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KRISLAI
Didžioji Šventvagystė.
Kodėl Kalta Lietuva, o ne 

Amerika ?
Šmeižia Gerą Organizaciją.
“Pabėgimas’* iš Peklos.
Atsiskaitymo Valanda Jau 

Čia.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
•4

Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Tėvynės redaktorius Bajo-|-T 
ras ragina savo viernuosius | 
duoti daugiau rūbą Bendra-1 
jam Fondui. Kiek esą surink-j 
ta, dar toli gražu neužtenką.

Bet ir tie rūbai, kurie yra| 
Bendrojo Fondo surinkti, pū-; 
domi Brooklyne, ant Grand 
St ryto, Lietuvon nesiunčiami. ■

Tai kam jų reikia daugiau : 
kad daugiau maisto būtu kan
dims ?

Bendrojo Fondo vadovybė 
yra papildžius didelę švent
vagystę: surinko drapanas Lie- i 
tuvos žmonėms, bet j u tiems 
žmonėms nesiunčia.

RUSAI PUOLA KUF.STRINA IR FRANKFORTA, SAKO NACIAI
JANKIAI PRAKIRTO VA 

KARINI SIEGFRIEDO 
LINIJOS RUOŽĄ

Laikas Pradėt Ofensyvą iš 
' Vakarų, Primena Maskva

{D

Paryžius. — Amerikiečiai 
. . 'pradėjo jau smarkiau pult

Tiktai tos drapanos^ kurios ivo|dečius. Pirmoji Ameri
kos armija pramušė vaka- 

į1’ rinį ruožų nacių Siegfriedo 
linijos į pietų rytus nuo Aa- 

! čheno, pažygiavo 3 mylias 
I pirmyn linkui Rheino upės 
i ir užėmė pozicijas Vokieti- 

Končiaus Bendrasis Fondas'joje UŽ 11 mylių nuo Belgi- . 1 I • iv* rn v • • • ____
giriasi turįs surinkęs net 
virtadalį miliono 
bet dar nė vienos sermėgos iš| mylių

yra aukojamos per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą 
yra sistematiškai persiunčia
mos Lietuvos žmonėms. T.ai tą 
žino kiekvienas Amerikos lie
tuvis.

t ket- jos rubežiaus. Trečioji ame- 
svanh rūbu,I rikiečių armija pasivarė 

pirmyn ir paėmė 
jų nėra pasiuntęs Lietuvon. | Bleialfų ir Bergų, pasieni- 
Tai irgi svarbu žinoti kiekvie
nam Amerikos lietuviui.

Jei kas netikite man, 
teiraukite pas patį Končių ir. 
paklauskite, ar nors vieną rū-1 
bą jis yra išsiuntęs Lietuvon, i 
arba lietuviams Tarybų Sąjun
gos gilumoje.

niame Vokietijos ruože, ir 
atgriebė Rodershausena, 

pasi- i —----------------------------------------

Keleivis ir kiti kryžiokiški 
laikraščiai alasavoja (lėlei to, 
kad iš Amerikos laiškai neiną 
Lietuvon, tai yra, Amerikos 
paštas nepriimąs, grąžinąs at
gal.

Mes nežinomo, kaip ten da-. 
lykai yra su I 
brooklyniečių yra siuntę . sa- j

Luksemburge. Pirmosios ar
mijos kariai užėmė Ham- 
merį, Dreiborna, Brontfel- 
dų, Underbrethų, Vokietijo
je; išmušė nacius iš belgų 
miestelio Krewinkelio ir tuo 
būdu visai iššlavė hitleri
ninkus iš Belgijos. Pietinėje 
fronto dalyje amerikiečiai 
ir francūzai atėmė iš priešų 
Colmar miestų, Francijoj, ir 
gręsia- apsupt daug nacių.

Graikijos karo teismas 
nusmelkė sušaudyt 5, girdi, 
“teroristus” partizanus.

NACIŠKAS ŽUDYNIŲ Vokiečiai Rengiasi
vllVl m 1U V1 rLUJl ! ••• < 1 •• •JOJ ir Austrijoj

London. — Maskvos radi
jas sakė anglų kalba:

“Hitleris tikisi, kad talki
ninkai vakariniame fronte 
dar ilgai gaišuos, iki pradės 
didesnius veiksmus. Jis to
dėl kupinais, vienas kita ve
jančiais traukiniais grūda 
savo kariuomenę iš vakarų 
fronto į rytus,” prieš Sovie
tus.

Maskvos Izviestija, Sovie
tų vyriausybės laikraštis, 
rašo:

“Didingi istoriniai sovie
tinių kareivių laimėjimai 
duoda įkvėpimo visoms tai
kų mylinčioms tautoms, ir 
jos dabar nekantriai lau
kia, kad talkininkai pradė
tų pult hitlerinę Vokie
tija iš visų pusių.”

PERBLOGAS ORAS, SA
KO, JANKIŲ VADAI

Belgija. — Amerikiečių 
žvalgai apžiūrinėjo vokiečių 
jėgas Siegfriedo tvirtovių 
linijoje ir pranešė savo ofi- 
cieriams, jog ten visai ma
žai nacių.

Vienas aukštas amerikie
čių karininkas dėl to pareiš
kė: “Jeigu mes tokiame blo
game ore, kaip dabar, da
lytume didelę ataka ir nie
ko daugiau nerastume, kaip 
tiktai medines vokiečių ka- 
nuoles, tai mums būtų tikra 
kankynė.”

Sniegas ten dabar ištižęs 
ir keliai virtę dumblynais; 
kaip gi tad, sako, galėtų 
pravažiuot amerikiniai tre
kai, tankai ir kanuolės į o- 

Ifensyvų prieš vokiečius?

RAUD. ARMIJA ATAKUO
JA VOKIEČIU TVIRTOVES 
Į RYTUS NUO BERLYNO
London, vas. 4. — Vokie- forto Sovietai paėmė Stern- 

čių komanda pranešė, jog berg, Reppen, Sonnenburg, 
Sovietų kariuomenė įsiveržei 
į Kuestrinų ir siaučia tankų■ 
mūšiai už trijų mylių nuo|

Lenkijoj, išgelbėjo nuo mir
ties kelis tūkstančius belais- 

tuo paštu Viek : vių tęnaitinėje stovykloje.
i Viso bent pusantro milio- 

viškiams laiškų Lietuvon, darįBO rusų, lenkų, žydų, cechų, 
nėra sugrįžęs nei vienas, 
iš kolonijų žmones sako, 
jų laiškus grąžina.

Vietz ir eilę kitų miestų; o 
; ties Zielenzigu raudonar
miečiai užmušė virš 8,000 
apsuptų nacių ir suėmė 9,- 

Frankforto. uestrin, ryti- 450 jų kareivių ir oficierių; 
niame Odro upės šone, 42 pagrobė 163 priešų patran- 
mylios nuo Berlyno, ir kas, 55 minosvaidžius ir 
Frankfort, vakarinėje Odro'daug kitų ginklų. Sovietai 
pusėje, 39 myl. nuo Berlyno, | užėmė Soldin miestų, 35 my- 
yra stipriausios nacių tvir-llios nuo Stettino uosto, o 
to vės į rytus nuo Vokietijos pasak vokiečių, tai rusai pa- 
sostamiesčio. Už keleto my- siekę vietas 11 mylių nuo 
liu nuo Kuestrino ir Frank

Daugybė Nacių ir Ju HITLERININKAI PALI- 
KO JANKIAMS 
DAUG FORTUPabūklų Permetama

Stettino.

Valdžia Trigubai Turi Mokėti už\ ! Frontą 
Daiktus, per Neapsižiūrėjimą
Parduotus kaip Atliekamus

Paryžius. — Amerikiečiai 
savaitės gale paėmė didelį 
skaičių cementinių-plieninių. 
fortukų, kuriuos naciai be 
jokios kovos apleido vaka
riniame ruože savo Siegfrie- 
do tvirtovių linijos.

Mažai telikę vok. kariuo
menės prieš Trečiosios ame
rikiečių armijos frontų ir 
toliau į žiemius. Nes labai 
daug nacių buvo išsiųsta į 
rytus, prieš Raudonųjų Ar

Maskva. — Raudonoji Ar- j 
mija, atimdama iš nacių Os-j London> _ prane§ama, 
wiecim pietiniai-vakarinėje ]<fld “jeigu” naciai bus su- 

mušti Berlyno srityje ir į- 
vairiose kitose Vokietijos 
vietose, tai jie persimes į 
kalnuotus Bavarijos ir Aus
trijos kampus ir ginsis. Ten, 
girdi, hitlerininkai iš anks
to tvirtoviškai . apdrūtinę 
kalninį 10,000 ketvirtainių 
mylių plotų, o iš apylinkės, 
esu, jie galėtų gaut būtinųjų 
karinių medžiagų ir kitų 
reikmenų. Apie Hitlerio bu
veinę Berchtesgadena, Ba
varijos kalnuose, esanti į- 
rengta nuolatinė 100 ketvir
tainių mylių tvirtovė, kaip 
nacių apsigynimo centras.

Bet prancūzų ir jugoslavų buvo 
kad i nužudyta Oswiecim koncen-

i tracijos stovykloj. Iš pra- 
| džios vokiečiai juos šaudė ir 
dujomis nuodijo tam tikruo-1 

jse mirties kambariuose.
Pagaliaus hitlerininkai iš-

kaiKas čia kaltas? Kodėl 
tinama tik Lietuva? Kodėl ne
kaltinamas Amerikos paštas? __ _______________________

Galimas daiktas, kad tarpe. rad0 visai naujoviškų, fabri
kinį būdų kitataučiams žu
dyti. Jie įrengė milžiniškų 
suelektrinamų diržų, varo
ma elektros jėga aplink. Na
ciai vienu kartu statė šim
tus žmonių ant to diržo. Pa- 

i leisdami elektros srovę, jie 
Vienas piktas sutvėrimas visus juos urmu marino, o 

Keleivyje (sausio 31 d.) jau diržas nesustodamas nešė jų 
paleido savo ilgą liežuvį prieš: kūnus tiesiai į krosnis, kur 
Philadelphijos Muzikalės Sa-1 kūnai tuojau sudegdavo. Su
les Bendrovę, didelę ir garbin- begintų lavonų pelenais na
gą organizaciją. Nepatinka cjaj tręšdavo aplinkinius ko- 
jam, kad Bendrovės pirminiu-, pfįstų laukus, kaip rašo Ma- 
ku tapo išrinktas ne tas, kurį■ skvos laikraštis Pravda, 
jis norėjo matyti išrinktu. Tai 
ir plūsta visą organizaciją, 
šmeižia ir niekina daugumą 
narių, kurie balsavo taip, kaip 
jiems atrodė geriausia.

Amerikos ir Tarybų Lietuvos: 
tebėra nesutvarkyti paštiniai Į 
santykiai. Nereikia už tai kal
tinti tik vieną pusę. Reikia tu
rėti kantrybės ir palaukti. Ne
užilgo visi tie nesusipratimai i 
bus išlyginti. AMERIKOS LAKŪNAI 

PADEDA SOVIETAM

Washington.
vyriausybė pervedė kai ku-

Karinei000 vertes elektrinių, ir ki
tokių įrengimų

Prašo Mainierius Dirbti 
Visą Šeštadienį

London, vas. 4. — Vakar 
1,000 Amerikos bombanešių 
vidudienį paleido 3,000 to
nų bombų į Berlyną; smogė 
geležinkelių stotims ir na
cių valdžios rūmams. Tuo- 

,mi amerikiečiai stengėsi su
trukdyt vokiečių siuntimą 
per Berlyną prieš Raudoną
ją Armiją.

pas kryžiokus tolerancijos 
nėra jokios. Jeigu ne su jais, 
tai jie tave prakeiks. Niekina 
ir plūsta jie ne tik asmenis, 
bet ištisas organizacijas.

Aš tikiu, kad Philadelphi- 
jos Muzikalės Salės Bendrovė, 
kaip ir Pittsburgh o Mokslo 
Draugija, mokės atsakyti ke
leiviniams šmeižikams.

Jau skaitėte spaudoje apie 
didelį amerikiečių ir filipinie
čių žygį. Skaitant aprašymus, 
kaip j fe užklupo japonų kon
centracijos stovyklą ir išlaisvi
no 513 karo belaisvių, džiaugs
mo ašaromis užsilieja akys.

Šis mūsų didvyrių žygis bus 
vienas iš skaisčiausių šio ka- 
Yo istorijos lapų. O tie, kurie 
tapo išlaisvinti iš japoniškos 
peklos, savo vaikų vaikams 
perduos savo dėkingumą iš
laisvintojams.

Washington. — Valdinė 
Kietojo Kuro Administraci
ja prašė visus Pennsylvani- 
jos kietųjų angliakasyklų 
mainierius dirbt ir šeštadie
nį visa dienų už paprastų 
darbo mokesnį; sakė, kad 
rimtai trūksta anglies įvai
riems reikalams.

4,500 Lehigh kompanijos 
angliakasių Coaldale, Pa., 
srityje atmetė valdžios pra
šymų todėl, kad už šeštadie
nio darbų tėra siūlomo tik 
paprastos dienos uždarbis.

Lėktuvai parneša namo 
proc. sužeistų jankių.

10

parduoti, 
perviršių, 
norędami 

to “džiabo”, pirma asmeniš
kai susipažino su buvusiuo- 

(“okšino”) juos parduotų, ju prekybos sekretorium 
kaip nereikalingus, atlieka- Jesse Jones’u. 
mus perviršius. Tuo būdu 
kompanija daug tų įrengi
mų pardavė smulkesniems 
krautuvininkams. Bet pas
kui šie daiktai pasirodė rei
kalingi taisomiem laivam. 
Tada valdžia turėjo pirkti 
juos atgal iš krautuvininkų 
ir užmokėti jiems bent tris 
kartus brangiau, negu jie 
patys buvo mokėję. Tai bu
vo karinės vyriausybės na
rių neapsižiūrėjimas, kas 
liečia vadinamus atliekamus 
reikmenis.

Tų dalykų dabar nagrinė
ja Senato Komisija Kari
niams Reikalams Tyrinėti. 
Komisijai liudijo Maspetho, 
N. Y., krautuvininkai Ma
rian Seidner, Arthur Saffar 
ir Mack Ostrow, pigiai pir
kę, o brangiai pardavę val
džiai atgal tuos daiktus.

Minimai newyorkinei kom- 
|panijai buvo patęsta $750,-

riuos elektrinius ir kitokius kaipo karinių 
įrengimus newyorkinei Su r- Kompan. vadai,
plus Liquidation kompani
jai, kad jinai iš varžytinių

Dingo Miliūnas Siuntinių 
Amerikos Kariams

Washington. — Kai vo
kiečiai darė paskutinį savo 
ofensyvų prieš amerikiečius 
Belgijoj ir Luksemburge, 
dėl to dingo apie 1,000,000 
adresuotų jankiams siunti
nių, kaip dabar pranešė A- 
merikos karo departmento 
valdininkai. Prie tų siunti
nių dar nepriskaitoma žu
vusieji laiškai.

