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SOVIETŲ KARIUOMENE IŠSIKRAUSTĖ IS CHARKOVO
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Tai buvo anais metais. Kru
vinasis Smetona Lietuvoje su
šaudė keturius darbininkų va
dus.

“Vietoje keturių, reikėjo su
šaudyti jų keturius šimtus,“ 
pasakė Chicagos lietuvis prel. 
kunigas Krušas.
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KRISLAI
Kunigas, kuris eis peklon.
Sušilęs jieško idijotų.
Jei ne per duris, tai per 

langą.
Kuo mažiausia pranašavi

mų.
Šimtinės tautos priešo 

kišenę.

Rašo A. Bimba

*

Dabar skaitau Chicagos 
Drauge, kad šis kunigas mi
nėjo savo kunigavimo sidabri
nį jubilėjų. Draugas jį labai 
šlovina. Parapijonai už ji 
daug poterių kalba.

Tos maldos nepagelbės. Nė
ra tokio dievo, kuris sutiktu 
kun. Krušą įsileisti į dangų.

Kai reikia jieškoti idijotų, 
Grigaitis pirmutinis. Jis ir 
dabar sušilęs jų jieško.

Girdi, paleidus juos (Erlich 
ir Alter) iš kalėjimo, jų pir
mas žingsnis buvo “pašaukti 
per telefoną savo draugus 
Amerikoje, raginant juos rem
ti Vakarų demokratijų bendrą 
frontą su Sovietų Sąjunga 
prieš hitlerišką Vokietiją.”

Antras jų žingsnis buvo — 
skatinti Rusijoj esamus 
kus “stoti į Raudonosios 
mijos eiles.”

Ir už tai, girdi, Sovietų 
džia paėmė juos, pastatė 
sienos ir supiškino!

Taip porina Grigaitis 
12 dienos Naujienose.

Ar jis pats tiki šiam 
melui? Nesinori tikėti, jog jis 
būtų toks idijotas.

Bet jis mano, kad jo skai
tytojai bus idijotais ir jam pa
tikės. " f?

len-

val-
prie

kovo

savo

Erlich ir Alter pirmu kartu 
buvo sučiupti prie išdavikiškų 
darbų ir nuteisti mirtin. Bet 
buvo pasigailėta ir jie buvo 
paleisti. Vos išėję iš kalėjimo, 
jie vėl ėmėsi savo seno ama
to.

Vėl buvo teismas, vėl buvo 
įrodymai, vėl jie buvo rasti 
kaltais. Dabar jau susilaukė 
kulkos. Pilnai jos užsitarna
vo.

Sovietų, vyriausybė su penk- 
takolonistais greitai apsidir
ba. Už tai ją reikia nuošir
džiai pasveikinti. Už tai ją 
plūsti gali tiktai Hitlerio pa
stumdėlis Grigaitis.

ji su-

of the 
pasky-

Amerikoje hitlerinei propa
gandai atvirai per duris įeiti 
nebetaip lengva. Tai 
lenda per langus.

Ve, štai, “The Book
Month Club” viršylos
rė savo nariams knygą “The 
Fifth Seal.” Jos autorius yra 
rusas baltagvardietis Mark 
Aldanov.

Columbijos universiteto pro
fesorė Dorothy Brewster už 
tai rezignavo iš to kliubo ir 
pareiškė, kad knyga “The 
Fifth Seal” yra pro-naciška, 
anti-sovietiška.

Aš dabar giliai įsitikinau, 
kad nebegalimos jokios pra
našystės apie karo frontus.

Kai pernai buvo apsuptas 
Leningradas, Hitlerio armijos 
buvo prie Volgos ir didžiųjų 
Kaukazo kalnų, buvo baisios 
ir liūdpos dienos.

Bet paskui Raudonoji Ar
mija pradėjo ofensyvą ir prie
šą atmušė kelius šimtus my
lių. Atrodė, kad gal dabar jis 
nebeatsipeikės.

Bet, štai, priešas vėl spar
dosi, vėl veržiasi pirmyn apie 
Charkovą. Reiškia, dar turi 
daug jėgų. O iš vakarų nie
kas jam nekerta.

Arba paimkime situaciją 
Afrikoje. Pernai atrodė, kad 
Amerikos ir Anglijos armijos 
kaip beregint vokiečius ir ita- 

(Tąsa 5 pusi.)
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LIEPSNI )JA FRANCUOS j 
PATRIOTĘ KARAS PRIEŠ 

VOKIEČIUS IR VICHY

Žingsniai į Vienybę Tarp 
Gen. Giraud ir Generolo

De Gaulle Francūzų
London. — Daugiau kaip 

6,000 francūzų partizanų 
įtūžusiai kaujasi su Vichy 
Francijos - nacių policija ir 
kariuomene kalnuose ar
ti Šveicarijos Genevos eže
ro. Vichy valdovai ultima- 
tiškai (griežtai) pareikala
vo, kad patrijotai kovotojai 
tuojau pasiduotų, o jei ne, 
tai būsiu sunaikinti. Patri
jotai nieko neatsakė į na
ciška reikalavimų.

Partizanams vadovauja 
generolas Cartier ir kiti 
patrijotiniai francūzų ofi- 
cieriai.

Talkininkų lėktuvai nu
leidžia partizanam šautuvų, 
kulkasvaidžių, amunicijos ir 
rankinių granatų. Partiza
nai kokiu tai būdu gavo ir 
75 - milimetrinių kanuolių, 
sukėlė jas į kalnus ir žeria 
ugnį į atakuojančius Vichy- 
nacių būrius.

Partizanai nušovė žemyn 
tris Hitlerio orlaivius, at-

AMERIKA PAGEIDAUJA PASITARIMŲ SU 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR CHIN1JA

Washington. — Cordell 
Hull, Amerikos valstybės 
sekretorius, faktinai pa
kvietė Sovietų Sųjungų ir 
Chinija į pasitarimus, pa
našius kaip dabartiniai pa
sikalbėjimai tarp atvykusio 
Anglijos užsienių reikalų 
ministerio A. Eldeno ir 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės.

Hull sakė, jog tokie pasi
tarimai palengvintų pilnai 
susiprasti vieniem talkinin
kam su kitais, kas liečia 
karo ir būsimos taikos rei
kalus. Kartu jis atžymėjo, 
jog atskiri pasitarimai tarp 
Amerikos ir Anglijos, Ame
rikos ir Sovietų Sųjungos 
bei Chinijos nėra taikomi, 
kad daryt tarimus klausi
mais, paliečiančiais visas 
Jungtines Tautas. Tokius 
klausimus spręs jos visos 
per bendrus savo pasitari
mus.

DRAUGIŠKIAUSI SAN
TYKIAI SU SOVIETAIS
Laikraščių reporteriai už

klausė Amerikos valstybės

Siūlo Tuojau Išdirbti 
Pokarinę Programą
Washington.— Demokra

tai senatoriai Hatch ir Hill 
ir republikonai senatoriai 
Bali ir Burton įteikė kong
resui sumanymų tuojau iš- 
dirbt smulkmeniškų progra
mų dėlei Jungtinių Tautų 
bendradarbiavimo po karo 
ir dėlei įsteigimo tarptauti
nės policijos, kuri prižiūrė
tų fašistinius kraštus, taikų 
padarius.

Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Wallace remia 
šį sumanymų.

HhhHBmhbBH
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skridusius jiems bombar
duoti.

Verda patriotinė kova ir 
įvairiuose Franci jos kam
puose, ypač dėl to, kad Vi
chy valdininkai išvien su 
naciais gaudo jaunus fran- 
cūzus išsiųsti Vokietijon į 
katorginius darbus.

Vichy valdžia paskelbė 
karo apgulos stovį Thonon 
apskrityje prieš partizanus. 
Kiti patrijotai iš kaimų ir 
miestų teikia kovotojams 
maisto ir patys šimtiniais 
būriais traukia j partizanų 
stovyklas mūšiams prieš 
vokiečius ir jų Vichy paka
likus.

Alžyro radijas pranešė, 
jog darbininkai Toulone 
mieste paskelbė visuotinų 
streikų. Miestuose Lyons, 
Brest, Lorient, Valence ir 
kituose francūzai padarė ei
lę naujų sabotažo veiksmų 
prieš vokiečius ir pardavi- 
kiškų Vichy valdžių.

sekretorių Hullų, ar galima 
būtų dabar svarstyti poka
rinius dalykus su Sovietais,* 
kuomet esą įveržti santy
kiai tarp Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sųjungos. Į 
tai Hull šitaip atsakė:

“Aš nesu girdėjęs, kad 
tie santykiai būtų įveržti. 
Aš manau, jog mes turime 
kuo draugiškiausius santy
kius su Rusija.”

Talkininkai Sužalojo Du 
Japonijos Laivus

Australija. — Generolas 
MacArthur pranešė, jog di
dieji amerikiečių ir austra
lų bombanešiai pavojingai 
sužalojo du iš trijų Japoni
jos laivų ties Aru salomis 
į šiaurius nuo Australijos. 
Tie laivai buvo pilni japonų 
kariuomenės. Teigiama, kad 
daug japonų užmušta pa
čiuose laivuose.

CH1NAI ATĖMĖ SEPTYNIS 
MIESTUS IŠ JAPONŲ

Chungking. —. Chinai, 
įnirtusiai kontr-atakuoda- 
mi, atėmė iš japonų bent 
septynis meistus ir mieste
lius šiaurinėje Hunan pro
vincijoje per 24 valandas.

Chinai sulaužė ten pradė
tų japonų ofensyvų ir dabar 
karštai vejasi bėgančius at
gal priešus.

Washington. — Neoficia
liai teigiama, jog anglų už
sieninis ministeris Eden ta
rėsi su Amerikos valdžia ir 
apie antrų frontų prieš na
cius. i ,

London, kovo 16.— Gene
rolas Charles de Gaulle, ko
vojančiųjų Francūzų galva, 
tuojau šaukia nepaprasta jų 
tautinio komiteto posėdį, 
kad apsvarstyti klausimų 
vienybės su karinėmis jėgo
mis generolo Giraudo, civi
lio ir karinio francūzų ko- 
mandieriaus Šiaurinėje ir 
Vakarinėje Afrikoje.

Generolas de Gaulle pa
tenkintas gen. Giraudo kal
ba pasakyta praeitų sekma
dienį, kur Giraud šaukė vi
sus francūzus išvien kovoti 
prieš fašistų Ašį. De Gaulle 
džiaugiasi, jog Giraud pa
naikino visus Vichy Franci
jos valdovų įsakymus ir 
įstatymus,. išleistus pagal 
nacių komandų.

Gen. Giraud po tos savo 
kalbos pakvietė generolų de 
Gaulle į derybas apvieniji- 
mui visų francūzų karinių 
jėgų.
Gen. Bergeret, Vichy šulas, 

Pasitraukė iš Valdžios 
šiaurinėj Afrikoj

Apleido savo vietų genero-

Amerikos Lakūnai Atakavo 
Japonus Keliose Srityse

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, kovo 15. — Laivyno pranešimas 

310:
Kovo 13 vakare mūsų armijos bombanešiai ir lėktu

vai kovotojai atakavo japonų įrengimus Kiškoj (vaka
riniuose Aleutuose) ir sužalojo kelis priešų lėktuvus 
ant žemės.

Kovo 13 d. mūsų armijos lėktuvai sunaikino vienų ne
didelį japonų laivų arti Rendova salos, New Georgia 
salų grupėje (Saliamono salyne).

Didieji Amerikos bombanešiai Liberatoriai šiek tiek 
atakavo japonų pozicijas Shortland salos srityje ir 

(Tąsa 5-tam pusi.)

J. L. Lewis Grūmoja Išvest 
Streikan 450,000 Mainierių

New York. — Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas, John L. Lewis pareiškė, 
kad jeigu minkštųjų anglia- 
kasyklų kompanijos nepa
darys sutarties su unija iki 
kovo 31 vidunakčio, tai ant 
rytojaus, balandžio 1 d. 
450,000 mainierių jau neis 
darban.

Derybose su kasyklų sa
vininkų atstovais Lewis pa
sirodė priešingas derybų 
tęsimui su valdžios atsto
vais kaipo tarpininkais. Jis 
vėl plūdo valdiškų Karinių 
Darbų Tarybų.

(Atrodo, kad Lewis ne
paiso, jog 450,000 mainierių 
streikas sustabdytų daugelį 
greitųjų karinių darbų, ku
riems pritrūktų anglies).

Mainierių Unijos vadai 
reikalauja pridėt po $2 kas- 

las Jean Bergeret, iki šiol 
buvęs civilis vice-komandie- 
rius Šiaurinėje Francūzų 
Afrikoje. Bergeret buvo 
vienas iš tų, kurie pasirašė 
francūzų paliaubas su vo
kiečiais 1940 m. Kovojantie
ji Francūzai ypač smerkė 
gen. Bergeret’ų, kaip Vichy 
Francijos valdovų Betaino 
ir Lavalio žmogų, fašistų 
Ašies ramstį, o talkininkų 
priešų.

Menama, kad generolas 
Giraud į Bergeret’o vietų 
paskirs generolų .G. Vat- 
roux, Kovojančiųjų Francū
zų vada Syrijoj.

Gal ir Generolas Nogues 
Turės Pasitraukti.

Neoficialiai teigiama, kad 
gal turės pasitraukt ir ge
nerolas Nogues, dabartinis 
francūzų Morokkos general
gubernatorius, šiaurinėje 
Afrikoje. Jis taipgi buvo 
Vichy Francijos politikie
rius, Ašies 1 šalininkas ir 
Jungtinių Tųutų priešas. 
Tai generolas Nogues įsakė 
savo kariuomenei šaudyt 

(Tąsa 5 pusi.)

dieninės algos mainieriams, 
duot dvi savaites apmoka
mų atostogų (vakacijų) per 
metus ir t.t.

(Bet tokiu kritišku laiku 
kaip dabar neturi, būt stab
domi apsigynimo darbai, o 
per derybas su valdžios 
tarpininkais privalo būti 
sprendžiami ginčai tarp 
darbininkų ir samdytojų.)

1,000 Laivą Amerikai
Cardiff, Wales. — Nuo 

1|941 m. gruodžio 7 d. iki 
šiol Jungtinės Valstijos pa
sistatė 1,000 naujų laivų, o 
iki šių metų pabaigos pasi
statys dar 1,000, sakė Har
riman, Amerikos Lend- 
Lease fondo reikalų tvarky
tojas Anglijoj.

A'A., ... .,

SOVIETAI UŽĖMĖ EILĘ 
MIESTŲ SMOLENSKO IR 

VIAZMOS SRITYSE
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 16. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Mūsų kariuomenė kovo 15 d., po kelių dienų mūšių, 

pasitraukė iš Charkovo miesto, pagal Sovietų komandos 
įsakymų.

