkau
skas ir kiti lietuviškų pul
kų vadai, jau pavirto ru
sais! Nebegali jie būti lie
tuviais, Laučkos suprati
mu, jeigu jie vadovauja lie
tuviams, kurie taip didvy
riškai kovoja, kurių tūks
tančiai jau tapo Sovietų vy
riausybės apdovanoti orde- 
nais ir medaliais už puikius 
pasižymėjimus, už drąsą ir 
sugabumą.

Taipgi, matote, jie negali 
būti savanoriai įstoję į 
Raudonosios Armijos lietu
viškus pulkus. Kur tau jie 
stos! Lietuviai nėra toki 
“mulkiai”. Jie1 tik “bado 
verčiami” galėjo stoti ar- 
mijon, imti ginklą ir taip 
gerai kovoti už Jungtines 
Tautas, už Lietuvos išlais
vinimą, kad net tapo apdo
vanoti ordenais ir meda
liais !

Bet su šitokiais piktais 
pronaciškais išvedžiojimais 
ponas Laučka įžeidžia ir iš
niekina visą lietuvių tautą. 
Jis tuomi skelbia, kad lietu
vių tauta negali duoti ir ne
duoda tokių kovūnų, tokių 
pasišventėlių, tokių drąsuo
lių, kaip tie tūkstančiai lie
tuvių jaunuolių, kurie šian
dien sudaro lietuviškus pul-

| PATAISA
Pasirodo, kad telegrama 

mums prisiųstoje Justo Pa
leckio prakalboje bus įsi
skverbus viena kita klaida. 
Kaip jau buvo sakyta, pra
kalba gauta anglų kalboje, 
nors, aišku, Paleckis kalbė
jo Aukščiausio Sovieto po
sėdyje lietuviškai arba ru
siškai. Pora klaidų jau pa
stebėta. Pavyzdžiui, vienoje 
vietoje pasakyta, kad “už
sieninė drąsiosios Lietuvos 
politika pamatiniai buvo 
anti - sovietinė”, o turėjo 
būti “senosios Lietuvos” ir 
t.t. Kitoj vietoje pasakyta, 
“o 1940 metų liepos mėhesį 
smetonininkai ir hitlerinin
kai darė suokalbį dėl užpuo
limo ant sovietinių garni
zonų Lietuvoje” ir t.t., o tu
rėjo būti “1939 mėtų lie
pos tnenesį” ir t.tlos. Bęl ten juos pritikti Jūiigtinlų Valstijų bomberiai. [davikais ir išgamomis.

■■ ■ ' ' . ’

Japonų tavoriniai laivai liepsnoje ir dūrhudsė. Jie 
bandė pristatyti savo armijai reikmėnū aht Guinea sh-



Perdaug Valios Kompanijom
Jungtinių Valstijų vy

riausybė nutarė pravest 
vamzdžius, kuriais būtų 
traukiamas žibalas iš Ara
bijos į rytines Viduržemio 
Jūros pakrantes. Amerikos 
vidaus reikalų ministeris 
Harold L. Ickes praeitą sa
vaitę pranešė, jog valdžia 
ketina tam išleisti 150 mi- 
lionų dolerių. Bet vamzdžių 
ir įvairių reikiamų įrengi
mų naudojimas būtų perve
stas amerikinėms Standard 
Oil ir Texas ir Gulf žibalo 
kompanijoms. Jungtin. Val
stijų vyriausybė neturėtų 
jokio balso toje pramonėje.

Kongresmanas John Cof
fee, demokratas iš Wash- 
ingtono valstijos, todėl kri
tikuoja visišką tų brangių 
įrengimų pervedimą vien 
tik kompanijų žinybon, be 
Amerikos valdžios balso bū
simame jų biznyje.

Jis sako: “Jeigu jau mū
sų valdžia eina į tą įmonę, 
norėdama užtikrint žibalo 
patiekimą po karo, tai mes 
turėtume reikalaut, kad šio 
krašto vyriausybė būtų pri
pažinta partneriu sykiu su 
tomis, kompanijomis. Ang
lijos valdžia yra tokioje 
partnerystėje su savo žiba-

Keistas Tūly Zmoniy 
Protavimas

Dar ir šiomis dienomis 
kai kurie radijo komentato
riai posteringauja, kad esą 
neaiškumų, kodėl dabar vo
kiečiai Sovietų fronte tik 
“traukiasi atgal ir traukia
si”. Ar čia nebus kokio “jų 
sąmokslo su rusais,” kad, 
girdi, padėt naciams at
remt anglus - amerikiečius 
Italijoj? klausia tie radijo 
šnekėtojai.

Tokios jų pasakos supyki
no net brooklyniškį PM 
laikraštį, kuris anaiptol nė
ra Sovietų draugas. Visus 
tų komentatorių gudravi
mus, todėl, PM praeitą tre
čiadienį pavadino vienu žo
džiu “bunk” (reiškia, hum- 
bugas, nesąmonė).

PM pastatė jiems klausi
mą: Kokiais gi sumetimais 
100,000 vokiečių duotųsi So
vietams apsupt juos ir nai
kint į vakarus nuo čerkas- 
sų, Ukrainoje?

Tuo tarpu tikresnėmis 
skaitlinėmis yra apsupta ir 
kaip dalgiu kertama dau
giau negu 200,000 nacių į 
vakarus nuo Nikopolio ir 
Čerkassų. Argi ir ši hitle
rininkų tragedija galėtų 
“pastiprint” vokiečius prieš 
amerikiečius ir anglus, kaip 
kad samprotauja nacių gar
bintojai per radiją?

Sovietų Patyrimai ir 
Talkininkai

Karinis New York Times 
rašytojas Hanson W. Bald
win kritikuoja amerikiečių 
komandierius, kad jie nega
na naudoja sėkminguosius 
Sovietų atrastus kovos bū
dus ir prietaisus.

Jis sako, kad anglai-ame- 
rikiečiai taip pat atsilikę 
nuo vokiečių naudojime ra- 
kietinių lėktuvų.
Anglų ir Jugoslavijos par

tizanų laivai nuskandino 4 
nacių laivus

lo kompanijomis. Jei mūsų 
valdžia būtų partneriu, tai 
galėtų turėti balso toje į- 
monėje ir šiek tiek pelno, o 
reikia žinoti, kad šio kraš
to valdžia imasi net karinio 
riziko ginti tą biznį.

“Jeigu mes būtume part
neriais su tomis kompanijo
mis, kaip kad anglų valdžia 
yra su savo kompanijomis, 
tai mes galėtume pastoti 
kelią mūsiškėms kompani
joms sueiti į karteles (tarp
tautinius trustus), ir tada 
tas žibalas galėtų būti par
davinėjamas visiems lygiai, 
kaip kad žada Atlanto Čar- 
teris.”

Čia kongresmanas Coffee 
turėjo galvoj faktą, jog 
amerikinė Standard Oil 
kompanija turėjo slaptą 
tarptautinio trusto sutartį 
su naciais ir palaikė biznio 
ryšius su Vokietijos chemi
kalų trustu net po to, kai 
Hitleris paskelbė karą 
Jungt. Valstijoms. Tik teis
mas teprivertė šią ameriki
nę žibalo kompaniją ati
dengti- savo valdžiai slap
tus, vokiečių naudojamus 
patentus dirbtinės gumos 
(robo) gaminimui. Ameri
kinė kompanija, turėdama 
tuos patentus, laikė juos 
užgniaužus nuo savo val
džios ir trukdė dirbtinės 
gumos pramonės išvystymą 
Amerikoje, nors šiam kraš
tui būtinai to reikėjo kari
niams tikslams.

Kongr. Coffee nurodė, 
kad jeigu Amerikos valdžia 
nedalyvaus pramonėje žiba
lo, kuriam statys valstybės 
pinigais vamzdžius ir kitus 
įrengimus, tai kompanijos 
trustiškai gal susiriš su ki
tų kraštų žibalo kapitalu ir 
galės sudaryti savotiškus 
nesusipratimus, traukian
čius Ameriką net karan gin
ti pinigų įvesdinimam už 
12,000 mylių nuo Jungtinių 
Valstijų.

Bet kongrese atsirado 
valdžios kritikų ir iš antros 
pusės. Taip antai, republi- 
konas senatorius E. H. 
Moore, vadinamas nepri
klausomas žibalo fabrikan
tas, protestavo, kad, girdi, 
jau ir taip valdžia perdaug 
kišasi į žibalo pramonę ir 
rūpinasi jąja net tolimuose 
užsieniuose. Aišku, jog jam 
atrodo, kad minimų vamz
džių įtaisymas blogai atsi
lieptų į jo paties' pelnus.

Tokie kongreso nariai, 
kaip Moore, reikalauja, kad 
valdžia tuoj po karo perlei
stų privačioms kompani
joms ir fabrikus, pastatytus 
valstybės lėšomis kari
niams reikalams, fabrikus 
lėšavusius valdžia desėtkus 
bilionų dolerių. Jie priešina
si tų fabrikų palaikymui 
valdžios rankose net kaipo 
įmonių, kur susidarius kri
zini bedarbiai galėtų gauti 
pašalpinių darbų.

Argi yra kokios ribos sa
vanaudžių užgaidoms, kurie 
savo pelnus stato aukščiau 
žmonių reikalų, kaip kad 
teisingai pastebėjo i r 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas Wallace, kalbėda
mas praeitą savaitę?,

Detroit. — Sustreikavo 
3,000 General Motors Diese- 
lio fabriko drabininkų, CIO 
unijos narių.
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MENKAS DALYKAS, KURIUOM GALĖTŲ
AVALUS PASTIPRINTI

Kada če ve rykų padam 
odą pamirko tepalinėse aly
vose arba tam tikruose sa
kuose bei vaškuose, tai pa
dai 25 iki 50 procentų il
giau laiko. Viršinės odos 
pamirkymas tam tikrų me
džiagų skiediniuose taipgi 
tarnauja avalų amžiui pa-

Toks avalinės odos pa
stiprinimas reikalingas y- 
pač dabar, kai yra apribo
tas čeverykų ir batų pirki
mas. Žymėtina ir tai, jog ci
viliams gyventojams dabar 
avalai dirbami tik iš antros 
bei trečios rūšies odų. Ge
riausia oda skiriama ka
riuomenės reikalams.

Bet ar avalų fabrikantai 
atsižvelgia į tuos reikalus? 
Ar jie stengiasi pastiprinti 
avimąją odą? Visai nei.

Neseniai valdiškos Kainų 
Administrac. nariai Dick
son Reck ir Paul C. Wolfer 
ir senatinė Kilgore komisi
ja tyrinėjo, kodėl čeverykų 
fabrikantai nepadrūtina a-

valų odos pamirkymu alyvo
se bei vaškuose. Hanover 
čeverykų kompanijos pirmi
ninkas L. B. Sheppard, val
diškos Karo Gamybos Tary
bos narys, aiškino, kad, gir
di, “pirkikai to nereikalau
ja.” Senatorius Kilgore jam 
atsakė, jog vidutinis pirki- 
kas nieko apie tai nežino, o 
čeverykų fabrikantai nepa
žymi, ar oda sustiprinta ar 
ne. Taigi Sheppardas tik
tai išsisukinėjo.