Siuntinių dalį vokiečiai 
pagrobė, o kita dalis per 
karo veiksmus buvo sunai
kinta bei nežinia kaip din
go.

Maskva. — Raudonarmie
čiai vas. 1 d. užėmė dar 33 
blokus namų Budapešte, 
Vengrijos sostamiestyje.

Bulgarijoje žmonių teismas 
nuteisė mirtin princą Cyril, 

(Tąsa 5-me pusi.)

Žygiai Ryty Prūsijoj
Maskva. — Sovietų kariai 

Rytinėje Prūsijoje paėmė 
Bartenstein miestų arti Ka
raliaučiaus ir dar 30 gyve
namų vietų; užmušė 6,000 
vokiečių ir suėmė*700 prie-* 
šų, 25 garvežius, 500 vago
nų, 6l9 traktorius, 470 tro- 
kus ir kt.

Stockholm, šved. — Ber- 
| lyno gatvės ir vieškeliai į 
rytus nuo jo užsikimšę tan
kais, motorinėmis kanuolė- 
mis ir šarvuotais automobi
liais, dundančiais atmušt So
vietų karius, pasiekusius 0- 
dro upę, 30 iki 40 mylių nuo 
Berlyno, sako švedų kores
pondentai savo pranešimuo
se iš Vokietijos.

Sovietų lakūnai atkakliai mijųJ
bombarduoja ir šaudo nuo- Tarp amerikiečių, todėl, 
latines nacių ir jų pabūklų paskiido nuomonė, kad vo- 
eiles, traukiančias į rytus : kiečiai, turbūt, traukiasi at- 
nuo Berlyno. ! gal iki plačiosios Rheino u-

Anglų bombanešiai taip pės> nes iš rytiniu tos upės 
pat žėrė ugnį ir sprogimus krantų jie galėtų su mažiau 
į Berlynu, stengdamiesi su- kareiviu gintis nuo ameri- 
trukdyt siunčiamas į rytus kiečių ir anglų. Taip prane- 
vokiečių jėgas. Associated Press, ameri-

------------ * j kine žinių agentūra.
MANILA BUS GREIT

IŠVADUOTA

vokiečių jėgas.

Maskva. — Vas. 1 d. so
vietiniai kariai visuose 
frontuose sudaužė bei sun- 

_ . .. . v. . . kiai sužalojo 133 vokiečių
Luzon.—Amerikiečiai jau įanLus ir nušovė 26 jų lėk-

arciau 15 mylių nuo Mani- įuvus
los, Filipinų sostinės. Gen.| o ’ietai sudaužp dar 173 
MacArthur šeštadieni sa-| b?vieta sudaužė aai 1/6 
kęs, kad Manila “rytoj” bū-| naclų tankus~ 
sianti atimta iš japonų.

Luzon saloj jankiai viso 
užmušė apie 33,000 japonų; 
o jankių 1,271 žuvo ir 219 
be žinios dingo.

I Anglija Girdėjo Apie 
Vokiečių Bruzdėjimus

LIETUVOJE VOKIEČIAI IŠŽUDĖ 465,000 ŽMONIŲ
Washington. — Už žiau

rius kriminalius darbus, at
liktus Lietuvoje, yra įkaitin
ta daugiau kaip 100 vokie
čių, pradedant nuo jų ko- 
misionieriaus Lietuvai ir 
baigiant Gestapo žandarais 
ir koncentracijos stovyklų 
sargais. Apie tai rašo Wa
shingtone leidžiamas Sovie
tų Ambasados Žinių Bulle- 
tinas.

Nepaprastoji Valstybinė vertybes. 
Tarybų Sąjungos Komisija 
atrado ir paskelbė tokius 
faktus:

“Vokiečiai visur plėšė 
Lietuvos gyventojus, naiki
no jos turtų, terorizavo jos 
žmones, niekino juos ir

B, ------------------------------------- i

Pulkais Suvaromi, Nusmerkti Žmonės Buvo Nuogai Nuren
giami ir Šaltyje Turėjo Ištisas Valandas Laukti Sušaudymo
daugmeniškai žudė senelius, 
moteris, vaikus ir karinius 
kalinius; atiminėjo žemę iš 
lietuvių valstiečių, grobė ir 
naikino universitetų ir mo
kyklų įrengimus, pagaliaus 
uždarė -tas .mokslo įstaigas; 
ardė šalies pramonę ir nai
kino kultūrines Lietuvos

D

Pasiremdama liudytojų 
parodymais, valstybinė ko
misija apskaičiavo, kad vo
kiečiai Lietuvoje nužudė a- 
pie 165,000 tarybinių karo 
belaisvių ir sušaudė, gyvus 
sudegino arba užkankino

vo ištisas valandas nuogi iš
stovėti šaltyje, belaukdami 
mirties.”
Lavonų Atkasinėjimas ir 

Deginimas
Liudytojai apsakė komisi

jai, kas paskui buvo daroma 
su palaidotųjų kūnais:

“Mes atkasdavome ir su
degindavome po 600 lavonų 
per dienų” (pagal nacių pa-

300,000 civilių gyventojų. 
Vien Kauno Devintojo for
to srityje naciai nužudė 
tūkstančius žmonių. Kau
niečiai dėl to praminė šį 
fortų “Mirties fortu.”

Komisijos raportas sako:
“Čia tarybiniai piliečiai 

buvo suvaromi mirt. Forto 
darže jie buvo nuogai nu-:liepimų), sakė vienas liudy- 
rengiami. Tada vokiečiai 
siuntė juos trišimtiniais bū
riais kasti griovius; ten juos 
ir sušaudydavo automati
niais pabūklais ir šautuvais. 
Taip daug buvo nusmerktų 
mirt žmonių, kad jie turėda-

tojas: “Kasdien buvo užku- 
riama po du didžiulius lau
žus, sukrautus iš medžių ir 
300 kūnų kiekviename. Po 
lavonų sudeginimo, jų kau
lai buvo smulkiai sutrinami 
ir užkasami.”

London. — Anglijos val
džia sakosi gavus patikimų 
pranešimų, jog kai kuriose 
apygardose šiaurinėje Vo
kietijoj įpuolę į desperacijų, 
išvarginti žmonės bruzda 
prieš nacius ir, girdi, suirus 
politinė hitlerininkų mašine
rija tose vietose. Bet Lon
donas nesitiki, kad per ke
lias savaites gyventojai ga
lėtų nuversti nacių valdžių; 
esu, nors žmonės ir plačiai 
sukiltų prieš Hitlerį, bet 
dauguma nacių armijos dar 
eitų su juom ir gintųsi nuo 
talkininkų.

Naciai spėlioja, kad Roo- 
seveltas, ^Stalinas ir Chur- 
chillas tariasi viename Juo
dosios Jūros uostamiesty.

Vokietijoj Sdvietai užėmė 
dar 200 gyvenamų vietų.
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Wallace Būsiąs Užtvirtintas
Asmenys, gerai nusimaną apie pądėtį 

Jungt. Valstijų senate, teigia, kad pre
zidento Roosevelto paskirtas naujasis 

komercijos sekretorius, Henry A. Wal
lace, bus senato užtvirtintas toms 
pareigoms. Tiesa, jis bus užtvirtintas tik 
išimtinai komercijos sekretoriaus parei
goms eiti: jis negalės valdyti bilijoninės 
Reconstruction Finance Corporation, — 
įstaigos, kuri ligi šiol buvo valdoma bu
vusiojo komercijos sekretoriaus Mr. 
Jones.

Tenka pasakyti, kad reakcininkai de
mokratai ir republikonai senatoriai ma
nevravo labai gudriai, tikėdamiesi Wal- 
lacą neužtvirtinti. Bet jų manevrai neiš
degė, — pasimojimas nepraėjo, kaip jie 
manė jį pravesti.

Ryšium su Wallaco užtvirtinimu, se
nate iškilo .štai kokis dalykas. Senatorius 
George pateikė sumanymą atskirti RFC 
nuo komercijos departmento, kad, jeigu 
Wallace būtų užtvirtintas sekretoriumi, 
jis negalėtų valdyti tos įstaigos. Sena
toriai, kurie stojo už Wallace patvirtini
mą, sakė: tegu George bilius-sumanymas 
bus balsuojamas pirmiau, o paskui bal
suosime už Wallace užgyrimą. Bet Wal
lace priešai su tuo nesutiko. Jie pareika
lavo tuojau balsuoti Wallace užgyrimą, 
tikėdamiesi, kad jie surinks daugumą 
balsų prieš užgyrimą.

Įsikišo čia ir prezidentas Rooseveltas. 
Jis prisiuntė senatui raštelį, pareiškian- 
tį, jog jis sutinkąs, kad RFC būtų at
skirta nuo komercijos departmento, bet 
Wallace priešai visvien nerimo. Jie pa
teikė sumanymą, kad tuojau būtų bal
suojamas Wallace užgyrimas komerci
jos sekretoriaus pareigoms.

Na, ir čia jie prakišo. 43 senatoriai 
pasisakė prieš, o tik 41 — už, t. y., už 
tai, kad tuojau būtų balsuojamas Wal
lace užgyrimas.

Kadangi jie čia prakišo, tai dabar, 
spėjama, jie prakiš ir ateityje. Dabar 
Wallace užgyrimo klausimas atidėtas net 
iki š. m. kovo 1 d. ‘

Apie tą laiką veikiausiai sugrįš ir 
prezidentas Rooseveltas. Apie tą. laiką 
daug kas paaiškės. Ir tuo būdu, tikimasi, 
kad Wallace bus užgirtas.

Žinoma, nuo dabar iki kovo mėn. 1 d. 
pažangioji Amerikos visuomenė nepri
valo sėdėti ramiai. Jai dabar turi būti 
tikroji rugpiajūtė. Ji dabar privalo dar
buotis, privalo raginti savo senatorius, 
kad jie balsuotų už Wallace užgyrimą. 
Patsai buvęs vice-prezidentas taipgi dar
buosis tuo reikalu.

Dalykai, vadinasi, privalo pakrypti ge
roj on pusėn.

Na, o kai dėl Reconstruction Fih^hce 
Corporation ateities—tenka manyti,!kad 
tai įstaigai valdyti prezidentas Roose
veltas paskirs tinkamą žmogų, kuris 
veiks išvien su naujuoju komercijos sek
retoriumi ir dėl to viskas eis taip, kaip 
būtų ėję, jei toji įstaiga būtų priklausiusi 
komercijos departmentui.

Bus Nubausti!
Neseniai buvo pasklydę gandai, būk 

Jungtinės Valstijos ir Anglija atsisaky
siančios bausti vokiškuosius razbainin- 
kus, nusikaltusius nekaltų žmonių — žy
dų ir kitų tautinių mažumų ■— žudyme 
Vokietijoje. Girdi, būsią baudžiami tik 
tie hitlerininkai, kurių nusikaltimai su
siję tiesioginiai su karu, — tik t. v. 
“karo nusikaltėliai.” Buvo skelbiama, 
būk ir Hitleris negalėsiąs būti baudžia
mas.

Daug visokių gandų ir spėliojimų skly- 
do iš Londono ir Washington© ir tas vis
kas nervino žmones, tas viskas tiesiog 
statė klausimą: kas čia bus?

Bet štai šiomis dienomis Jungt. Valsti
jų vyriausybė, veikiančiojo valstybės sek
retoriaus Joseph C. Grew lūpomis tuos 
visus gandus ir nepagrįstus spėliojimus 
išsklaidė. Mr. Grew pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos baus visus vokiškuosius 
kriminalistus, nepaisant, kur ir kaip jie 
nusižengė. Bus baudžiami ir tie krimi- 
nalistiški nąciai, kurie nekaltai žudė žy
dų tautybės žmones, kurie persekiojo ir 
žudė kitų tautų žmones Vokietijoje.

Tenka manyti, jog taip ir bus, kaip 
sako Mr. Grew. Nes jei būtų kitaip, tai 
uždvką būtų liejamas žmonių kraujas ka
ro frontuose.

Vokiečių Kriminalysčių Sutrauka
Išeinančiajame Tarybų Sąjungas am

basados Washingtone leidinyj, “Infor
mation Bulletin,” š. m. vasario 1 d., telpa 

, išsamus pranešimas, pateiktas nepapras
tos komisijos, paskirtos tyrinėjimui vo
kiškųjų okupantų kriminalysčių, atliktų 
Lietuvoje.

Laisvėje jau buvo rašyta apie šį ra
portą - pranešimą, kai jis buvo baigtas 
daryti, buvo žymėta patys /svarbiausieji 
jo bruožai, tačiau mes jo ištiso iki šiol 
nebuvome matę.

Pranešimas ilgas ir gan smulkus, fak
tiškai nurodąs, ką, kur vokiškieji oku
pantai Lietuvoje atliko. Pranešime sudė
tos skaitlinės ne tik apie žmones, vokie
čių nužudytus Lietuvoje, bet ir apie kul
tūros, ūkio ir meno vertybes, vokiečių 
sunaikintas.

Perskaičius.šį pranešimą, plaukai šiau
šiasi ant galvos. Sunku net įsivaizduoti, 
kokius vokiškieji budeliai darbus atliko 
mūsų tėvų žemėje.

Pranešimo pabaigoje sudėti visi var
dai ir pavardės tų vokiečių, kurių ko-“ 
mandoje buvo kriminalystės atliktos. Va
dinasi, šitie budeliai turės atsakyti prieš 
Lietuvos teismą už savo darbus!

Galimas daiktas, jog ne vienas tų iš
vardintųjų jau yra sučiuptas kur nors 
Klaipėdoje ar Prūsijoje. Tikėkime, kad 
nei vienas niekšas, taip baisiai teriojęs 
Lietuvą, neišsisuks nuo sumokėjimo są
skaitų už savo bestijiškus darbus.

Mes pasitikime, jog neužilgo gausime 
tąjį pranešimą originale j e, lietuvių kal
boje, ir tuomet jį išspausdinsime Laisvė
je, kad kiekvienas Amerikos lietuvis tu
rėtų tą kruviną dokumentą — tą šiurpu
lingą aprašymą Lietuvos golgotos, išgy
ventos per virš trejus metus.

M

medžioja vokiškus ir itaįišrubežiaus italai partizanaiPrie Itaiijos-Francūzijos 
kus fašistus. • i

KAS KA RAŠO IR SAKO

leidžiamas Europoje, 
gražiai kritikuoja 

kurie be pertraukos 
visokių priekabių 
Tarybų Sąjun-I 

Stalino ir Raudono

Lapkričio 6 dieną Juozas ; 
Stalinas kalbėjo jubilėjinia- : 
me Darbo žmonių Deputatų 
Sovieto susirinkime Maskvo
je. štai ištraukos iš jo pra
kalbos : '

‘ 9 ' 1

“Praeitieji metai buvo 
bendrojo reikalo triumfo me
tai prieš Vokietiją ir jos są
jungininkus; tam reikalui So
vietų Sąjungos, Didžiosios 
Britanijos ir Jungtinių Vals
tijų tautos susivienijo į kari
nę santarvę. Tai buvo metai, 
kuriais tapo sudrūdinta trijų 
svarbiausių valstybių vieny
bė ir suderinta jų veiksmai 
prieš hitlerinę Vokietiją...