Smolensko srityje mūsų kariuomenė tęsė ofensyvų ir 
paėmė vienų miestų.

Kovo 14 d. sovietinės oro jėgos sunaikino bei sužalojo 
100 trokų su priešų kariais ir reikmenimis, nutildė pen
kias baterijas vokiečių kanuolių, susprogdino aštuonis 
amunicijos sandėlius ir nuskandino tris motorinius prie
šų laivus ir tris valtis.

Į šiaurių vakarus nuo Viazmos mūsų kariuomenė te- 
bevedė ofensyvų ir atėmė i š vokiečių Cholm-Žirkovs- 
ki miestų.

I®1-

(Tąsa 5-tam pusi.)

RAUDONOJI ARMIJA JAU TIK UZ 50 AR 60 
MYLIŲ NUO SMOLENSKO ■■

Maskva, kovo 16. —So
vietų kariuomenė, tvarkiai 
pasitraukus iš Charkovo, 
įsidrūtino naujoj apsigyni
mo linijoj į rytus nuo. to 
miesto ir išdaužė bei atgal 
atmetė visas įtūžusias nacių 
atakas: padarė hitlerinin
kams didžiulių nuostolių. 
Vienoje tik siauroje šio 
fronto dalyje per dienų ta
po sunaikinta 32 vokiečių 
tankai, 15 kanuolių ir 40 
trokų, pilnų nacių kariuo
menės. i

Stockholm, šved. — Čio
nai tinė spauda teigia, jog 
naciu šturmavimai Charko
vo srityje yra “pavojingas 
jų gembleriavimas, kuris 
gali pasibaigt pražūčia jiem 
patiem.”

Sovietai Sutriuškino Na
cių Tvirtumų Ratą Ap

link Staraja Russa
Maskva, kovo 16. — So

vietų armija nuo Viazmos 
ir Velikije Lūki ir dviem 
kitais ruožtais maršuoja 
pirmyn linkui Smolensko, 
svarbiausio nacių karinio 
punkto centraliniame fron
te ir Raudonoji Armija kai 
kur pasiekė punktus jau 
tik už 50 bei 60 mylių nuo 
Smolensko. Skubiai trauk
damiesi atgal, vokiečiai de
gina miestus ir kaimus.

Sovietiniai kovotojai per 
dienų atėmė iš priešų dar 
kelis tuzinus miestų, mies
telių ir kaimų šiame fron
te.

Kiti raudonarmiečių dali
niai, traukdami pirmyn, pa
siekė punktų už 80 myliu 
nuo Briansko, svarbaus 
pramonės miesto ir geležin
kelių mazgo.

Visame ilgame fronte a- 
belnai Sovietai veda ofen- 
syvų tik apart pietinio Do- 
neco srities.

Maršalo Timošenko ka
riuomenė sutriuškino stiprų 

■

$

1

I
vokiečių apsitvirtinimų ra
tų aplink Starajų Rusą, į 
pietus nuo Ilmen ežero ir 
žygiuoja toliau pirmyn.

Raudonoji žvaigždė rašo: 
“Šviežios Hitlerio divizijos 
paėmė Charkovu, bet nelaL 
mėjo mūšio.”
Naciai yra atgrūdę į Char

kovo frontų 25 divizijas sa
vo armijos, tai 375 tūkstan
čius kariuomenės.

(Nacių Paryžiaus radi
jas, be jokio patvirtinimo 
iš niekur, pasakojo, kad vo
kiečiai, girdi, pasiekę Čugu- 
jeva, 22 mylios į pietų ry
tus nuo Charkovo.)

Naujas Smūgis Japonų 
Oro Laivynui

Australija. — 49 japonų 
lėktuvai atakavo Darwin 
miestų Australijoj. Juos už
puolė amerikiečių ir austra
lų bombanešiai ir lėktuvai 
kovotojai, kurie sunaikino 
du japonų bombanešius ir 
12-kų lėktuvų kovotojų, o 
savo prarado tiktai keturis 
lėtuvus. Likusieji japonų 
orlaiviai paspruko.

• 1

J

Pasinaujina Talkininkų 
Atakos Tunisijoje

šiaur. Afrika, kovo 16.— 
Pagerėjus orui, anglai pa
naujino savo atakas prieš 
vokiečius šiaurinėje Tunisi- 
joje, o amerikiečiai ir fran- 
cūzai centralinėje Tunisijo- 
je. Vieni ir kiti kai kur pa- 
sigrūmė kiek pirmyn.

- r:

•ft.

JUGOSLAVAI SUNAIKINO 
450 ITALŲ FAŠISTŲ

Sovietų radijas pranešė 
žinių, kad Jugoslavijos par
tizanai ties Zagrebu apsupo 
italų kariuomenės dalinį, 
užmušė 450 fašistų ir pagro
bė daug karinių jų reikme
nų.

■ p
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eidama pirmyn, kada ji taip didvyriškai 
kaujasi prieš Hitlerio gaujas Ukrainoj, 
tai laikas veikti Anglijai ir Amerikai, 
atidaryt antrą frontą Europoj, kad pa
dėjus mūsų jėgoms Tunisijoj, kad atėjus 
į pagalbą kovojančiai Francijos liau
džiai, kad pagelbėjus Raudonajai Armi
jai ir galų gale laimėjus mūsų pergalę! 
Bent kokis tolimesnis atidėliojimas ant
ro fronto yra pragaištingas Jungtinių 
Tautų vienybei ir pragaištingas mūsų 
šalies reikalams.

Kun. Prunskis Sklei
džia Hitlerinę Pro

pagandą

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

Act of March 3, 1879.

. Charkovas ir Antras Frontas
Hitlerio pranešimai vėl dideliu džiaug

smu skelbia, kad naciai užėmė Charko
vą. Dabar Charkovas vėl “labai svar
bus”, gi mėnesis laiko atgal, kada Rau
donoji Armija ten sumušė hitlerininkus 
ir išvijo, tai nacių pranešimai sakė, kad 
Charkovas nesvarbus ir jie būk “jį pali
kę pagal planą.”

Mes visada sakėme, kad hitlerininkai 
įrazbaininkai laikosi įsikabinę nagais ir 
dantimis į kiekvieną žemės pėdą. Niekur 
jie geruoju nepasitraukia, iš kur juos 
Raudonoji Armija išmeta, tai išmuša po 
žiaurių kovų. Ir nacių ofensyvas Doneco 
ir Charkovo srityj tą patvirtina.

'Kol kas į nacių ofensyvą Doneco sri
tyj galima žiūrėti, kaipo į pastangas iš
gelbėti jų armijas pusiau apsuptas Don- 
base ir apsuptas Kubaniuje. Bet jeigu 
jiems pavyktų vystyti ofensyvą toliau į 
rytus, tai hitlerininkai gali mestis vėl į 
kokią naują avantiūrą, kaip pereitais 
metais užpuolimą ant Salingrado ir Kau
kazo.

Sovietų Sąjungos vyriausybės vadas ir 
Raudonosios Armijos komandierius mar
šalas Juozas Stalinas sal^ė, kad už kiek
vieną išlaisvintą kilometrą reikia vesti 
sunkią kovą, ir kad priešakyj dar bus 
daug sunkių kovų. Jis nurodė, kad Hit
leris laisvai gali naudoti visasi savo jė
gas prieš Sovietų Sąjungų, todėl, kad 
Anglijos ir Amerikos demokratija dar 
vis prieš jį neveda rimto karo, dar vis 
nėra antro iron to.

Ir nebuvimą antro fronto Hitleris ir 
jo razbaininkai — Vengrija, Rumunija, 
Slovakija, Kroatija, Finliandija ir Itali
ja pilniausiai išnaudoja. Hitleris milio- 
nais žmones gabena į Vokietiją iš pa
vergtų kraštų, stato į sunkius darbus 
fabrikuose ir kasyklose, o iš fabrikų ir 
mainų ima vokiečius ir juos apginklavęs 
varo prieš Sovietų Sąjungą.

Hitleris naudojasi nebuvimu antro 
fronto, jis laisvai išgraibo savo armijas 
iš Francijos, Belgijos, Holandijos, Dani
jos, Norvegijos, Balkanų ir meta prieš 
Sovietų Sąjungą. Nuo lapkričio 19 die
nos, 1942 metų, tai yra, kaip Raudonoji 
Armija pradėjo ofensyvą, Hitleris jau 
permetė prieš Sovietus virš 30 divizijų, 
apie 500,000 armijos iš vakarų ir tame 
skaičiuje virš 3,000 tankų! Vien pereitą 
savaitę Sovietai numušė 260 Hitlerio ka
ro lėktuvų, kas parodo, kad vyriausia 
masė jo orlaivių yra prieš Sovietus.

Reikia suprasti, kaipo didžiausią 
mums paniekinimą iš Hitlerio pusės, ka
da jis ir jo šaika visai nepaiso Amerikos 
ir Anglijos ir nepaiso iš mūsų pusės ant
ro fronto! Nejaugi po to, kai Raudonoji 
Armija jau 21-nas mėnesis veda karą, 
pati viena neša sunkiausią naštą už vi
sas Jungtines Tautas, tai mes vis dar 
nieko negalime? Nejaugi Anglija, kuri 
giriasi, kad turi 4,000,000 gerai išlavin
tą ir apginkluotą armiją, negali permes
ti nors milioną kareivių į Franciją, pa
dėti francūzų kovojančiai liaudžiai ir tuo 
būdu padėti Raudonajai Armijai ?Nejau- 
gi mūsų armija, kuri jau seniai Roose- 
velto pranešimu viršijo 5,000,000 vyrų, 
negali stoti kovon, kad greičiau sumu
šus hitlerizmą, kad greičiau laimėjus ka
rą su mažiau žmonių ir turto aukų?

Mes manome, kad visa tai galima. Pre
zidentas Rooseveltas daug kartų sakė, 
kad mes kirsime priešui skaudžių smū
gių. Mes manome, kad kas nors trukdo 
atidarymui antro fronto, trukdo Jungti
nių Tautų vienybei ir bendrai kovai. O 
tą atlieka munichieriai — Lindberghai, 
Bullittai, Wheeleriai ir kiti.

Dabar, kada Raudonoji Armija taip 
didvyriškai kaujasi šiaur-vakarų fronte

Bullitt ir Standley
Pereitais metais, kada Riaudonajai Ar

mijai buvo labai sunku kovoti prie Sta
lingrado, tai Mr. W. Bullitt paleido iš- 
mislą, kad būk Sovietų Sąjunga atitrau
kus savo armiją- nuo Mandžurijos ir la
bai “patogu Japonijai pradėti prieš ją 
karą.” Tai buvo raginimas Japonijai už
pulti ant Sovietų Sąjungos iš kitos pu
sės.

Dabar Mr. W. Bullitt vėl išstojo su 
prakalba, ne apie tai, kaip reikia visoms 
Jungtinėms Tautoms vieningai veikti, 
kaip reikalingas antras frontas prieš 
Hitlerį, bet pasakoja, kaip Stalinas bus 
galingas, po to, kaip Hitleris bus su
muštas. Tai savo rūšies ta pati giesmė, 
kurią traukia Hitlerio propagandos mi- 
nisteris Goebbelsas, baugindamas pasau
lį “bolševizmo baidykle.”

Tuo pat kartu Maskvoj pakėlė skan
dalą Mr. Standley, kurio žygis nebuvo 
tam, kad pagreitinti mūsų karo laimė
jimą, bet buvo tam, kad pabloginti Jung
tinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos santy
kius. Jis savo tikslo neatsiekė, nes So
vietų Sąjungos vyriausybė ir čia parodė 
didžiausio nuoširdumo Jungtinių Tautų 
vienybei ir Washingtone mūsų vyriausy
bė kietai, pabrėžė, kad už Mr. Standley 
kalbą neima atsakomybės.

Francijos Laivai Bendroj Kovoj
Iš Washington© praneša, kad į bendrą 

mūsų kovą vėl įtraukta 22 francūzų ta- 
voriniai ir 9 pasažieriniai laivai, bendrai 
272,582 tonų įtalpos.

Kaip žinome, jau nuo seniau daug 
Francijos karinių ir kitokių laivų daly
vauja Jungtinių Tautų pusėj.

Michailovich Išvien su Hitleriu
Jugoslavijos partizanų liaudiška vy

riausybė pranešė per savo galingą radi
jo stotį “Laisvoji Jugoslavija,” kad ji tu
ri faktus ant rankų, kad dar šių metų 
sausio mėnesį Jugoslavijos “valdžios,” 
sėdinčios Londone, užsienio ministeris 
generolas Draža Michailovich, kuris jau 
metai laiko, kaip sulaikė kovą prieš Hit
lerio ir Mussolinio gaujas, daro planus 
bendram užpuolimui ant partizanų. /

Jugoslavijos liaudiška vyriausybė at
sišaukia į Jungtines Tautas iškeldama tą 
faktą, kad tas generolas bendradar
biauja su Hitleriu ir Mussoliniu, kad jis 
daro planus, idant mussoliniečiai ir hit
lerininkai iš vienos pusės, o jis su savo 
jėgomis iš kitos bendrai užpultų ant 
partizanų išlaisvintų plotų ir juos vėl 
pavergtų.

Lend-Lease Anglijai ir
Sovietams

Lend-Lease reikalų tvarkytojas Mr. 
Stettinius raportavo kongresui, kad iki 
vasario pabaigos vien Anglijai suteikta 
už $4,430,048,000 vertės pagelbos pagal 
Lend-Lease bilių, nepriskaitant to, ką 
pagal ta bilių gavo Anglijos kolonijos— 
Nauja Zelandija, Australija, Indija ir 
kitos.

Tuo pat kartu iki šiol į Sovietų Są
jungą buvo pasiųsta paskolos už $1,825,- 
.600,000 vertes. Bet gi niekas nekelia 
skandalo nei Anglijoj, nei Amerikoj, kiek 
Anglija gavo, tik Mr. Standley pakėlė 
skandalą Maskvoj, o Amerikos spauda 
ir radio komentatoriai mūsų šalyj,

Sovietų Sąjunga yra dėkinga už pagel- 
bą, nors jos vyriausybė ir liaudis su
pranta, kad ta pagelba nėra tik Sovietų 
Sąjungai, bet kartu ir Amerikai, nes abi 
šalys veda bendrą kovą. Sovietų liaudis 
supranta, kad Sovietų Sąjunga daugiau 
teikia pagelbos Amerikai, negu Amerika 
Sovietams, nes “Krasnaja Zvezda” rašo, 
kad “troko kaina” nėra lygi “žmogaus 
kainai,” o visi žinome, kad Sovietų Są
junga jau daug milionų žmonių neteko 
sunkioj kovoj, o tas gelbėja Amerikos 
žmonių gyvastį.

Kas Tie Jo “15 Lietuvoje 
Sušaudytu Kunigų ?”