Kainų Administracijos 
valdininkas Wolfer stačiai 
užreiškė, jog avalų fabri
kantai bijo, kad jeigu jie 
pastiprins odą, tai čevery- 
kai ilgiau laikys, ir mažės 
fabrikantams biznis. Wol
fer todėl reikalavo išleisti 
įstatymą, kuris priverstų 
fabrikantus drūtinti odą 
padams.

Fred L. Ayres, pirmiau 
buvęs čeverykų fabrikan
tas, dabar Kainų Adminis
tracijos specialistas odų 
skyriuje, liudijo, kad pa
dams pastiprinti išeitų tik-

tai du ar tris centai porai 
čeverykų. Užtenka padinę 
odą 15 iki 20 minučių pa
laikyti alyvose arba tam ti
krų vaškų skiediniuose ir 
paskui išdžiovinti. Jokių 
specialių prietaisų nereikia, 
ir toks odos padrūtinimas 
visai netrukdo gamybos, 
kaip sakė Ayres. O tuomi 
būtų sutaupyta apie 285 mi- 
lionai dolerių per metus če
verykų pirkikams Ameriko
je. Be pastiprinimo gi kai 
kurie padai ir puspadžiai 
dabar yra “beveik visai be
verčiai,” tokie jie silpni ir 
taip greit nusidėvi, pridūrė 
Ayres.

Valdžia pripažįsta, kad 
jaučiama odos stoka. Dau
gelis žmonių skundžiasi, 
kad jiem neužtenka avalų, 
kiek teleidžiama pagal 
štampas pirkti. Ypač mote
rys dejuoja dėl čeverykų 
sau ir vaikams. Bet pelna- 
grobiai fabrikantai į nieką 
daugiau neatsižvelgia, kaip 
tik į savo kišenių, kol nėra 
reikiamo įstatymo. N. M.

KODĖL TAIP PADIDĖJO SOVIETŲ 
FABRIKŲ NAŠUMAS?

Žymūs amerikečiai per
nai lankėsi Sovietų Sąjun
goj, ryšium su Maskvos 
konferencija ir privačiai. 
Kai kurie jų norėjo pama
tyt, kaip dirba sovietiniai 
fabrikai, ir buvo jiem leis
ta. O kurie matė, tai atra
do, jog motorų, automobilių 
ir kituose Sovietų fabrikuo
se darbas eina taip sėkmin
gai, kaip ir geriausiuose A- 
merikos fabrikuose.

Laisvės skaitytojams jau 
žinoma, kaip Wendell Will- 
kie entuziastiškai per spau
dą atsiliepė apie sovietinių 
darbininkų gabumus ir fab
rikų našumą.

DARBO TVARKA
Štai didelis Sovietų fabri

kas lėktuvų motorams dirb
ti. Visos mašinos sustatytos 
taip, kad dirbamo motoro 
dalys eitų paeiliui nuo vie
nos mašinos prie kitos, nuo 
vieno darbininko prie seka
mo kito darbininko. Kiek
viena mašina ir kiekvienas 
darbininkas atlieka tam tik
rą darbo dalį, o judamsis 
diržas (konvejeris) neša pa
laipsniui statomąjį motorą

vis tolyn, naujiem darbinin
kam ir mašinom, iki moto
ras užbaigtas. Niekur dar
bas nesustoja. Kiekvienam 
darbininkui judamasis dir
žas atneša reikalingas mo
torui pridėti naujas dalis, 
kiekvienas paeiliui greitai 
atlieka vieną paprastą dar
bo dalį, ir taip trumpu lai
ku išeina gatavas sudėtin
gas dirbinys — motoras.

Šitokiu būdu dirbant, mo
toras pagaminamas dešimtį 
kartų greičiau, negu se- 
niaus, kada fabriko darbas 
nebuvo taip moksliškai su
tvarkytas.

Sutvarkymas buvo ne vi
sai lengvas darbas. Darbi
ninkai, ypač senesnieji, ne
norėjo tų permainų; sakė, 
kad tokiomis naujienybėmis 
būsiąs tik trukdomas dar
bas. Geriau esą senoviškai 
viename fabriko kampe 
dirbti vienus motorų dar
bus bei jų dalis, kitame ki
tus, trečiame trečius ir pa
skui sunešti, kur reikia. 
Tuomi būdavo sugaištama 
daug laiko. Vienų motoro 
dalių susidarydavo perdaug, 
o kitų negana. Kai kurie

Ar Vien Lėktuvais Galima 
Sumušt Priešus?

Talkininkų veiksmais iš 
oro iki šiol buvo užkariauta 
tik visai mažiukė Italijos 
saliukė Pantelleria, ir tai su 
Amerikos ir Anglijos kari
nių laivų talka.

Šiuos žodžius berašant, 
amerikiečių lėktuvai ir ka- 
nuolės numetė jau daugiau 
kaip 1,000 tonų sprogimų į 
Italijos miestelį Cassino, 
kuris pirm karo turėjo 12,- 
000 gyventojų. Bet nuolati
nis bombardavimas iš oro ir 
artilerijos ugnis vis dar ne
išmušė nacių iš Cassino per 
tris ištisas savaites.

Tačiaus, yra žmonių, ku
rie pasakoja, kad galima 
būsią oro veiksmais par

blokšt visą Vokietiją.. Taip 
šneka tie, kurie stengiasi 
sulaikyt anglus - amerikie
čius nuo įsiveržimo antruo
ju frontu prieš nacius vaka
rinėje Europoje. Daugelis 
jų svajoja, kad vokiečiai gal 
dar atsigriebtų prieš Sovie
tus ir sumuštų bei gana nu
silpnintų Raudonąją Armi
ją, jeigu amerikiečiai ir an
glai neužpultų nacius ant
ruoju frontu.

Štai priežastis, kodėl tie 
Sovietų priešai, o vokiečių 
mėgėjai per radiją ir spau
dą skalambija, būk vien 
veiksmais iš oro galima bū
tų pasiklupdyt Vokietiją.

motorui darbai būdavo at
liekami greičiau, negu kiti, 
ir taip daugelis darbininkų 
neturėdavo ko veikti. Tuo 
tarpu visa motorų gamyba 
buvo trukdoma.

Kada fabrikas, pasisten
gus pažangiem technikam 
ir goriausiem darbininkam, 
tapo pertvarkytas, tūlą lai
ką ne viskas taip sėkmin
gai ėjo, kaip galima būtų. 
Senoviškieji darbininkai 
darė pastabas: Na, girdi, ar 
mes nesakėme, kad jūs tik 
dalykus painiojate?

Bet neilgai trukus darbi
ninkai priprato prie naujo- 
vinio darbo būdo. Jie patys 
matė, kad jų fabrikas dabar 
kur kas daugiau motorų pa
gamina, negu pirmiau, ir 
tie patys, kurie pirmiau 
priešinosi naujienybėm, da
bar vienas kitam prisipaži
no: Tai, brolyti, klydome. 
Pasirodo, kad tie mūsų spe
cialistai vis tiek šį tą su
pranta, neveltui duoną val
go.

Dauguma tokių darbo 
pertvarkymų paadryta fab
rikuose jau karui prasidė
jus, kada reikėjo ypač pa- 
smarkint gamybą. Visi 
žmonės baisiai neapkentė 
vokiečių įsiveržėlių, tad ir 
visi darbininkai džiaugėsi 
padidėjusiais dirbinių dau
giais kovai prieš nacius.

KĄ MATĖ AMERIKIE
ČIAI

Pernai atsilankę kari
niuose Sovietų fabrikuose, 
amerikiečiai liūdi j a,kad dar
bai ten labai planingai ei
na: Kiekvienam fabrikui ar 
'jo skyriui visuomet laiku 
pristatoma reikalingos me
džiagos ir dalys: pagamin
tiem lėktuvų motoram, pa
vyzdžiui, nereikia sukrau
tiem laukti sparnų ar pro
pelerių, kaip kad pasitaiko 
net Amerikoje. Kiekvienas 
lėktuvų pramonės skyrius 
turi tiek ir tokių mašinų ir 
tiek darbininkų, kad įvalias 
ir be sugaišimo padirbtų,

(Tąsa 5-me pusi.)

Pasiruošimai Dujų Karui
Jungtin. Valstijų vyriau

sybė yra pagrąsinus vokie
čiams ir japonams, ka.d jei
gu jie kariaus nuodingomis 
dujomis prieš talkininkus, 
tai Amerika daugeriopai 
atsiteis jiems dujomis iš sa
vo pusės.

Japonai bent kelis kartus 
naudojo dujas prieš chinus, 
bet dujos buvo tik ašarinės 
ir svaiginančios, o ne smar
kiosios nuodų dujos. Tai 
todėl, suprantama, ameri
kiečiai dar neatsimoka ja
ponams dujomis už dujas.

Sovietai yra sučiupę na
cių nuodingų dujų prietai
sus ir jų komandos įsaky
mus, kaip ir kada paleisti 
jas darban. Bet hitlerinin
kai dar nedrįso “praktiš
kai” savo dujų pavartot 
prieš raudonarmiečius.

Matyt, japonai ir vokie
čiai užuodžia, jog Amerika 
ir Sovietų Sąjunga taipgi 
turi įvalias karinių dujų.

Vienas Jungt. Valstijų 
armijos karininkas Wash
ingtone prieš desėtką dienų 
sakė spaudos atstovams, 
kad Amerikoje surasta nau
ji būdai karinėms dujoms 
greitai dirbti ir baisiai daug 
jų prigaminti.

Amerikos arsenaluose 
taipgi prikrauta milžiniški 
karinių dujų kiekiai. Tūk
stančiai karių išanksto išla
vinta dujomis kovoti. Kiek
viena Amerikos kovūnų di
vizija turi ir dujinius ^avo 
būrius. ?

KIEK DUJOS KARE 
NUMARINA?

Karinės dujos, bendrai 
imant, kur kas daugiau su
žeidžia, negu numarina. Pa
vyzdžiui, praeitame pasauli
niame kare dujomis buvo 
sužeista 69,330 amerikiečių, 
o nuo jų mirė tiktai 1,220.

Minimas washingtoniškis 
karininkas sakė, jog dujos 
todėl yra ypač naudingas 
pabūklas, kad jos daug dau
giau priešų sužeidžia, negu 
nužudo, nes kiekvienam du
jomis sužeistam kariui ap
rūpinti, prižiūrėti ir gydyti 
reikia keturių asmenų. Tai
gi dujiniai sužeidimai gaiši
na daug priešų jėgų. Sužei
dimai dujomis reikalauja 
kur kas daugiau priežiūros, 
negu kiti sužeidimai abel- 
nai.

Dujų pripildytais sviedi
niais galima šaudyti beveik 
iš visų kanuolių. Dujinės 
bombos gali būti sėkmingai 
mėtomos iš lėktuvų. Praei
tame pasauliniame kare 
nuodų dujos buvo leidžia
mos ir iš tam tikrų švirk- 
štuvų. Bet Amerikos Che
minio Karo Skyrius atran
da, kad minosvaidžiai (mpr- 
tiros) keturių colių ir penk
tadalio pločio gerklėmis ge
riausiai tinka dujinėms 
bomboms šaudyti. Tokie mi
nosvaidžiai dabar visuose 
karo frontuose šaudo smar
kiųjų sprogimų sviediniais 
ir laido fosforinius sviedi
nius, iš kurių susidaro pa
slepiamieji dūmai.