“žmonės kalba apie skir
tumus tarp šių valstybių tam 
tikrais saugumo klausimais. 
Suprantama, skirtumų yra ir 
jų iškils taip pat dar įvai
riais klausimais. . . Stebėtis 
reikia ne dėl to, kad skirtu
mų yra, bet dėl to, kad tiek 
mažai jų tėra ir kad jie, pa
prastai, kaipo taisyklė, yra 
išsprend žiami beveik kiek- į 
vieną kartą dvasioje vieny-1 
bes ir susitarimo tarpe trijų 
didžiųjų valstybių.

“Laimėti karą prieš Vokie
tiją reiškia atlikti didį, isto
rinį uždavinį. Bet karą lai
mėti, tai dar nereiškia už-, 
tikrinti saugumą pasaulio 
tautoms ateityje. Uždavinys 
yra ne tik karą laimėti prieš 
Vokietiją, bet taipgi padary
ti, kad negalėtų išsiveržti 
naujas užpuolimas ir naujas 
karas — jeigu ne visiems 
amžiams, tai bent gana il
gam laikotarpiui. ..

“Dabar telieka paskuti
nė, galutinoji misija Raudo
najai Armijai, būtent, pa
baigt, išvien su mūsų talki
ninkų armijomis, darbą — 
galutinai sumušt vokiečių fa
šistų armijas, pribaigt fašis
tinį žvėrį pačiame jo urve 
ir iškelti pergalės vėliavą 
virš Berlyno/’
Mūsų talkininkų vadai ar

armiją tik prie Mississippi 
upės!

Mums nesvarbu, kur Rau* 
donoji Armija eina — taip 
ilgai, kaip jinai galabina vo
kiečius pakelyje. Jeigu Hit
leris būtų užgrobęs Chica- 
gą, mes nebūtumėme atsisa
kę priimti Stalino pagalbą 
jo išspyrimui laukan. Jeigu 
raudonarmiečiai aplankytų 
Ameriką, mes nesisielotu-

. Pirmadienis,,; Vasario „5,L 1945

MŪSŲ ARMIJOS LAIK
RAŠTIS APIE: STALINĄ 
IR RAUDONARMIEČIUS
Jungtinių Valstijų armi

jos laikraštis “Stars and 
Stripes” (gruodžio 15 d., 
11944), 
labai 
tuos, 
įieško 
prie 
gos,
sios Armijos. Armijos laik
raščio editorialas pavadin
tas “Army-Navy Journal vs 
Uncle Joe” ir skamba seka-į 
mai:

Vakar mes peržiūrėjome’ 
Anglijos rekordą šiame ka-Į 
re ir palyginome jį su lei-’ 
ūžiamais gandais, šiandieni 
pasižiūrėkime į mūsų kitus; 
kovos draugus, į Joe Stalinai 
ir Raudonuosius.

Pirmadienio laikraštis at-! 
spausdino pareiškimą iš neo-, 
ficialio 'Army and Navy j 
Journal,’ pavadintą “Since 
D-Day in France,” kuriame' 
sakoma: Rusija daugiau už-1 
siėmus savo kampanijomis 
Pabaltijyje ir Balkanuose, 

t kurių tikslas sustiprinti savo! 
saugumą. . . negu pasiekimu 
mūsų armijų vyriausio tiks
lo—greito sumušimo Vokie
tijos.” Tą pačią dieną žinia 
ant pirmo puslapio, pavadin
ta : “Naciai bėga iš Budapeš
to, kai Sovietai spaudžia lan
ką apie jį.”

Dubeltava šnekta arba du-į 
beltavas atsinešimas aukšto-! 
se vietose yra pavojingas1 
biznis. Gandai apie kenkimai 
vieni kitiems aukštose vieto-į 
se yra dinamitas taipgi. Kaip! 
neimsi, rezultatas tas pats.* 
Zurzėjimas, nuožiūra. . . i

I
Laikraštis sako, tai visa Į 

kenkia karo pastangoms. Ir į 
tęsia: |

Tad pažiūrėkime, ką sakoj
Joe Stalinas tuo reikalu. Pa- ba mano, ką jie kalba, arba 
sižiūrėkime į raudonojo karo nemano. Mes tikime, kad jie 
rekordą iki šiandien. i mano tai, ką jie kalba ir kad

Stalino rekordas parodo jį 
žymiausiu visam pasaulyje 
hitlerininkų naikintoju.

Raudonieji yra išnaikinę 
daugiau nacių, negu mes vi
si sudėti į daiktą. Jie yra 
tiek daug išnaikinę nacių, 
jog statistikų riklės nebe
pajėgia jų nė suskaityti, mėme — mes juos pasvei- 
žųiogaus protas nebegali jų kintumėme.
persistatyti, vokiečių namai Nes jie patirtų, kad mes 
niekada jų nebepamirš. * į “kapitalistai” esame žmo-

Mes manome, jog mažai ! nės, kurie jieško ne svetimų 
tereiškia, kur tu nugalabi- žemių, bet draugiškumo, ne 
ni vokieti: Budapešte, Ber- imperijos, bet lygybės, ne 
lyne arba Bostone, vienu! galios, bet taikos. O mes pa
būna mažiau grūmoti da- * tirtumėme, kad raudonieji 
barčiai ir ateičiai. Jeigu ne- tai nėra tie juodabarzdžiai, 
teisinga yra, kada Raudono- bombų mėty to jai bolševikai, 
ji Armija veja vokiečius per kaip kad mes skaitydavome 
Dunojų, tai gal ir mums ne- ; apie juos, kuomet tik mes 
teisinga vyti juos per Meuse I buvom pakankamai suaugę 
upę. Gal mes turėjome pa- klausytis gandų ir išmokę 
laukti ir sulaikyti vokiečių neapkęsti.

Pasveikinimai
: tuvių visuomenei 1945 me-
' tams. Dėl stipresnės Laisvės

(Tąsa)
Binghamton, N. Y.

“Brangūs Draugai: Svei- !gyvavimo pasiunčiu $10. 
kiname jus draugės-draugai,; Draugiškai 
dienraščio Laisvės dalinin- ' -
kai,- kurie susirinkote aptar 
ti svarbius dienraščio Lais 
vės reikalus. Dienraštis! terų Skyrius 
Laisvė buvo vedamas demo- dienraščio Laisvės suvažia- 
kratiškoje pozicijoj praeity-1 vimą ir esame pilnai įsitiki

nę, kad jūs, draugai ir drau
gės, pateiksite planus dėl 
geresnės Laisvei ateities, 
kad ji (Laisvė) ir ateityje 
pasiliktų darbo žmonių švie
tėja ir organizatorė. Dėl 
pribaigimo žvėriškojo hitle-

il. Kirstukas.”
Binghamton, N. Y.

“Mes, ALDLD 20 kp. Mo- 
sveikiname

PRATĘSIAMAS LIETUVOS VAIKAMS 
DRABUŽIŲ VAJUS

Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas pa
siūlė Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetui, kad bendro
mis spėkomis būtų pratęstas ir praplėstas vajus dėl pa
siuntimo Lietuvos vaikams drapanų ir šiaip dovanų. Pa
sirodo, kad pereitas kalėdinis vajus nebuvo toks didelis 
ir pasekmingas, kokio buvo tikėtasi. Todėl L.P.T. Komi
tetas su džiaugsmu priėmė šį moterų pasiūlymą.

Šis praplėstas vajus tęsis iki pabaigos kovo mėnesio. 
Manome, kad apie tą laiką būsime suruošę ir galėsime 
išsiųsti Lietuvos žmonėms Devintąjį Siuntinį paramos. 
Lietuvos vaikams dovanėlių siuntimo vajus bus surištas 
su Moterų Tarptautine Diena — Kovo Aštuntąja. Mūsų 
šūkis yra: Nuo Amerikos lietuvių motinų pasveikinimas 
Lietuvos motinoms formoje dovanelių jųjų vaikučiams! 
Obalsis labai gražus ir prakilnus. Turėtų atsirasti tūks
tančiai lietuvių motinų, kurios sutiks pasveikinti išlais
vintos Lietuvos motinas.

Tam tikslui išleidžiamos specialės kortos, kurias gaus 
visi L.P.T. Komiteto skyriai, didžiųjų organizacijų kuo
pos, moterų kliubai ir šiaip organizacijos.

Tad šį atsišaukimą bei paraginimą ir darome bendro
mis spėkomis. Prašome visus nuoširdžius lietuvius, mylė
tojus savo senosios tėvynės žmones, prisidėti prie šio 
vajaus.

Vaikai yra žmonijos ateitis. Kiekvienas žinome, kad 
maistas ir drabužis yra patys svarbiausi gyvenimo rei
kalai. Lietuva baisiai nualinta karo ir vokiečių okupaci
jos. Šiuo tarpu visko ten stoka ir ims laiko, pakol Lietu
vos žmonės patys galės viskuomi apsirūpinti. Tuo tar
pu mes turime jiems pagelbėti. Ypatingai mes galime pa
gelbėti Lietuvos žmonėms apdengti ir apauti vaikus.

Šalia drapanų ir avalinės, reikia ir galima Lietuvos vai
kams pasiųsti visokio maisto, kuris greit negenda, yra 
sudėtas į skardines bei koncentruotas. Todėl aukokite pa
tys ir rinkite nuo kitų maisto produktų.

Žinoma, besirūpinant pasiuntimu Lietuvos vaikams I 
drapanų, čeverykų ir maisto, nereikia apleisti rinkimas ’ 
padėvėtų drapanų ir čeverykų suaugusiems Lietuvos 
žmonėms. Tasai svarbus darbas ne' tik neturi apsistoti, 
bet dar padidėti.

Viską, ką tik surinksite bei supirksite, siųsti Komiteto 
Centran į Brooklyną. w

Pasitikime visų nuoširdžia kooperacija.
L. L. D. Moterą Komitetas
L. P. T. Komitetas

417 Lorimer St., Broooklyn 6, N. Y.

je, linkim, kad būtų taip ve
damas ir ateityje, kad visa 
Amerikos visuomenė galėtų 
gauti geras ir teisingas ži
nias iš viso pasaulio kraštų. 
Taipgi ir iš mūsų tėvų že
mės Lietuvos, dabar Tarybų 
Lietuva. Linkime, kad būtųĮrizmo gyvybės siunčiame ir 
gauta tūkstantis naujų skai-1 mažą auką!
tytojų 1945 metais ir kad ; ALDLD 20 kp., moterų 
būtų laimėtas šis baisusis i skyr., $5. Jonas ir Katrina 
pražūtingas karas ir sumuš-! Vaičekauskai, $2. Po $1: 
tas viso pasaulio pabaisa— Jonas ir Marijona Kazlaus- 
fašizmas. Tegyvuoja dien- kai, Ona Girnienė, Marijona 
raštis Laisvė. Tegyvuoja Kulbienė. Po 50c: Ona Mi- 
Laisvės šėrininkų suvažiavi- kolajūnienė, Katrina Juoza- 
mas. Tegyvuoja pasaulinė ipaitienė, Marijona 
demokratija. Tegyvuoja de
mokratiškų šalių kariuome
nė, kad greičiau būtų sumu
štas priešas ir visi jaunuo
liai sveiki sugrįžtų pas sa
viškius, laimingam gyveni
mui. Tokie yra mūsų 
jimai. Draugiškai, A.
K. Navalinskai.”

Auburn, Me.
“Brangūs Draugai: 

kiname mūsų 
Laisvės suvažiavimą su $5. 
Būtų labai gražu dalyvauti 
suvažiavime, tik gaila, kad 
per toli gyvename. Kad ir 
toli, bet mes vistiek su ju
mis. Vėliname visam Lais
vės štabui ir jos bendradar
biams ilgiausių metų ir ge
riausių pasekmių visuose 
darbuose.

Draugiškai,
Pranas ir Anna Apšiegai.” 

' Ithaca, N. Y.
“Sveikinu dienraščio Lai

svės dalininkų suvažiavimą 
ir pasitikiu, kad suvažiavi
mas praves daug naudingų 
tarimų dėlei dienraščio Lai
svės gerovės. Laisvė visados 
kovoja už teisybę ir gina 
darbininkų reikalus, todėl 
yra mūsų visų užduotis 
remti Laisvę visais galimais 
būdais. Kaip tik Hitleris už
puolė naujai gimusią Tary
binę Lietuvą ir grūdėsi gi
liau į Sovietų Sąjungą, Lai
svė pasakė, kad jau Hitleris 

1 įkišo savo galvą į storos vir
vės kilpą ir jis pasikars jo
je. Lai mano šie $5.00 būna 
dar viena vinis fašistų ly
deriui į kaktą. Draugiškai,

A. Mureika.”
Qteveland, Ohio

“Sveikinu Laisvės dalinin
kų suvažiavimą ir jos 34 m. 
gyvavimą. Aš pasitikiu, kad

Liuzi- 
nienė. Viso $11.50. Kom.: A. 
Maldaikiene, pirm., O. Gir- 
niene, sekr., O. Mikolajūnie- 
ne, ižd.”

Scranton, Pa.
“Žemiau paduoti asmenų 

vardai su aukomis, sveikina 
Lietuvių K. S. L. B. suva
žiavimo dalyvius ir linki 
kuo geriausių pasekmių 
svarstant svarbiausius klau
simus. Taip pat mes svei
kinam visus Laisvės darbi
ninkus, rėmėjus, bendradar
bius ir PAULIŲ, nes be jų 
pagelbos Laisvė nebūtų pa
siekus tokio kultūriško laip
snio. Taigi, gyvuok, Lais- 
vute, ilgiausius - ilgiausius 
metus, triuškindama fašis
tinį smaką! Aukavo: ALD 
LD 39 kp. $2. Po $1: J. Gri- 
neveckas, Wm. Miknevičius, 
T. Klimaitis, M. Natkevi- . 
čius, A. Petruškevičius, K. 
Yanušaitis, F. ir P. Indrų - 
liai, P. ir D. Šlekaičiai. Po 
50c: I. Klevinskas, R. Janu- 
šaitis, J. Gluoksnis, M. Trui- 
kienė ir VI. Medelis. Viso 
$12.50. Draugiškai, P. Šle
kaitis.”

Waterbury, Conn.
“Sveikiname Laisvės dali

ninkų suvažiavimą ir linki
me nuosekliai svarstyti 
Laisvės bėgančius reikalus, 
kad mūsų dienraštis bujotų 
ir skleistų darbininkišką ap- 
švietą.

Kazys Cvirka, $10. Po $5: 
ALDLD 28 kp., S. ir M. 
Meisonai. Po $2: P. Degi
mas, O. ir J. Jesiulevičiai, 
M. Vaitonaitė. Viso $26.”