Hitleris savo knygoj 
“Mein Kampf” sako, kad 
žmones galima užkariauti 
su propaganda ir sykiu pa
taria savo idėjos propagan
distams naudoti tik didelius 
melus, nes būk kuo dides
nis melas, tuo yra lengviau 
žmonėms perduoti.

Visų tautų, sykiu ir lietu
vių, hitleriniai propagandis
tai pilnai pildo savo fueh- 
rerio įsakymą.

Kada birželio mėnesį, 
1940 metais, Hitlerio barba
rai turėjo susiremti su ge
riausiai išlavinta ir apgink
luota Francūzijos kariuo
mene, vadovaujama genero
lų Gamelin ir Weygand, tai 
daug kas tikėjosi, kad čia 
bus galas jam ir jo kelio
nei. Bet Hitlerio propagan
distai, francūzų kariuome
nės oficieriai, tarpe karei
vių paleido propagandą, 
kad būk jau Paryžių ir ki
tus miestus yra užėmę ko
munistai; pačią Francūziją 
valdo iŠ) Maskvos prisiųsti 
komisarai— jau nėra Fran
cūzijos ir nėra tikslo ka
riauti, — šaukė išdavikai o- 
ficieriai.

Hitleris su propaganda 
pavergė netik Francūziją, 
kitas Europos šalis, bet i r 
Balkanų ir Skandinavų tau
tas. Ypač Norvegijoj Hit
lerio propagandistai tiek 
prirengė dirvą, kad nei šū
vis nebuvo iššautas. Į tos 
šalies sostinę Oslo Hitlerio 
barbarus atvedė militaris 
benas.

Hitlerio pro pagandi štai 
nemažai darbuojasi ir tarpe 
mūs Amerikos lietuviu ir 
tame darbe naudoja įvairius 
būdus.

Štai tik ką perskaičiau 
naujai iškeptą kunigo Juo
zo Prunskio brošiuraitę 
“15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų.” Tai mažo forma
to: 12 puslapių brošiuraitę 
su dešimts “sušaudytų” ku
nigų paveikslų. Maža bro
šiūrai te, bet jos įtalpoj tiek 
daug hitlerinio “štofo”, kad 
ji gali suklaidinti daug gerų 
žmonių ir tuomi patarnauti 
Hitleriui ir jo ašiai.

Brošiūraitės autorius kun. 
Prunskis yra vienas iš Chi- 
cagoj, kunigų leidžiamo 
“Draugo” redaktorių ir jo 
visi raštai kiaurai permirkę 
hitlerine propaganda.

Brošiūraitės įžangoj skai
tome:

“Renkame žinias apie na
cių žiaurumus Lietuvoje, ir

jas skelbsime visam pasau
liui. Tuo gi tarpu jau turi
me pilnesnių žinių apie pir
mųjų okupantų žiaurius 
darbus.”

Gal jie ir tos rūšies ži
nias renka, bet kad jie jų 
neskelbs ne tik “visam pa
sauliui,” bet nei lietuviams, 
tai aš esu tikras.

Kun. Prunskis rašo taip, 
kad rodosi mūsų šalis ka
riauja prieš Sovietų Sąjun
gą ir Hitleris yra mūsų ša- 

! lies talkininkas.
Iš Londono “The Inter- 

Allied Committee” pranešė, 
kad Hitleris pavergtose ša
lyse jau išžudė virš 3,000,- 
000 civilių gyventojų. Jau 
20 mėnesių kaip Hitleris 
barbariškai valdo ir žudo 
mūsų lietuvius, o Prunskis 
dar tik žinias apie tai ren
ka ... ir jas paskelbs tik 
po karo. Aš esu tikras, kad 
kun. Prunskiui rinkti ži
nias apie “raudonųjų žiau
rumus” visai nereikėjo, nes 
dėl jo tą darbą atliko. Hit
lerio Gestapo ir dėl pagra
žinimo paveikslus prisiun
tė. Prunskio brošiuraitei 
vyskupas Brizgis ir kun. 
Beliūnas, tai yra, kaip ame
rikiečiai sako, “Window 
dressing. ..”

Dabar klausimas: kada 
tie 15 Lietuvoje kunigų bu
vo sušaudyti, dėl kurių ku
nigas Prunskis net brošiu
raitę parašė? O gi po tam, 
kai barbaras Hitleris įsi
veržė į Lietuvą ir šaudė, 
degino ir į šmočiukus dras
kė viską, kas tik jam ant 
kelio pasipynė. Nuo to žu
vo netik 15 kunigų, bet 
šimtai, o gal tūkstančiai 
Lietuvos piliečių.

Jeigu kunigas Prunskis 
nors už centą turėtų logi
kos ir jam apeitų teisybė, 
tai jis smerktų to baisaus 
šaudymo kaltininkus, už
puolikus, o ne tuos, kurie 
nuo užpuolikų gynėsi. Bet 
nereikės tų baikų: čia 
Prunskis turi tikslą patar
nauti fuehreriui ir naudo
jasi nors ir netinkama pro
ga. Sulyg Gestapo surink
tom žiniom, tai sekančiai 
tie kunigai žuvo:

Birželio (June) 22 dieną, 
1941 m.,žuvo 2 kunigai. Bir
želio 24 d. vienas, birželio 
26 d. vienas ir birželio 27 
du. šešių kunigų mirties 
datos nepaduotos, bet pa
sakoma, kad ir tie žuvo tuo 
pačiu laikotarpiu.

Kunigas Prunskis daug 
sykių kartoja, kad būk rau
donieji sušaudė 15 nekaltų

kunigų. Bet vėliau pats nei 
iš šio nei iš to ima ir pa
sako, kad tie sušaudyti ku
nigai buvo kalti.

Kaip ve: Kaišedoryse 
pirm atėjimo nacių iš kate
dros bokšto kas tai šaudė į 
Tarybų kariuomenę. Ir 
Prunskis sako: .

“Dekonas Juknevičius 
drauge su vikaru ir kitais 
klebonijos asmenimis buvo 
surastas šalia klebonijos 
esančioje slėptuvėje ir, net 
nedavus jam apsirengti, nu
vestas į karo komendantū
rą.” Čia pasakoma, kad de
kanas Juknevičius išanksto 
buvo prisirengęs slėptuvę, 
ten buvo pasislėpęs ir tik 
karo teismo nuteistas buvo 
sušaudytas.

Antra, tai Skarulių mies
telyje iš bažnyčios bokšto 
šaudė į Tarybų kariuome
nę. Tame buvo įtarti trys 
kunigai: Stankevičius, Vė
gėlė ir Vitkevičius ir už tai 
užmokėjo savo gyvybėmis. 
Reiškia, jie šaudė ir jiems 
šūviais atmokėjo. Net ir 
Šventraštis sako, kad kas 
su kardu kovoja, tai pats 
nuo jo žūsta.

1940 metais Lietuvoje bu
vo apie 800 katalikų bažny
čių. Brošiuraitėj suminėta 
tik 10 bažnytkiemių kur tie 
šaudymai įvyko.

Tais pačiais metais Lietu
voje buvo apie 1,500 kuni
gų. Buvo 35 vienuolynai su 
apie 1,200 abiejų lyčių vie
nuolių. Viso Lietuvoje ka
talikai turėjo apie 2,700 
dvasininkų. Sulyg kunigo 
Prunskio argumentavimu, 
tai iš to skaitliaus komu
nistai išsirinko 15 nekaltų 
kunigų ir juos sušaudė, o 
visi kiti buvo kalti, tai juos 
paliko. Kuomet kun. Pruns
kis parašė brošiuraitę, ku
rioje kelioliką sykių karto
ja, kad būk tie kunigai bu
vo nekaltai sušaudyti, tai 
kitas katalikų kunigas rašo 
straipsnį ir pasigiria, kad 
Lietuvoje civiliai gyvento
jai šaudė į Tarybų kariuo
menę.

Amerikonų jėzuitų New 
Yorke leidžiamam savaiti
niam žurnale “America” 
vasario 20 dieną, 1943 m., 
telpa lietuvio jėzuitų misio
nieriaus Jono B. Kidykio 
straipsnis, kuriame jis sa
ko, kad Sovietų armijai be
siartinant prie Baltikos ru- 
bežių, tai būk dėl to daug 
kas Lietuvoje labai susirū
pinę. Ir Kidykis pasako vie
ną iš to susirūpinimo prie
žasčių. Štai žodis į žodį:

“First, it is impossible to 
believe that Moscow has 
forgotten the precipitous 
retreat of its armies from 
the Baltic countries—espe
cially from Lithuania—be
cause of the armed uprising 
of their populations against 
the Red occupants at the

Sovietų Sąjungos partizanai, kažin kur užfrontėje, užpuola miestelyj ant nacių, 
kurie ten šeimininkavo.

outbreak of the Russo-Ger
man War.”

(Mano pabraukta.— A. M. 
M.).

Čia kunigas Kidykas, taip 
sakant, paleidžia katę iš 
maišo: pasako du dalyku, 
pirmas, kad Lietuvoje ku
nigai, dvarponiai, buožės ir 
kiti fašistai su ginklais gel
bėjo barbarui Hitleriui pa
vergti Lietuvą ir, antra, 
kad ne visi tie Hitlerio 
plunkęs buvo sugauti ir tin
kamai nubausti, dar jų 
šiandien yra Lietuvoje ir jie 
dreba, kad artinasi dienos, 
kuomet reikės iš savo darbų 
išduoti “rokundą sumeni- 
jos...”

Akyvaizdoje šitų daugelio 
faktų, tai ką tuomet yra 
verta kun. Prunskio brošiu
raitę apie 15 “nekaltų” su
šaudytų kunigų? Bet, skai
tytojau, turėk kantrybės ir 
perskaityk sekantį kun. 
Prunskio sakinį:

“Jų kraujas vaidintųsi 
mūsų akyse ir jų dvasios 
draskytų mūsų sąžinę, jei 
mes nuslėptume jų šventą 
gyvasties auką — jų kan
čias ir mirtis dėl Dievo ir 
Lietuvos.”

Kunigai sako, kad būk 
dievas esąs viską žinąs, vi- 
sągalis; kad jis iš kelmo ga
li padaryti veršiuką. . Tik 
ne už dyką: parapijonai tu
ri kunigams duoti pinigų, 
o kunigai tą viską išprašys 
nuo dievo. Bet vėl čia kun. 
Prunskis sako, kad tas die
vas yra toks bejėgis, silpnu
tis, kad jam reikia gelbėt ir 
iš bažnyčių bokštų reikia 
žmones šaudyt. O tie 15 
kun. Prunskio suminėtų ku
nigų Lietuvos istorijoj bus 
pažymėti ne kaipo Lietuvos 
gelbėtojai, bet kaipo Lietu
vos išdavikai, nes jie tokiais 
buvo.

Kun. J. Prunskis advoka
tauja vienam iš didžiausių 
budelių, kuriam lygaus nė
ra buvę visoj žmonijos is
torijoj. Bet kad apsaugojus 
savo tą hitlerinį darbą nuo 
kritikų, tai kun. Prunskis 
visus tuos, kurie bandys 
kritikuot jo brošiuraitę, iš
anksto pavadina “budelių 
advokatais.” Ištiesų, tai 
“razumnas” iš jo “dvasių 
tėvas .. .” Kaip tik Lietu
voje kunigams neliko pro
gų tapti dvarponiais ir val
stybė atsakė mokėti jiems 
algas, tai kun. Prunskis pa
siraitojęs andarokus atidū
mė į Ameriką, kur dar tos 
“svietiškos marnastys” nė
ra aprubežiuotos. Bet štai 
koks jis “drąsus”:

“Tai mes pasakome tie
siai ir atvirai: niekas mūs 
neatbaidys—nei žodžiai, nei 
kulkos, nei pati mirtis — 
nuo skelbimo šventų Dievo 
ir tėvynės meilės tiesų, nuo 
garsinimo tų, katrie mirė 
už šiuos idealus, nes ir mes 
patys esame pasiryžę tų 
idealų tarnybai skirti gyve
nimą, o jei reikės—sutikti 
ir mirtį.”

Skaitant šitą kun. Pruns
kio tiradą, prisimena pasa
kaitė apie žvirblių vadą, ku
ris gyrėsi žvirbliams savo 
drąsa ir galingumu, kad 
būk vanagas jo ir kvapo bi
jąs. Bet tuo laiku pamatė 
lekiančią gegutę, tai pats 
pirmas smuko į žagarus.

s A. M. Metelionis.

Redakcijos Atsakymai
Annai Justavičienei, North

hampton. Mass. — Jūsų pata
rimą pasiuntėme gerb. dr. J. 
J. Kaškiaučiui. __ .

Raud. Kryžius yra jūsų 
atstovas • Amerikos karei
viams ir jūreiviams. Auko- Jtl|| 
kite 1943 m. Raud. Kry
žiaus Karo Fonui.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

‘ Trečias puslapis

Dėl Ko Moterys Turėtų 
Išmokti Slaugymo?

Amerikos studentė, šei
mininkė ir šapos darbinin
kė, taipgi ir biznio moteris 
turėtų išgirsti Raudonojo 
Kryžiaus nuolatinį ragini
mą pasimokinti ligonių 
slaugymo. Tam tikslui yra 
klasės veik kiekvienoje did
miesčio dalyje ir kiekviena
me miestelyje bei dides
niam kaime.

Žinojimas niekad neken
kia jo savininkui. Juo la
biau jis svarbu dabar, ka
da nuo to daugeliu atvejų 
gali priklausyti jūsų pačių 
šeimos ir artimųjų sveika
ta ir gyvastis. Didėjanti 
mūsų armija ir laivyno jė
gos vis daugiau ištraukia 
ir ateityje ištrauks profe
sionališkų slaugytojų — 
daktarų ir slaugių. Liku
sieji nespės pilnai aprūpin
ti civilinių nei normališko- 
se sąlygose. Juo labiau tą 
jaustume ištikus kokiai 
gamtiškai nelaimei, atakai 
iš oro, epidemijai.

Jeigu dėl mūsų nepasi- 
stengimo žinoti bent pama
tinių slaugymo dėsnių nu
kent ė tų, mūsiį, šeima, mūsų 
mylimi žmonės, ar galėtu
me atleisti sau už apsileidi
mą ?

Viena jauna mano drau
gė, nesenai ligoninėje susi
laukusi kūdikio, pasakojo, 
kaip dėl stokos slaugių li
gonėm prisiėjo daug ko 
laukti. Kaip jinai pati, nu
važiavus ligoninėn kelio
mis valandomis prieš savo 
laiką, negalėdama pakęsti 
nusidirbusių slaugių nespė- 
jimo visur pribūti, su slau
gėmis teikė pagalbą kitoms 
ligonėms iki atėjo paskuti
nė minutė ir jai pačiai bu
vo reikalinga kitų pagalba.