Šis minosvaidis numeta 
sviedinį per 600 iki 4,500 
jardų, o vadinama skystoji 
ugnis tegali būti nušvirkš- 
čiama tik 150 pėdų. —Sky
stąją ugnį, beje, naciai pla
čiai vartojo prieš angltis- 
amerikiečius į pietus nuo 
Romos.

Cheminės amerikiečių di
vizijos kuopos yra išlavin-

tos iššauti po toną fosge- 
no ir chloropikrino nuodin
gų dujų per minutę. O tono 
šių dujų užtenka parblokšt 
visus žmones 52-jų akrų 
plote, jeigu vėjas pučia iš 
tinkamos pusės ir jeigu jie 
neturi dujokaukių (maskų 
prieš dujas).

Numesti toną muštardi- 
nių‘ dujų į priešus reikia 
penkių minučių, bet tai ža
lingiausios dujos, ir jos 
taip pasiskleidžia, kad gali 
sužaloti visus žmones 258- 
nių akrų plote. Nors žmo
gus būtų užsidėjęs dujokau
kę ant veido, bet jis dar nė
ra visiškai apsaugotas nuo 
muštardinių dujų, nes jos 
persigeria per paprastus 
drabužius ir ėda kūną.

Svarbiausios karinės du
jos kol kas yra šios paei
liui: muštardinė, azotiniai- 
muštardinė, lewisite, chlo- 
ropikrinė ir fosgenė. Pašto? 
viausia yra azotiniai-muš- 
tardinė. Šios dujos veikmė 
pasilaiko lauke nuo vienos 
ištisos dienos iki kelių sa
vaičių, žiūrint, koks oras, 
žemės paviršius ir kitos są
lygos, o trumpiausiai vei
kia fosgene dujos, tiktai 10 
minučių. J. C. K.

Motorinės Sovietų 
Rogės

Šiemet Sovietai naudoja 
naujas, 'pagerintas motorL 

’riė'š" roges kare prieš vokie
čius šiauriniame fronte. 
Šios rogės yra varomos pro
peleriais, atsiet, tokiais 
sparneliais, kaip lėktuvo. 
Jos yra lengvesnės ir grei
tesnės už pirmiau vartotas 
karines roges.

Naujosios rogės yra gin
kluotos kulkosvaidžiu, kuris 
iš priekio apsaugotas plie
niniu gaubtuvu. Gaubtuvas 
tarnauja ir kaipo priedan
ga kariui, šaudančiam iš 
automatinio šautuvo.

Propeleriai (varomieji 
sparneliai) pritaisyti tam 
tikrame aukštyje užnugari- 
nėje rogių dalyje. Tokios 
rogės turi po tris pavažas. 
Vidurinė pavaža yra užpa
kalyje ir veikia kaip rogių 
vairas.

Šių rogių motorai yra 
dideli, bet labai-galingi.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
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Suomijos laikraščiai rases 
gal reikėtų taikytis su So
vietais, kad Amerika to pa
geidauja.

* ■ • . ■«» •

Suomijos ministerių kabi
netas turėjo slaptą posėdį; 
gal kalbėjosi apie taiką su '< 
Sovietais.

------

Partizanai taip pat nai
kina vokiečius, apsuptus 
plote į vakarus nuo čerka- 
ssų, Ukrainoje.

Italija, vas. 11. — Ame
rikos kariai per dieną atė- 
mė penkis vokiečių apsigy-' 
nimo punktus Cassino mie
ste, apie 75 mylios nuo Ro
mos.

Jugoslavų partizanai kai 
kur pasitraukė nuo nacių.

Talkininkai iš j oro
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Piitsburgho Žinios

Tris savaites streikavo mies
to atmatų išvežiotojai, reika
laudami pakelti algas. Dabar 
jau eina prie susitarimo.

Krasnickui ir jų sūnams už
uojauta.

Daug serga lietuvių. Anta
nas Lukamas išvežtas į ligoni
nę. Mrs. Pukinienė namie ser
ga.

AUDRŲ PAGIMDYTI
2-11-44 . N. OSTROVSKIS — 3—-

PirrtiacHenfe, Vakario

(Tąsa)
— Tai Stefa ir Vladislovas, — nera

miai sušnibždėjo Liudvika. — Juozapas 
pasakė jiems, kad aš nesveika, o jie vis 
dėlto atėjo.

Edvardas įėjo į žmonos miegamąjį, 
patraukdamas ją iš paskos. Greitai ati
darė savo kobineto duris.

— Kol kas jiems nieko nesakyk ir pa
sistenk greičiau išsiųsti, — pasakė jis, 
duris uždarydamas.

— Kas tau, brangioji? Tu, sako, ne
sveika? — tarškėjo Stefanija, įeidama į 
kambarį.

Paskui ją, lyg su pačiūžomis, įčiuožė 
Vladislovas Mogelnickis.

— Tačiau ji, kaip ir visada, žavinga, 
prisiekiu garbe! — suvogravo jis ir, vik
riai aplenkęs Stefaniją, pribėgo prie 
Liudvikos.

Kai jo gličios lūpos palietė jos ranką, 
Liudvika, kaip ir visuomet, pajuto at
grasumo jausmą. Ji pati nežinojo kodėl, 
bet juo labiau vyriškėjo šis šviesbruvis 
vyras, juo daugiau ir daugiau jai darėsi 
koktus.

— Kaip matai, Liudvise, eibės pinigų, 
išmestų mūsų vyrų broliui auklėti, nu
ėjo niekais. Jis, lyg žokėjas lenktynėse, 
visada veržiasi iššokti pirmas — su pu
siau paniekinama šypsena tarė Stefani
ja-

— Greitis ir smūgis — didžiųjų karo 
vadų šūkis! — Ir, pakeisdamas nemalo
nų pasikalbėjimą kita tema, jis pasiūlė 
Stefanijai parodyti ką tik gautą vyro 
laišką.
- Ką rašo Stanislovas? — susidomė

jo Liudvika ir, apkabinusi už pečių Ste
faniją, atsisėdo drauge su ja ant sofos.

Vladekas atsisėdo priešais ir žinovo 
žvilgsniu apžiūrinėjo pilnas šilkinėmis 
kojinėmis aptemptas Stefanijos blauzdas 
ir grakščias Liudvikos kojas.

“Mano miela Stefute, — tyčia garsiai 
skaitė Liudvika, kad Edvardas savo ka
binete viską girdėtų, — mūsų štabas da
bar yra Kijeve. Tai didelis ir gana kul- 

r-:—t&ringas miestas, yra nebloga opera. Pa
vyzdžiui, vakar klausėmės “Fausto”, ir 
mūsų pulkininkas, seniokas Beklendor- 
fas, stebėjosi: “visai kaip Miunchene! O 
juk tai barbarų šalis, knibžda plėšikų.” 
Jau rašiau tau: kai mes užėmėm Ostrogo 
miestą, aš gavau dvi savaites atostogų 
ir nuvykau į mūsų Mažųjų Borovicų 
dvarą, Volinijoje. Tu negali įsivaizduoti 
mano įsiutimo dėl viso to, ką aš ten ra
dau. Namas išgrobtas — kambariai tuš
ti, langai išdaužyti. Net skarda nuo sto
gų nuplėšta. Visos mašinos išvogtos. Iš 
folvarko arklius ir galvijus išsivarė val
stiečiai, svirnai išlaužti. Ir nieko, išski
riant apiplėštus trobesius. Visur purvas 
ir ištuštėjimas. Ūkvedis užmuštas, tar
nautojai išbėgioję. Frankfurtiečių būrio,t

<■

užėmusio Borovicą, padedamas, prave- 
džiau tardymą ir dariau kratas. Tėvas 
Pajisijus, rusų šventikas, pas kurį aš su
stojau, papasakojo,, kaip ir kas apiplėšė 
dvarą. Pagal jo patarimą padarėme so
džiuje visuotinę kratą. Žinoma, tai, ką 
mes radome, — pasigailėjimo verti liku
čiai. Viskas sutilpo trijuose kambariuo
se. Aš pasiūliau frankfurtiečiams persi
kelti į mūsų namus. Hetmaniškos sargy
bos viršininkas (atsimeni smuklininko 
Mozurenkos sūnų?) su savo šeima taip 
pat persikėlė į mūsų namą. Aš jį pasky
riau laikinu ūkvedžiu. Tai pasirodė la
bai naudingas ir paslaugus vaikinas. Jis 
prisiekė man sugrąžinti į dvarą viską li
gi paskutinio žiupsnelio. Už trisdešimts 
rublių per mėnesį geresnio ūkvedžio ne
rasi. Sodžiuje jis visus pažįsta ir viską, 
ką dar galima sugrąžint, grąžins. Frank
furtiečiams ir jam patogiau atšakiau 
nuo kaimo gyventi, — čia jie visi kartu, 
ir užpultiems bus lengviau gintis. Tarp 
kita ko, aplinkui knibžda partizanų gau
jų. Tenka apgailestauti, jog visi, ku
riuos nurodė šventikas, prieš mums at
vykstant išėjo į miškus. Liko tiktai 
“bydlo”*; kad tų nenaudėlių plėšimas 
daugiau nebeviliotų, įsakiau Mozurenkai 
kenksmingiausius išplakti. Žinoma, pats 
egzekucijoje nedalyvavau...”

— Kaip baisu! — sušnibždėjo Liudvi
ka, ranką su laiku nuleisdama ant ke- 
lių.

— Bet tai visiškai sunaikino Stanislo
vą ir Stefą. Borovicuose nors trobesiai 
išliko, o Galicijoje dvaras visiškai su
degintas. Aš nesuprantu, ko jis ten pra
skydo? Aš būčiau pusę kaimo iškoręs, 
atėmęs visus galvijus, arklius ir grūdus 
iš tų žvėrių, — pačiupo Vladislovas.

— Aš sakau, jog baisu, kai rykštėmis 
plaka žmones, gal dar nieko nekaltus. Ir 
taip daro Stanislovas! Aš nežinau 
tai netinka tikram aristokratui, - 
traukė jį susijaudinusi Liudvika.

— Gera tau svarstyti! Pas jus su Ed
vardu niekas nepaliesta, o mes su Sta
nislovu kone elgetos, — įsižeidė Stefa- 
nija.

— Įdomu žinoti, ką tu norėjai pasakyti 
žodžiais “tikri aristokratai”! — užsi
liepsnojo Vladislovas.— Argi tik jūs vie
ni, Čarneckiai, verti šitos garbės?

— Pakaks, Vladekai, pakaks! — su
mosavo ranka Stefanija. — Aš matau, 
jūs nenorite klausytis laiško.

Ji buvo miško pramonininko duktė, 
kuriam milijonai neblogai atstojo bajo
ro herbą, ir nepaslėptas Vladislovo pasi
didžiavimas, visada atrodęs juokingas, 
dabar ją erzino.

lietuvių raudonarmiečių pul
kams. Bus labai svarbios pra
kalbos, nes kalbės valdžios at
stovai ir kiti geri kalbėtojai. 
Bus gera koncertinė progra
ma.

Finansų sekretorė Helen 
Kairienė serga, tai jos vietą 
užėmė vice-pirmininkas K. 
Kairis. Sekamas komiteto su
sirinkimas įvyks vasario 20 
dieną.