Bayonne, N. J.
“LDS 26 kp. sveikina Lai

svės šėrininkų suvažiavimą 
su $5. Draugiškai, A. Lukai- 

, tis, sekr.”
Laisvė švies tikrą tiesą lie-' (Tąsa bus)

veli

Svei- 
dienraščio

i
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Ką Amerikietis Rašytojas Mate 
Kolektyviuose Ūkiuose Sovietų Sąjungoj

cialiai auginamiems gyvu
liams. Bet 950 akrų augino 
kviečius, miežius ir bulves. 
Beveik 200 akrų užimta so
dais. Sergijus sakė:

— Mes turime ir šiltna
mius (auginti daržovėms ir 
uogoms po stiklais žiemos 
metu). Mes turime 80 hek
tarų visokių daržovių. Mes

Daugelis Amerikos lietu
vių neturėjo savų ūkių Lie
tuvoje. Tūkstančiai jų yra 
tarnavę kaip piemenys, pus
berniai, bernai arba dirbę 
kitiems kaip kumečiai. Bet 
ir kai kurie iš jų sielojasi, 
kad Tarybų valdžia Lietu
voj, girdi, atimanti iš vals
tiečių ūkius ir varanti jų 
savininkus į kolektyves n. laikome vištas, žąsis ir tu- 
valstybines farmas. Taigi r-me pU^ų tvartą kiaulėms, 
šie buvusieji Lietuvos vai g- ^es Įurjme įr bičių avilyną. 
sai kartoja fašistų pasakas. ijepsnos kolektyve mes 
Nes is tik iii jų niekas liptansi nepriklausome nuo lietaus. 

Mes patys pasidarome lie
tų. Mes turime 8,000 metrų 
vandens vamzdžių ir įrengi
mus laistymui bei drėkini
mui.

— O kiek žmonių čia dir
ba? — užklausiau aš.

vyzdžiui, kad ir šiuos kopū
stus. Šiemet mes jų užaugi-' 
nome trečdaliu daugiau, ne
gu pirma. Mes turėjome di
džiausią obuolių derlių, vi
dutiniai po 50 tonų kiekvie
nam hektarui. Panašiai už
derėjo uogos ir daržovės. 
Kada atėjo laikas derliui 
suimti, visa armija vaikų 
atvyko iš miesto mokyklų ir 
tuojau derlius buvo suvaly
tas. Jie vėl ateis talkon 
mums pavasarį.

Daugiau kaip 100,000 vai
kų iš Maskvos mokyklos bu
vo sumobilizuota padėti lau
kus apsėt ir derlių suimti 
kolektyvuose.

Kolektyvio Ūkininko 
Pajamos

— O kiek gauna kolekty-

varu verčiamas išsižadėti 
savo ūkio ir eiti į kolekty- 
vį (bendrą) ūkį. Kur valstie
čiai dedasi į kolektyvus, tai 
laisva valia.

Tarybin. santvarkos prie
šai piešia didžiuosius ko
lektyvius ir valstybinius ri
kius kaip kokią vergi j ą- 
baudžiavą. Argi tai tiesa? 
Tegu šį klausimą atsako a- 
merikietis rašytojas Edgar 
Snow, pasRilbęs politinis ir 
karinis korespondentas. Jis 
keliolika metų išbuvo užsie
niuose; paskutinį kartą 1942 
metais jis nuvyko į Sovietų 
Sąjungą, lankė jos kolekty
vius ūkius ir fabrikus; savo 
akimis matė per kelis mė
nesius žmonių gyvenimą ir 
darbą karinėse sąlygose.

“žmonės Mūsų Pusėje”
Neseniai buvo išleistą Ed

garo Snow knyga ’’People 
on Our Side” (Žmonės Mū
sų Pusėje). Amerikiečių 
“Knyga - Kas-Mėnesį-Kliu- 
bas” parinko E. Snow kny
gą kaipo geriausią dabarti
niu laiku ir davė ją dešim
tims tūkstančių savo narių.
Ką Jis Rado Kolektyvuose

Savo knygos skyriuje apie; 
Sovietų kolektyvus Edgar i 
Snow rašo:

— Pirm išvykdamas iš 
Maskvos į frontą, aš aplan
kiau kelis kolektyvius ūkius, na spalvą morkoms ir ki- | pais žaizdas bei skaudulius, 
pirmiausiai kolektyvą vardu 
Liepsna (Plamia), į žiemius 
nuo Tūlos miesto, netoli vo
kiečių linijos. Mes pravažia
vome žemių fortus, šovinių 
išraustas duobes ir kitus I 
karo ženklus.

Liepsnos kaime mes suė
jome kolektyvio ūkio pirmi
ninką Sergijų V. Kaščevą. 
Tai aukštas, stiprus vyras, 
apie 40 metų amžiaus; jo 
rankos didelės ir darbu su
kietintos; teisingas ir pro
tingas veidas įrudęs nuo 
saulės ir suraukšlėtas vėjų. 
Jis šiame kaime gimęs, ir į 
valstiečiai kasmet per pen
kerius paskutinius metus ; 
išrinko jį savo 1 
pirmininku. . , v .. . v ... T> -

Sergijus buvo paprastas Yra zahoje zoleje^ Karotinas 
žemdirbis ūkininkas. Jis nė- Palaiko ir toje zoleje, kuri 
ra lankęs lauko ūkio mokyk
los. Bet jis žino ir myli, . . m . 
kiekvieną kolektyvio ūkio ras neprieina. Taip sukrau- 
kampelį ir viską mato, bu- i 
damas savo raštinėje kaimo 
gale. Ir jis atsakė į mano i 
klausimus nedvejodamas, į 
jokius užrašus nežiūrėda
mas.

Vidutinis kolektyvis ūkis 
turi apie 1,228 akrus žemės, 
ir tokių ūkių buvo Rusijoje 
243,000 pirm karo. Liepsna 
buvo didesnė. Ji turėjo 1,- 
339 hektarus ploto, arba 
beveik 3,200 akrų. Didesnio
ji žemės dalis buvo ganyk
los galvijams ir arkliams, 
taip pat kai kuriems spe-

— Mūsų buvo 285 šeimos! vis ūkininkas už savo dar- 
pirm karo. O dabar didžioji bą? — užklausiau aš. 
dauguma vyrų yra išėję, 
atsakė Sergijus.

— Tai priklauso, supran- 
‘ tama, nuo derliaus ir nuo

— Gal jūs" čia turite ge-1 darbo kiekio, arba normos,
riausią ūkį apylinkėje, —| Sergijus paaiškino, kad 
pastebėjau aš. i Valstybinė Planavimo Ko-

— Ne, — atsiliepė jis. — misija kas metai nustato 
Tai nėra geriausias ūkis, o i normą augintinų produktų, 
tik vidutinis. Bet eime, ir | Yra nusakyta, kiek mažių 
pažiūrėkite. Kalbėti nėra | mažiausiai dienų per metus 
taip gera, kaip matyti. i turi dirbti kolektyvis ūki-

Prie vienos daržinės buvo įninkąs. Tai savo rūšies koo- 
dailiomis krūvomis sukrauti Į operatyvas valstybinėj prie- 
kopūstai ir aš padariau pa- žiūroje. Pirmiau buvo įsta- 
stabą apie nepaprastą jų j tymiškai nusakyta tarp 100 
dydį. Aš maniau, jog karo ir 150 darbo dienų per me- 
metu, turbūt, sumažėjo pro-|tus; dabar (karo metu) rei- 
duktų užauginimas šiame I kalaujama kur kas daugiau, 
ūkyje. Sergijus tatai užgin-l Valstietė moteris kolekty- 
čijo. I ve dabar dirba daug dau-

— Produktų auginimas i giau, negu vyras dirbdavo 
nė kiek nesumažėjo, — at- |pirm karo. Už vidutinį nu
sakė Sergijus. — Imant, pa- (Tąsa tame pusi.)

KAROTINAS IR 
VAISINGUMAS

PENIC1LLINAS ŽOLIŲ
I ŪPUOSE

Lietuvoj moterys aprai-Karotinas (carotene) 
medžiaga, kuri duoda gelto- šiodavo tam tikrų žolių la-

! toms daržovėms. Bet karoti-1 Sugrįžę iš miestų, vadinami 
! no yra ir įvairiuose kituose ! “apsitrynę”, vyriškiai daž- 
augaluose.

• Jungtinių Vasltijų žem
dirbystės departmental sto
tyse Beltsville, Md., ir ki
tur buvo tyrinėjama, kaip 
karotinas atsiliepia gyvulių 
vaisingumui, ir štai kas at
rasta :

Jeigu karvių pašare nėra 
karotino, tai jų veršiukai 
gema negyvi, suparalyžiuo
ti arba silpni.1 Be karotino 
sugenda nugarkaulio smage- 

i nų nervai. Negaudami karo
tino, kai kurie galvijai apa- 
ko.

Džiovintame šiene perma- 
kolektvvo I karotino, gal kartais ir 

J , I visai nebūna. Bet jo įvalias

nai sakydavo, kad tie lapai 
nėra jokia gyduolė, tik se
nas “bobų išmislas”.

Paskutiniu laiku padaryti 
augalų lapų tyrimai parodė, 
kad juose randama panašių 
gydančių medžiagų, kaip 
penicillino vaistai. Michiga- 
no Valstijos Žemdirbystės 
kolegijos profesoriai Lucas 
ir Lewis atrado tų medžia
gų visoje eilėje vaisių, 
mų ir žolių lapų.

krū-

’’Sueisim Berlyne”ouvi»im jL>vjLijne , sakė 
Maskvos radijas talkinin
kams.

žiemai sudedama į tam tik
rus sandėlius (silos), kur o-

ta žolė išsilaiko minkšta ir 
sultinga.

Karotinas reikalingas vi
taminui A susidaryti.

N. M.

Daugybe Anglijos karinių fabrikų yra įrengti po že
me. Ši dirbtuve įsteigta seniai apleistoje kasykloje.

PAUKŠTIS SU KEISČIAU
SIU APETITU

! Kaip Dievas Dirbo prieš Nacius
— ir Kitos Krieno Mintys

Hitleris giriasi, kad Die
vas esąs su juom; tuo gi 
tarpu Dievas Stalino armi
joms ledinius tiltus statė į 
Vokietiją.

daugelis jo vientaučių ant 
Bowery miega šalygatviuo- 
se žiemą su visais savo nu
driskusiais drabužiais, pur
vini, alkani, desperatiški...

Kad demokratiška avis 
i būtų čiela ir naciškas vilkas 
■ būtų sotus—užmušk tą pra- 
I keiktą vilką, 
i

Tysliavienė, atakuodama 
klerikališkų fariziejų BAL- 
F’ą, eina Žemaitės pėdomis, 

įtik, gaila, — ne Žemaitės

Bent keletą sykių vokie
čiai bandė nudėti Adolfą 
Hitlerį. Gal būt už tai jis 
naikina visus vokiečius ir,* 
reikia pripažinti, kad čionai 
jam tikrai sekasi!

i keliu.

Kas nieko neprižada, 
nieko neapvilia.

Įkirus klausinėjimas 
melų provokacija.

tas

Antanas Smetona su nak
tiniais razbaininkais nuver
tė prez. Kazį Grinių, o Ju
lius Smetona ryžtasi nu
versti Juozą Staliną. Anta
nas užtroško dūmais, o Ju
lius gali pasprinkt perdide- 
liu apžiojimu.

Tvirtam autoritetui, kaip 
ir drūtam ąžuolui, ima daug 
laiko išbujoti ir abieji turi 
panašų atsparumą.

Nėra balkono—nėra Mus- 
solinio prakalbų.

Talkininkai į Berlyną — 
hitlerininkai Į šiukšlyną.

Didysis Afrikos paukš
tis* strausas (arba strutis) 
paprastai minta mažais žin
duoliais gyvūnais, kitais 
paukščiais, gyvatėmis, drie- 
žiais, vabzdžiais, žole, la
pais, grūdais, uogomis. Bet 
jis ryja ir nem&istingus 
daiktus: akmenėlius, smėlį, 
metalo gabalus, kaulus ir 
kitus daiktus. Jie padedą 
strauso gūžini virškint mai-

Nemorališkas, ar nenor- 
mališkas — geriem žmonėm 
ne partneriai. t

Galima gelbėti ir priešą,, 
jeigu tuomi pagelbsti jam 
nusisukti sprandą.Kitas strausas, zoologinia

me Kairo darže, Egipte, bu
vo prarijęs tris svarus ge
ležgalių, kelis atlenktus pei
liukus ir skustuvą (britvą).

Gamtininkas Brehmas sa
ko, jog strausas jo kieme’ri
jo mažus gyvus antukus vie
ną po kito.

Nepaprastas strauso ape
titas ir skonio4 stoka yra 
patikrintas dalykas. Bet a- 

ipie tą paukštį yra nuo se-
Strausas viename Londo-1 novės pasklidus ir viena ne- 

no zoologiniame darže (žvė-! teisinga pasakaitė. Esą, ka- 
rinčiuje) buvo prarijęs tris • da strausas jaučia pavojų, 
nosines skepetaites, tris pir-! tai kiša savo galvą į smėlį, 
štines, vieną jardą storos Jam, girdi, atrodo, kad jei- 
virvės, fotografinės filmos Į gu jis priešo nemato, tai 
špuliukę, apie 6 colių ilgio ; priešas ir jo nemato. Ta pa- 
vinį, ilgą pieštuką, septynis 
varinius pinigus, šukas, 
auksinį retežėlį, gabalą dvi
račio “tajerio,” laikrodžio 
raktelį, dvyliką šmotų vie
los, 6 colių ilgio pagaliuką 
ir kelis gabalus akmens, 
vartojamo keliams taisyti.

Tas paukštis nugaišo, ka
da vinis perskrodė žarnas.

sakaitė pritaikoma bailiems 
žmonėms, kurie užsimerkia, 
kad nematytų nesmagių da
lykų, nujaučiamų ateityje.

Paukščių mokslininkai, 
tačiaus, neseniai patyrė, 
kad strausas niekuomet ne
kiša galvos į smėlį, kada 
jam gręsia pavojus.

Ilgiausias Europos 
Tiltas-Kur?

Smarkiausi Anglijos 
Kariai—Gurkhai

Semti stiprybę iš praei
ties, reiškia: semti sykiu ir 
šviesą ir tiesą, o ne smeto
nišką vyriausybę smurtu į- 
steigti.

Vargšai, tie mūsų tauti- 
ninkėliai: senai jie pina vy
žas ir vis dar tikisi būti ari- 
stokratėliais!

Tūlas New Yorko kolum- 
nistas piktinasi, kad Stali
nas būk tai miegąs su apa
tiniais marškiniais. Jis tu
rėtų labiau piktintis, kad

Energija, kaip pinigai: 
jeigu nori visuomet jos tu
rėti, privalai ją protingai 
naudoti.

Mėgstančios karčiamas 
lankyti leidukės gali būti 
geltonplaukės, turinčios juo
dą širdį ir juodas akis.