Mažai ji būtų galėjus 
slaugėms pagelbėti, jeigu 
nebūtų išėjus Raudonojo 
Kryžiaus duodamų slaugy
tos kursų. Turint tūkstan
čius tokių moterų kiekvie
name mieste, mes būtume 
užtikrinti, kad kokiame ne
tikėtame atsitikime miesto 
gyventojų sveikata apsau
gota.

Reikia atsiminti, kad ne
laiminguose atsitikimuose 
ir ligoninėse vietų ne vi
siems išteks. Kam nors pa
sitaikys gulėti namie. Ir 
jeigu reiks atsidėti tik ant 
iš lauko gaunamų slaugyto
jų, ne visiems ir ne visada 
pavyks sulaukti į laiką. Ir 
niekas negali žinoti, kam ta 
padėtis taikysis. Tai dėl to 
ir steigiama tie kursai, kad 
jūs, kad jūsų šeima galėtų 
gauti pagalbą.

KO IR KAIP MOKINA?
Gal kai kur mokinimo 

sąlygos būna skirtingesnės 
nuo čia paminėsimų, pri
klausant nuo vietos sąlygų. 
Didžiajame New Yorke jos 
būna tokios:

Klasės laikoma prieš piet, 
popiečiais ir vakarais, kad 
nežiūrint, kokį šiftą dirba, 
studentė rastų progą lanky
ti klasę. Priima ne jaunes
nes 16 metų. Kursas susi
deda iš dvylikos pamokų, 
po dvi valandas pamokai, 
po dvi pamokas per savai
tę.

Baigusios kursą . gauna 
Raudonojo Kryžiaus Namie

Slaugybos liūdymą.

Kursuose aiškinama: 
Priežastys ligų ir jų išven
gimas; mokina pažinti li
gas; paimti rekordus tem
peratūros, pulso ir kvėpavi
mo; nuprausti ligonį ir 
perkloti lovą neiškeliant li
gonio; kaip prižiūrėti ligonį 
su užkrečiama liga; kaip 
pasiruošti priėmimui nau
jagimio; kaip prausti, pe
nėti, rengti, kilnoti ir sau
goti naujagimius ir mažus 
kūdikius; kas daryti nepa
prastuose nuotikiuose.

Karo sąlygose mūsų my
limųjų gerovė, o kartais ir 
pati gyvastis gali priklau
syti nuo žinojimo tų daly
kų. Pasimokinti niekad ne 
per vėlu. Ir labai retai rasi 
tokią moterį, kuri neišgalė
tų pašvęsti poros vakarų 
per savaitę pasimokinimui 
taip svarbių dalykų. Pašvę
sti porą vakarų tik per še
šetą savaičių, kad pagelbė
ti savo šeimai ir sau. Tad 
be atidėliojimo nueikite į 
Raudonojo Kryžiaus centrą 
savo mieste, sužinokite apie 
artimiausią klasę ir jon 
įstokite.

Raudonasis Kryžius sie
kia pramokinti namie slau
gybos mažiausia milioną 
moterų po visą šalį, paruo
šti jas sveikatos sargais 
namų fronte, kuomet jų sū
nūs, broliai ir vyrai ka
riauja apsaugai mūsų gy
venimo ir demokratijos 
daugeriopuose pasaulio 
frontuose.

Brooklynietė.

Worcester, Mass.
Iš ALDLD 155 Kuopos 

Motery Veikimo
Kovo 1 dieną mūsų kuopa 

turėjo senų drabužių išparda
vimą. Buvo labai geros pasek
mės, padarė gražaus pelno. 
Buvo suaukota tiek daiktų, jog 
galėjo krautuvę atidaryt. Dar
bavosi šios draugės: Stankie- 
nė, Dvariškienė, Stankūnienė, 
Balčiūnienė, Šipienė, Šukienė, 
Sukaskienė.

Jos pasižadėjo ir toliau dar
buotis ir jau paėmė krautuvę 
ant balandžio 19 dienos. Tai 
bus kitas išpardavimas senų 
daiktų.

Prašomos ir kitos Worceste- 
rio ir apylinkės moterys prisi
dėti. Paaukokite senų ar taip 
atliekamų daiktų. Pinigai ski
riami nupirkimui trijų ambu- 
lansų: Raudonajam Kryžiui, 
Raudonajai Armijai ir lietu
viškiems Raudonosios Armijos 
pulkams. A. W.

ATŠILDANT VAKARYKŠ
ČIĄ MĖSĄ

Atšildoma kepta mėsa neiš- 
džiūsta, jeigu dedant pečiun 
suvyniosite į pasviestuotą ar 
taukuotą vaškinę popierą. 
Taip šildoma mėsa susidrėki- 
na savais garais, sultimis, ku
rias popiera sulaiko nuo išga
ravimo lauk.

MILIONAI SPROGINIŲ 
JŪSŲ VIRTUVĖJE

Yra aprokuota, kad jeigu 
kiekviena šeimininkė Ameri
koj sutaupytų keturias uncijas 
supilstomų riebalų per savaitę, 
iš jų per visą kraštą susidary
tų du milionai svarų sprogimų, 
kurie padėtų greičiau išeks- 
ploduoti Hitlerį ir jo saiką.

Bonne Irigramiūtė, dirbanti Vultee Lėktuvu fabrike, 
nupirko už $1,000 karo bonų. Ingramiūte yra United 
Automobile Workers unijos narė; jos brolis tarnauja 
kariuomenėje ir yra kur nors Naujojoj Gvinėjoje.

Moterys Ką Nors Pasakys
Tūlą laiką tylėjusios New 

Jersey moterys prabilo. 
Kuomet manyta, kad Pater- 
sono moterys saldžiai snū- 
duriauja, jos sujudo ir Mo
terų Dienos proga Lietuvos 
laisvintojams vienu pasimo- 
jimu prisiuntė $84.30, pa- 
remdamos mezgėjų fondą.

Keliose New Jersey kolo
nijose, Newarke, Elizabethe 
su apylinkėmis susibūrusios 
veikia mezgėjos.

Toliau į rytus, paupyje, 
randasi Cliffsidė, kurios 
draugės per tūlą laiką tyli. 
Vienok kol ten yra tokios 
moterys, kaip Adelė Bakū- 
nienė su jos draugėmis, mes 
nemanome, kad ta kolonija 
būtų mirus progresui ir rė
mimui pergalės ant fašiz
mo. Neseniai draugė Ade
lė surinko virš $20 ant blan
kas pasveikinimui didvyriš
kų kovotojų prieš fašizmą. 
Iš Cliffsides dar girdėsime 
daugiau gerų žinių.

• • •
B a 11 i m o r iečių Moterų 

Kliubas, kaip pasakojo iš 
ten sugrįžęs A. Bimba, pra
kalbose pereitą 'sekmadienį 
įteikė $100 Lietuvos laisvin
to jų raudonarmiečių para
mai. Jos taip pat remia 
Raudonąjį Kryžių ir kitas 
įstaigas, rašo apie tai Lais
vėj.

• • •
Didžiosios Chicagos mo

terys veikia daugeriopai — 
daug ir gražiai dainuoja, 
renka aukas visokiausiems 
karo rėmimo tikslams, mez
ga, neapleidžia ir apšvietos. 
Apie jas mažiau girdime tik 
dėlto, kad jos apie savo 
darbus neparašo rytiečių 
spaudai. Maž daug taip ir 
su Clevelandu.

Nedidelių, bet tolimų ir 
daug dirbančių Kalifornijos 
kolonijų moterys apie savo 
pavyzdingą veikimą infor
muoja abiejų dienraščių, 
Laisvės ir Vilnies skaityto
jus. Darbščiosios detroitie- 
tės taip pat.

Dirba ir pranešinėja mon- 
trealietės.

• • •• • •

Daug dirba ir tankiai 
mums praneša . apie savo 
darbus Binghamtono ir Ro- 
ch esterio moterys, taipgi 
Worcesterio ir Bostono. Bet 

kitos Naujosios Anglijos 
kolonijos pranešinėja re
čiau, nors pažįstant ten 
esančias puikias darbuoto
jas nesinori daleisti, kad jos 
šiuo istorišku laikotarpiu 
galėtų būti apsnūdusios. 
Kas jų nepažįsta, galėtų 
apie jas taip ir pamanyti, 
kadangi jos rečiau tepasi- 
sako per spaudą apie savo 
darbus. Gerą darbą atlikus 
nereikia tylėti.

Philadelphijoje įsisiūbavo 
darbas ir draugės sistema- 
čiai pranešinėja apie tai sa
vo dienraščio Moterų Sky
riuje. Hąrtfordietės veikia 
ir rašo. New Haven ir Wa
terbury surengė Moterų 
Dienos minėjimo mitingus.

Brooklynietės kovo 7, sek
madienį, turėjo šaunią pra
mogą Raudonojo Kryžiaus 
naudai, kur virš 50 asmenų 
įstojo R. K. nariais pasimo- 
kėdami $1 ar daugiau me
tams. Nuo tos pramogos 
pasiuntė ir R. K. $153. 

• • •
Eilėj čia nepaminėtų ko

lonijų yra kas nors veikia
ma, kitur tariamasi per šį 
moterų mobilizacijos mėne
sį ir likusią dalį sezono iki 
Motinų Dienos ką nors at
likt. Visuose darbuose linki
me gero entuziazmo ir gerų 
pasekmių, o geras pasek
mes vėl panaudoti žadini
mui dinamiškos energijos 
kitur pranešimu apie jas sa
vo skyriuje.

S. Sasna.

Montello, Mass.
Moterų Apšvietos Kliubo 

Darbuote
Vasario 26 d. įvyko skait

lingas susirinkimas, kuriame 
likosi paskirta 10 dolerių am- 
bulansų pirkimui, 25 dol. Lie
tuvių Tautiško Namo Draugo
vei.

Prisirašė prie kliubo septy
nios narės.

Nutarta minėti Moterų Die
ną septintą kovo.

Mezgimo Komisija išdavė 
raportą, kad yra numegsta 12 
svederių, 25 poros kojinių, ke
liolika porų, pirštinių ir šalikų. 
Taipgi narės pasiėmė vilnų 
mėgsti ir ant toliau. Jauna,

Nepraši kalskim e Sveikatai So. Boston, Mass.
Newarko Jaunų Krikš

čionių Sąjunga nesenai 
pravedė tyrimus sveikatos 
virš trylikos šimtų jaunų 
merginų-moterų tarp 16 ir 
35 metų amžiaus. Didžiu
ma iš jų buvo šapų ir ofisų 
darbininkės. Surasti davi
niai laikoma atitinkamais 
didžiumai Amerikos jaunų 
moterų.

Tuose tyrimuose atrasta, 
kad didelė didžiuma iš jų 
kenčia įvairius sveikatos 
trūkumus, kurie daugiau
sia paeina nuo ne gana tin
kamos mitybos. Ir ne būti
nai dėl to, kad jos tam ne
turėtų ištekliaus, bet kad 
mityboj nebuvo balanso.

Didžiuma, pasirodė, ne
gauna tinkamų pusryčių. 
O pusryčiai laikoma svar
biausiu valgiu geros dienos 
pradžiai, nes tarp vakarie
nės ir pusryčių žmogus 
prabūna ilgiausį laikotarpį 
nevalgęs, pilvas būna ištuš
tėjęs ir' pasilsėjęs geriau
siam suvirškinimui maisto. 
O silpnesnio žmogaus orga
nizmas jau būtinai reika
lauja naujos medžiagos 
naujai energijai.

Labiausia, sako tyrinė
tojai, joms trūko vaisių, 
daržovių ir pieniško mais
to, didžiuma persivalgiu- 
sios duonos ir perdaug iš
gurusios kavos.

GERI PUSRYČIAI
New Yorko Valstijos 

Karo Informacijos Tarny
bos direktorė Helen Nolan 
siūlo sveikatai būtinais se
kamus pusryčius:

Sekmadieniui: Apelsiną, 
avižų košės su pienu, kvie
tinių blynelių su syrupu ir 
kavos ar pieno.

Pirmadieniui: Keptą
obuolį, kokios nors grūdo

gabi darbuotoja Albina Mik
šienė tvarko mezgimo darbą. 
Mezgėjos susirenka kas antrą 
penktadienį Tautiško Namo 
kambariuose. Kurios neturi 
laiko mėgsti, tos paaukoja do
lerį kitą vilnų fondui.

Mūsų progresyviai vyrai ir 
moterys darbuojasi ne juokais, 
kad laimėti šį karą ir sunai
kinti fašizmą ant visados. Vie
ni renka aukas ambulansų pir
kimui, kiti Botkino ligoninei, 
treti vilnų fondui ir taip dar
bas eina visais garais. Kiek
vieną vakarą Tautiško Namo 
kambariuose įvyksta susirin
kimas kokiems nors naudin
giems darbams atlikti. Bet lie
tuvių kita sriovė miega, jokio 
veikimo karo pagalbai nesi
mato. Apsileidimas!

Kovo 7 minėjome Moterų 
Dieną. Drg. M. K. Sukaskienė 
iš Worcesterio pasakė tai die
nai tinkamą kalbą, priminė 
mūsų pirmtakūnių moterų ko
votojų, darbus, ragino moteris 
organizuotis ir visokiais bū
dais gelbėti laimėti šį karą. 
Moterų Kliubo dainų grupė 
sudainavo keletą dainelių. Va
karo tvarką vedė drg. M. Ba
ronienė.

Po programai buvo pasikal
bėjimas ir užkandžiai, kuriuos 
kliubietės pagamino ir paau
kojo kliubo naudai. O valgių 
buvo įvairiausių. Nors įžan
gos nei kolektos nebuvo, bet 
tikimės, kad liks kiek pelno 
nuo užkandžių.

Suvažiavimo Reikalai
Dabar svarbiausia užduotis, 

tai rengtis prie Naujosios An
glijos Moterų Sąryšio suvažia
vimo, kuris įvyks 11 balan- 

košės su pienu, pagerintos 
aprusvintos duonos ir ka- 
kavo.

Antradieniui'. Grapefruit, 
kiaušinyje merktos apke
pintos duonos . su uogiene 
ar syrupu ir pieno ar ka
vos. *

Trečiadieniui: Apelsiną, 
košės su pienu, aprusvintos 
duonos ir pieno ar kavos.

Ketvirtadieniui'. Obuolių 
košės, ryžių su pienu, duo
nos ir pieno.

Benk tadieniui: G rape- 
fruit, avižienės košės su 
pienu, pagerintos ir aprus
vintos duonos ir pieno.

Šeštadieniui: Tangerines, 
kiaušinienės, čielo grūdo 
kviečių duonos ir kakavo.

Duona, amerikoniškai, 
pusryčiams veik visur siū
loma aprusvinta (toast), 
nes tai būna permaina nuo 
kitų valgių ir lengviau su
virškinama, bet kas mėgs
ta, gali valgyti nerusvintą. 
Tačiau svarbiausia, kad 
būtų čielo grūdo arba bent 
pagerinta (enriched).