Vasario 3 dieną Miss M. 
Ashea nušovė daktarą L. J. 
Schulman. Jis jai padarė ope
raciją 1938 metais. Ji buvo 
apskundus daktarą ant $10,- 
000. Prova tęsėsi. Nušovus 
daktarą, pasišaukė taksį, nu
važiavo į policijos stoti, pada
vė policijai revolverį ir pati 
pasidavė.

D. P. Lekavičius.

Centro

Visokios Žinios
Vasario 6 d., vakare, atsi

buvo LDS 160 kp. susirinki
mas savajame name, 1320 
Medley St.

Iš ligonių lankytojų Raporto 
pasirodė, kad dar tebeserga 
Helen Kairienė. Buvo skaity
ti laiškai iš Centro ir nuo 
Pundelių Komiteto ir priimti. 
Komisija rengimui vakarienės, 
vasario 20 dieną, dar dapildy- 
ta 2 nariais.

Nominuoti į LDS
Valdybą: pirmininku R. Mi- 
zara, P. Jočionis, J. Kupstis 
ir D. P. Lekavičius; į vice-pir- 
mininką (pirmą) Mažanskas 
ir K. Michelsonas, į antrą — 
S. Kuzmickas; į sekretoriaus 
vietą J. Gasiunas ir Masytė; 
į iždo globėjus J. Grubis, Sin
kevičiūtė, M. Bartkus, Ona 
Yakštienė, A. Ormanienė ir 
S. Kuzmickas; į daktarą-kvo- 
tėją dr. PaleviČius ir dr. D. L. 
Kabaker.

Nutarta 
girną apie

Sausio 30 dieną įvyko ap- 
vaikščiojimas 20-ties metų Dai
ly Workerio įsikūrimo, Carne
gie Library svetainėje. Matėsi 
daug lietuvių. Buvo kalbų ir 
rodė žingeidžius paveikslus. 
Buvo
Daily Workerio ir The Wor
kerio ir kviečiami visi skaityti.

išaiškinta svarbi rolė

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
<T j • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000. 
BHyHllgg lį • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.

• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.

Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus.

dar surengti paren- 
velykas.

Mirė Agnes Krasnickienė, 
apie 36 metų. Ilga laiką sirgo. 
Palaidota į šv. Kazimiero ka
pus. Paliko nuliūdime vyrą J. 
Krasnicką ir du sūnus, vienas 
14-kos, kitas 9-nių metų. Lai 

, lengva žemelė, o. . J jai buna

Bet 
nu-

Vasario 
Pittsburgh 
Komiteto Karo Laimėjimui ir 
nupirkimui dviejų ambulansų. 
Dalyvavo nariai: J. Mažeika, 
J. Urbonas, K. Kairis, dr. Ka- 
baker ir D. P. Lekavičius.

Pasirodė, kad ambulansų 
nupirkimui jau turime sukėlę 
virš $2,600. Nutarta susitarti’ 
su Raudonojo Kryžiaus vie
tos komitetu dėl nupirkimo 
ambulanso už $1,300, ant ku
rio turės būti užrašytas Pitts
burgh© lietuvių vardas ir at
vežtas prie svetainės M. Dr., 
Orr £>t., kovo 19 dieną, 2 vai. 
po pietų, nes tą dieną ten 
įvyks iškilmės įteikimui ambu
lansų Raudonajam Kryžiui ir

6 d., įvyko posėdis 
Lietuvių Vienybės PRANEŠIMAI 

IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Detroito Moterų Pažangos Kliu- 
bo susirinkimas įvyks vasario 17 
d., 7 vai. vakaro. Draugijų salėje. 
Po susirinkimo turėsime draugišką 
pasikalbėjimą prie arbatėlės ir už
kandžių. Kviečiame visas kliubo ir 
choro nares - simpatikes dalyvauti. 
— M. Ginaitienė, sekr. (37-39)

FOTOGRAFAS

* Bydlo — lenkų kalbos žodis, reiškia 
galviją. Vert.

(Bus daugiau)

Pirkite Liet. literatūros Draugijos Knygas
Lietuvių Literatūros Draugija jau yra išleidus 50 skirtingais 
pavadinimais knygų. Tas daug prisidėjo prie bendro lietuvių 
kultūrinio pakilimo. Daug mūsų knygų jau yra išsibaigę arba 

mažai tufime. šiuo laiku dar galima gauti sekamų knygų 
nupigintomis kainomis: ra

Buvo

Liud. Bonaparto 18-ji ir Piliečių Karas Francijoj.—K. Markso $1.50 
Darbininko Sveikata.—628 pusi. Dr. J. J. Kaškiaučius ..............
Pasaulio Stebuklai, moks. veik.—416 p. Dr. J. J. Kaškiaučius 
Abejus, puiki apysaka.—Upton Sinclair, 792 pusi.........................
Spalis ir Kitos Apysakos, iš Revoliucijos Rusijoj.—288 pusi......
Pirmoji Sovietų Valdžia Lietuvoj.—Parašė V. Kapsukas. Daug 

faktų apie kaizerininkų okupavimą Lietuvos. 240 pusi.
Povilas Jurka.—R. Mizara-Rasoda. Apysaka, turį 318 pusi. ......
Gamta ir Žmonės.—M. Iljino, mokslo knyga. 316 pusi..............
Kelias j Naują Gyvenimą.—A. Bimba, mokslo knygą. 264 pusi. J.00
Ūkanos.—M. Rasoda, apysaka, arti 400 pusi.................. .......
Lietuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai.—Dr. A. Petriką, 360 p. 
Istorija Soc. K. Partijos ir Revoliucijos. 450 pusi...........  ......
Tarybų Galybė.—Vysk. H. Johnson, 236 pusi. ..............................
Amerikos Demokratijos Steigėjai. Svarbi knyga. 360 pusi. .....
Didysis Lietuvių Tautos Priešas. Labai svarbi knyga iŠ Metu-

- - ‘ vos istorijos kovų prieš vokiečius užpuolikus. 256 pusi. ......

3.00
2.00
2.50
1.50

DabAr

$ .50 
1.00 

.50 
1.00

.50

1.00
1.00
1.50

1.50
1.50
2.00
1.25
1.50

1.50

Kaip matote, tai labai didelis ir pigus knygų pasirinkimas. 
Turime ir kaip kurių senesnių laidų knygų, kurių neskelbiame,
nes jų mažai yra. Kas užsisakys $5 vertes .knygų pagal nupigin
tas kainas, tai gaus jas už $4. Persiuntimą mes apmokame, daug 
ar mažaį knygų perka.

Kas dabar stos į ALDLD organizaciją, tai turi teisę veltui 
gauti bile virš suminėtą vieną knygą. ALDLD nario metinė duo
klė tik $1.50. Narys gaus per metus žurnalą “Šviesą” ir šių me
tų knygą “LIETUVA UGNYJE,” kuri bus apie 400 puslapių ir 
aprašys kovas prieš barbarus hitlerininkus, dabartinius Lietu
vos pavergėjus. Užsakymus ir čekius bei Money Orderius siųs-,

LIET. LITERATŪROS DRAUGIJA
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 6, N. Y.

Philadelphia, Pa.
Fašistinės Dirvos korespon

dentas išsiduoda patsai savę 
ir savo kamarotus rašydamas 
į tą smetoninį organą apie 
Philadelphijos lietuvius. Jis 
ten rašo, būk “raudonieji ga
vo per nosį” MUžikalio Na
mo Pašalpiniarpe Kliūbe laike 
rinkimų.

Jis vis dai’ kliubą vadina 
“korporacija,” nors tas “kor
poracijos” vardas tapo likvi
duotas gegužes 9 d., 1943 me
tais, kada nariai įsteigę pašal- 
pinį kliubą, kuria teiks jiems 
pagalbą, tai yra, po korpora
cijos ir Ųkėsų Kliubo narių su 
sivienijimo.

Kas dėl valdybos rinkimo 
tai Khube yra tokia mąda ’—, 
priešmetipiamę susirinkimę no-' 
minuoja kandidatus, o po $0 
Jįęnų ręąk4- ręakcŪunHų 
išgalvojimas, ka4 jių per 
neaj galėtų Biobil^ųotia* 
rankioti Rgriųą,. papirkti, kų-, 
rie balsuotų už jų kandidatus.' 
Tas Dirvos reporteris tą pat
sai išduoda, kaip jie vartojo; 
visokius triksus, gązdino “rau-i 
donais,” organizavo savo pa-' 
sekėjus, kad pažangių žmo
nių neįleidus į kliubo valdybą. 
Bet matyti, kad jie ir “laimė-į 
ję” nesijaučia tvirtai, nes ži
no, kad kas kart vis 
narių

irt vis daugiai 
tokiais ponais.;

Seųąs Marys.

WORKERS. IHC.

Įsirašyk dabar Ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas.........................................................................................

Antrašas..................................................................................................

į CHARLES’ I
į UP-TO-DATE |

* BARBER SHOP |
į K. DEGUTIS, Savininkas |

Į Prieinamos Kainos f 
į 306 Union Avenue U
5 Tarp Ten Eyck ir Maujor Sts. «
L Brooklyn. •

GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
■k naujus 
Mk lūs ir 

sudarau 
rikoniškais. 

Ikalui esant 
^Ipadidinu tokio 

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

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

Tel, GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rėi- 
ir

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IB AI. IN R) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
Grabo rlUH-Undertake, 

Laidotuvių Direktoriui 
(šbalsamuoja Ir laidoja an’ 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius n k« 

Hetas veselijom. krikštynon 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUF 
BROOKLYN

Telephone: E Versi**" R-OT’"

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

) ' / . , « įf f . ■>

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
J BROOKLYN, N. Y.

j Tcl. STagg 2-0783
| NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

F. W. SHALINS
(ShalinskaR)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

< s/ ' V* ~ w

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS fSTAIGA

I , ill

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

t^a^ariĮfrv,’ ,i.i<iii 

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms 
Nedėliomis atda 
ras nuo 1 valan- 

vėlai

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes Št. eleveiterlo stoties. 'fel. EVergreon 4-0508

!T'-1 .L? C*1' -XryiT Trr.." trr »y.-j » -t

Lietuviy Kuro Kompanija
Nelaukite ik> jūsų anglis išsibaigs iki. paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698
Ž 459

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

esame darę regėji- 
reOlW .7 A rt lAa mo Pataisymus viršaus 

\ A > jr 500 daktarų Ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 

šeimoms ir jų pa- 
cijantams.)

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

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4

Liūdesio valandoj kreip
kite prie manę* dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me mpdęrnįŠką patarna
vimą Patosai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti

1113 Ml. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA.

4110Tolt4u<MM>
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Lietuviams Žinios
Teroras Viešpatauja 

Baltijoje
Washingtbnas. — Stock- 

holmo laikraštis Aftohtid- ; 
ningen praneša, kad Balti
jos kraštų spaudoje atsi
spindi didėjantis teroras 
tarp tų kraštų gyventojų. 
Pas daugelį suimtųjų buvo 
rasti karveliai - pasiunti
niai. Jie prisipažino, kad 
tie karveliai buvo paleisti 
Sovietų lakūnų. Ząsulauks 
ginklų fabrike (netoli Ry
gos) darbininkai sustreika
vo, reikalaudami paliuosuo- 
ti jų suimtuosius draugus. 
Rygoje gatvių vokiškieji 
pavadinimai (kaip tai Adolf 
Hitler, Hermann Georing, 
von del Golz, ir pan.) buvo 
nežinomų asmenų nuimti. 
Vokiečiai s u o r g anizavo 
naują slaptą politinių komi
sarų korpusą Gestapo žinio
je, kurio nariai buvo pa
rinkti tarp kvislingų ir vo
kiečių kilmės individų. Jie 
veikia fabrikuose ir net ū- 
kiuose. Korpusas padalintas 
į skyrius, kurie laiko perio
dinius susirinkimus, skel
biamus vietinėje spaudoje.