Pasenęs žmogus panašus 
nuplyšusiai kojinei, kurią 
dar galima lopyti, galima 
dėvėti, bet sportauti — ne.

Pr. Krienas.

KAI KURIOS NAVATNOS IR JUOKINGOS 
BYLOS AMERIKINIUOSE TEISMUOSE

Ilgiausias europinis tiltas 
yra Danijoj. Jis per jūrinę 
rankovę jungia Danijos sa
lą Zeelandą su Falster sala. 
Zeelando saloj stovi Dani
jos sostin. Kopenhagen.Tiltu 
eina geležinkelis tarp tų 
dviejų salų. Šis tiltas turi 
daugiau kaip dvi ameriki
nes mylias ilgio. Jam pas
tatyti sunaudota 30,000 tonų 
plieno, pirkto iš Anglijos. 
Didžiausias pasaulio tiltas 
yra Calif orni jos valstijoj, 
tarp San Francisco ir Oak
land miestų.

Karingiausiais Anglijos 
kareiviais yra laikomi gurk- 
hai, mongoliška tauta, gy
venanti Nepalo srityje, In
dijoje. Jie nepaprastai drą
sūs, bet ir labai tamsūs.

Anglijos premjeras Chur- 
chillas abejojo, ar anglai 
kareiviai sutiks šaudyt Tau
tos Vadavimo Fronto grai
kus — Elas partizanus. To
dėl jis daugiausiai gurkhų 
pasiuntė į Graikiją.

Vas. 2 d. suėjo du metai 
nuo Stalingrado pergalės.

Viename Missouri valst. xas valstijoje buvo areštuo- 
miestelyje tūla valgių krau- tas už pergreitą važiavimą, 
tuvė tarnavo kaip balsavi- j Tada jis iš savo pusės pą- 
mų vieta valdininkams rink-; traukė miestelį teisman. Sa- 
ti. Daugelis piliečių buvo į- vo skunde jis sakė: mieste- 
siskolinę krautuvininkui, įlio valdžia nepasirūpino į- 
todėl ir nėjo balsuoti. Kai rengt geresnį vandeniui nu- 
kurie kiti piliečiai, todėl,1 bėgimą. Lietus užplukdė kai 
kreipėsi į teismą, kad įsa
kytų perkelt balsavimų vie
tą į kitą patalpą.

Vienas civilis lakūnas 
Tennessee valstijoje nutep
liojo didelę geltoną žymę 
ant savo pačios automobilio 
stogelio. Jis norėjo matyt, 
kur jo pati važinėja, kada 
jis skraido. Pati dėl to už
vedė teisme bylą, reikalau
dama perskyrų nuo vyrų.

Vienas gazolino stoties
U 1 m 1 y! r 1 A i r ■> 1 r Didžiausias Laikrodis

kurias gatves taip, kad aš 
negalėjau pasukti savo au
tomobilio i jas, taigi ir pa
bėgti nuo besivejančios po
licijos. Todėl miestelis turi 
sumokėt baudą už pergrei- 
tą. mano važiavimą. Nes 
jeigu tos gatvės nebūtų už
plūdusios vandeniu, tai aš 
būčiau ištrūkęs ir išvengęs 
piniginės baudos.

bai supykino pirkiką, kuris 
dėl to taip sukando dantis, 
kad nusilaužė du dantis. 
Pirkikas apskundė tarnau
toją tiesmui, reikalaudamas 
atlyginimo už dantis.

Tūlas automobilistas Te-

VIENAS VYRAS G A LĮS BŪT 20,000 KŪDIKIU TĖVAS PER METUS
Anglijos Gydytojų Žurna

las praeitą mėnesį rašė, kad 
vienas vyras galėtų tapti 20 
tūkstančių kūdikių tėvas 
per metus. Tam žurnale kal
bama apie dirbtinius mote
rų už vaisinimus Anglijoje 
per penkerius paskutinius 
metus.

Būna atsitikimų, kad vy
ras vaisingas, bet dėl tam 
tikrų priežasčių nepajėgia 
perleisti savo sekios mote-

riai paprastu, gamtiniu bū
du. Tada jo sėkla gali būti 
dirbtiniu būdu įleidžiama 
moteriai.

Kituose atsitikimuose sve
timo vyro sėkla perleidžia
ma moteriai, paprastai su 
jos vyro sutikimu. Bet sve
timo vyro vardas turi būti 
slepiamas ne tik nuo žmo
nos vyro, ale ir nuo jos pa
čios. Jeigu svetimasis būtų 
žinomas, tai galėtų kilti ne-

smagumų šeimoje. Taip yra 
ir buvę.

Gydytojas arba ligoninė 
Žiūri, kad sveimas sėklinis 
vyras būtų sveikas ir 30 iki 
45 metų amžiaus. Taip pat 
stengiamasi parinkt tokį, 
kad jo veidas neatrodytų 
perdaug' skirtingas nuo ki
tų vyrų. Nes iš tokių skirtu
mų galima būtų spėlioti, ar 
ne jo sėkla užveistas kūdi
kis.

Paprastai pageidaujama 
tos pačios tautos vyro sėk
los. Taip antai, žydų poros 
paprastai reikalaudavo žy
diškos sėklos. Bet paskuti
niu laiku kai kurios žydų 
poros norėjo jau nežydiškos 
sėklos. Nes jeigu kūdikis iš
augs panašus į žydą, tai fa
šistiniai gaivalai ir jį nie
kins bei persekios!

Anglų Gydytojų žurnalas 
sako:

“Vyras galėtų duoti sėk
los du kartu per savaitę, ir 
visai gerose sąlygose galima 
būtų ta sėkla užvaisinti po 
400 moterų per savaitę.

Yra vengiama perdaug sėk
los imti iš to paties davėjo. 
Nes jeigu jis taptų tėvu 
daugelio kūdikių, tai jie su
augę galėtų susivesti —bro
liai su seserimis! N. M.

Didžiausias pasaulyj laik
rodis yra Montrealio mieste, 
Kanadoj. Jis turis tris “vei
dus” su valandinėmis ir mi- 
nutinėmis rodyklėmis kiek
viename. Valandinės rodyk
lės yra 7 jardų ilgio ir sve
ria po daugiau kaip 1,500 
svarų, o minutinės rodyklės 
— 10 jardų ilgio ir sveria 
po daugiau kaip du tonu. 
Laikrodžio mechanizmas 
varomas elektros jėga.

šalis be Geležinkelio
Iki dabartinio karo nebu

vo jokių geležinkelių Alba
nijoje, mažame krašte, kuris 
rubežiuojasi su Jugoslavija. 
Tik prieš keletą metų pirm 
šio karo dar nebuvo Alba
nijoj nė bankų.



» ' ' • * I ’ ’ • ■ z » * . . » 4 « J '
* . b » . ' • , » ■« i .» ■ . ■ . i » .« ■ i ’ a. •

•; ■; ' ' » ■ ' i’ b , . ,'j. < • l .

‘ .- i, " 'J"', '' '' .

Ketvirtas puslapis ' , ...... .taUv^—Uberty, LitKuanlim Daily Pirmadienis, Vasario 5, 1945 
-r-....... :------ --

PITTSBURGH, PA
Mes, Lietuvai Pagalbos Tei-; 205 Seneca St., Pittsburgh, 

kimo Komiteto, Pittsburgh© Būtų malonu, kad ir kolonijų 
skyrius, atsišaukiame į visus j atstovai įgalėtų dalyvauti po- 
Pittsburgh ir apylinkės lietu- sėdyje ir raportuoti iš veiki- 
vių kolonijos gyventojus, pra- mo. 
šydami jūsų nuoširdžios para-' 
mos. Mes žinome, kad mūsų 
kolonijų lietuviai nuoširdžiai; 
remia Lietuvos žmones, bet tos 
pagalbos reikia dar daugiau.

Mūsų komitetas nutarė, kad' 
visų kolonijų draugai paga
mintų raportus iš savo dar
buotės kas trys mėnesiai ir 
prisiųstų mūsų sekretoriui S. 
Ordai, 57 Independence St., 
West End Pittsburgh, Pa. Pa
žymėkite, kiek svarų clrabu-' 
žiu esate surinkę, kiek pašinu-' 
tėte į centrą ir kiek surinkote! 
pinigais supirkimui drabužių 
ir kitokių reikmenų Lietuvos' 
žmonėms. Tas reikalinga už- 
rekorduoti, kas ir kiek rėmė 
Lietuvos žmones.

Taigi, draugai ir draugės, 
malonėkite išpildyti komiteto 
prašymą, už ką iš kalno ta
riame ačiū. Mūsų darbas yra 
istorinis ir ateityje bus labai 
svarbu matyti, kas ir kiek rė
mė suvargusius Lietuvos žmo
nes, o kas surinktus drabužius 
laikė skiepuose kandims ėsti. 

Pittsburgho ir apylinkės 
miestelių lietuviai labai rūpes
tingai dirba šiame prakilnia
me darbe. Kiekvienas nori iš
tiesti pagalbos ranką nacių su
degintai ir apiplėštai Lietuvai. 
O tie, kurie veidmainingai' pasiuntė į Lietuvą septynias 
dangstosi neva Lietuvos žmo- siuntinius 
nių pagelbininkais, 
darbui kenkia, tai jie bus ži-! dėvėtų ir naujų drabužių, ap- 
nomi Lietuvos žmonėms, kad siavimų, medikamentų ir kit- 
jie šioje valandoje, kada ta; ko. Mes tariame ačiū LPTK 
pagalba taip labai yra reika-iuž jo nuveiktus gerus darbus, 
linga, ne tik nepadėjo, bet 
net kenkė.

Sekamas Lietuvai Pagalbos sis Liet/ivių šalpos Fondas, 
Teikimo Komiteto skyriaus dėl lietuvių, 
posėdis atsibus nedėlioj, va
sario 18 d., 2 vai. po pietų, Fondo trims mėnesiams $135, 
pas daktarę J. Baltrušaitienę, 000. Iš minėtų pinigų šis fon

das nei už sudilusį centą' nepa-, 
siuntė nieko Lietuvon. Šis fon
das renka ir iš žmonių padė
vėtus drabužius ir apsiavimą, 
kuriuos sugrūdę sandėliuose 
pūdo, o Lietuvon nuo karo nu- 
kentėjtįsiems gyventojams ne
siunčia, nors jų vardu tatai 
renka. Tų pačių pakraipų gru
pe žmonių yra susirišę su 
Amerikos Lietuvių Taryba ir, 
po priedanga gelbėjimo Lietu
vos nuo karo nukentėjusių gy
ventojų, renka aukas savo po

nausiu 28, litiniam kromeliui. Jiems tik 
112 Orr (ųų užlaikymo kokio tai “Lie

tuviu Informacijų Centro,” sa- 
reikia surinkti $50,000, o 

renka po obalsiu

So. Boston, Mass.

E. K. Sliekienė,
LPTK Pittsburgh
Skyriaus Sekretore.
Rezoliucija

Priimta plačiam 
me, laike diskusijų, 
1945, LMD name, 
Str., Pittsburgh, Pa.

Broliai ir seses lietuviai:
Mes, visi Amerikos lietuviai)- pinigus vis 

pripažįstame, kad mūsų sena. lietuvių nuo karo nukentėjusių 
šiame kare pašalpai ir tam panašiai.Lietuva i 

nuteriota, miestai ir 
išgriauti, sudeginti, 
apiplėšti, tūkstančiai 

i ir tuksiančiai darbingo am
žiaus lietuvių išvaryta į Vokie
tiją prievartos darbams. Pasi
likę namie, mūsų viengenčiaiĮ

tėvynė 
žiauriai 
kaimai 
žmonės

tūkstančiai

Mes, plačiai apdiskusavę 
Lietuvai pagalbos teikimo rei
kalą, surandame, kad vieni iš 
širdies dirba ir gelbsti Lietu
vos gyventojus, kiek galėdami, 
už tai mes sveikiname juos, 

apgaudinėja lietuvius,kenčia dėl trūkumo pastogės,I v. . . .
Pagalba ren^a drabužius ir apsiavnną,drapanų ir maisto, 

jiems būtinai reikalinga, tą 
mes visi atjaučiame.

Mes, Amerikos lietuviai, tu- 
i rime gerą širdį ir norime savo 
mylimus Lietuvoj gelbėti, nes 
Lietuva, nors nuteriota, bet 
yra jau laisva, plėšikai vokie

čiai jau išvyti’ir Lietuvai pa
galba suteikti jau. galima.

Amerikos lietuviai savo se
nai, tėvynei gelbėti subruzdo ir 
įsisteigė Lietuvai Pagalbos 

Į Teikimo Komitetą, kuris jau

už tūkstančius ii
bet šiam tūkstančius dolerių vertes pa-

Įsisteigė ir kitas lietuvių ko
mitetas, pasivadinęs “Bendra-

kare nukentėju
sių. šis fondas gavo iš Karo

bet Lietuvos gyventojams jų 
nesiunčia — sudėję sandėliuo
se skiria kandims suėsti ar 
supūti. Renka pinigiškas au
kas, varde Lietuvos nuo karo 
nukentėjusių gyventojų ir tas 
aukas savinasi savo politikai, 
Lietuvos žmonėms neskiria nei 
cento. Už tai mes pasmerkia
me juos.

Mes atsišaukiame į Ameri
kos lietuvius ir prašome jūsų: 
prisidėkite kas kuo išgalite 
nuo hitlerinio karo nukentėju
sioms Lietuvos gyventojams 
pagelbėti. Sykiu prašome jūsų, 
kad jūs dabotumėte Ir reika
lautumėte, kad jūsų aukos pa
siektų Lietuvos nuo karo nu
kentėjusius gyventojus, o ne 
politikierių Amerikos Lietuvių 
Tarybos kokį tai “Lietuvių 
formacijų Centrą.”

Rezoliucijos komisija:
J. Miliauskas, 
George Urbonas, 
St. Orda.

Pagerbė Darbuotoją
Sausio 27 d., Lietuvai Pa

galbos Teikimo Komiteto sky
riaus patalpoj, 318 W. Broad
way, įvyko nepaprastas paren- 
gimėlis pagerbimui drg. JI. Si- 
monavičienės, jos gimtadienio 
proga, ši draugė nuo pat įsi
kūrimo komiteto, siuva, pa
kuoja drabužius, dirba Lietu
vos žmonių pagalbai kasdien, 
rūpinasi parengimais, kad jie 
būtų sėkmingi. Todėl moterys 
paruošė pramogą paminėjimui 
jos darbų, pasinaudojant jos 
gimtadienio sukaktimi ir vei
kėjai dovanėlę įteikė.

Drg. čiuberkienei pirminin
kaujant, keletas draugių ir 
draugų pasakė prakalbėles 
apibudindami jos veiklą. Drg. 
Simanavičienė, ačiuodama už 
pagerbimą, sakė, kad ji nesi
tikėjo draugų tokios pagarbos 
ir ačiavo už dovaną ir kvietė 
kitus prie to garbingo darbo.