Pagerinta ji būna dadė- 
jimu grūdo daigučių ir lu
pynų, kuriose būna stip
riausieji gyvybiniai vitami
nai ir mineralai. Jie išskir
ti, nulupti nuo pikliavoji- 
mui skiriamų grūdų. Balta 
duona yra apvogta duona.

Puodelio kavos ar arba
tos ne gana pusryčiams net 
ir nedirbančio žmogaus, 
juo labiau dirbančio. Gali 
žmogaus pilvas staugti iš 
alkio ir būti sveikas per 
metus kitus, tūlo gal per 
dešimtį, bet kada nors su
streikuos ir ypač į senatvę 
gali piktai atsiliepti apie 
jaunystėje jam • padarytas 
skriaudas. N. D.

Detroit, Mich.
L. M. Pažangos Kliubo 

Veikimas
Gaila, kad nebuvo laikraš

čiuose rašyta apie pažangie
čių vasario mėnesio susirinki
mą. Todėl aš čion, nors trum
pai, noriu pažymėti apie vei
kimą ir tarimus.

Jau buvo rašyta, kad pa- 
žangietės buvo nusitarę ' su
kelti $100 dėl Lietuvių Ko
miteto pirkimui ambulanso 
Raudonajam Kryžiui. Tam 
reikalui surengė vakarienę ir 
padarė pelno $141.14 ir visą 
pelną paskyrė tam reikalui. 
Kliubas finansiniai stovi tvir
tai, turi ižde arti $200. Narių 
yra gauta per 1942 m. 25 ir, 
kaip raportai rodo, narių ma
žai pasitraukė iš Kliubo.

Moterų Pažangos Kliubo 
narėš atlieka didelį ir svarbų 
darbą, — tai tos, kurios užsi
ima su mezginiais ir kurios 
dainuoja chore. Mezgėjų gru
pė laiko kas savaitę susiėji
mus ir ne tik pačios mezga, 
triūsia ir sunaudoja kiekvie
ną liuosą dieną ir valandą, 
bet ir mokina tas drauges, ku- 

(Tąsa 4-tame pusi.)

džio, Bostone. Rengiamės su 
gerais sumanymais, su pasvei
kinimais ir skaitlingomis de
legatėmis. Kadangi šis suva
žiavimas įvyksta svarbiame 
momente, kuomet visas pasau
lis dega karo liepsna, mūsų 
užduotis — dirbti ir prisidėti 
kiek tik galima prie laimėji
mo šio karo už sunaikinimą 
fašizmo, už taiką ir demokra
tiją. .• Biruta.

Puikus Teatras

Rengia ALDLD 2-ros kuo
pos moterys. Bus suvaidinta 
labai juokinga trijų aktų ko
medija “Trys Mylimos.” Įvyks 
sekmadienį, kovo 21 d., 5 val- 
po pietų, žinyčios Svetainėj, 
2 Atlantic St.

šį puikų veikalą suvaidins 
pagarsėjusi Montello Teatra
liško Ratelio grupė, kuri jau 
daug yra pasižymėjusi savo 
gabumais. Taipgi duos puikią 
koncertinę programos dalį va
dovybėj G. Steponavičiaus.

M. K. Sukaskienė iš 
Worcester, Mass.

Šis parengimas įvyksta ko
vo mėnesį ir taip nepaprastai 
svarbiu gyvenimo laikotarpiu, 
kuomet visas pasaulis uždeg
tas karo liepsna, kuomet eina 
žiauriausios kovos prieš paver
gėjus fašistus, už laisvą pasau
lį. Kad tinkamai atžymėjus 
šią tarptautinę moterų kovos 
dieną, kovo 8-tą, šiais svar
biais bėgamais dienos klausi
mais kalbės žymi Naujosios“ 
Anglijos veikėja M. K. Su
kaskienė iš Worcesterio.

Kadangi šis parengimas vi
sais atžvilgiais bus nepapras
tai įdomus ir svarbus, tad 
kviečiame visus atsilankyti.

ALDLD Moterų Komitetas.

Sviestas išsilaiko skoningu 
iki paskutiniam krislui, jeigu 
po kiekvieno vartojimo padėsi 
užpiltą šaltu vandeniu.

Raštinėj ar namie užsimetus 
šį lengvai skalbiamos medžia
gos liuosą rūbą laisvai galite 
judėti darbe ir apsaugoti nuo 
susitepimo brangesnę, sunkiau 
valomą suknelę ar bliuzę. For
ma gaunama 32 iki 42 dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.
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REIKALAUKIME PALIUOSUOTI PR1EŠ- 
FAŠ1STINIUS KOVOTOJUS IŠ KON

CENTRACIJOS KEMPIŲ

Minersville, Pa.

New Yorke įvykusi konfe
rencija, kuri atstovavo 370,- 
000 organizuotų žmonių, vien
balsiai pasisakė reikalauti 
prezidento Roosevelto ir gen. 
Giraud tuojaus paliuosuoti 
priešfašistinius kovotojus, ku
rių Afrikos koncentracijos 
kempėse yra apie 30,000.

Minima konferencija taipgi 
nutarė pradėti platų vajų per 
visą kraštą: rezoliucijomis, 
laiškais, atvirlaiškiais reika
lauti, kad tie kovotojai būtų 
paliuosuoti. Nuo bal. 1 d. 
pradėti finansinį vajų sukėli
mui $500,000.

šioje konferencijoje daly
vavo ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas ir ALDLD kuo
pos.

Tuojaus po konferencijos 
komitetas griebėsi už darbo. 
Jis pagamino peticijų dėl 
125,000 parašų, 100,000 atvir
laiškių, taipgi posterių, lape
lių. Jis pasiuntė delegaciją į 
Washington**} su tais reikala
vimais. Komitetas ir konfe
rencija taipgi reikalauja, kad 
Amerikos vyriausybė leistų 
Priešfašistiniam Komitetui pa

siųsti savo atstovą į Afriką, 
taipgi pasiųsti kovotojams 
maisto, kad juos apginti nuo 
bado.

Mes, lietuviai, taipgi priva
lome prie to darbo prisidėti. 
Tuojaus bus pasiųsta ALDLD 
ir LDS kuopoms ir kitoms or
ganizacijoms rezoliucijos, pe
ticijos rinkimui parašų ir blan
kus aukų rinkimui.

Nuo vasario 2 d. iki kovo 
12, 1943, sekami prisiuntė au
kų priešfašistimų kovotojų rė
mimui :

F. Wilkas, Wilmerding, Pa., 
ant blankos surinkęs, $100.00.

J. Ragauskas, Shelton, 
Conn., $5.40.

V. Kelmelis, Torrington, 
Conn., ant blankos surinkęs 
$10.00.

A. Stravinskas, Lowell, 
Mass., ant blankos surinkęs 
$8.00.

II. Strumila, Cicero, III., ant 
blankos surinkusi $5.80.
v Kovo 12 d. priduota prieš
fašistiniam komitetui $129.20. 
Ačiū visiems už aukas. Tiki
mės sulaukti daugiau aukų.

J. Gasiūnas.

Nelabai smagu pranešti, 
kad nelaimė patiko mūsų 
draugą Laisvės skaitytoją ir 
gerą rėmėją verslininką Ka
zimierą Senkų.

Užpereitą sekmadienį, po 
pietų,, 2-trą valandą netikėtai, 
nemislytai iš šaliai jų gyvenan
čio verslininko kilo gaisras, 
kuris daug nuostolio padarė ir 
Senkų namui, nes suardė tą 
sieną, kuri buvo suglausta su 
tuo namu, kuriame ugnis pa
sireiškė. Ugniagesiai sužalojo 
visus rakandus ir karpetus, ge
rindami ugnį. Nukentėjo batų 
taisytojo ša pa, barzdų skutyk- 
la, 2 krautuvės, 2 tavernės— 
saliūnai, ir lietuvis advokatas 
Balytas, kuris gyveno apart- 
mente.

Nežinau, ar buvo kurių ra
kandai apdraūsti. Bet išnešti 
iš vidaus nieko negalėjo.

Senkų šeima gal daugiau
sia nukentėjo, nes ją myli
miausia dukrelė Biruta, kuri 
baigė 15-tus metus ir 10-tam 
greide mokykloj, sirgo šaltį 
gavus jau antra savaitė ir ne
lankė mokyklos dėl ligos. Tuo 
laiku ji gulėjo lovoj ant vir
šutinio aukšto, o visa šeima 
buvo žemai, nieko blogo ne-

manant, kaip ir visada, kad 
duoti ligoniui ramybę! Tik ka
da užrėkė ugniagesių sirena, 
ir greitai pasirodė ugniagesiai 
su visais savo instrumentais, 
tada suprato, kad mergaitė 
randasi pavojuj! Tuomet sku
bino bėgti ant viršaus tėvas.

Jau dūmai veržėsi į jos 
kambarį ir troškino. Tėvas 
kaip tik spėjo dukterį, išnešti 
iš pavojaus ir nunešti žemyn. 
Po to neėmė nė 5 miliutų lai
ko, kaip, jau negalėjo įeiti į 
viršutinius kambarius per du
jas ir dūmus.

Nors išnešė iš to didžiausio 
pavojaus savo mylimą dukre
lę, bet liga padidėjo nuo to 
išgąsčio, nuo dujų ir nuovar
gio. Dabar Biruta randasi li
goninėje ir kol kas dar nieko 
rimto negalima pasakyti, kad 
visas pavojus jau prašalintas.

Birutės motina per tą triukš
mą ranka susižeidė. Bet mo
kina, tai vis motina: ji savo 
skausmo nejaučia, tik dukre
lės kančios jos širdžiai neduo
da ramumo, laukia kas minu
tę ir valandą dukrelės Birutės 
padėties persikeitimo į gerą
ją pusę.

Aš nuo savęs taip pat lin
kiu visai Senkų šeimai grei
tu laiku vėl taip linksmai gy
venimą leisti, kaip buvo prieš 
šitas visas nelaimes. . .

J. Ramanauskas.

PHILADELPHIECIŲ SKUBUS IR 
PASKUTINIS PRANEŠIMAS

Ketvirtadienį, 18 d. kovo, 
įvyks svarbusį susirinkimas 
rengimo Laisvės naudai kon
certo ir vakarienės komisijos 
ir pritarėjų. Pradžia 8 vai. 
vakare, Liaudies name. Tame 
susirinkime būtinai turi daly
vauti. visa rengimo komisija ir 
visi draugai ir draugės, kurie 
tik darbavosi pardavinėjime 
vakarienės bilietų, turi būti
nai sunešti savo darbo pasek
mes, kad rengimo komisija ži
notų, kiek turėsim dalyvių va
karienėje. Taip pat aptarsim 
bent kelis svarbius klausimus, 
kurie yra būtini prieš paren
gimą.

Darbininkai ir darbininkės, 
kurie tik apsiėmė dirbti lai
ke koncerto ir vakarienės 21 
d. kovo, 360 Snyder Ave., bū

tinai sueikite apie 10 valandą 
prieš, piet, kad galima būtų 
viską susitvarkyti į laiką, kol 
svečiai susieis. Nežiūrint ap
sunkėjusios kelionės, svečių 
bus ir iš kitų kolonijų, kaip 
tai: iš Eąstono, Chesterio, 
Camden, Burlington, Wilkes 
Barre’o ir ShenandoahTio. To
dėl bus kiekvienam gera pro
ga sueiti daug gerų, senų 
draugų ir praleisti su jais va
landėlę kitą smagaus laiko, 
pamirštant savo senus vargus 
ir kasdieninius rūpesčius.

Komisija deda visas pastan
gas iš savo pusės, kad visi sve
čiai būtų patenkinti visu kuo
mi. Bus skanus maistas, išsi
gerti ir pasišokti prie geros 
orkestros.

Maloniai kviečia Rengėjai.

Pittsburgh, Pa. konferencija yra svarbi.
Praeitą savaitę saliūninin- Rochester, N. Y.

sako, kad Lietuva bus didelė 
ir galinga po vadovyste Šve
dijos karaliaus. Gaila tų žmo
nių.

Pastebėjau Keleivio num. 
10-tam, kad buvę į DLKV 
Kliubčf atėję komunistai ir no
rėję gauti aukų pirkti Rusijai 
ambulansų. Kliubas pasakęs 
“ne.” Mes, girdi, remiame 
Amerikos Raudonąjį Kryžių, 
bet ne bolševikus.

Brolau, nemeluok. Tokio pa
reiškimo nebuvo, o gal tik taip 
tau įsivaizdino, nes be melo 
nežengi nei žingsnio. »

Lowcllietis.

Philadelphia, Pa.
Kovo 14 dieną mirė Jonas 

Urbas, kuris gyveno po num. 
611 N. 12th St. Pašarvotas ko
plyčioje pas laidotuvių direk
torių Kazimierą Ramanauską. 
O bus palaidotas ketvirtadie
nį, kovo 18 dieną, 10 vai. ry-

bas eina gerai. Patyriau iš 
komisijos, kad jau turi Lo- 
wellyje susirinkę virš 200 do
lerių. žmonės nesigaili auka
vę.

Purtosi nuo to gražaus dar
bo tik tie, kurie yra suvedžio
ti. Jie sako, kad jie nori poniš
kos Lietuvos. Girdi, mes irgi 
renkame aukas Pakštui. Jis

Wake Up, Americans!

Wake up, Amerl- 
cans!

Make America's
ET'Im answer roar out 

įr over the world.
Every citizen must 

back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Visokios Žinios
Kovo 7 d., vakare, įvyko 

susirinkimas LDS 160 kuopos. 
Komiteto nariai -pribuvo visi, 
išskiriant užrašų raštininką J. 
Monskį, kuris serga namie, 
pasižeidė koją. Protokolas ir 
raportai priimti. Parengimo 
komisija išdavė savo raportą. 
Pelno atliko $6.25, nes labai 
buvo blogas oras.

Pora laiškų perskaityta iš 
Centro apie vajų ir aukos 
Russian War Relief dėl Bot- 
kino ligoninės Maskvoj. Par
duota keletas štampų ant vie
tos.

Po tam H. Kairienė išdavė 
raportą iš Lietuvių Suvažiavi
mo, kas nuveikta ir kas bus 
dirbama.

Nutarta balandžio mėnesį 
susirinkimą turėti 2 valandą 
po pietų, o vakare turėti pa
rengimą.

Susirinkime dalyvavo 14 na
rių.

19 kovo, vakare, kai 7 vai. 
yra rengiamos prakalbos Wm. 
Z. Fosteriui, South Saidės 
Aukštosios Mokyklos svetainė
je. Rengia jas Plieno Darbi
ninkų unija. Visi, katriems 
laikas pavėlina, pribūkite pa
siklausyti.