Lietuviai Patriotai Prieši
nasi Naciams

Washingtonas. — Pagal 
Washingtoną pasiekiančias 
žinias, Lietuvoje didėja pa
triotinis aktingumas prieš 
nacius. Rugsėjo 22 d. Gene
ralinis patarėjas Vidaus 
reikalams išleido įsakymą, 
įgaliojantį apylinkės komi
sarus organizuoti vietinius 
apsaugos dalinius visame 
krašte. Tarnavimas tuose 
daliniuose yra privalomas 
visiems vyrams virš 16 me
tų amžiaus, kurie turi rei
kalaujamas kvalifikacijas, 
tai yra, kurie, yra patikimo 
būdo, politiniai nesusikom
promitavę, susipažinę su 
ginklų vartojimu ir be fizi
nių trūkumų.

t

pasitikėjimo individai buvo 
evakuoti iš Ruhnu, Pakri, 
Muhu, SaRrema ir Hiiumaa 
salų. Visvi tinkantys karo 
tarnybai yriai jau pašaukti. 
Didelis skaičius pajėgių mo
terų jau pasiųstos į ’Vokie
tį ą priverstiniems dar
bams. Maisto klausimas 
Baltijos valstybėse yra ka
tastrofiškas, visi gyventojai 
likosi priklausomi tiktai 
nuo juodosios rinkos. Sąly
gų net negalima aprašyti. 
Kuro ištekliai yra nepakan
kami, verčią gyventojus 
valgyti ir miegoti viršuti
niuose lauko drabužiuose. 
Sekant įsakymu, gyvenamų 
namų langai tegalį būti ati
daromi trims minutėms į 
dieną išvėdinimui. Ryšium 
su didėjančiu rusų spaudi
mu, visuose laikraščiuose 
atsispindi didelis nerimas.

O. W. L

Hudson, Mass

M-,....,,, ,, „.T,,.,;,.,,,,' ■, .. . ....... iįbi.a^.s'Įsr^fiiĮ.1 vr ,r .. .. ,

Kada lietuviai buvo paverg
ti Rusijos caro, kuris draudė 
munis knygas, tai kokis didelis 
buvo troškimas knygų, kad jų 
gauti, kad jas skaityti tėvų 
ir protėvių kalboj! Dabar tu
rime knygas, reikia mokytis, 
skaityti, lavintis, kad neatsi- 
liktumė nuo kitų žmonių. Rei
kia ir mūsų jaunimą mokyti, 
nes daugiau kalbų mokės — 
bu$ geriau.

Prigulėti prie Liet. Litera-- 
tbros Draugijos yra labai leng
va, nes metinė duoklė tiktai 
J 1.50. Tai nėra daug. 
Kaip kada mes prie baro dau
giau praleidžiame vienu vaka
ru, negu ši duoklė ir dar už 
tai pasergame.

Draugai, Lietuvoj hitlerinin
kų gaujos naikina lietuv. kny
gas, žmones ir lietuvybę. Pa
laikykime ją, prigulėdami prie 
Liet. Literatūros Draugijos, 
kuri leidžia knygas ir žurnalą 
Šviesą. Dabar yra Vajus už 
naujus narius ir galite įstoti 
be įstojimo mokesties, tik pa
simokant $1.50 duoklių į nie
kus.

Kodėl Taip Padidėjo So
vietų Fabrikų Našumas?

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas Puslapis 
' ‘ 'ii urtiiiinri i i (u į-i ii ii iii i'iih'i --------

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
NAMŲ MOTERYS

Išjaviniipui karpo, .
KEPĖJOS IR VlRĖJOŠ

Linksmos aplinkybės; bl kuri gera 
šeimininkė gali būt tink&mė; gera 
alga ir patogios valandos. Naktiip 
nejtįirbąma; sękmadi.eniaįs ir. $ven- 
tešo uždara • uniformai dubdnml.
CuloMAde čAritėftiA

, 20 CLINTON ST., 
FEDERAL TRUST BLDG.

NEWARK, N. J.
10)

............ .... . ■' - ,l". ' '}. 1 * ' 
MERGINOS IR MOTERYS

Pilnam ar daliai laiko. Lengvas darbe*.
. . . ,. Nuolatini*. ,

ttAMMĖR BROS., 114 Park Row (Krautuvė).
............................

OPERATORĖS
Patyrusios prie rupaus audimo. Vakacijo* »u 

alga. Nuolatinis darbas.
ERNEST CHANDLER. 173 Wooster St.

(3-5ios lubos) 
....................................... (tf)

VYRAI 45 IKI 60
NAKTINIAM darbui 

PATYRIMO NEREIKIA
Dirbti prie buteto. Matykite MR. lIOWARD 
prie WHITE CAŠTLE, Boston Post Road 

ir Allerton Ave.
. (39)

OPERAtURlAi . . .
Patyrę prie rupaus audimo vandeninių kubilų 
siuvimo: darbas nuo kavalkų; gera alga, 

, nuolat; apmokamos vakaęijos. 
ERNEST CHANDLER, 173 Wooster St.

(3-čios lubos)
____________ __________________________ (48)

VYRAI
Patyrimas nereikalingas.z Bendras fabriko dar
bas. Dieniniai ir naktįnia) šiftai. Gera alga. 

Bonai. Kreipkitės
ATLAS WASTE MFG.

COOPER AVE. IR 
DRY HAĘBOR RD. 
GLENDALE, L- I- 

MATYKITE M&. MUNNS.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kiek Teikia dalių kitam, se
kamam tos pramonės sky
riui. O kai lėktuvas gata
vas, jis nededamas sandėlin 
rūdyti. Jis tuojau išbando- 
mas, ir po kelių valandų jau 
atlieka savo pareigas kovos 
fronte.

Panaši santvarka dabar 
veikia ir fabrikuose tankų, 
automobilių, kanuolių ir ki
tų karinių reikmenų.

Mažiau Pagadinamų
Šitaip pertvarkius sovie

tinę gamybą, nepaprastai 
sumažėjo ir kiekiai pagadi- 
nimų. Kūr seniau reikėdavo 
15 iki 20 procentų dirbinių 
siųsti atgal taisyti, dabar 
taisymų tereikia ne dau
giau, kaip dviem procen
tam. Darbas eina taip paei
liui, jog visuomet žinoma, 
kuris darbininkas pagadino 
kokią jo dalį. Taigi darbi
ninkas jaučia didesnę asme
ninę atsakomybę ir budriau 
stengiasi išvengti klaidų.

Smulkmeningiau paskirs- 
čius darbą, tiktai po tam 
tikrą paprastą, nedidelę jo 
dalį kiekvienam darbinin
kui, žmogus greitai pripran
ta juo sparčiau, beveik au
tomatiškai dirbti. O ir nau
jų darbininkų pralavinimas 
dabar kur kas greitesnis. 
Paėmus visišką naujoką ar 
naujokę net iš kaimo, tre
jetą - ketvertą dienų pamo
kinus, jau ir turima tinka
mas lėktuvų bei automobi
lių darbininkas.

Raudonoji Armija laimi 
prieš vokiečius todėl, kad 
taip sėkmingai dirba galin
goji Sovietų^ pramonė, — 
kaip rašė pirm poros savai
čių Sovietinės Ambasados 
Bulletinas l^ashingtone.Ta- 
tai buvo netiesioginis atsa
kymas Sovietų priešams, 
kurie plepa,, būk tiktai iš 
Amerikos gaunami ginklai 
telaimį Sovietams pergales.

N. M.

VYRAI

(39)

REIKIA VYRŲ
Bendrai pagelbininkų. Fabriko darbas. 

75c Į VALANDĄ 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

COMMERCIAL ŠYRUP
131 Chrystie St,,

Gyvybiniai Svarbiems 
kariniams Darbams

Mums reikia vyrų, daug vyrų ...
Dirbti Vidui ir iš Lauko

KRAUTI SVARBIAS KABO MEDŽIAGAS 
MŪSJJ ARMIJAI 

gLROS DARBO SĄLYGOS

WESTERN
ELECTRIC CO;

Kreipkitės: Employment Departments 
100 Central Avė. 

Keamy, N. J.
Arba

1561 Boulevard
Jėrsey City, N. J.

Pirmad. iki šeštad. hub 8:130 A.M. iki 5 P.M.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą.

MEDŽIAGAS

JAKUČIŲ l’AKUOTOJOS 
35 vAlanųų sAvAiffe 
Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

MITCHELL & WEBER
1372 BROADWAY. . ................. <.ntSkalbyklų Darbininkai

VYRAI IR MOTERYS
Patyrę ir Be Patyrimo, • 

VYRAI IŠĖMIMUI, IŠTRAUKIMUI, Iš- 
KRETIMUI, LEIDIMUI, PRIĖMIMUI.

Linksmos darbo sąlygos.
Vakaęijos. su alga. Ligoje paliuosavimai. 
PRADINJB KAINA MOTERIES 5;c J VA

LANDĄ, VYRAMS 64c I VALANDĄ, 
PRIDEDANT BONUS.

Kreipkitės visą savaitę. Matykite
, MR. SLOĄNE

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

Pierce Steam Laundry
42 . EAGLE ST., BROOKLYN 

(8th Ave. (jG—Greenpoint Ave.
I.R.T. Queens, Vernon-jackson Aves.)

..................... .......... ..... „
(39)

(42)
Iš mūsų nedidelės kolonijos 

taip pat delegatai dalyvavo 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavime, kuris atsibuvo gruo
džio 18-19 dd., Brooklyne- 
New Yorke. Buvo delegatai iš 
LDŠ 66 kp., taipgi Lietuvių 
Piliečių Kliubo. Jie išdavė ra
portus. Jų raportai priimti su 
entuziazmu. Visi dirbkime, 
kad to garbingo suvažiavimo 
nutarimai būtų pravesti gyve
nimai!.

Mirė K. JamiŠVs
Vasario 4 dieną numirė K. 

Tanušys. Jis prigulėjo prie L. 
P. Kliubo, buvo nevedęs, ilgus 
metus gyveno Hudsone, dirbo 
vilnonėj, mylėjo gražiai apsi
rėdyti. Rodosi, kad prie kitų 
organizacijų neprigulėjo. Pa
liko nuliūdime Hudsone brolį 
ir brolienę. Lai jam būna leng
va žemelė. Vis daugiau miršta 
lietuvių, ypatingai iš senesnių 
amžiumi. Tai tokios žinios iš 
mūsų miesto.

Miškų Klajūnas.