Tą vakarą anksčiau atvykęs 
jau radau bedirbančius siuvė
jus, kaip tai: Kiškį, Pakalnį, 
Buivydą ir keletą moterų. At
ėjęs matai, kaip tikroj kriau
čių dirbtuvėj — krūva drabu
žių, draugai ir draugės įgudę 
dirba, mašinos ūžia. Daug; 
naujų pamušalų žiponams įde
da. Buivydui nedaug laiko ima 
ir naują žiponą pasiūti. Ir vi
si dirba veltui, aukoja savo; 
darbą pagalbai Lietuvos žmo
nių. i

Parengimėlio proga sukelta. 
ir aukų. Brighton© Moterų ■

davė raportą ih laimėtą dovaną 
$15 pridavė .kuopos iždininkui. 
Kada buvo pasiūlyta, kad $5 
duoti draugams pasidarbavu
siems, tai jie davė įnešimą, 
kad visus $15 paaukoti pagal
bai Lietuvos žmonių, žinoma, 
susirinkimas drg. Dambrauskų 
įnešimą vienbalsiai priėmė ir 
visus tuos ’pinigus perdavė 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyriui. Tai taip nuo
širdžiai jie atjaučia išvargin
tus Lietuvos žmones.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietinis skyrius išlei
do pranešimą — lapelį. Jis yra 
žingeidus ir jo kopijų galima 
gauti centre 318 W. Broadway. 
Reikia pasirūpinti, kad visi So. 
Bostono ir apylinkės lietuviai 
jį gautų.

Finansų sekr. d. J. šūkis, ra
portavo, kad jau ALDLD 2-i’osĮ 
kuopos yra apie 6(1 narių su
mokėję savo duokles už 1945 
metus. Tai yra rekordinis kie
kis užsimokėjusių duokles pir
mą metų mėnesį.

ALDLD 7-to apskr. parengi-1 
mas yra pavestas paruošti 2-os! 
kuopos nariams. Jis įvyks ko-Į 
vo 4 d. Į komisiją įeina abu | 
kuopos sekr. Moterų skyrius! 
jau nuo seniai tam darbuojasi, j 
Parengimas bus reikšmingas. | 
Tėmykite platesnius praneši-! 
mus.

LDS 62 kuopa rengia pas-; 
.kaitą apie sveikatą, ji įvyks; 
sekmadienį, vasario 18 d. Pas-! 
kaita duos Dr. Borisas, atsi-i 
bus 376 W. Broadway, So.; 
Bostone. Visi ir visos kviečia-! 
mi. D. J.

In-

Kliubas aukavo $20. Po $10 
aukavo: E. Kvietkauskienė ir 
M. §tašienė.

Patalpa jau gražiai atrodo 
— išpopieriuota, koridoriai iš- 
maliavoti. Reiškia, draugai ir 
draugės dirba energingai ir 
patalpos padabinimui ir Lietu
vos žmonių paramai, jie ir jos 
nei pavargsta, nei pasensta, 
tai puiku! D. J.

Vokiečiai atmušė atgal 
anglų žvalgus Į pietų rytus 
nuo Bolognos, Italijoj.

Burmoj angiai-indėnai at
ėmė iš japonų Kangaw mie
stą, vieškelių mazgą.

Du nariai United Automobi- riškių lakūnų pasilinksmini- draugingumo ryšį su tūkstan- 
le Workers Unijos Willow mui patogumus Romulus lėk- čiais kariškių vyrų ir moterų, 
Run Lokalo 50-to (CIO) jtei- tuvų bazėj. kurie jūsų darbą .matė. Kir
kia $20,000 čeki pulkininkui Įteikėjais čekio yra Joe Cos- tiems lokalams vertėtų pasek- 
Ponton de Arce, komandieriui tello ir Anna Martineau. Cos- ti jūsų pavyzdį.” Taipgi loka- 
Romulus Air Base, ir štabo tello yra elektristas, tėvas tri- lą aukštai kreditavo pulk, 
saržentui Phil Tortora, buvu- jų sūnų, esančių kariškoj tar- Ponton de Arce. O tūkstan- 
siam nariu tos pačios unijos nyboj, o Mrs. Martines u turi čiam eilinių kariškių likosi 
Garwood Lokalo. Pinigus su- du sūnus laivyne. Jos vaikai džiaugsmas turėti puikiai 
dėjo unijistai Willow Run fa- įstoję būdami tik 15 metų. įrengtą 6 takų bolinę, teatrą 
briko darbininkai, Michigan Lokalo tą didelį darbą aukš- su patogiom kedėm, galioną 
valstijoj, užsidėdami sau po tai įvertino' UAW prezidentas didesnėm sueigom ir kambarį 
$1 paaukoti tam fondui. Tas R. J. Thomas; “Šio lokalo na- laukimui draugų. (Paveikslas 
fondas panaudotas įsteigti ka- rių veiksmas paliks jaudinantį Willow Run Lokalo'50-to)

Payalb ai Nuken t ėjusių A u kav o 
Savo Dovaną.

Sausjo 25 d., Liet. Literatū
ros Draugijos 2-ros kuopos su
sirinkime, draugai Dambraus
kai, daugiausiai pasidarbavę 
Laisvės užrašinėjimo vajuj, iš-

; Naciai šiaur. Italijoj rėkiu- 
i tuoj a visus iki 60 metų.

Buy More 1 londs
_____ _______________________ *_____ _____________

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam Planus

Ką Amerikietis Matė 
Kolektyviuose Ūkiuose

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
sakytą darbo laiką, kolekty
vo narys gauna lygias su ki
tais įplaukas produktais ir 
pinigais. Atliekamą nuo 
darbo laiką jis gali naudo
ti, kaip jam patinka —dirb
ti asmeniškai sau paskirta
me žemės sklype arba kolek
tyve viršlaikius dirbti; o už 
darbo viršvalandžius gauna 
ir didesnį atlyginimą.

Baigiantis ūkiniams me
tams, tam tikras nuošimtis 
visų kolektyvio ūkio pro
duktų yra parduodamas val
stybei nustatytomis kaino
mis; tai paprastai mažiaus, 
negu pusė derliaus. Produk
tais taip pat yra atlygina
ma automobilių ir traktorių 
stotims. Kita derliaus dalis 
laikoma atsargai — samdo
miems darbininkams, pasė
liams, apdraudai ir sene
liams bei paliegėliams.

Iš Liepsnos ir kitų kolek
tyvių ūkių, kuriuos aš ap
lankiau, buvo aiškiai matyt, 
kad taupi ir darbšti valstie
čio šeima, kuriai pasiekia
mos miesto rinkos, gali už
sidirbt 5,000 arba net 10,000 
rublių per mėnesį. Pagal 
oficialiai nustatytą pinigų 
vertę, tai būtų tūkstantis i- 
ki dviejų tūkstančių dole
rių mėnesiui!

Ne dyvai, kad 1943 m. per 
vieną dieną buvo išpirkta 
valstybės karo paskolos bo- 
nų už 32 bilionus rublių, 
nors vyriausybė prašė tik 12 
bilionų paŠkolos. Tai nežiū
rint to, kad valstiečiai pir
miau buvo sudėję bilionus 
rublių tankams ir lėktuvams 
statyti.

PALYGINKITE
Tegu amerikiečiai, ypač 

buvusieji Lietuvos bežemiai 
ar mažažemiai, palygina te- 
naitinę savo “gerovę” su 
gyvenimu ir kultūra tarybi
niuos kolektyviuose ūkiuo
se.

Be reikalo kai kurie, ro
dos, pažangūs lietuviai ame
rikiečiai taip uoliai pabrėžia 
senoviniams atsilikėliams, 
kad Lietuvoje lauko ūkis 
bendrai nėra kolektyvina- 
mas, tartum kolektyvai bū
tų kokia blogybė ar pabaisa.

Kad Tarybų Lietuvos vy
riausybė nevaro ūkininkų į 
kolektyvus, tai tiesa, bet ne
turėtume užmiršt kolektyvų 
gerumų.

Tik tam tikros buvusios 
vokiečių ir lenkų ponų že
mės Lietuvoje yra naudoja
mos kolektyviams ir valsty
biniams ūkiams. Iš jų pasi- 

j mokins ir privačiai ūkinin- 
; kai.

Sovietų Sąjungos kolekty- 
j vai suvaidino svarbiausią 
j vaidmenį, kaipo Raudono
sios Armijos maitintojai ir 
: karinių medžiagų teikėjai. 
(Jeigu ne tie kolektyviai ū- 
ikiai su savo planingumu ir 
i našumu, tai gal dar Lietuva 
l nebūtų išlaisvinta ir kažin, 
ar Sovietų kovūnai jau ar
tėtų prie Berlyno. J. C.-K.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuviy Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių..
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6723.

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų aYiglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Darome ir Pritaikome Akinius Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis

IŠ senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidai
Savininku*

411 Grand St. Brooklyn

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI Jr ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumafizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrim- 
tinkamą gydymą.

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

DR. ZINS
110 East 16tl> SI., N. Y.

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square

TELEPHONE
STAGG 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

. LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Kasdien 9 A. M. — 7 P. M Sekm Q A M 2 P M

laidotuvių 
DIREKTORIUS

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

CHARLES ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA 

Telefonas Poplar 4110
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Beraščių Registracija Vykdo

ma per ^Pradžios Mokyklas
Tikslesnei suaugusiųjų be-į 

raščių registracijai Vilniaus; 
mieste pravesti, Vilniaus mies-j 
to Vykdomojo Komiteto Liau
dies švietimo Skyrius yra pa
vedęs pradžios mokyklų vado
vybėms patalkininkauti beraš
čių registravimo darbe, išti
riant beraščių skaičių kiekvie-; 
nos mokyklos apylinkėje.

Steigiamos Liaudies Skaityklos
Vilniaus apskrities Vykdo-; 

mojo Komiteto Liaudies švie-i 
timo Skyrius yra pradėjęs; 
steigti liaudies skaityklas Vii-j 
niaus apskrities valsčiuose.' 
Jau yra įsteigtos skaityklos N. i 
Vilnioje, Rudaminoje. Jašiū-' 
nuošė, Šalčininkuose ir kitur.

I

žiūros tarnybai buvo naudoja
ma brangi ir reta automaši
na — lygintuvas, ši specialios 
paskirties mašina buvo vienin
telis egzempliorius pas mus. 
Vejami iš Lietuvos hitlerinin
kai buvo užsimoję išvežti ir šį 
auto lygintuvą. Tos mašinos 
šoferis drg. Jonas Krasauskas 
savo mašiną nuo išvežimo pa
slėpė ir kai tik atvyko tarybi
niai pareigūnai, ją tuojau 
jiems perdavė. Dabartiniu me
tu ši mašina sėkmingai dirba 
mūsų plentų priežiūrai, o ją 
vėl vairuoja sumanusis drg. 
Jonas Krasauskas.

nių '■■■ dirbinių; '.trikblažo* ir:Į ri- 
morių. Be to, prie metalų ap
dirbimo skyriaus veiks šie po
skyriai : bronzavimo, štampa
vimo, šaltkalvių, skardininkų, 
galvanizacijos, auksakalių ir 
graverių.

Tuojau Yra Reikalingi prie Erie R. R. Co. 
Užimti 300 Atliekamų Vietų į Sekamas Pozicijas:

YARD BRAKEMEN 
YARD RAŠTININKAI 
SAUGOTOJAI 
DARBININKAI (Abelnai)

, HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI! VYRAI!

Mokyklos ir Kursai Beraš- 
čiams Vilniaus Apskrityje 
Vilniaus apskrityje yra nu-i 

matyta artimiausiu laiku suor
ganizuoti suaugusiems beras-' 
Čiams šviesti 20 pradžios mo
kyklų ir 20 kursų. Mokyklose 
ir kursuose bus einamas pra
džios mokyklų kursas. i

Ir Žydų Vaikai Atgavo Teisei 
J Mokslą

Daugiau, kaip trejis vokie-; 
čių okupacijos metus žydų I 
vaikai buvo netekę teisės į gy-; 
venimą, o apie teisę į mokslą • 
jau nebėra ko ir kalbėti. Vo-< 
kiškieji kraugeriai masiškai iri 
žiauriausiais būdais žudė žy-1 
dų vaikus, įvairiai juos kanki
no.

Dabar mūsų galingoji Rau-; 
donoji Armija išvadavo visas; 
Tarybų Lietuvoj gyvenančias 
tautas, jų tarpe ir žydų tautą; 
nuo pražūties.

Mūsų tarybinės vyriausybės! 
rūpesčiu Vilniaus mieste yra i 
įsteigta žydų pradžios mokyk-' 
la ir vaikų namai, kur ras sau 
rūpestingą prieglaudą dauge
lis vaikų, netekusių okupacijos 
metu savo tėvų. Užsiregistra
vusių mokinių skaičius diena 
iš dienos auga. Iki šiol mokyk-! 
lon užsiregistravo daugiau 
kaip 100 mokinių, o prieglau- 
don apie 150 vaikų. Tėvai, at-j 
vesdami vaikus registruoti, tie-! 
siog verkia iš džiaugsmo ir ne ; 
viena motina sako:

—Esame dėkingi; didvyris-! 
kajai Raudonajai Armijai iri 
tautų vadui Maišalui Stalinui, 
kurie mus išvadavo; iš vokiš
kojo siaubo ir mūsų vaikams 
grąžino teisę į mokslą.

Mokykla dabar persikėlė į 
savo turėtas prieš karą patal
pas ir yra visiškai pasiruošusi 
š. m. spalio 1 d. pradėti moks
lo metus.

M. Vismantas.

Darbo Invalidų Artelė Rūpi
nasi Savo Nariais

Darbo invalidų artelė, plės
dama savo ūkiškąją veiklą, tu
ri jau savo žinioje 9 valgyk
las, 6 pagalbinius ūkius-dar- 
žus, skalbyklą, siuvyklą, bat
siuvių dirbtuvę, ir tabako 
pjaustymo įmonę. Netrukus 
numatoma atidaryti komiso 
krautuves. Artelėje yra apie 
170 narių.

Vėl Veikia Kalkių Dirbtuvės
Kauno apskr. Lapių valsč. 

yra Stovidvarių dvaras. 1940 
m. šį dvarą tarybų valdžia iš
dalino darbo valstiečiams. 
Dvaro apylinkėse buvo geri 
kalkių sluoksniai, gulėję vals
tiečių žemėje. Tarybų valdžia 
įsteigė kalkių dirbtuvę, o 
tiems, kurių žemėje buvo kal
kiniai sluoksniai, davė žemės 
iš Stovidvarių dvaro laukų. 
Hitlerininkai, okupavę Lietu
vą, tuojau nusprendė, kad šis 
kraštas turi būti tik žemės 
ūkio produktų gamintojas be
sotei Vokietijai, o visą tarybų

SWITCHTENDERS
MARINE DARBININKAI
PAGELBININKAI
(Visokių Amatų)

Patyrimas Nereikalingas
Kreipkitės Tuojaus Į

ERIE R.R. EMPLOYMENT OFFICE, ROOM 16,
FOOT OF PAVONIA AVENUE, JERSEY CITY, N. J.