Kovo 28 d. atsibus Pitts- 
burgho LDS Apskričio metinė 
konferencija, 1320 Medley 
St., N. Side. Prasidės nuo 2 
vai. po pietų.

LDS kuopos išrinki! delega
tus, prisiųskit laiku, nes ši

kas J. Miller-Malaveckas ga
vo žinią iš Dėdės Šamo, kad 
jo sūnus yra žuvęs Afrikoj. 
Edward Miller buvo 26 metų, 
augęs ir mokslą baigęs Pitts
burgh e.

JŠėjo į kariuomenę Jono 
Mazuknos antrasis sūnus. Ed. 
Mazukna. Taipgi K. Butkus, 
neseniai mirusio Juozo But
kaus sūnus.

Pasimirė Antanas Laurinai
tis, 51 m. Palaidotas su baž
nytinėm pamaldom, Lietuvių 
kapinėse.

Iš Mokslo Draugystes yra 
išėję į kariuomenę 26 lietu
viai, priklausanti prie Kliubo. 
Taipgi Kliubo gaspadorius K. 
Lelušis nusipirko saliūną ant 
South Saidės. Netrukus jis ap
leis gaspadorystę. Draugystė 
turės kitą išsirinkti. Gero pa
sivedimo tau, Kazimierai.

Mūsų miesto radi j ūsas gar
sino kokio tai sąryšio konfe
renciją 28 kovo. Ragino, kad 
išrinktų delegatus visos drau
gystės. Bet kokis tikslas to su
važiavimo, tai jis neskelbė. 
Bet aš gavau nuo vieno tau
tininko žinių, kad tai bus tary
bų, sutvertų New Yorke, ar
dymui lietuvių vienybės.

Praeitą savaitę du Deimont 
Market bučeriai valdžios pa
gauti slepiant income tax — 
per du metu nemokėjo taksų. 
Jiems gręsia kalėjimas.

D. P. Lekavičius.

Mūsų LLD 50 kuopa nedi
delė, bet gyva, sveika ir žiū
ri į ateitį. Paskutiniu laiku į 
kuopą įstojo keturi nauji na
riai. Apart to, numatoma dar 
keli kandidatai į narius.

Pereitą mėnesį kuopa daly
vavo sykiu su kitom keturiom 
organizacijom suruošime ne
mažo parengimo Raudonojo 
Kryžiaus naudai, taipgi paau
kojo iš iždo penkis dolerius 
tam tikslui. Neseniai aukojo 
penkiolika dolerių ŪSO orga
nizacijai. Dabar vėl aukojo 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui keturius ir pusę do
lerio; iš iždo du doleriu, po

50 centų: Černauškas, Stanči
kas ir J. Totoris. Po 25 cen
tus E. Duobiene, A. Bartašius, 
R. Barauskas ir Bullis.

Didžiuma narių yra jau pa- 
simokėję už šiuos metus, ta
čiau keletas yra dar užsilikę. 
Kuopos valdyba draugiškai 
kviečia visus atsilankyti ant 
kuopos susirinkimų ir pasimo- 
kėti, nes knyga už šiuos me
tus tuoj bus gatava. Susirin
kimai įvyksta kas antrą ket
virtadieni mėnesio, c

šeštadienį, 20 dieną kovo, 
kuopas turės surengusi drau
gišką vakarą. Visi ročesterie- 
čiai maloniai kviečiami atsi
lankyti, bus užkandžių, gėri
mų ir draugiškų pasikalbėji
mų. J. Bullis.

Detroit, Mich.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

rios nori mokintis mėgsti. Veik 
į metus laiko yra priduota per 
Russian War Relief 165 daik
tai įvairių mezginių. Kiek man 
yra žinoma, tai d. J. Butėnie
nė labai rūpinasi tuo visu 
darbu, ne tik su mezgimais, 
bet ji yra labai daug išplati
nusi ir RWR ženklelių.

Narės, kurios dalyvauja ir 
veikia chore, yra įdėjusios la
bai daug energijos įr triūso. 
Kada pradėjo rengtis dėl pa
minėjimo moterų dienos, kovo 
8, daug rūpinosi, kad ta die
na būtų atžymėta pavyzdingai 
ir, prie tam, daug prisidėjo 
choro mokytoja Mrs. Altschu
ler. Ji parašė trijų veiksmų 
operetę iš Lietuvos gyvenimo 
to laikotarpio, kada Lietuva 
nusitarė prisidėti prie Sovietų

te. Prašomi draugai ir gimi
nės dalyvauti laidotuvėse.

Jonas Urbas buvo Laisvės 
skaitytojas ir nuoširdus rėmė
jas. J. S. Rainys.

Haverhill, Mass.
Kovo 21 diena bus rodoma 

labai įdomi filmą apie Sovietų 
Sąjungos moteris. Rodys grai
kų bažnyčioje ant Winter St. 
ir prasidės 3 vai. po pietų. 
Rengia International Workers 
Order. Įžanga tiktai 28 cen
tai. Pelnas skiriamas dėl nu
pirkimo trijų ambulansų. 
Kviečiame vietos ir apylinkės 
publiką skaitlingai dalyvauti.

Vakariene ir Koncertas
Rengia 

rhiladclphijos Darbininkiškų Organizacijų Veikiantysis Komitetas

Naudai Dienraščio Laisvės
Tai reguliaris metinis bankietas su gražia 

koncertine programa. Įvyks

Kovo 21 Mareli

Chinijos partizanas, kažin kur užfrontėje (Chinijoj) 
tėmija japoniškų plėšikų veiksnius.

Sąjungos. Operetė vadinasi 
“Auksinės Vestuvės.” Opere
tė turi gerą reikšmę ir persta- 
to du įžymius dalykus. Vei- 
kaliukas buvo parašytas an
glų kalboj, bet d. Ona Kra- 
kaitienė jį išvertė į lietuvių 
kalbą ir buvo labai pagirtinai 
suloštas, režisieruojant J. J. 
Butkui.

Kadangi veikalas buvo pa
rašytas tik apie mėnuo laiko 
prieš lošimą, tai aktoriai tu
rėjo nepaprastai daug triūso, 
kąd taip trumpu laiku išmok
ti. Liko suloštas kovo 7 d. 
Tai ačiū narėms ir tiems drau
gams, kurio energingai prisi
dėjo prie to darbo.

Nors tą parengimą rengė 
bendrai LDS 21 kp., LLD 52 
kp. ir Moterų Pažangos Kliu- 
bas, bet kreditas tenka dau
giausia Moterų Kliubui. Pra
džioje lošimo kalbėjo d. Mar
garet Kavaliauskaitė-Cowl. Ji 
kalbėjo pusę valandos, bet 
pasakė labai įdomią prakalbą.

Kalbant apie parengimą, 
Kliubo p i r m i n i n k ė prašė, 
kas išgali, kad prisidėtų su 
aukomis dėl darbo Russian 
War Relief nupirkimui vilnų- 
siūlų. Tą publika gausiai pa
rėmė. Aukų surašąs tilps pa
skiroj vietoj.

Kadangi kliubietės aplanko 
ir siunčia užuojautos dovanas 
sergančioms narėms, tai noriu 
pranešti, kad tuo laiku rado
si dvi sergančios draugės, An
na Budrienė ir D. Mockienė. 
O dabartiniu laiku dasidėjo 
draugė Ona Maskelienė, 2646 
Norman St. Serga Grace li
goninėje, room 212 (ant 
John Rd.) Kliubietės nuošir
džiai pareiškė užuojautą ir 
linkėja gerai susveikti.

Dar noriu priminti, kad da
bar Amerikos Raudonasis 
Kryžius atsišaukė į mus visus, 
kad kas galim aukoti po pan- 
tę kraujo dėl sužeistų, karei
vių. Todėl, draugės, mes jau 
turime diktą skaičių pasiža
dėjusių draugių, bet jeigu ku
rios dar norėtumėt prisidėti, 
tuojaus savo vardą priduoki- 
te Kliubo valdybai.

Draugės, aš noriu atkreip
ti jūsų atydą link susirinkimo. 
Per praėjusius porą mėnesių 
mūsų susirinkimai nebuvo 
taip skaitlingi, kaip turėtų bū
ti. Tai buvo priežastis šal
čio ir labai prasto oro. Dabar, 
manau, gamta tuojau pradės 
daugiau į laukus vilioti, ir ne
bus baisu ateiti į susirinkimą. 
Todėl sekamą ketvirtadienį, 
kovo 18 d., dalyvaukime skait
lingai susirinkime, 4097 Porter 
St., 7:30 vai. vak. Turime 
daug reikalų ir visos narės 
turime viską žinoti ir svarsty
ti, tad nebus jokių kliūčių,.

M. Alviniene.

Dėkui už Aukas
Praėjusio mėnesio susirin

kimo pabaigoj narės liuosai 
aukavoi dėl pirkimo siūlų mez-

Odos darbininkų unija, C.I. 
O., pareikalavo pas darbdavį, 
kad uniją pripažintų. Savinin
kas atsisakė. Tai darbininkai 
paliko darbą ir nuėjo į loka
lų. Bet nesusipratę darbinin
kai pasiliko kenkti tiem, ku
rie kovoja už pagerinimą są
lygų.

C. K.

D. M. ŠOLOMSKAS

Sakys prakalbą

Kiekvienam svarbu ži
noti karo eigą. Kalbėtojas 
aiškins kaip dalykai eina 
frontuose ir kaip greit 
Amerika ir jos talkinin
kės laimės karą.

LOWELL, MASS.
Šis tas iš mūsų kaimelio
Kiek teko patirti, tai So. 

Woolen kompanijos darbinin
kai turėjo balsavimą, kurie 
noTi unijos, o kurie nenori. 
Pasekmės tokios: už uniją bal
savo 364, o prieš tik 161. Su
silaikė nuo balsavimo 70. Va
dinasi, unija turės būti pripa
žinta. 1

Kiek sužinojau nuo darbi
ninkų, kurie ten dirba, tai sa
ko, kad bosai atkalbinėja silp
nesnius darbininkus, kad ne
stotų į uniją. Sako, dabar dir
bame gerai šešias dienas, o ka
da bus unija, dirbsime tiktai 
keturias dienas. Girdi, per 20 
motų dirbome be unijos ir bu
vo gerai, o kam dabar unija 
reikalinga ?

Bet darbininkai neturėtų 
klausyti bosų agitacijos. Visi 
stokite į uniją.

Komisija dėlei pirkimo tri
jų, ambulansų sako, kad dar

giniams. Aukavo šios drau
gės :

Po $1: Dailidienienė, Sto
nienė, Šumskienė, P. Osilienė, 
Birštonienė, Rimienė. Jasilio- 
nienė ir P. Jakštienė. Po 50c: 
aukavo S. Nausėdienė, E. Jes- 
ky, M. Laukaitienė, M. Sar- 
kinson, U. Litvinienė, J. Dau- 
kienė, M. Ginaitienė, A. 
Demskienė. Su smulkiomis au
komis viso $12.45. Visoms au
kotojoms tariame širdingai 
ačiū. I

L. M. Kliubo Valdyba.

Graži Koncertinė Programa, Kurią Išpildys:
S. KUZMICKAS, Baritonas iš Shenandoah, Pa.
V. O. WALL, Tenoras iš Wilkes-Barre, Pa.
M. VAIDŽIULIENĖ, Sopranas, vietine
C. WALANT, Smuikininkas, vietinis
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ Šoks įvairius liaudiškus šokius.
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Skambins rusų liaudies dainas.
J. JURČIKONIO MIŠRI ORKESTRĄ

D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ

STANTON HALL
360 Snyder Avenue Philadelphia, Pa.

Skani paukštienos vakarienė, pagaminta 
ekspertų kukorių

Koncertas prasidės 4 vai. dieną
Vakariene 6 vai. vakaro

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

“Vilnies” Kalendorius
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių informacijų.

PUSLAPIŲ, KAINA 25c =
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.

Tuojau įsigykite 1943 metų 

“Vilnies” Kalendorių 
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurio 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Į vakarus ir pietų vakarus nuo Viazmos mūsų ka
riuomenė užėmė didelį skaičių apgyventų vietų; nušla
vė daug vokiečių ir pagrobė jų reikmenų ir karių.

Į pietus nuo Bielyj sovietinė kariuomenė paėmė 40 
apgyventų punktų, tame skaičiuje apskričio centrą 
Baturiną.

Viename sektoriuje vokiečiai darė kontr-atakas, bet 
buvo atmušti atgal ir paliko daugiau kaip 300 užmuštų 
saviškių.

Ties vidurine dalim Doneco upės šiaurinės tėkmės 
mūsų kariuomenė vedė atkaklias kautynes su prie
šais. Vokiečiai, stengdamiesi užimt patogias vietas, me
tė į mūšį didelį skaičių savo pėstininkų ir 18 tankų. 
Mūsų artilerija ir prieštankinės kanuolės išvaikė prie
šus ir sunaikino 11 tankų.

Vokiečiai bandė apsikasti, bet mūsų kariuomenės 
smūgiai privertė juos pasitraukti. Priešai paliko apie 
300 nukautų saviškių.

Į pietus nuo Ilmen ežero mūsų kariuomenė sutriuš
kino vieną stiprų vokiečių apsigynimo centrą ir persi- 
grūmė per upę. Priešai nukentėjo sunkių nuostolių ir 
pasitraukė atgal.

Mūsų lakūnai, priešlėktuvinės kanuolės ir pėstinin
kai sunaikino 20 vokiečių lėktuvų.

tion,” ir už jas moka didelius 
pinigus.

žurnalo šviesos 1942 metų 
numeryje 4-tam tilpo ilgas 
straipsnis apie tą brošiūrą ir 
poną Pakštą.

Jei nebūtų. Pakšto parašo, 
tai manytum, kad brošiūrą pa
rašė Goebbelsas, o išleido 
Goebbelso vedamas propa
gandos biuras, o ne “Lietuvių 
Kultūrinis Institutas.”

Taigi, tos šimtinės, kurios 
eina į Pakšto kišenių, eina 
hitlerinei propagandai.

Pittsburgh, Pa.

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Klaidos Pataisymas
Pittsburgh© ir apylinkės pa

žangiųjų organizacijų 28 die
nos konferencijos protokole 
yra įvykus klaida. Ten nėra 
pažymėta, kad dalyvavo de
legatės nuo Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo. Dalyvavo gi, 
delegatės N. Kaživienė ir M. 
Barškalienė.

Mandatų Peržiūrėjimo Ko
misijos Narys, J. Kairys.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Mundo j ir Viloj, centralinėse Saliamono salose.
* Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo. New Kensington, Pa.

NEW DELHI, Indija, kovo 15.—Jungtinių Valstijų 
lėktuvai daugmeniškai atakavo Nokteik tiltą Burmoj; 
buvo tiesioginių pataikymų bombomis.

Moulmein prieplaukų srityje (Burmoje) didieji 
mūsų bombanešiai smogė japonų sandėliams ir lent
pjūvėms. Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.