Skalbyklų Darbininkai
VYRAI IR MOTERYS
PATYRŲ IR NEPATYRĘ 

IŠKRfiTIMUI. LEIDIMUI. PRIĖMIMUI 
lš£MIMUI VYRAI. IŠTRAUKIMUI. '

Linksmos darbo sąlygos 
Vakacijos su alga. Ligoje j>aliuosavimai. 
PRADINE KAINA MOTERIMS 61c Į Va-

LANDĄ, VYRAMS 64c I VALANDĄ, 
PRIDEDANT BONUS

Kreipkitės visą savaitę. Matykite 
MR. SLOANE

Iš būtinų darbų reikia turėti ]>aliuosaviino 
pareiškimą

Pierce Steam Laundry

BATAI
ttA^KŲ bARfelNlNKAi

. . . • ..ANT .
VYRIŠKŲ AUKŠi^OS KLASES RATŲ 

RANKINIAI DIKŠNIOTOJAI 
RANKINIAI siuvėjai 

RANKINIAI APSKtEMBfcJAI
Nuolatinis darbas. Gera alga. 

BUTINA PRAMONE 
KREIPKITĖS

JOHNSTON & MURPHY
SHOE COMPANY

40-54 LINCOLN STREET 
NEWARK, NEW JERSEY

r

t,

Iš ALDLD Veikiupo
Aplinkybėse buvo taip susi

dėję reikalai, kad net per
traukta Lietuvių Literatūros 
Draugijos 103 kuopos susirin
kimai. Bet tos kliūtys nugalė
tos, sausio 30 dieną buvo su
šauktas atvirutėmis susirinki
mas .

Tapo perrinkta valdyba iš 
veiklesnių narių, nutarta lai
kyti susirinkimai kdžno mėne
sio pirmą nedėldienį, 6:30 vai. 
vakare, LKP. Svetainėje. Pa
aukota $2 Apšvietos Fondui, 
nutarta surengti kokį šurum- 
burum vakarėlį prieš 8 d. ko
vo, tai yra, Moterų Dieną. Pel
nas eis raudonarmiečių svede- 
riu fondan.

Plačiai aptarta, kaip pasek- 
mingiau gauti naujų narių į 
šią kultūros ir apšvietbs orga
nizaciją. Beda tame, kad mūsų 
draugai dažnai patys neįverti
na taip nepavaduojamą orga
nizaciją ir nepakalbina savo 
pažįstamus prie jos. Yra ū to
kių, kurie per ilgus metus bu
vę jos nariais, dabar numoja 
ranka ir sako: “Man užtenka 
laikraščių ir be knygų!” žino
ma, laikraštis yra labai svar
bus dalykas ir reikia skaityti, 
bet laikraštis negali pavaduoti 
moksliškas ir istorines knygas, 
o kaip sykis ši draugija ir rū
pinasi leisti labai geras kny
gas. ‘

J

Waterbury, Court.

Dėl

Manufacture 
darbininkai

Foundry Co. 
susitaikė dėl 

iki 5

Brooklyn, N; Y.

Švedų
nese-

Pajūrio Zona Evakuota
Washingtonas. — 

laikraščio žiniomis, 
niai pasiekusiomis Wash-
ingtoną, visi civiliai, išski
riant vokiečius ir turinčius 
pilną pasitikėjimą baltus, 
buvo evakuoti du kilomet
rus nuo pajūrio į krašto vi
durį. Taip pat neturintys

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
Kartu Tilps Į Sales

LAISVES BAZARE
šiemet Laisvės Bazaras btiš piiošnibse ir 

erdtibsė salese

GRAND PARADISE HA11S
318 GtRrtd Street

Bazaras bus tris dienas: 
Pęiikidditenk šeštadiėnį ir Sekmadienį 

Kovo 3, 4 ir 5 Dienomis

Pasamdytos dvi puošnios ir erdvios salšs, kUr telpa virš 
3,0d0 žmonių kartu. Ballroom puiki vieta šokiam ir ant
roje pusėjfe estrados atskira salė valgiam ir gėrimam.

Abiejose Salėse yra gražūs barai.

PRAŠOME BAZARUI DOVANŲ
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame bazarui dovanų iš visų kolonijų.

ir 
pakėlimo algos nuo 3 
3entų į valandą. Pakėlimas al- 
yoš turi būti išmokėtas nuo 
sausio 3 d., 1944 m. Prieita 
prie susitarimo, kad bent koki 
nesusipratimai tarpe kompani
jos ir darbininkų bus ateityje 
rišami kompanijos ir unijos ko
miteto. Sutartis pasiųsta War 
Labor Boardui užtvirtinti.

šioje dirbtuvėje darbininkai 
priklauso prie CIO 251 lokalo. 
Mokestis unijai yra atskaitoma 
iš darbininkų algų.

American Brass Co. turi tris 
dideles dirbtuves, arba sky
rius trijuose miestuose. Yra ir 
trys CIO skyriai unijos. Kon
traktas tarpe ūnijbs ir kompa
nijos. pasibaigė sausio 24 diė- 
ną. Prie susitarimo dar nepri
eita, nes kompanija paneigė 
visus darbininkų reikalavimus. 
Derybos ėjo per 5 mėnesius, 
buvo atlaikyta net .14 posė
džių, Po to darbininkų unijos 
atstovai atsišakė toliau posė
džiauti su kompanija, bet rei
kalą perdavė U. S. Darbo De
partmental ir WLB.

Virš mio£^s kompanijos fa
brikuose dirba iki 11,000 dar
bininkų. jų komitetas susidėjo 
iŠ 15 asmenų, kurtė Vbdė de
rybas su kompanija Ansonijbj, 
Toningtoriė ir WaterbuTyje.

Connecticut valstijos seime
lis padarė nutarimą, kad Šie
met balsavimai tęstųsi 2 valan
das ilgiau. Pirmiau balsavimai 
prasidėdavo 6 vai. ryto ir,tę
susi iki 6 vai. vakaro, gi šie
met, lapkričio 7 dieną jie pra
sidės 6 vai. ryto ir baigsis 8 
vai. vakare. Tatai padaryta 
prašant CIO unijai ir kitiėfas, 
kad darbininkai dirbanti karo 
įmonėse turėtų laiko balsavi
mams ir kad darbas nenuken-

help Wanted—male
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
do) , . . .

SNIEGO KASIMO

LONG ISLAND RAILROAD
Geros Algos—Mokama Pinigais 

platesnių informacijų ir įtraukimui jūsų 
vardo j mūsų surašą kreipkitės tuojau

GENERAL commissary 
CORPORATION

Antrašas 94-18 Sutphin Blvd., 
Jamaica, N. Y. .

Vienos durys į šiaurius nuo 95tli Avė. 
Pasiuntiniai apmokama, nemokamai * darbo 

gavimas.
Atdara dieną ir naktį.

SNOW HEADQUARTERS FOR 
LONG ISLAND RAILROAD

Kada sniegti, mes turime šiltas patalpas, , 
patogias darbininkams, esantiems 

laukiamųjų suraitė.

VYRAI
KAIPO MASINU OPEBUOTOJAI

Popięros perdirbimo .fabrikus, gaminąs pro
duktus būtiniems civilių ir valdžios 

............. . reikalavimams.
Patyrimas nereikalingas

MOKAMA AUKŠTOS ALGOS 
MOKINANTIS.

NVdLATlNIS liARBAS.
WAXED PAPERS, INC.

45-31 Court Square L. I. City 
..... ............. :.... •. . ... . .>($)'

MALE and
VYRAI ir MOTERYS

'APTARNAUTOJUS VlRTUVfiJfc- 
VALGYMO ROME DARBININKAI IR EAt 
ĖiUO ItjD.UęTRIJINiAI IR LAUKO DAR- 
DAT GAUJtĄMI. Bendra siuna algos 
Į, .Wtus JV- ĮųRSčiau ų.politiniai Vafdi^ki 
Darbai; Išsijos, 8 valandiį diena su viĮ-elai- 
kių jbylviwguoipts, 1 diena į savaite ,.ręgu|ia> 
r»š Vakįęijos, šventadieniai ir 12 dienų >pėr 
metus išlikus dėl ligos apmokama. Ideališkos 
vietos New Yb’rko Mieste; linksmos gyvenimo 
sąlyąos. Puikios progos pavieniam asmeniui 
ir vedusiom porom Žėmiaii 70 metų atlieti 
būtinus valdžios darbus prižiūrėjimui protiniai 
sergančius. Jei jūs esate geri, sąžiningi ii' 
galite pereiti sveikatos egzaminą rašykite ar 

kreipkitės
Ckt^pMopit ŠTATE ttOSPITAL 

Queens Village, 8 New York.
(39)

Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo japonus Ra- 
baule ir šurtžiikino bei sii- 

Unijistas. žalojo 34 priešų Jėktuvus.

r

TEKINTOJAI
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai
1-MOS IR 2-ROS KLASES 

THREAD GRINDERS
& L 1-MOS KLASES—DIENOM 
Iš būtinų darbų rąikia paliuosavimo 

pareiškimo.
Fabriką Operuoja C0 Valandas į Savaitę.

MANUFACTURERS
MACŪINE & TOOL dd.

277 CANAL ST., NEW YORK
N. E. kamp. Broadway

 (38)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršjaifciąipg. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

____________________________ (39)

ALCOA Reikia Darbininkiį
. MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, nęrintis mokytis 
gali ątllkti sį darbą.

PATyRlMAš ^ĖiįĖiKA^lNGAs 
Nors, iįls darbas nereikalauja jo^io 

ypatingo i^siląvinimę, tariaus jis 
, •, , . ;, įrerjii apmokamas. A... )

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
, . Kreipkitės Kasdien t, 

Ž A'.M. iki 5:'30 P.M.

u.š. feMi’LbYitoki'if šEftvitĖ
t-L ■ - °1 tl(l- £2

War MAhį)ower Comhirssibn
... .

Queens I’Jasa . LQng U
Iš būtlniį darbų, reikia turėti T "i 

bareiŽkimą.< «nrec AB:, t "•r'.-.r*’* '♦r*' (39)

TURINTI NUOVOKA PRIE LEDO 
IR An'glieš.’ 

GEROS ALGOS 
Kreipkitės

MUTUAL ICE & COAL CO. 
540 W, 56th St.

Phone CIRCLE 7-5297
*«■

(37)

DALIAI LAIKO
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

Penirt Stevedoring Corp.
Pier 28—North river, n.Vc,

(41)

BERNIUKĄ!—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas, 
Gerą aljjra..; Proga. pakllimuL Ift būtini) darnų 

reikia turėti p'aliuoBavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. Jr 4th Ave. 9-tos lubos.

. (87)
. , ... j

VIEŠBUČIU DARBININKAI
vyrai yAotnDM 

vyrai vibaus feuošAk > :
$23.60 I SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

vAKAčiJos. kreipkitės t 
. housekeeper .
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N,Y.
.. . - '. (X)

j ■ a ............... .■ t .....,

VYRAI SANDĖLIUI
ar y .

PREKINIŲ ELEVEITERIV 
OPERUOTOJAI

Clera alįį, nuolatinė darbas.

f.
S- čiiV^CH

NBW. YOM ^a

■ ■ W)

INDU MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

BENDRAI PAGELBININKAI 
BENDRAI APTARNAUTOJAI

Ateitis pasižymintiems darbe! 
Duodama valgis ir uniformos.

Sekmadieniais ir šventėmis nedirbama

STŲŲFFER’S
EMPLOYMENT DEPARTMENT

Kreipkitės kasdien 9—5 : 
Šeštadieniais 9 iki pietų.

346 LEXINGTON AVE. (40th ST.) 
1-nais LAIPTAIS AUKŠTYN.

-- — — -...... ■-u-.... ......... (88)

UŽBAIGIMO i>kb$YTOjAl 
Rankom ir mašina.