ARBA Į
R.R. RETIREMENT BOARD 
arba ROOM 200, 836 BROAD ST.

NEWARK, N. J.
PRISILAIKYKITE W. M. C. REGULIACIJŲ-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE 

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

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

y Penktas puslapis

HELP WANTED—FEMALE

UNITED STATES 
577 SUMMIT AVE. 
JERSEY CITY, N. J.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA
(30)

REIKALINGOS MOTERYS

STENOGRAFĖS
KAŠTŲ RAŠTININKES

Comptometer Operatorės
Puikiausios Darbo Sąlygos 

POkARINĖS PROGOS
Pasitarimai vien tik rytais.

PRISILAIKOMA 
WMC TAISYKLIŲ

ANDREW JERGENS CO. 
1 FRANKLIN AVE. 
BELLEVILLE, N. J.

(33)

(30)

Nuo Grobikų Vokiečių Išsau
gojo Retą ir Brangią Mašiną

Taryb. Lietuvoj plentų prie

Vilniaus Apskritis Pakanka
mai Aprūpinta Agronomais
Vilniaus apskrities Vykdo

mojo Komiteto žemės Ūkio 
Skyrius yra taip sutvarkęs ag
ronomų kadrų klausimą Vii-j 
niaus apskrityje, kad kiekvie-i 
name valsčiuje yra po vieną 
agronomą, šiuo metu valsčių 
agronomai talkininkauja visų 
pirma valstiečiams žemės grą
žinimo darbuose ir vadovauja 
baigiamiesiem lauko darbam.

Aklųjų Draugija Plečia 
Savo Veiklą

Vilniaus miesto aklųjų drau-l 
gijoje šiuo metu dirba 4 in
struktoriai, *2 meisteriai, 19 
aklųjų, 8 darbo invalidai ir 6 
specialistai-technikai. Aklųjų 
draugijos įmonėse veikia šie 
skyriai: pynimo, šepečių, me
talų apdirbimo ir vilnų apdir
bimo. Pynimo skyriuje gami
nama: pintinės, krepšiai, lėkš
tės, o gavus žaliavą bus dirba
ma: lopšiai, staliukai, foteliai 
ir kitokie pintiniai išdirbiniai, 
šepečių skyriuje gaminama: 
šepečiai drabužiams, avalynei, 
puodams, stiklams, grindims, 
baldams ir rankoms mazgoti. 
Metalų apdirbimo skyriuje ga
minama: sagtys diržams,
žvaigždutės antpečiams, žie
dai, auskarai, aprankės, mono
gramos, kibirai, praustuvai, 
vonelės, šiūpeliai, karbitinės 
lempos, tarkos, piltuvėliai, 
laistytuvės ir kt. Vilnų apdir
bimo skyriuje karšiama vilnos, 
verpiama siūlai, audžiama au
deklai ir dirbama veltiniai, 
Draugija artimiausioje ateity
je atidarys dar šiuos skyrius: 
šliurių, rankinukų, papuošali- 
nių audinių iš manilės, ajerų, 
medvilnės ir špagato, šiaudi-

think there SHOULDNon-essential: “Sometimes I 
be a work-or-fight law.”

laikais sukurtą pramonę rei
kia likviduoti. Tarp kitko, jie 
uždarė ir Lapių valsč. kalkių 
dirbtuves, o naujakurius iš 
Stovidvarių dvaro išvarė, šei
mininkauti čia stojo patys vo
kiečiai.

Vykdant įstatymą dėl vokie
čių okupacijos padarinių likvi
davimo, ši neteisybė jau at
statyta. Kalkių dirbtuvės jau 
vėl dirba, duodamos kraštui 
reikalingos statybinės medžia
gos. Išvaryti Stovidvarių dar
bo 'valstiečiai taip pat atgavo 
savo žemes.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

brolį karaliaus Boriso. Nuteis
ti mirtin ir bus pakarti kartu 
su juomi taipgi kiti devyni 
aukšti kvislingai.

★ ★ ★
žmonių teismai veikia Fran- 

cijoje ir Italijoje. V%nas po 
kito parsidavėliai išbraukiami 
iš gyvųjų tarpo. Atsiskaitymo 
valanda jau išmušė.

Gal tik mėnesio kito klau
simas, kada ir Vokietijos kri
minalistai bus pastatyti prieš 
žmonių teismą.

Nelaukė jie tokio galo. Dar 
įaip neseniai jie siautė ir grū
mojo visam svietui. Bet už 
upelius pralieto nekalto krau
jo, už ašaras ir kančias mil ie
nų, bus sumedžioti ir nuteisti 
visi kriminalistai.

Tokį prižadėjimą žmonijai 
yra davusios Amerika, Angli
ja ir Tarybų Sąjunga.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

TURRET LATHE 
OPERATORIAI 

1-MOS IR 2-ROS KLASĖS 
NAKTINIAI Š1FTAI 

KREIPKITĖS 
PARTMAN TOOL 
& DIE WORKS 

162-08 CROCHERON AVE. 
162ND ST. OFF NORTHERN 

BLVD., 
FLUSHING, L. I.

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI 

TAIPGI VYRAI DIRBTI 
VIEN TIK PRIE MOTORŲ 

JOE KITTELL 
600—H TH AVENUE 

NEW YORK CITY
(30)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 

ABELNAI PAGELBININKAI 
Gera Alga. Viršlaikiai. 

Yale & Towne Mfg. Co. 
4530 TACONY STREET 

. PHILADELPHIA, PA. 
___________________ :____ cm 

VYRAI IR BERNIUKAI 
Abelnas Darbas 

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE 
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimam* 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA. 
(30)

VYRAI
DIRBTI PRIE FURNACE 

IR SHEET METAL DARBO 
PRIIMAME PRADINIUS 

75c J VALANDĄ PRADŽIAI.
KREIPKITĖS 8 A.M.

HOLLAND FURNACE CO.
965 ATLANTIC AVE., 

BROOKLYN.
_________________________________________ (32)

VYRAI
Abelnam Darbui 

PIENO GAMINIŲ FABRIKUI 
Patyrimo pageidaujama, tačiau nėra 

reikalinga.
DAIRYMEN’S LEAGUE

19TH ST. & AVENUE B 
MANHATTAN

♦ GRAMERCY 5-5008. 
___________________________________________(36)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS SIETAS

65c j Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS SIETAS.

71’/zc į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

(32)

REIKIA BERNIUKŲ ofise litograph dirbtu
vėje prie karinio darbo. Pokarinės progos. 
10 valandų savaite ir viršlaikiai. Geros Algos.

KODE & BRAND, 200 WILLIAM ST.
(30)

APVALYTOJAI
Ofisų Budnikuose. Dienų ar Naktj. 45 iki 

55 metų. 40 Valandų. Gera Alga.
KREIPKITĖS I DŽIANITORIŲ,

65 BROADWAY, N. Y. C. ■
(30)

■ ............ .. . ................ .........-t .................. -
APVALYTOJAI

Centre, esančiame ofisų budinke. Nuolatiniai 
darbai, pilnam ar daliai laiko.

KREIPKITĖS UNION BUILDING CO., 
17 ACADEMY ST., NEWARK, N. J.

(30)

MAIŠELIŲ DARYTOJAI (4)
Lugusai ir odos dirbiniai. Būtinas darbas. 

Nuolat. Viršlaikiai viršaus 40 valandų. 
Prisilaikomu WMC Taisyklių.

G. KRUSE & CO.. 800 McCarter Highway, 
Newark, N. J.

  (30)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI

KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA.

(301

MERGINOS 
PAGELBININKES DIRBTUVĖJE. LENGVAS 

DARBAS. NUOLAT. 40 VALANDŲ. 
5 DIENŲ SAVAITĖ.

U. S. WOVEN LABEL CO., 
915 FRANKLIN AVE., BROOKLYN, N. Y.

(31)

QUILL ER
PATYRUSI PRIE KASPINŲ VYNIOJIMO. 

NUOLATINIS DARBAS.
IT. S. WOVEN LABEL < <>.,

915 FRANKLIN AVE., BROOKLYN, N. Y.
(31)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRUS
Lengvam Fabriko Darbui. 

NUOLAT.
KASTENHUBER & 

LEHRFELD
82 FLUSHING AVE.

BROOKLYN. 
__________________________________________ (33)

JAUNI VYRAI
Su mechaniškais patyrimais 

Mokytis Bizniško Supratimo 
NUOLAT

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠAUS
40 VALANDŲ

FAIRBANKS MORSE
& CO.

533 CANAL ST., 
N. Y. C.

(31)

MAŠINISTAI
Patyrę perbudavoti ir taisyti 

POPIEROS KERTAMĄSIAS IR KNYGŲ
LANKSTYMO MAŠINERIJĄ 
Turi būt pilni mechanikai. 

NUOLAT.
LAWSON,

426 WEST 33RD ST., N.Y.C.
(31)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYSNOTICE is hereby given that License No. 

GB 10701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
249 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE RUBIN
249 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10664 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3910 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDFARB
3910 — 15th Aye., Brooklyn, N. Y.

MEDUS

<ODĖL TURIME VALGYTI
MEDŲ

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

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

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY. N. ¥>

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARINIAI DARBAI 

SU PUIKIAUSIA POKARINE ATEITIM e

GEROS VALANDOS IR
NUO KAVALKŲ

KAINOS PALAIKOMA
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

HANKINS CONTAINER CO.,
963 NEWARK AVE., ELIZABETH, N. J.

(30)

“BUY WAR BONDS

ALLTHE ITEMS REQUESTED BY 
GENERAL EISENHOWER---------
SHELLS, GUNS.TIRES, BLANKETS 
AND PLANES..............REQUIRE
USED FAT INTHIER MANUFACTURE

DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Iki 30 Valandų j Savaitę
PAKAVIMUI PLASTIKINIŲ 

DIRBINIŲ
HIGH SCHOOL STUDENTS 

IR VISI KITI 
INTERESUOJANTI. 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
KREIPKITĖS

COLUMBIA 
PROTEKTOSITE

631 CENTRAL AVENUE. 
CARLSTADT, N. J.

(40)

FAT. IT'S WORTH CASH AND - 
fX77*A RATION POINT'S. , .*

įteikia Paprastų Darbininkų ; Nuolatinis Dar
bas. 85c, j valandą. 40 valandų savaitė. Lai

kas ir pusė už viršlaikius. Kreipkitės j
Hy Products Corp. 47-05 5th St., L. L City. 

Arti IRT Vernon & Jackson Stoties & 
Ind. Van Alst Lokalinės Stoties.

(33)

PIRKITE KARO BONUS!

REIKIA VYRŲ 
KRITIŠKAM KARINIAM 

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI.
Jslereikalaujama Išsilavinimo.

POKARINĖ ATEITIS. 
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS CO. 

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(42)

MEDŽIO KILNOTOJAI 
nuolat 

90c I VALANDĄ 
william j. McCarthy 

200 E. 138TH STREET 
BRONX, N. Y.

VYRAI
NELAVINTI FABRIKO 

DARBININKAI
Taipgi

PEČKURIAI
Pečkurių Pagelbininkai

Puikiausios Darbo Sąlygos 
PILNO LAIKO—DIENINIS I 

DARBAS.
Pasitarimai vien tik rytais. 

PRISILAIKOMA 
WMC TAISYKLIŲ

ANDREW JERGENS CO.
1 FRANKLIN AVE.
BELLEVILLE, N. J. ’

(33)

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(30)

MERGINOS
Abelnai Raštinės darbui. Galinčios gerai 

skaitliuoti. 40 valandų savaitė. Nuolat.
BUTLER’S, 41 WEST 18TH ST. 

___________________________________________ 1221

MERGINOS
PASIUNTINES IR RAŠTINES 

DARBAS 
LINKSMOS APLINKYBES 

PROGA PAKILIMAMS 
R.C.A. BUILDING,

47-tos Lubos
30 ROCKEFELLER PLAZA ’

VYNIOTOJOS
PATYRUSIOS PRIE RAYON IR COTTON. » 

NUOLATINIS DARBAS.
U. S. WOVEN LABEL CO., 

915 FRANKLIN AVE., BROOKLYN, N. Y. 
_____________________________ <_«]_>.

SENIOR STENOGRAPHER 
JUNIOR STENOGRAPHER 
MIMEOGRAPH OPERATOR

I. B. M. Key Punch 
OPERATORS

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS

PAKILIMAM
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Kreipkitės 
ADMINISTRATION BLDG.

THE FLINTKOTE COMPANY
OAK STREET & CENTRAL AVE.

EAST RUTHERFORD, N. J. 
RUTHERFORD 2-2800.

(30)

MOTERYS VALYTOJOS
Dalies laiko darbas. 5:30 iki 9:30 P.M. 

Geros Algos. Nuolatinis darbas. Centre 
esančiame ofisų budinke.

KREIPKITĖS UNION BUILDING CO., 
17 ACADEMY ST., NEWARK, N. J.

(30)

MERGINOS AR MOTERYS
PILNAM AR DALIAI LAIKO

LENGVAS DARBAS
PRIE KASPINŲ ,

PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
PARKSIDE DYE CO.

82-00 COOPER AVE., 
GLENDALE, L. I.

HAVEMEYER 8-2060
(30)

MOTERYS VALYTOJOS ,
Ofisų Būdinke. 6 dienos. 4 A.M. iki 8:15 
A.M. Geros algos. Apmokamos vakacijos.

KREIPKITĖS l DŽIANITORIŲ, 
AMERICAN EXPRESS CO., 

65 BROADWAY, N. Y. C.
__________________________________________ (30)

MERGINOS--MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Patyrimas
Nereikalingas 

Būtinas
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC

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

(Bile West Side Subvė iki 14th St A 
PATOGU IR I-HUDSON TUBES.
 (34)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA. / 
______________________________<y>) * į 

PAKUOTOJOS IR
OPERATORĖS ’

Ix-ngvax Fabriko Darbas 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Ext laktų Išdirbėjus
TROPICAL BRANDS CO.

450 W. 31st St. (7-tos Lubos)
(30)

MERGINOS—MOTERYS
Švarus, lengvas fabriko darbas 
PILNAM IR DALIAI LAIKO 

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.

WESLEY & WINTER
1026 W. Elizabeth Ave., Linden, N. J.

(85)
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NohYork(k</te^/a7irii(H
Puikiai Patarnavo Kas Girdėti Pas Kriauėius
Bankieto Svečiams Z

Prie Naujos Valdybos
Laisves bankieto svečiai gro

žėjosi mūsų vikriomis veiter- 
komis ir apsukriais venteriais,« 
kurie beveik bloko ilgumo sa
lėje spėjo greit prinešti valgį 
ir alų. Mat, virtuvė viename 
gale salės, baras kitame. At
nešė du bliūdu ar uzbonu ir 
jau tiek pat, kiek būtų api
bėgus nedidelį keturkampį 
bloką.