Kovo 13 d. didieji mūsų bombanešiai atakavo Pazun- 
daung geležinkelio tiltą. Japonų lėktuvai kovotojai pa
sipriešino. Vienas priešų lėktuvas tapo sunaikintas ir 
kitas turbūt sunaikintas. Du mūsų lėktuvai dingo.

Žingsniai į Vienybę Tarp 
Gen. Giraud ir Generolo

De Gaulle Prancūzų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

amerikiečius ir anglus, kuo
met jie pernai įsiveržė į 
Šiaurinę Prancūzų Afriką.

AMERIKOS VYRIAUSY
BĖ PATENKINTA

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull pareiškė pasiten
kinimą, jog yra einama lin
kui vienybės tarp generolo 
Giraud, aukščiausio francū- 
zų viršininko Šiaurinėje

Afrikoje, ir generolo de 
Gaulle, Kovojančiųjų Pran
cūzų vado.

Hull sakė, jog Giraudo 
dabartinė politika “patvirti
no šios (Amerikos) valdžios 
viltį, kad Giraudo paskyri
mas tarnaus visų francūzų 
apvienijimui kovai” prieš 
vokiečius ir italus ir “už
tikrins pergalingai Franci- 
jai vietą kaipo veiksniui dė
lei laisvės atsteigimo vi
sur.”

Sako, Anglija Turėtu Perves
ti Tūlas Salas Amerikai

Vice-Prezidentas Wallace 
Lankysis Lotynų Amerikoj

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad Jungti
nių Valstijų laivyno sekre
torius Frank Knox pasikal
bėjime su Anglijos užsienių 
reikalų ministeriu A. Ede
nu prisiminė, kad Amerikai 
po karo turėtų būti perves
tos tūlos Ramiojo Vandeny
no salos, kurios pirmiau bu
vo Anglijos žinyboje. Tos 
salos Amerikai reikalingos 
apsaugai nuo Japonijos 
ateityje.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Henry A. Wallace ruošiasi 
aplankyt septynias respubli
kas Centralinėje ir Pietų 
Amerikoje, kad sumegsti 
glaudesnius politinius ir 
ekonominius jų ryšius su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Mūsų miestelio lietuviai vis 
mažinąs. Toji žiaurioji mirtis 
ir vėl išplėšė iš mūsų taip ma
žos šeimynėlės net du drau
gus.

Vasario mėnesio 12 dieną 
mirė Juozapas Skeris, apie 60 
m. amžiaus. Paliko nuliūdime 
savo žmoną ir 2 sūnus. Pra
nas yra vedęs, o Julius yra S. 
V. Orlaivių skyriaus mecha
nikas. Ir vieną dukterį Emmą, 
kuri gyvena sykiu su motinėle.

Turiu priminti, kad velionis 
užauklėjo 3 sūnus. Vyresnysis 
sūnus Petras, sulaukęs 21 me
tų, tapo užmuštas ant gatvės, 
elektros dratas buvo nutrūkęs 
ir maži vaikai žaidė. Tai Pe
tras, matydamas, kad vaikai 
gali patikti mirtį, paėmęs dra- 
tą pririšo prie stiebo. Bet dra
tas atsipalaidojo. Petras antru 
kartu paėmė dratą apvyniot. 
Elektra jį sudegino į kelias 
sekundas laiko. Tai buvo la
bai skaudus smūgis J. Skėrio 
šeimynai.

Juozapas Skeris paėjo iš 
Kauno rėd., Naumiesčio ap
skričio, Palendrės kaimo. Tu
rėjo vieną brolį Jokūbą ir pen
kias seseris — Marijoną, Pe
tronėlę, Oną, Juozapiną ir 
Magdaleną. Jos visos yra mi
rę. O Palionija yra čia Ame
rikoj ir laidotuvėse dalyvavo.

Velionis prigulėjo prie LDS 
10 kuopos per daugelį metų. 
Kadangi Juozapo tėveliai bu
vo neturtingi, tai jis buvo pri
verstas tarnaut už piemenėlį. 
Paaugęs, išėjo į Vokietiją, kad 
daugiau užsidirbt savo pragy
venimui.

Velionis buvo rimto būdo 
žmogus ir taupus. Vėliau iš
važiavo į Škotiją, o dar vė
liau atvažiavo į Ameriką ir 
visą laiką praleido anglių ka-

syklose. Buvo susitaupęs kiek 
turtelio. Bet ilga, sunki ketu
rių mėnesių liga užbaigė jo 
gyvybę.

Buvo pašarvotas savo na
muose. Turėjo labai daug gra
žių gėlių nuo artimų pažįsta
mų ir draugų. Palaidotas 
New Kensingtono kapinėse su 
religijinėm apeigom.

Ilsėkis, Juozapai, Amerikos 
šaltoj žemelėj.

Antras mūsų draugas, ku
ris mirė, tai Kazimieras Ai- 
dukas. Dirbdamas stiklo dirb
tuvėj, tur būt, tepdamas ma
šinas, pateko tarp ratų krum
plių per vidurius ir tapo su
trintas 25 dieną vasario. Ka
zimieras Aidukas amžiaus bu
vo 48 metų. Paėjo iš Kauno 
rėdybos, Šiaulių apskr., Pašvi
tinio valse., Gavinionių dvaro 
kumečio sūnus. Turėjo brolį 
Praną ir dvi seseris — Julio- 
ną ir Ivoną. Buvo vedęs su 
svetimtaute, ungariete. Gyve
no sutikime, bet vaikų netu
rėjo.

Čia, Amerikoj, artimiausių 
giminių turėjo tik du pusbro
liu, Vincą ir Joną Vadalauc- 
kus. Gyveno pasiturinčiai.

Kazimieras Aidukas ir Juo
zapas Skeris buvo labai arti
mi draugai. Abudu per dau
gel metų dirbo anglių kasy
klose. Vis abudu. Tai pasi- 
taikymas ir abiem mažam lai- 
kotarpyj ir mirti.

Velionis Kazimieras buvo 
dienraščio Laisvės skaitytojas 
per daugelį metų. Priklausė 
prie LDS 10 kuopos ir ALDLD 
74 kuopos. Turbūt, kad buvo 
nariu Partijos. Tai rimto būdo 
kumečio sūnus ir mūsų pavyz
dingas draugas. Visur ir vi
sada, kur buvo renkamos au
kos, jis vis buvo pirmutinis.

Velionis paliko nuliūdime 
savo sandraugą Marijoną ir 
draugus.

Buvo pašarvotas savo na
muose. Palaidotas laisvai ant 
gražių Palm Creek kapinių.

Kazimiero žmona nupirko 
piečių — lotą, kuriame Kazi
mieras Aidukas ilsisi amžinai. 
Palaidotas 28 d. vasario. Ant 
kapo pasakė atsisveikinimo 
trumpą prakalbėlę Stiklo Dar
bininkų, Unijos vietinio lokalo 
pirmininkas. .

Taip ir palikom savo myli
mą draugą Kazimierą su la
bai gražiom ir daug gėlių. Il
sėkis, Kazimierai, o mes dar

likę dirbsime tą patį darbą, 
kurį dirbom sykiu su tavim.

Turiu priminti, kad abudu 
mirę draugai norėjo sulaukt 
to pasaulinio karo garbingos 
pergalės Amerikos ir Rusijos. 
Nors aš rotai atlankydavau 
sergantį J. Skėrį, bet jis vis 
manęs klausdavo, kokios nau
jienos apie karą, nors iš pata
lo jau negalėjo pasikelti.

Gal vėliau kada parašysiu 
jo išsireiškimus apie lietuviš
kus politikierius pro-nacius.

C. Stashinsky.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

HUDSON, MASS.
ALP Kliubas ruošia koncertą-pra- 

kalbas, paramai nupirkimo ambu- 
lansų dėl Raudonosios Armijos ir 
Am. Raudonajam Kryžiui. Įvyks 
kovo 21 d., 2 vai. dieną. I-ILP Kliu
bo salėje. Programa bus įvairi; dai
nuos So. Bostono bevardis Kvarte
tas ir J. Sabaliauskas iš Worceste- 
rio. Kalbės prof. B. Kubilius. Kvie
čiame skaitlingai dalyvauti, išgirsite 
puikią programą ir atsilankę pa- 
remsite labdaringą tikslą. — Kom.

(64-66) —

ELIZABETH, N. J.
Elizabetho ir apylinkes mezgėjų 

grupė rengia vakarėlį su pamargi- 
nimais. Įvyks sekmadienį, kcjvo 21 
d., 3 vai. dieną. Mezgėjų Grupė 
kviečia visus dalyvauti šiame parem 
gimė. Bus įvairių skanių gėrimų ir 
užkandžių, taipgi paremsite mezgė
jų darbą. — Kom. 164-66)

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Lietuvių Moterų 

Kliubo susirinkimas įvyks 18 d. 
kovo, 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Draugės, dalyvaukite visos ir nau
jų narių atsiveskite. — P. Wallant.

(64-65)

DETROIT, MICH
Liet. Moterų Pažangos Kliubo 

surinkimas įvyks ketvirtadienį, ko
vo 18 d., 7:30 vai. vak. Draugijų 
salėje, 4097 Porter St. Narės visos 
kviečiamos dalyvauti paskirtu lai
ku. M. Ginaitienė, Raštin.

(62-64)

j F. W. Shalins I
8 (Shalinskas) g

| Funeral Home |
| 84-02 Jamaica Ave. |

Opposite Forest Parkway o
S WOODHAVEN, N. Y. |

S Suteikiam garbingas laidotuves g

I $150 |
S Koplyčias suteikiam nemoka- g
8 mai visose dalyse miesto. S
X Tel. Virginia 7-4499 |

Lietuvių Rakandų Krautuve
<!>

<!>

<i>

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451.

<!

<f>

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Štai 
adresas

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus Brooklyne

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems ^acijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankė parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

>

■
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Richmond, Va. — Vienas 
Amerikos submarinas per 
15 mėnesių nuskandino 16 
Japonijos laivų.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

H--------------------------------------- ra

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622
■ ■ ' I . ................"" 1 ........................

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
0------------------------------------------- —e

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę: 

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su

I
J

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
f&F Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga ' rtO

NETIKI HOOVERIO 
GĄSDINIMAIS

Des Moines, Iowa. —Nors 
buvęs prezidentas Hooveris 
savo kalboj gąsdino, kad 
Amerikoj galėsią pritrūkt 
maisto ir todėl gręsiąs pa
vojus jai pralaimėt karą, 
tačiaus astuonių vidurvaka- 
rinių valstijų gybernato- 
riai netiki tokiais gąsdini
mais. Tai yra grūdų ir gy
vulių auginimo valstijos ir 
numato puikų derlių šiemet.

London. — Iš nacių suju
dimų pajūriuose matyt, kad 
jie bijo greito talkininkų 
įsiveržimo.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

lūs suvarys į Viduržemio Jū
rą.

Bet išėjo visai kitaip. Da
bar ir ten žada būti ilgas ka
ras.

J. GARŠVA ]
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
£-■..................... ..... ......................................■............. ..J .,., .. ■■■ . ....................................

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Ncdėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St., Brooklyn, N.

I

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) S

Burmoj japonai smarkiai 
kontr-atakavo anglus neto
li Akyabo, bet anglai atlai
kė savo pozicijas.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

* LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Rhclngold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat į
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

K. Pakštas d ž i a ugiasi 
(Draugas, kovo 12), kad jis 
važinėja “Lietuvių Kultūrinio 
Instituto” reikalais ir susiren
ka daug pinigų.

Kunigėliai Pakštui kloja 
šimtines. Jie bunduliais perka 
jo brošiūras, ypatingai brošiū
rą “The Lithuanian Situa-

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110vėlAmerikos lakūnai

snpnu OAupjnquiuq 
linijoj, Tunisijoj.

■t

■
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Šeštas Puslapis Trečiadienis, Kovo 1?, 1948

NewYorko^MzfeZliiloi Daugiau Apie Belaisvei! 
Patekusius Rainius

Raštinių Darbininkai 
Prieš Kėlimą Taksų

L. Yanches Parvyko 
Atostogų

Didelis Raudonojo Kryžiaus 
Spektaklis ir Prakalbos

CACCHIONES CIVILIU TEISIU RILIUS SUTIKO 
DEMOKRATU PASIPRIEŠINIMĄ

Kry

eina
mili-

Pereitą pirmadienį Madison 
Sq. Gardeno salėje įvyko di
džiulis Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus parengimas — pra
kalbos, koncertas, vaidinimas. 
Žmonių susirinko pilna salė,— 
daugiausiai Raudonojo 
žiaus darbuotojų.

Šiuo metu, kaip žinia, 
vajus už surinkimą 125
jonų dolerių Raudonajam 
Kryžiui pinigų. New Yorko 
miestui reikia surinkti virš 12 
milijonų dolerių, o 
dar tebėra tik arti 6 
dolerių.

Šiame didžiuliame 
lyj-mitinge kalbėjo Mrs. Roo
sevelt, prezidento žmona; 
Norvegijos princesė Morta, 
ponia čiang-kai-šekienė (pas
taroji asmeniškai negalėjo pri
būti dėl ligos, tad ji kalbėjo 
per telefoną) ; CIO prez. Phi
lip Murray, ADF prez. Wm. 
Green, Rear admirolas John 
S. McCain, leitenantas-genero- 
las Jacob L. Devers. Walter 
S. Gifford, — Amerikos Rau
donojo Kryžiaus pirmininkas.

Buvo apsiėmęs kalbėti ir 
korporalas Barney Ross, pasi-

surinkta 
milijonai

žymėjęs mūšiuos su japoniš
kais barbarais, bet jis susirgo 
ir prieš mitingą buvo nuvežtas 
į ligoninę, tad kalbėjo jo 
žmona, bet labai trumpai, nes 
buvo nepaprastai susijaudinu
si.

Buvo įdomus spektaklis apie 
Raudonąjį Kryžių, vaizduo
jantis jojo veiklą namieje ir 
mūšių frontuose. Spektaklio 
metu komentavo žymusis fil
mų aktorius, Edward G. Ro
binson.

Be to, buvo dainų, šokių,— 
tuo talentu aprūpino Radijo 
City Music Hall manadžemon- 
tas. Griežė, didžiulis ugnia
gesių, gatvešlavių ir policijos 
orkestras, vadovaujamas pa
ties miesto majoro La Guard i- 
jos.

Buvo ir daugiau pamargini- 
mų, — labai įdomių, talentin
gai paruoštų.

Reikia tikėtis, kad šis di
džiulis, istorinis Raudonojo 
Kryžiaus pasirodymas išjudins 
plačiąją visuomenę uolesniam 
darbui — sukelti Raudonajam 
Kryžiui reikiamą pinigų su-’ 
mą, ir t.t. Koresp.