AUKŠTA MOKESTIS 
NUOLATINIS DARBAS

WENDER & GOLDSTEIN, INC.
387 — 4TH AVĖ.

(38)

MAŠINISTAI
Pilnai išsilavinę, pirmos klasės ir 

LATHE HANDS 
.;. Dąug, viršlaikių.

. Reikalingas atliėlęamurao jpareiškimas 
TOOLS, Sifaš & fclXTURES CO.

25-1S 41št AVĖ. 
. x Arti, Queens Plaza . , Long island city

/'<•••/ •srV.ervM •>*«'/ .»•••-.. v xa (42)
• ' t A , v . .. ■

VYilĄI į atrąustuyę, mokintis proof press ope
racijos., Kreipkitės , j J^ISS BaUMGARDT, 

N.Y. EMPLOYING -PRINTERS ASSN., INC., 
■Ui EiGHTik Avė., br.Y.c.

PAGELBININKAI”
1-MOS tR 2-ROS KLASĖS 

70—80c 1 VALANDĄ 
IŠMOKINAMI KAIPO 

MfctALrSTAI
Greitas pakilimas tinkamiem 

Rsmehim.
METALLIZING

ENGINEERING CO., INC.
38?14 30TH STREET 

LONG ISLAND CITY
butinį darbį reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
(39)

įr,.•■,» >! i, ■

Iš

Help wArtTEb—female 
REItCALINGOS MOTERYS

. ■ JĄUNp.S .MOTĘfcHKeS •
(Mokintis įdomų darbą. Gera proga. .120 Taikė 

mokinimosi, C dienos. Viršlaikiai.
RACON LlKCTRIC CO., 

, ’ 52 E. loth St.
• V : . - • X38)

VlRfiJOS
KEPĖJOS

BENDRAI PAGELBININKĖS
VIRTUVES PAGELBININKĖS 

INPŲ IR PUODŲ 
MAZGOTOJOS

Ateitis pasižyminčioms darbe!
,Duodama valgis iv uniformos.

Sekmadieniais ir svehtčinis tedirbama

STOUFFER’S
EMPLOYMENT DEPARTMENT 

Kreipkitės kabieji 9—5 ; 
šeštadieniais 9 iki pietų.

346 LEXINGTON AVE.. (40th ST.)
• v 1-naiš LAIPTAIS AUKŠTYN.

(38)

MERGINOS IR MOTERYS
Dėtį 1 dėžutes perlinius kartelius.

40 VALANDŲ S D1ENŲ SAVAITĖ 
Nuolatinis dafrbas. Patyrimas 

nereikalingas. 
GERA ALGA.

■ HELLER
411 — 5TH AVE.

42 Eagle st., Brooklyn
(8th Ave. GG---Greenpojnt Ave., H 

I.R.T. Queens, Vernon-Jackson Avoe.).

(39)

O)>eratorės ant 
Geros algos.

pajamų. Nuolatinis darbas.2 
Patyrimas nereikalingas.

KAYLON, 114 East 16th St.
(39)

TEKINTOJOS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 

1-MOS & 2-ROS KLASES 
54 VALANDŲ SAVAITE 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo

MANUFACTURERS
277 CANAL ST., NEW YORK 

u , N. E. kamp. Broadway.
(88) -

REIKIA MERGINŲ .
DIRBTI KAIPO KLIJUOTOJO  ̂

POPIERINIU MAIŠŲ.
Turi būti U.S. Pilietės

MESSMORE-DAMON
400 W. 27th St.

------- ------ ■- .......... (39)

MERGINOS SANDĖLIUI
Paprastas darbas sandėlio rūme.

Gera alga, nuolatinis darbas, lenvos valandos.
Kreipkitės

F. W. WOOLWORTH
45 CHURCH STREET

New York City. «■« j
______________________________________188)

TABLE WORKERS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GfcRA ALGA.
Viršlaikiai jei pageidaujama.

Nuolatinis darbas,.
JAY-MAR bag co.,

29,42 NORTHERN BLVD.,
LONG ISLAND CITY. _

..........

MOTERYS 25—40
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Lengvas Fabriko Darbas 
GERA alga

Pakilimai ir Viršlaikiai
MA jeSTic čAticY CAŠfe 

139 SPRING STREET. .... . T..,. ..... .
merginob-^moterys

Dry cleaning dirbtuvėj. Gera alga. -• >
ROSE i CO.,

349 Kingsland Ave., Brooklyn. EV. 9-5883.
_________________ Orth

MERGINOS—MOTERYS 
LENGVAS FABRIKO DARBAM 

Siuvamųjų Mašinų Operatorė*. Patyrimas Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera 
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbu Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos iiiboa

VIEŠBUČIŲ DARBININKtS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ PRIRUOŠfiJOS 
$19.60 J SAVAITĘ. KREIPKITCS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST.. BROOKLYN. N.Y.

MERGINOS
Prie lengvo baltinių dai l»o. 

$23 UŽ 5 DIENAS
KREIPKITĖS ' ,. , - . J 

WEINER & BAUER, INC.
445 BROADWAY 

a « ... . « < ■ (38)
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mėėginos
prię gwtfkam ^akylių siuvinio ar prie skylių 
siuvamosios mašinų?,. ar . prie f ei lips- Taipgi 
merginos BENDRAM DARBUI. Nuolatini* 

dkittoas tinkamom merginom.' - ’
26tk ST.

(SB)
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sukelta jau
94 nuošimčiai visos kvo-

i, Lithuanian Daily News '

N(HvYorkk>zW^7Ziril<>v
Reikia Padvigubinti 
Pirkimą Karo Bonų
Karo finansų ir Ketvirtosios 

Karo Paskolos vedėjai atsišau
kė į visuomenę padvigubinti 
pirkimą karo bonų, kadangi 
keturiomis dienomis pirm už
sibaigi mą šios paskolos laiko
tarpio buvome dar toli atsili
kę savo kvotoje.

Atskirų asmenų pirkiniais, 
kuriame skaičiuje įeina ir dar
bininkų pirktieji smulkūs bo- 
nai, buvo išpirkta už $548,- 
000,000 arba 60.2 nuošimčiai 
kvotos, šiais bonais mieste tu
ri būti sukelta 911 milionų.

Korporacijų, taipgi organi
zacijų pirkiniai perviršijo kvo
tas, tad bendrai 
virš 
tos. Tačiau pageidavimas yra, 
kad būtų daugiau parduota in- 
dividuališkų bonų, negu yra 
parduodama.

Lietuviai yra raginami atlik
ti savo pareigą, atlikti ją grei
tai, pasipirkti pagal išgalę 
daugiausia bonų dabar. Taip
gi prašomi kredituoti savo bo
nus (pranešti, kiek pirkote ir 
numerius) Lietuvių Literatūros 
Draugijai, kuri pasižadėjo, 
kad jos nariai ir rėmėjai šia
me vajuje išpirks bonų už 
$150,000, už kurią sumą gali
ma nupirkti du orlaiviai ko
votojai. S. Sasna.

Lietuvių Partiečių 
Susirinkimas

Antradienį, vasario 15, 8 
įvyks svarbus lietuvių ko

munistų kliubo susirinkimas, 
kuriame, apart partijinių rei
kalų, bus svarbios diskusijos 
bėgamais dienos klausimais. 
Kuriam tik laikas leidžia, bū
kite šiame susirinkime nesivė- 
luodami. Taipgi kviečiami ir 
ne nariai ateiti ir imti daly- į 
vumą diskusijose.

Sekr.

Šaukia Vieningumo 
Konferenciją

Amerikinis Sveturgimių Glo
bos Komitetas pareiškė, kad 
“penktakolumnistai veikliai 
siekia pakirsti ištikimybę tarp 
sveturgimių,” ir kad tam at
mušti reikia greitos veiklos iš 
pusės sveturgimiams gero vė
tytojų ir iš pačių sveturgimių.

Amerikinis Komitetas tuo 
tikslu šaukia nepaprastą kon
ferenciją šeštadienį, kovo 
(March) 18-tą, knygyne, 23 
W. 26th St., New Yorke.

Organizacijos prašomos jau 
dabar rinkti delegatus. Dau
giau informacijų kreiptis į 
American Committee for Pro
tection of Foreign Born, 23 W. 
26th St., New York 10, N. Y.

Broliškumo Pietūs
Įgyvendinimui tarp skirtin

gų religijų ir grupių žmonių 
didesnio draugiškumo akyvaiz- 
doje fašistinių elementų kurs
tymo vienų prieš kitus, Flat
bush ir Crown Heights CIO 
Taryba rengia visos susiedijos 
skale bankieta šio mėn. 21-mą, 
2026 Church Ave., kuriame 
kalbės kelių tikybų kunigai ir 
organizuotai dalyvaus 
jonai.

parapi-

Orden, 
vaikutį

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Pereitą savaitę gavome dra
bužių ne nuo labai didelio 
skaičiaus žmonių, bet gausius 
pundus, tad darbo užteko ir 
liko šiai savaitei. Krautuvė šią 
savaitę bus šiltesnė, ateikite 
padirbėti.

Mr. ir Mrs. Rozalija ir Sta
sys Vertei kai, Kings Highway 
gyventojai, buvo vieni iš duos- 
niausių Lietuvos žmonėms per
eitą savaitę. Jie aukojo labai 
daug gatavai išskalbtų, išva
lytų įvairių drabužių ir gerų 
batų, taipgi davė $7 pinigais 
krautuvėn suneštų drabužių iš
valymo apmokėjimui. Kadangi 
jiems iš darbo sunku išlikti at
nešimui, jiems tame pagelbė
jo čampionės mezgėjos K. Pet- 
litzkienė ir K. Rėklienė, ku
rios atvežė Vertelkų dovanas 
— ne mašinomis, mašinų jos 
neturi, bet paprastais susisie
kimo būdais padarė dvi kelio
nes ir atliko darbą. Pasiryži
mas nugali sunkumus.

Grigalius Bielinis iš New 
Yorko atvežė 6 poras‘stiprių 
batų, už kurių pataisymą 
mokėjęs pats.

France Vitkauskienė iš 
sining, N. Y., atvežė labai 
dėlę dėžę naujai išvalytų
rų viršutinių drabužių, balti
nių, naujai pataisytų gerų ba
tų ir daug prie siuvimo reika
lingų daiktų, taipgi aukojo $1 
Laisvės bazarui ir $1 dova
noms Lietuvos žmonėms. Toli
moji viešnia norėjo pamatyti 
ir kaip dirbama, bet tuo tarpti 
centre siuvėjų dar nebuvo atė
jusių.

Mary Riskevičius atnešė ba
tų ir drabužių.

Eva Grannas su sūneliu dra
bužių.

Ralph Bartkus (gal būt dra
bužių, nepažymėta).

K. Viltrakis — skustuvėlių.
Apie Skustuvėlius-Britvas
Skustuvėliams kotelių ir 

skustuvėlių šiomis dienomis 
bus buvę atnešta-atsiųsta ir 
daugiau, tiesiai Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui, nes 
matėme jau didoką dėžę jų 
prikrautą, bet tuos paskelbs 
pats komitetas. Čia skelbiama 
tik tie, kurie priduota per 
brooklyniečių drabužių centro 
darbininkes.