Didžiumą tų greituolių 
mums davė A*ido Choras. Pa
prastai žmonės sako: “Kas 
tinka dainai, tas tinka vis
kam.” Atrodo, kad tame yra 
daug tiesos.

VEITERKOS:
Lilija Lazauskaitė 
Sylvija Pužauskaitė 
Florence Kazakevičiūtė 
Frances Bovinaitė 
Geraldine Wilsonaite 
Lilija Kavaliauskaitė 
Nastazija Buknienė 
Eva Mizarienė
Adelė Pakalniškienė 
Mary Sinkevičiūtė 
Konstancija Rušinskienė 
Nellie Ventienė 
Valentina Venskunaitė 
Natalija Naguleviūtė

VEITERIAL Į
Valis Bunkus
Jonas Lazauskas
Kazys Juknys ?
Juozas Judžentas 
Petras Grabauskas 
Antanas Balčiūnas.

I

Kiti Darbininkai
Petras Babarskis
Juozas Kairys 
Jurgis Kuraitis 
Petras Vaznys 
Vincas Čepulis 
Matas Klimas 
Kazys Balčiūnas 
Juozas Weiss.

Džiaugiamės, didžiuojamės i 
tokia gražia talka ir nuošir-; 
džiai esame dėkingi už jūsų i 
darbą.

Darbo Partija Skambi
na Dury Varpelius už

Wallace '
_ %

Wallace klausimas — nėra 
rinkimai. Bet jeigu būtų rin
kimai, liaudis galėtų balsuoti, 
Henry A. Wallace būtų išrink
tas komercijos sekretorium 
(ministeriu). Tą darbininkai 
gerai žino.

Tuo žinojimu apsišarvavę, 
Darbo Partijos darbuotojai iš 
visi) 128 mieste esamų distrik- 
tų ir jų kliubų išėjo skam
binti piliečių durų varpelius. 
Piliečiai yra prašomi siųsti te
legramas, telefonuoti ir visaip 
kaip raginti Senate Committee 
on Interstate Commerce tuo
jau užgirti Wallace.

Upstate (aukštutinio New 
Yorko) apskričiai irgi mobili- 
zuojasi darbui už Wallace.

Laisvės Bazaras
I Įvyks

Kovo-March 16, 17 ir 18
Visas Tris Dienas Su Dainy Programa

Bus

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

RUOŠKIMĖS LAISVĖS BAZARUI

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

Po pereito priešmetinio Lie
tuvių Kriaučių 54 Skyriaus 
susirinkimo buvo visos Hitle
rio propagandos skleidikų ga- 
zietos pripeckeliota, kad 
kriaučiai išmetė iš Pild. Tar. 
keturis komunistus. Ateityje 
dar mesime kitus keturis, grū
mojo jie. Jiems nesvarbu, ar 
tie keturi ar astuoni kriaučiai 
turi ką bendro ar nieko ben
dro neturi su komunizmu. Bet 
kad jie nepučia į fašistinę dū
dą, o apgina darbininkų kla
sės reikalus, tai ir komunistai.

Ir džiaugėsi jie, kad dabar 
Pild. Tar. būsianti kolektyve, 
visų pakraipų, ir tvarka bus 
auksinė. Bet dabar pažiūrėki
me, kas dedasi toje kolekty* 
vėje valdyboje:

štai, sausio 24 d. įvyko mi
nėto lietuvių kriaučių 54 sky
riaus metinis susirinkimas. 
Perskaičius iš pereito susirin
kimo protokolą ir finansinę 
atskaitą, mėnesinę ir metinę, 
dar per buv. fin. sekretorių J. 
Kairį, buvo duodami raportai 
iš unijos veiklos. Board direk
torių narys (tai yra naujas) 
Bernotavičius, sako savo ra
porte: Joint Board manadže- 
riai praneša, kad bus imama 
iš algų per 4 savaites 20 nuo
šimtis ir tie pinigai bus pada
linti žydams ir italijonams. 
Nors jam buvo pastebėta per 
pirmininką ir Joint Board at
stovą, kad nebuvo Board of 
direktorių susirinkimo, bet jis 
jų neklauso ir duoda savo.

Kada davė Joint Board ir 
Trade Board atstovai savo ra
portus, jie tą patį dalyką iš
aiškino plačiau ir aiškiau, kad 
bus imama po 5-kis nuošim
čius per keturias savaites ir 
tais pinigais bus šelpiama vi
sos nuo karo nukentėjusios 
tautos, o ne vien tik žydai ir 
italai.

Tame BernotaviČiaus rapor
te jau pasirodė fašizmo yda. 
Vienas kriaučius, gavęs bal
są apkalbant atstovų raportus, 
ir pastebėjo tam Bernotavi- 
čiui, kad negražu taip sakyti, 
būk pašalpą duos tik žydam 
ir italam, kuomet taip nėra, 
kadangi pašllpą duos visiems 
nukentėjusiems nuo karo.

Delegatas K. Kundrotas 
apie minėtus nuošimčius irgi 
paaiškino plačiai ir aiškiai. Ir, 
pasikalbėjus, likosi raportai 
priimti.

Skaitant laiškus, pirminin
kas praneša, kad čia ant sta
lo atsirado laiškas ir aš neži
nau, kas jį atnešė, ba per pil
dančią tarybą nėra perėjęs. 
Delegatas Kundrotas sako: Aš 
atnešiau, nes atėjo registruo
tas ir yra svarbus. .Tada pa
aiškėjo, kad tas laiškas yra 
Lietuvių Tarybos rengiamo 
mitingo, su tikietais. Kilo dis
kusijos, kadangi skyriaus yra 
padarytas tarimas, kad ar tai 

laišku, ar kas norėtų asme
niškai kreiptis į susirinkimą 
kokiu reikalu, turi pirma pa
siekti Pildančią Tarybą, o tik 
priėmus P. T., gali eiti į loka- 
lo susirinkimą. Bet ant šio 
laiško naujoji valdyba jau ne- 
beapgina lokalo tarimo. Nau
joji valdyba tarimą neigia. Ir 
keli P. T. nariai kalbėjo, kad 
reikią laiškas priimti ir nu
pirkti tikietai, kurie ir likosi 
nupirkti.

Tai matote, kaip nauja val
dyba apgina lokalo tarimus ir 
kaip juos pildo. Todėl tie iš
mestieji ir buvo vadinami ko
munistais, kad jie pildė ir ap
gynė lokalo tarimus, jo gar
bę ir narių teises. Tai už gy
nimą lokalo ir narių teisių jie 
tapo pavadinti komunistais.

Delegatas išdavė raportą 
apie abelną lietuvių distrikto 
dirbtuvių padėtį ir pažymėjo, 
kad darbų yra, tik kriaučių 
stoka. Bet vieną dalyką, tai 
ir delegatas navatnąi nupiešė: 
Kai Patrulis apleido dirbtuvę 
vieną ir nuėjo į kitą, tai ne
gerai, bet kai Levonavičius ap
leido vieną dirbtuvę ir nuėjo 
į kitą, tai gerai, ką padarysi. 
Tai koks yra skirtumas tarp 
tų dviejų kriaučių,?

Po susirinkimo, Bernotavi
čius gavo pabarti nuo savo 
mokytojų, kam davė raportą 
iš Board of direktorių, kurių 
susirinkimo nebuvo, o raportą 
davė iš pilvo.

Tai matote, kokie nauji val
dininkai: Ateina į susirinkimą 
ir meluoja nariams, pasakoja 
nebūtus dalykus. Tai kaip 
mes, nariai, galime žinoti, kas 
dedasi unijos įstaigose, jeigu 
atstovai meluoja.

Bernotavičius, atsiprašyda
mas savo mokytojų, taip nu
vargo, kad net ligoninėj rei
kėjo pagulėti ir nežinia, kaip 
ilgai.

Kriaučius.

Jugoslavijai Pagerbti ir 
Paremti Bankietas

Jugoslavijai Pagalbos Teiki
mo Komitetas, 58 Park Ave., 
New Yorke, ruošia milžinišką 
bankietą Jugoslavijos para> 
mai. Jis įvyks šio mėnesio 7- 
.tą, trečiadienį, Biltmore vieš
butyje.

Sąskridį sveikins majoras 
LaGuardia. Jo sveikinimo ofi
cialiu priėmėju bus Ivan Fran- 
ges, Jugoslavijos reikalų ve
dėjas Amerikoje. Kalbės se
natoriai Warren G. Magnuson 
ir James E. Murray, taipgi 
saržentas Walter Bernstein, 
pirmasis korespondentas turė
ti pasikalbėjimą su Tito, ir 
Louis Adamic, jugoslavų vei
kėjas.

Zinka Milanov, iš Jugoslav!- 
jos kilus Metropolitan Ope
ros žvaigždė, ir Jugoslavų 
Partizanų Choras pildys dainų 
programą. Tikietai gaunami 
minėtame jugoslavų komitete.

Sveikina Tarptautinę 
Darbininkų Kon

ferenciją
. Tūkstančiai New Yorko ada
tos darbininkų yra pasirašę 
pasveikinimo peticijas, kurios 
bus nuvežtos ir įteiktos tarp
tautinei darbininkų konferen
cijai, įvyksiančiai vasario 6-tą, 
Londone.____________ o

Manhattan prezidentas Ed
gar J. Nathan, Jr., siūlė, kad 
miesto darbininkams pridėtie
ji pragyvenimo pabrangimo 
bonai būtų palikti reguliariais 
algų pakėlimais, - - - - - ■ ■

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms 

r ■ - - --- *
Mūsų kaimynas Vincas Kar

tonas gražiai darbuojasi ne 
vien tik lietuvių organizacijo
se, bet daug pagelbsti ir Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
te. Jis dirba Drabužių Cent
re, aukoja dovanas ir t.t. šį 
sykį pridavė dovanų $15. Jo 
švogeris ir švogerka Jack ir 
Vincenta Hilliard davė $10. 
Jo moteris, Kastancija Karlo- 
nienė, $2, o duktė Julia Clark, 
$3.

Širdingai tariame ačiū jam 
už pasidarbavimą ir jo šeimos 
nariams už dovanas! Pinigai 
bus priduoti Brook lyno skyr. 
fin. sekretorei, K. Rušinskie- 
nei. • L. K.a

New Yorko CIO Prašė 
Varšavos Lenkais

Didžiojo New Yorko CIO 
Taryba, atstovaujanti 600,000 
organizuotų darbininkų, pa
siuntė prezidentui Rooseveltui 
prašymą kooperuoti su Varša
vos Laikinąja Lenkijos vyriau
sybe.

Kopijos laiško taipgi pa
siunčiamos valstybės sekreto
riui Stettinius ir Leo Krzycki, 
Amerikos Lenkų Darbo Tary
bos prezidentui.

Pritamsino Times Sq.
Skaisčios Times Aikštės 

elektriškos akys primerkiamos. 
Pradedant sausio 31-mos va
karu užgesintos visos reklamų 
ir gražmeninės lempos. Tai 
antru kartu bėgiu šio karo 
taip pritemdoma. Pirmu kar
tu pritamsino apsaugai mūsų 
nuo bombų, o dabar — nuo 
šalčio, tikslu taupyti anglį.

Gatvėms apšviesti lempos šį 
kartą pasiliks šviesiomis.

Gatvekariui nušokus nuo 
bėgių prie 9th St. ir Prospect 
Park West, Brooklyne, sužeis
ta 4 keleiviai.

Albert Gattick, 28 m., vete
ranas, įkaitintas užmušime 
Mrs. Kaan, pasiųstas į Belle
vue ligoninę ištyrimui.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) >

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN <
Telephone: EVergreen *8-9770

BROOKLYN t

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

SALES <lčl Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus ' 
•teičius su naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave i;

Tel. «Tagg 2-8842[ GREEN STAR BAR JĮ GRILL ] 
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Gri't” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
H DM

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Darbininkai Renka Pa-i 
rašus už Wallace 

Prezidento Tartis su
Lokalo 65-to (pardavinėto

jų unijos) nariai, dirbantieji 
netoli Broadway ir Spring 
St., New Yorke, pietų laike, 
pereitą ketvirtadienį, pasista
tė gatvėje stalus ir surinko 
1,200 parašų už Wallace. At
virutes jie pasiuntė J. V. se
natoriams. Paakstinti pasise
kimu, jie žadėjo savo darbą 
tęsti ir toliau.

Pradėjo Vajų Surinkti 
Pieno Italijai

Darbo Partija Kings apskri
tyje, Brooklyne, pereitą ket-. 
virtadienį oficialiai pradėjo 
vajų surinkti 100,000 kerių 
pieno Italijos vaikams. Tame 
kooperuoja Free Italy Labor 
Council ir žymūs unijų vadai.

Queens ir Flushing Vaizbos 
Butai siūlo buvusią Pasaulio 
Parodos vietą nustatyti pasto
via vieta metinėms miesto ir 
valstijos parodoms.

New Yorko Universiteto ko
mercijos mokyklon registruo
tis pereitą ketvirtadienį suėjo 
tūkstantis aplikantų. Turėjo 
šauktis policijos prigelbėti pa
laikyme tvarkos.

Kelios didžiojo New Yorko 
unijos ragino majorą pridėti 
mokytojams po $500 per me
tus, kaipo pragyvenimo, pa
brangimo priedą prie regulia
rūs algos.

New Yorko miesto transpor- 
tacijos sistemai esą reikalinga 
3,000 naujų darbininkų.

Pasirūkymas subvėse 47 as
menims kainavo $47, po $1 už 
cigaretą.

Keturi newyorkieciai perei
tą penktadienį pasimokėjo po 
$10 už cigaretą — ne krautu
vėj, teisme. Tai už rūkymą ša- 
pose ir krautuvėse.

Šimtai atostogaujančių New 
Yorko valstijos kariškių išėjo 
sniegą kasti ir ledus kirsti nuo 
kelių.

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į
Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalnios
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Mobilizuoja Gvardiečius 
Kelią Priežiūrai

New Yorko valstijoj sumo
bilizuota 2,700 Valstijos Gvar
dijos narių pagelbėti gelžko- 
liams ir kitoms transportaci- 
jos įstaigoms pervežti anglį, 
maistą ir kitus būtinus daly
kus. Jie padeda iškasti-iškelti 
įšalusius pusnyse ir leduose 
vagonus, svičius.

Istorija meilės atostogomis iš armijos filmoj “Sunday 
Dinner for A Soldier,” Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th 
St., New Yorke. Anne Baxter ir John Hodiak vadovau
jančiose rolėse su kitomis žvaigždinėmis figūromis. 
Cafe Zannzibar Revue scenoje.

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Mac y’s krautuvė išdavė sa- 
! vo kostumeriams žalias ciga- 
, retų padalinimo korteles. Par
duos tik roguliariams savo 
kostumeriams, o no cigaretą 
medžiotojams.

Georgo Wilbur Crosby, 21 
m., prekinio laivyno jūrinin
kas, nuteistas kalėti 4 mėne
sius už bandymą šmugeliauti 
įvairius dalykėlius Anglijon ir 
Afrikon ir jais prekiauti.

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

. iki vėlai.