Trys demokratai tarybinin
kai pastojo kelią Miesto Ta
ryboje iškėlimui komunisto 
Peter V. Cacchione įneštos re
zoliucijos, kuria būtų paragin
ta valstijos seimelis priimti bi- 
lių sustiprinimui civilių teisių 
New Yorko valstijoj"

Cacchionės rezoliucija ragi
na seimelį priimti Harlemo se
natoriaus Perry bilių, kuris 
uždraustų rasinę diskriminaci
ją apartmentųose, civilėn tar
nybon paskirtyse ir paaukšti
nimuose, biznio leidimų gavi
me ir mažmenomis parduotu
vėse.

Visi tie uždraudimai page
rintų sąlygas ne vien tik ne-

grams, bet ir sveturgimiams, 
kurie daugelyje sričių sutinka 
tą pačią diskriminaciją, kaip 
ir negrai.

Tarybininkai — Louis Co
hen iš Bronx, Anthony DiGio
vanna iš Brooklyno ir William 
Carrol] iš Manhattan pasiprie
šino, sakydami, būk Miesto 
Taryba neturinti teisės pri- 
mindinėti aukštesnei įstaigai, 
nors tas yra buvę padaryta 
daugeliu atvejų pirmiau, kada 
rezoliucijos būdavo ponams 
patinkamais klausimais.

Miesto darbo žmonės turėtų 
pasiųsti Miesto Tarybon dau
giau tokių vyrų, kaip Cacchio- 
ne.

Patekusieji Japonų belais
vei! Adolfas ir Edwardas Rai
niai yra brolvaikiai, taipgi gi- 
minaičiai-brolvaikiai su žino
muoju LDS 1-mos kuopos vei
kėju Ch. Rainiu.

Adolfas, štabo seržantas, 
tarnavo kariuomenėj liuosno- 
riai jau apie 4-ti metai ir dar 
pirm karo pradžios buvo kur 
nors Pacifiko salose. Adolfo 
tėvai, Jeronimas ir Marė Rai
niai gyvena 1318 Jefferson 
Ave. Brooklyne dar gyvena ki
tas jų sūnus Antanas.

Seržantas Edwardas Rainis, H 
sūnus Aleksandro Rainio, irgi 
tarnauja liuosnoriu jau apie 

metai ir taipgi jau seno- 
buvo salose. Ir jį ištiko 
pats likimas — belaisvė 
Japonus. Edwardo tėvai

Ofisų ir Profesionalų Darbi
ninkų Unija, CIO, New Yor
ke, varde dviejų dešimtų tūks
tančių narių pareiškė protes
tą prieš pakėlimą taksų ant 
pirkinių.

Unija pareiškė, kad ji iš vi
so yra priešinga taksams ant 
pirkinių, juo labiau pakėlimui 
jų-

MIRĖ
Kuchinskienė, 

58-10 58th 
mirė kovo

52 m.
Place,
12 d., 

Ligoninėje, 
na-

Pasidarbavimas Davė 
Gražias Pasekmes

5-ki 
kai 
tas 
pas
išmirę jau gana seniai.

Rep.

New Yorko miesto gyvento
jai dabar moka po 1 nuošim
tį, yra pasiūlymas pakelti iki 
2 nuošimčių. Taksai ant pir
kinių, kaip žinia, vyriausia 
paliečia tuos, kurie mažiausia 
išgali mokėti. Perkant mažme
nomis, sakysim, keturis- daik
telius po kvoterį, mokėdami tą 
neva vieną nuošimtį, užmoka
ma keturis nuošimčius ir dau
giau.

Leonardas Yanches, jūrinin
kas,^ kliubietės M. Yanchienės 
sūnus, parvyko dešimčiai die
nų atostogų pas namiškius. 
Motina ilgai nebuvo nuo jo 
girdėjusi ir netikėtas atsilan
kymas buvo didele, džiaugs
minga staigmena.

Leonardas jau daug apke
liavęs po karo zonas 
matęs, tačiau drąsus 
ryžęs plaukioti toliau, 
sų kraštui jo tarnyba 
kalinga.

ir daug 
ir pasi- 
kol mū- 
yra rei-

Caroline L. McGinnis, 27 
m., iš Laivyno Slaugybos Kor
puso, rasta mirus su kulka 
krūtinėj savo draugės policis- 
tės apartmente, Washington 
Heights. Menama, kad nusi
žudė, tačiau kūnas paimtas 
ištyrimui.'

American Common 
Programos

Kovo 17-tos vakaro 8:30 
bus kalbama apie perkrausty
tų iš parubežių Amerikos ja
ponų problemas per tų cen
trų veikėjus Isamu Nogucki, 
Eddie Shimano. Taipgi kalbės 
John C. Baker, vyriausybės 
pareigūnas tų centrų priežiū
rai.

Lietuviai Komunistai 
Savo Vakare Tikisi 

Garbės Svečių

E. Sungailienė Dar 
Vis Serga

Ona 
amžiaus, 
Maspeth. 
Queens General

. Kūnas buvo pašarvotas 
muose. Palaidota kovo 16 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusius vyrą Pe
trą, dukterį Patricia, žentą 
Aleksiūną, du sūnus, Petrą ir 
Andrių, tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje, brolį Mikolą 
Kazlauską ir seserį Antaniną 
Zemkienę, New Jersey.

Laidotuvių apeigom rūpino
si graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

Jau visiems žinoma, jog mo
terys turėjo sėkmingą balių ir 
jog balius davė šimtinę Rau- 
donajarrf Kryžiui (su aukomis 

bet dar ne visi žino, 
įvyko ne kokiu stebū- 
būdu, bet dėka vienų 
o kitų, parėmimui to

pora desėtkų draugių

So. Brooklyno Žinios
kp. 
jau 
Bus 
ko- 

” ir
Šie du juo-

So. Brooklyno LDS 50 
metinis parengimas įvyks 
šį sekmadienį, kovo 21 d. 
perstatyta dvi juokingos 
medijos “Kuprotas Oželis1 
“Vargšas Tadas,
kingi perstatymai yra pilni 
juokų. šias abi komedijas 
perstatys gerai išsilavinę akto- 
riai-mėgėjai iš Bridgeport, 
Conn.

Po lošimui bus ir šokiai prie 
lietuviškos muzikos. Taigi, 
southbrooklyniečiams bus ge
ra proga 
gai laiką 
riems tik 
kite.

Įvyks ALP Hali, 4714 5th 
Avė., tarpe 47-tos ir 48-tos 
gatvių, So. Brooklyn. Pradžia 
4 :30 vai. po pietų.

$153),. 
jog tai 
klingu 
darbui, 
darbo.

Apie
kliubiečių, kitoms pagelbstint, 
iš anksto pardavė 175 tikie- 
tus. O tai reiškia, kad ma
žiausia kita tiek žmonių buvo 
pakalbinti-pakviesti asmeniš
kai ir to pasekmėj prie durų 
dar parduota virš 60 bilietų, 
turėta sėkmingas vakaras...

Tikietų pardavimo čampio- 
ne ir šį kartą išėjo N. Buk- 
nienė su 27 tikietais; E. Gra- 
nitskienė ir O. Cibulskienė 
pardavė po 20, M. Yanches 
15, O. Prankaitienė 12, J. 
Stankaitienė 11, V. šibeikienė, 
A. Paukštienė, M. Yakštienė, 
K. Petrikienė po 10. S. Vait
kienė ir M. Maželicnė po 6, 
K. Rušinskienė 5. Kitos po 
mažiau.

Pačioje pramogoje draugiš
ką talką davė 
Waresonas,
Kanopienė, A. 
Kalvaitienė, 1 
M. Yanches, Em. 
Cibulskienė, J. Stankaitienė ir 
eilė kitų.

Dar kartą dėkui visiems dir
busiems ir parėmusiems.

Komisija aukas Raud. Kry
žiui dar priima ir kviečia na- 
3—Vietin.
res ir rėmėjus, kurie išgalite 
ir, esate pasiryžę Raudonąjį 
Kryžių paremti, tai padaryki
te per savo organizaciją, kuri 
yra Raudonojo Kryžiaus įga
liota aukas priimti ir pakvi
tuoti, taipgi išduoti ženkle
lius.

Tai 
Kliubo 
tadienį,

linksmai ir naudin- 
praleisti. Visi, ku- 
laikas pavėlina, bū-

IslandBaigiantieji Long 
Medikališką Kolegiją 84 iš 87 
studentų esą pašaukti kokion 
nors kariškon tarnybon. Civi
liniams liekasi trys.

PRANEŠIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

Ir mezgėjų susirinkimas įvyks ko
vo 18-tos vakaro 8 vai., 419 Lori
mer St. Drabužių rinkimo centro, 
Raud. Kryžiaus, savo baliaus ir kiti 
reikalai. Kviečiame ir ne nares. — 
'Valdyba. (64-65)

komisijai G.
A. Mureika, A. 

Dobilienė, A. 
Kasmočienė, 

Keras, A.

galite padaryti 
susirinkime šį 
ar bile kada.

Mot. Kliubo
Mezgėjų Komisija.

Mot. 
ketvir-

ir

Jeigu gyvenat ar pasitaikys 
važiuoti netoli West Point tre
čiadieniais, nenusigąskit ir sy
kiu apsižiūrėkit, nes tomis die
nomis karo studentai laikys 
šaudymo pratimus.

Kovo 18-tą tarp 4-6 po pie
tų arbatėlė. Kalbės Mme. Ni
non Tallon, žurnalistė ir te
atro Pigai 1 e direktorė, Pary
žiuje, pirm hitlerinės okupaci
jos.

Kovo 19-tos vakaro 8:30 
kelių tautų artistų dainos ir 
muzika.

Lietuviai komunistai smar
kiai rengiasi šauniam šio se
zono pažmoniui, į kurį kvie
čia ir visus savo draugus, 
mėjus ir simpatikus, taipgi 
sus, norinčius susipažinti 
komunistais ir jų darbu.

Pramogoje tikimasi ir 
mių garbės svečių, bet apie
plačiau bus paminėta kitą 
kartą, šiuo kartu tik prašo 
visus rengtis į tą pramogą ir 
kviesti kitus, kadangi laiko li
ko nedaug, 
nio vakarą 
vės salėje, 
Brooklyne.
Bus įdomi su svečiais susipa
žinimo programa, taipgi šo
kiai ir vaišės. L. K. N.

rė- 
vi-
su

tai

Kovo 22-rą, 8:30, diskusijos 
apie pokarines probleemas.

Kovo 15-tos popietį buvo 
suruošta arbatėlė pagarbai se
nutės sufragisčių organizato
rės Carrie Chapman Catt, da
bar jau 84 metų. Papasakojus 
keletą anekdotų iš! senovės pa
davimų ir iš jai dar atsimena
mų laikų apie moterų proble
mas, ragino moteris darbuotis 
organizuotai, ugdyti susiprati
mą ir vieningumą, kad seka
ma taika jau būtų tikrai pa
stovi taika, nes už kitokią, sa
kė ji, neverta būtų dėti tų 
aukų, kokios dabar dedamos.

Moterys kliubietės turėjo 
savo atstovybę tos veteranės 
susitikime. K-tė.

Joseph Tunstall, 44 m., už
simušė iššokęs ar nukritęs nuo 
6-to aukšto viešbučio Ransor, 
349 W. 48th St., New Yorke, 
kur jis dirbo veiteriu.

Eleonora Sungailienė, mez
gėjų talkininkė, dar vis ser
ga. Ji guli Coney Island li
goninėj, Ocean Parkway ir 
Avenue Z. Jaučiasi kiek ge
riau ir pereitą savaitę prašiu
si leisti namo, bet daktarai 
dar neleido. Lankymo valan
dos: trečiadieniais, šešt. ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 4 po 
pietų. Jeigu kam taikytųsi 
nuvažiuoti ir ligoninėj jau ne
rasti, ne daug iš kelio bus ją 
atlankyti namie. Sungailai gy
vena 1501 Ocean Parkway.

LAISVES BAZARAS
šiemet Laisvė turės bazarą savo salėje, nes ta 
salė, kur visada laikydavo bazarus, užsidarė 

iki karo laimėjimo.

Laisvės Bazaras Bus
Balandžio 3 ir 4 April

Įvyks šio šeštadie- 
kovo 20-tą, Lais- 
419 Lorimer St., 
Įžanga tik 25c.

Jeigu Perki Karo Bonų, 
Ar Nori Paremti 

Raud. Kryžių

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI
Gros Pavidis Orkestrą

8,000 Paketų Maisto 
Karo Kaliniams

ka- 
at- 

ka- 
iki

Raudonojo Kryžiaus paketų 
darymo centre, 39 
St., New Yorke, 
moterys supakuoja 
pakelių per dieną, 
komi belaisvėje
amerikiečiams kaliniams.

Chambers 
liuosnorės 
po 8,000/ 
kurie tai- 
esantiems

Maistą tiems paketams pa
renka vyriausybės mitybos 
ekspertai. Jis taikomas dapil- 
dyti kalinių mitybos trūku
mams, yra labai koncentruo
tas. Paketas sveria 11 svarų. 
R. K. deda pastangas nuga
benti po vieną tokį paketą ka
liniui kas savaitė.

1.

Tas abiejas pilietines ir 
ro rėmėjo pareigas galite 
likti Laisvės raštinėje bile 
da dienos laiku, vakarais
8 vai. ir šeštadienių popiečiais 
iki 6-šių.

Dabar eina Raudonojo Kry
žiaus vajus sukelti $125,000,- 
000 ir daugelis lietuvių norės 
prisidėti savo dalį. Aukoju
siems ne mažiau dolerio išduo
dama paliudymas, taipgi at
lapui ir langui ženkleliai, iš
leisti R. Kr. Centro.

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesive- 
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y,

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberlal

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAG G 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Fotografas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

k sudarau 
į'rikoniškais. Rei- Į kalni esant ir 
Ipadidinu 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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-
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LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau rųes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo. 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti. 
P. B.‘ LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 
skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietine, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių m«dų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAI’ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y

2.
3.

5.

6.
7.
8.

Le VANDA

Montgomery Ward firma 
pereitais metais, pasibaigu
siais sausio 31-mą, padariusi 
pelno arti pusseptinto miliono 
dolerių, po $4.79 per serą.

REIKALAVIMAI
Reikalingas virėjas prie mažų or

derių, daugiausia padarymas sand
vičių. Lucky’s Bar, 15 Grand St. 
Ext., Brooklyn, N. Y. (62-64)

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—U nd er taker

■HMM

Reikalingas džianitorius prižiūrė
jimui 25 apartmentų namo, garu 
Šildomų. 5 kambariai gyvenimui ir 
alga. Nathan, 195 Vernon Ave., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės bile die
ną savaitėje, rytais arba vakarais.

(62-64)

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 

Tel. STagg 2-0788