Skustuvėliams koteliai tinka 
ir vartoti, bile tik jie dar 
tvarkoje, taipgi tinka papras
tosios senoviškos britvos-skus- 
tuvai, kad ir vartotos, bet sau
giųjų skustuvėlių peiliukai 
(safety razor blades) siunčia* 
mi tik nauji. Vartotiems išga
ląsti ir sterilizuoti komitetas 
kol kas neturi priemonių.

Kiti Daiktai Siuntimui
Be drabužių, tinka siuntimui 

siūlai, adatos, guzikai, 
cukrus, koncentruotas 
rated) pienas. Būtų 
kad ir tų prikrautume 
na skrynią.

Dirbo Centre
Pakol kas centre neturime 

nuolatinės vedėjos nei vedame 
įdėto darbo rekordų, tad šie 
pranešimai apie dirbusius cen
tre tankiai gali būti ne pilni. 
Kiek man buvo proga matyti, 
pereitą savaitę dirbo: K. Ru- 
šinskienė, O. Čepulienė, S. 
Tomsonienė, R. Laukaitienė, 
M. Janulevičienė, O. Depsienė, 
E. Andruškevičienė, I. Leva- 
nienė, Valis Bunkus, E. Kas- 
močienė, J. Marčiukienė, P. 
Naktinienė, Sasna.

Pagelbininkė.

Amerikiečiai Mines Raudo 
nosios Armijos Sukaktį

Raudonarmiečiai džiaugsmingai sutinka žinią apie 
dar kitą pergalę prieš jsibriovėlius nacius.

Sovietų Sąjungos tautinė po
litika ir davimas didesnės au
tonomijos joje apsijungusioms 
respublikoms bus viena iš te
mų, kuria kalbės senatorius 
James E. Murray, iš Monta
nos, newyorkiečių rengiama
me masiniame mitinge pami
nėjimui Raudonosios Armijos 
26 metų sukakties. Taipgi bus 
kiti žymūs kalbėtojai ir spal
vuota, daugelio tautinių gru
pių išpildoma meno programa.

Mitingas įvyks šio mėnesio 
27-tą, 2:30 po pietų, Majestic 
Teatre, 245 W. 44th St., New 
Yorke. Organizacijos ir atski
ri asmenys prašomi tikietus 
užsisakyti iš anksto National 
Council of American-Soviet 
Friendship raštinėj, 232 Ma

dison Ave., New Yorke. Tele
fonas Murray Hill 3-2080. Kai
nos $1.10, 83c ir 55c.

Programoje, kaip praneša 
tarybos tautinės divizijos pir
mininkas Zlatko Balokovią, 
bus paminėta pirmoji Sovietų 
pergalė prieš vokiečius prie 
Narvos 1918 metais. Tam spe- 
cialės svarbos priduoda tas, 
kad toje vietoje datyar ir vėl 
eina Raudonosios Armijos per
galingi žygiai.

Valstijos Taksų Laikas 
Pratęstas

Svarbi Konferencija 
Brooklyne

Sekmadienį, vasario 27-tą, 
nuo 1 iki 6 po pietų, viešbu
tyje St. Georgo, šaukiama an
troji metinė konferencija 
svarstymui karo laikų įstaty
mų, tad jau iš paties tikslo ma
toma, jog joje dalyvauti bus 
ne tik prievolė, bet ir stambi 
privilegija.

Visos organizacijos kviečia
mos atsiųsti delegatus ar at
stovus. 1

Pernai man teko privilegija 
dalyvauti pirmojoj tokioj kon
ferencijoje, sušauktoje per 
Brooklyn Non-Partisan Legis
lative Conference ir man at
rodė, kad už dolerį mokesties 
registracijai konferencijon ga
vau bent šimtinės vertės įsta
tymiškų patarimų, kadangi čia 
apie įstatymų sudarymo gali
mybes, formas, jų reikšmę ir 
m’avedimą kalbėjo keli geriau
si miesto advokatai. Su vienu 
’š tų klausimų asmeniškai nuė
jus pas skirtingoje srityje dir
bantį advokatą jis turėtų raus
tis po knygas ir dokumentus, 
kad duoti pilną, teisingą pa
tarimą ir už tą, aišku, turėtų 
naimti nemažą užmokestį.

Konferencijoj gali dalyvau
ti ir svečiai-tėmytojai. Svečių 
registracija 50 centų.

Kliubiete.

Apdovanojo Sniegu

Mrs. Mildred Van 
kuri buvo palikusi 
prieglaudoje, galėsianti jį at
siimti, kai tik turės tam są
lygas, kaip patvarkė teisėjas 
Andrews.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kepėjas (baker), ku

ris moka ruginę duoną kepti. Alga 
gera, darbas pastovus. Atsišaukite 
tuo jaus: Lithuanian National Corp. 
ILikery, 68 Holly Street, Lawrence, 

(32-37)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Dėl esamo New Yorko vals
tijos seimelyje sumanymo pa
keisti valstijinę taksų nuo 
įplaukų skalę, Valstijinė Tak
sų Komisija paskelbė pratę
sianti valstijinių taksų sumo
kėjimo laiką iki kovo 1-mos. 
Be to taksus būtų reikėję 
mokėti ne vėliau vasario 
tos.

su-
15-

va-
la-

Padidėjus maisto trokų 
gystėms, policijai įsakyta 
biau daboti maistą vežančius 
sunkvežimius

Pirmadienis, Vasario 14,

Filmos-Teatrai

cc

to pirkliai nenorį daugiau 
užsisakyti, tad su laiku 

sunku ir tos gauti.

“Song of Russia” Capitol 
Teatre

Rekordinis skaičius lankyto
jų Capitol Teatre, Broadway 
ir 51 st St., New Yorke, daly
vavo pasitikime filmos “Song 
of Russia,” pagamintos Holly- 
woode pagarbai mūsų didžiojo 
talkininko. Vadovaujamose ro
lėse vaidina Robert Taylor ir 
Susan Peters. Graži Čaikovs
kio muzika, taipgi yra ir ori- 
ginalės, specialiai parašytos 
muzikos per Jerome Kern ir 
E. Y. Harburg.

Gregory Ratoff, žymus Hol- 
lywoodo rusas direktorius, 
daug prisidėjo padarymui šios 
filmos neužmirština. Ji persta
to Sovietų Sąjungos žmonių 
tikrąjį gyvenimą ir papročius 
pirm ir po nacių įsibriovimo 
į jų kraštą. Dėta daug pastan
gų scenas padaryti originališ
komis, kokios jos iš tikro per
statomais' laikais buvo ir yra. 
Net garsiojo Maskvos subway 
dalis parodoma visame jos 
gražume, pilnume. Be kitko, 
perstatoma rusiškos vedybos ir 
šokiai, 150 gabalų orkestrą iš
pildo muziką.

Nors šioje filmoje parodo
ma ir karo laikas, istorija su
kasi apie karo paliestus žmo
nes, jo didvyrius, tačiau fil
moje parodoma ne patsai ka
ras, bet žmonių gyvenimas.

keitusi šilkinius batelius j mi- 
litariškus batus, kad tarnau
ti frontui greta savo mylėti
nio, taipgi jaunutė Cathy Frye 
vaidina rolėje mergaitės, kuri 
buvo per jauna eiti į frontą, 
bet vistiek išėjo. Filmą taiko
ma pagerbti moteris, kurios 
veikliai dalyvauja kovose už 
pergalę.

Miracle of Morgan’s Creek” 
Pasilieka Toliau

Ši komedija rodoma jau ket
virta savaitė Paramount Teat
re, prie Times Square, New 
Yorke. Johnny Long su savo 
orkestrą ir Hazel Scott taipgi 
pasilieka ant toliau scenos ak
tuose. Nauji scenos aktuose 
prisidėjo The Calgary Bro
thers.

“Three Russian Girls” 
Palace Teatre

Amerikiečių filmą “Three 
Russian Girls,” su Anna Sten, 
Kent Smith ir Alexander Gra- 
nach, palikta toliau RKO Pa
lace Teatre, Broadway ir 47th 
St., New Yorke, kur ji įspū
dingai perstato didvyriškas 
Sovietų Sąjungos slauges, gy
venančias, mylinčias ir kovo
jančias veikiančiame Sovietų 
Sąjungos karo fronte.

Istorija perstato Anna Sten 
slaugių vadovės rolėje, narsią 
mūšyje ir meilutę meilėje. 
Jaunos gražuolės šokėjos ro
lėje yra Mimi Forsaythe, pa-

Teta žiema labai duosniai 
newyorkiecius a p d o v anojo 
sniegu, kaip sakoma — davė 
ir dribtelėjo. Iki šeštadienio 
ryto buvo priąnigta 7 coliai 
sniego ir vis dar snigo. Visas 
judėjimas gatvėse eina lėtai, 
kadangi miestas neturi pakan
kamai sunkvežimių nei žmo
nių sniego greitam prašalini- 
mui.

Pereitą penktadienį prie 
sniego valymu- dirbo 7,843 
žmonės ir 1,349 mašinos. Nor
maliais laikais, kaip sako šva
ros departmento komisionie- 
rius, būtų dirbę su kita tiek 
mašinų ir apie 25,000 žmonių.

Queens penki asmenys mirė 
kasdami sniegą, manoma, nuo 
širdies atakos.*'

Padidėjęs šaltis sudaro ir 
naują kuro problemą. Miesto tiški anglies sandėliai.

įsteigtos 39 stotys pardavimui 
mažmenomis kuro smulkiems 
pirkėjams pereitą penktadienį 
išvalytos iki paskutinio anglies 
svaro ir dar nežinoma, kaip 
greit gaus daugiau. Panašia
me laipsnyje nusekę ir priva-

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST

Prie R.K.O. Republic Teatro

STANLEY MISIŪNAS
SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 4-6864

B b i i 
goo

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. ’

Tel. STagg 2-2178. ATDARA VAKARAIS

■

Minkštosios Anglies 
Esą Pakankamai

Kuro administracija sako, 
kad mieste yra pakankamai 
minkštosios anglies. Bet mies
tui vistiek gręsiąs šalimo pa
vojus, nes gyventojai nenorį 
minkštosios anglies pirkti ir 
dėl 
jos 
bus

Mrs. W. Averill Harriman, 
žmona Jungtinių Valstijų am
basadoriaus Sovietų Sąjungo
je buvo krikštytoja submarinų 
nuvaikymui laivo pereitą an
tradienį, Bronxe.

Si ' W

Už pagrobimą vežimo degti
nės Richard Comerford, 28 m., 
nuteistas 10 metų kalėti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
steiėius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Pamatykite amerikiečio kario prietikius Maskvoje 
ir jaudinanti romansą naujoje filmoje “Song of Rus
sia,” su žvaigždėm Robert Taylor ir Susan Peters, Ca
pitol Teatre, Broadway ir 51st St., New Yorke. Be fil
mos/, yra ir scenos veiksmai.LITUANICA SQUARE RESTAURANT

282 Union Ave.
BROOKLYN

H
«

&

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-9612
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DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

All Lady Crosby 
ensembles in pre
sentation boxes.

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų De- 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių RO
ŽANČIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 

į LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 
^nigiai palaikys jums bi daiktą.

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

I a M o N D pair

DIAMOND ENSEMBLE
FI,ST ,N HER HEĄo,

- FIRST •N QUALITY

NO. 070 Both for
y (. ros b y 

Matched 14Kgold $4C0(rings, intricately 
fashioned,in ro
mantic designs.
Lovely. Weekly Terms
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